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 مقدمة
 ٧بمد لىيو أزر  الصبلة كالتسىيم أما بعد: نبيناـ لى  أرـم لى  ا السبلا٢بمد  كالصبلة ك 

جل لى  كجو األرض، فهناؾ من التربه تبط باإلنساف منذ لىقو ا لز ك إٌف الىغة العمبية سىوؾ بشمم ار 
 منذ القدـ.سىورا فطميا كمن التربه مكتسبا، فارتبط بالفكم اإلنسا٘ب ٩با جعل العىماء ٱبصوهنا بالبحث كالدراسة 

كرانت الىغة العمبية من أرثم الىغات اىتماما روهنا ٙبتل مكانة ممموقة بْب الىغات السامية لاصة كالعا٤بية لامة، 
فهي أساس لدراسات معمقة شغىت أىل البحث من قدماء ك٧بدثْب فجعىوىا مستويات أربع: صوٌب كصمُب 

مناىج لىم الىغة( تتكامل فيما بينها لتحديد كتوضيح ك٫بوم كدالٕب سياقي، ضمن لىم ٱبتص ُّا أطىقوا لىيو )
اإلفصاح لن ا٤بقاصد، كىذا من ية دائما من أىم كسائل اإلبانة ك التربت الىغة العمبدراساهتم كنتائج ٕبوثهم. ك 

لبلؿ التواصل بْب أفماد اَّتمعات لىتعبّب لن مدررات لقىية كحسية بَبٝبتها ُب ربلـ منطوؽ يسع  من لبللو 
 ىم كا٤بتىقي بإرصاء لبلقة بْب الىفظ كا٤بعُب.ا٤بتك

كاىتماـ العىماء ٗبا يؤديو الىفظ من معُب جعىهم يمتكزكف لى  دراسة رل ما لو لبلقة بالىغة كٖباصة صوامتها 
ا يتعى  ُّا من كصوائتها بالتبارىم أساس رل تمريب لغوم مكتوب أك منطوؽ، فاىتموا ٕبمكؼ الىغة العمبية كم

االلبلؿ كغّبىا... إذ تعتمد ىذه الصوامت لَبتبط ضمن سىسىة  اإلبداؿ كالتسكْب ك مواضع ها ك ظواىم رمخارج
التمكن من القوالد الٍب ٙبكمها، فكانت ىذه ت من األسس ا٥بامة لتعىم الىغة ك ربلمية لى  الصوائت الٍب الترب 

 الصوائت أرثم اسهاما ُب إلصاب الىغة ك ٨بتىف صيغها.
سا لىبناء فالصوامت أسس لىتوزيع كالتشكيل، فهي أرثم اسهاما ُب العمبية من صوامتها، فإذا جعىنا الصوامت أس

ارتبطت ارتباطا كثيقا بالصوت البشمم ٗبا ٰبمىو من أفكار تدؿ ئت أساسا لىحن الذم ٲبس الىغة، ك إذ الترب الصا
بكمية صوتية كزمن  لى  معاف ٧بددة، حيث جعىت الصوائت العمبية أساسا لىتنظيم الصوٌب رل منها ٱبتص

حتبل٥با مهْب، فهي ركح الصوامت إذ ال ٲبكن نط  الصامت دكف صائت، فارتبط تنولها بتنوع الصيغ الىغوية كبا
ىي األرثم شيولا تنولت كظائفها بْب كظيفة صوتية ك النهايات ُب ٨بتىف ا٤بستويات، فمواقع البدايات كالوسط ك 

اتبطت ٗبستويات الىغة لتحديد ا٤بعا٘ب ٧بتكمة إٔب لىم  مل دالليةكأل ،فهي الٍب تؤدم إٔب التنويع كالتشكيل
الداللة. فقد جعل العىماء الصيغ اإلفمادية مواقع ثبلثة: فخصوا البداية لىغة، كالوسط لىصمؼ، كالنهاية لىنحو. 

(، ُب غوية)التنوعات الداللية للصوائت العربية في المستويات اللكمن ىذا ا٤بنطى  الَبت موضولا موسوما بػ: 
 إطار إشكالية تمتبط بالصائت كدكره ُب ٘بديد الداللة ضمن الطمح اآلٌب:
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ما مدل تأثّب الصوائت العمبية ُب تشكيل ا٤ببا٘ب كٙبديد ا٤بعا٘ب ُب صيغ الىغة العمبية. كىل ٲبكن التمادىا رقمينة  
 .لتوضيح دالالت السياؽ الىغوم دكف حاجة لتظافم بقاقي القمائن الىغوية رافية

فأما . فصوؿ كلاٛبة كثبلثة مقدمة كمدللاآلتية: فاقتضت طبيعة الدراسة ضبط موضوع البحث ضمن ا٣بطة 
بنية األصوات العمبية، من صوامت لت فيو اك تن ،الداللية لتنولات الصوائتاألبعاد : ػلنونتو ب ا٤بدلل فقد

 صوت كلبلقة الصوائت بالداللة.كصوائت، كٙبديد لبلقة التكامل بينهما، كتوضيح الوظيفية الداللية لى
و ٙبديد لت فياك ٕبيث تن، التنولات الداللية لىصوائت ُب ا٤بستول الصمُب بػ: لنونتوؿ فقد ك أما الفصل األك 

الوحدات الصمفية بعد تناكؿ لىصمؼ كٙبديد أقساـ الكبلـ، بالتفصيل ُب الوحدات الصمفية الٍب تقـو لىيها الىغة 
إيضاح تشكيبلهتا البنوية كالصوتية الٍب تعتمد لى  الصوائت الستة ٩با يؤدم إٔب تنويع العمبية، كٙبديد مبانيها ك 

 ا٤بوازين الصمفية كٙبديد ا٤بقاطع الىغوية 
أين ٙبدثت لن مفهـو  ،التنولات الداللية لىصوائت ُب ا٤بستول الَبرييبكأما الفصل الثا٘ب فتطمقت فيو إٔب 
ة من مبِب كمعمب، موضحا دكر ا٢بمرة اإللمابية ُب ٙبديد األبواب النحوية، النحو، رما تناكلت تنوع الصيغ النحوي
 تقسيمها إٔب ممفولات كمنصوبات ك٦بمكرات.ألفصل ُب ىذه األبواب من لبلؿ 

لتحديد العبلقة القائمة بْب الىفظ  ،بالتنولات الداللية ُب ا٤بستول األسىويبكأما الفصل الثالث فعنونتو  
عتمد لىيو السياقات الىغوية لتوضيح ا٤بعا٘ب، كصوال إٔب ٙبديد التنولات الداللية ُب الصيغ كا٤بعُب، كأىم ما ي

اإلفمادية بنوليها ا٢بدثية كالذاتية، ٍب التنولات الداللية ُب الصيغ الَبريبية لىوصوؿ إٔب الداللة االجتمالية، بالتبار 
  الىغة ظاىمة اجتمالية بالدرجة األكٔب.

، كألّبا قائمة لىمصادر كا٤بماجع كفهمسا إليو من نتائج ما توصىتفيها  أكردتٛبة ٕبثي ٖبا أهنيت ٍب
 لىموضولات.
ا قائما لى  البحث كاالستقصاء ممتكزا لى  تقويم ما يتعى  ٗبوضوع كصفي امنهج ٕبثيالتمدت ُب لقد 

ُب ا٤بستويات   الىفظ كا٤بعُبالبحث من أراء لىماء الىغة من قدام  ك٧بدثْب، لتوضيح العبلقة الداللية القائمة بْب
  الىغوية، مع إبماز دكر الصوائت ُب التنوع الدالٕب.

٩بػا يىػـز التصػدم ٥بػا  ؛البحػثمسار تقف ُب  كلماقيل ٕبث من صعوبات أم وال ٱبىفإنو ىو مألوؼ رما ك 
ضػػل ا لػػز بتجديػػد العػػزائم، كتكثيػػف ا١بهػػود لتحقيػػ  الطمػػوح كالوصػػوؿ إٔب ا٥بػػدؼ ا٤بمجػػو، فحاكلػػت ٚبطيهػػا بف

كجػػل، ٫بمػػده لىػػ  نعمػػو كلطائػػو، ٍب بفضػػل أسػػتاذم الفاضػػل الػػدرتور أٞبػػد مطهػػمم شػػارما لػػو صػػربه كسػػعة صػػدره 
 كنصحو كإرشاده فجزاه ا تعأب لِب لّب ا١بزاء كرثمة العطاء، كلو مِب فائ  االحَباـ كالتقديم كالشكم كاالمتناف.
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، متقػػببل وقمة الػػٍب سػػتعمل لىػػ  تقيػػيم كتقػػوٙب ىػػذا العمػػلرمػػا أكجػػو شػػكمم كتقػػديمم إٔب ا٥بييػػة العىميػػة ا٤بػػ
 تصويباهتم كنصائحهم العىمية بكل صدر رحب.

كُب األلػػّب أقػػف كقفػػة لمفػػاف كاحػػَباـ كحػػب كتقػػديم إٔب الػػٍب كقفػػت معػػي كقػػا٠بتِب ألبػػاء ا٢بيػػاة، فكانػػت  
ت رتػيب، كرانػت ىػي أقبلمػي الػٍب كأقىب صفحا ،كأنظم ُّما دفاتمم ،كأبصم ُّما من حوٕب ،لينام الٍب أحيا ُّما

لططػػت ُّػػا ٕبثػػي، فهػػي رىمػػاٌب الػػٍب مػػن لبل٥بػػا ألػػرب إٔب العػػآب، إهنػػا زكجػػٍب كحبيبػػٍب ىواريػػة أدامهػػا ا ٕب بصػػحة 
 الىهم آمْب. ،كأطاؿ ُب لممىا كحفظها ،كلافية

  سفياف جحاُب .الطػالب                                                          

                                                                                    ـ.3128فيفمم 23اإلثنْب كىماف ُب يـو                              
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 األبعاد الداللية لتنوعات الصوائت:مدخل: 
 توطئة:
ذلك األثم يظهم ك صما أساسيا لئلبانة كاإلفصاح لن ا٤بعُب، لن ييعدٌ  ادالليا أثم ُب الٌىغة العمبية  لىحمرات فٌ إ    
كاستنباط األحكاـ، كٖباصة ُب باب القماءات القمآنية، كرذلك  ،كٙبويم ا٤بعا٘ب ،ألٮبيتها ُب داللة الكىمات ؛جىيا

، النيب صى  ا لىيو كسىم ػ لن رضي ا لنوػ ذلك حديث أيب بكم الصدي   لنبوم الشميف، مثاؿا٢بديث ا
كضم العْب،  ،لوأك بفتح  د(عي تػى ) فضبطت ، ضبط نقطة )تعد(ف ُبىً فقد التي  ،1زادؾ ا حمصا كال تعد":"قاؿ

كضم الٌداؿ بصائت  ،كسكوف العْب ،لوأك بفتح  ك(دي عٍ تػى ) بطترما ضي   ،لو كرسم العْبأك بضم  د(عً تي كضبطت )
د ضبطناه عي "كال تػى  قاؿ ابن حجم:ف ا٢بديث،، ُب استنباط ا٢بكم من طويل، كىذا أٌدل إٔب التبلؼ بْب الفقهاء

األلفاظ ُب الٌىغة  جىٌيا دكر الصائت ُب تنمية كىنا يبد، كمن 2د"وٍ لو كضم العْب من العى أك بفتح  ،ُب ٝبيع المكايات
من ا٤بشتقات، كُب ىذا تنمية كتزرية  ُب صياغة  رثّب ،ا لغة اشتقاقية، كلىصوائت فيها دكر بارزهنٌ العمبية حيث إ

 معا٘ب.لى
 ىي:ك  ،إٔب ستة أنواع ، كالزمن ا٤بستغمؽ لنطقها،كتصنف ىذه األلّبة من حيث الكمية     
 الفتحة القصّبة ُب مقابل الفتحة الطويىة. -
 الكسمة القصّبة ُب مقابل الكسمة الطويىة. -
 الضمة القصّبة ُب مقابل الضمة الطويىة. -

 الكىمة صواتأل ةصاحبا٢بمرة الٍب تأٌب مة، ك ٙبديد الداللُب من الوحدات الصوتية الٍب تشارؾ  زءجي كا٢بمرة       
  سمٌ تي ف ،الم الكىمةأك تقع ُب الٍب ا٢بمرة أما يصبح الكبلـ ُّا مشكوال، ك ىي الٍب ك  ،الشكلأك تسم  حمرة البناء 

عينة ُب ا٢بمرات كحدات صوتية ٥با كظيفة م، ف كظيفة الكىمة ُب الَبريبالٍب تبٌْب ، كىي ا٢بمرة حمرة اإللماب
 .3الَبريب الصوٌب

 :(بنية األصوات العربية )الصوامت كالصوائت
لدد  لى   يتبْب أهنا تشتمل ،أنو صيغ مفمدةك أف ما يبدمن الىغات  ٪بد ُب رثّب: البنية في اللغٌات األجنبية -

 يقضي" :، ُب قولو(ـ1747ت) (صمويل جونسوف)من العناصم )أشباه الكىمات(، كىذا ما أشار إليو  ربّب
يأتينا من السماء، كال الكبلـ ال ينشأ لن قياس  فٌ ، تدؿ لى  أإٔب شواىد ال ٙبص  ،تأمىنا لغتنا بإنصاؼ

                                                           

 .271ص 1، ج750الصبلة رقم ا٢بديثصحيح البخارم، باب إذا ررع دكف الصف، رتاب  1-
، السىسىة الصحيحة، كشيء من 319ص 2ـ(، ج1999-ق1419/)1يماجع فتح البارم بشمح صحيح البخارم، ابن حجم، دار ا٤بنار ط - 2

 .457ص1ـ(، ج1995-ق1415فقهها كفوائدىا، ناصم الدين األلبا٘ب، مكتبة ا٤بعارؼ الميٌاض آلم الطبعات )
 .86ـ(، ص1998-ق418/)1كالفونولوجيا، مصطف  حمرات، ا٤بكتبة العصمية صيدا لبناف طيماجع الصوتيات  - 3
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٦بمولة أجزاء  وفه كمن ٍبٌ  ،كتوسعو األحداث ،ا ُب حالة انسجاـ كسبلـ، كلكن تنتجو الضمكرةيتنزؿ لىين
الٍب  ،نأحذ مثبل العبارة التاليةلك  .1"هلا١ب أكالتعٌىم  أكالتكٌىف  أكضٌمها بعضا إٔب بعض اإلٮباؿ  ،٨بتىفة

ٲبكن أف ٲبثىها ُب اإل٪بىيزية لبارة:  (nitakupenda، )استتقيناىا من الٌىغة السواحىية )ا٤بنتشمة بشمؽ أفميقيا(
(I will love you،) فنستشف أهٌنا  ،إذا رانت رىمة ،ىل الصيغة السواحىية رىمة مفمدة؟ :كيصبح التساؤؿ

 ،قابل البسيطاألمم الذم ٯبعىنا ندرؾ أف ىذا التٌ  ،تعترب ُب اإل٪بىيزية رىمات منفصىة ،لدةممربة من لناصم 
 .Ni-ta-kv-penda-  I-will-you-love  بإمكاننا ٛبثيىو لى  الشكل اآلٌب:

ناصم الشتما٥بما لى  ل ؛شابو بْب الىغتْبو يتضح جىيا التٌ نٌ أ لتبلؼ ا٢باصل بْب الَبريبْب، إالٌ كبمغم من اال    
بدال  ،ماؿ لناصم ُب المسالةباستع ،المسالة ذاهتا، كلىيو راف من األجدر البحث ُب الصيغ الىغوية ٤بختىف الىغات

  .2لتماد لى  ٛبييز الكىماتمن اال
 ،يضح  مثاال لى  ٕبث ُب الٌىغة ،مط الذم التمدناه ُب دراستنالتقاد ا١باـز لىنٌ فاال ،كلى  ىذا األساس    
ُب  ذا ا٤بصطىح أصبلن ستعمل ىدراسة الٌصيغ، كقد ا ان  من لبللو حمفيٌ ة، كالذم نعِبنية لامٌ عىم البً ما يعمؼ بو ىك 

الذم يقـو بتحىيل   ،ُب كصف ذلك النوع من البحث ،ابارز  امصطىحبوصفو كنقل إٔب لىم الىغة  لىم األحياء،
 .(ا٤بورفيمات) ػصوات بلٌىغة كاألعمؼ لند أ ىل اتي ك  الٍب تتبناىا الٌىغة، ،رل العناصم

الٍب تعترب لند  األلّبة يشار إليها با٤بورفيمات،ىذه من لدد من العناصم، ك  إٌف الٌصيغ الكىمية قد تتكوف    
 :3كىي نولاف ،كظيفة ٫بوية ا٥ب أصغم كحدة أكا معُب ٥ب لىماء األصوات أصغم كحدة

 كتنقسم إٔب قسمْب: ،مستقىةرىمية   ان صيغ أك: الٍب ٛبثل بنفسها رىمات مستقىة المورفيمات الحرة -1
الٍب نمل أهٌنا  ،كاألفعاؿ ،فاتكالصٌ  ،٦بمولة األ٠باء العادية :: لمٌفها الىغويوف بأهٌناعجميةالمورفيمات المي  - أ

 ك٧بتول المسائل الٍب نبعثها. ،ٙبمل مضموفى 
٫بو: الٌمكابط،  ،من الكىمات الوظيفية ُب الٌىغة ،كتتكوف ىذه اَّمولة ُب غالبيتها المورفيمات الوظيفية: - ب
 كالضمائم. ،األدكاتك حمكؼ ا١بم، ك 
 
كإ٭ٌبا تتصل بصيغة ألمل، كىي الٍب يشار  ،كىي الٍب ال ٲبكن أف تستقل بذاهتا دة:المورفيمات المقيٌ  -2

 دة، ك٪بدىا ىي األلمل تنقسم إٔب قسمْب:قيٌ اإل٪بىيزية مورفيمات مي  لواص كمن ٍب فكل . 4 إليها بالىواص
                                                           

 .85معمفة الٌىغة، جورج يوؿ، تمٝبة ٧بمود فمٌاج لبد ا٢بافظ، دار الوفاء لدنيا الطبالة كالنشم، ص - 1
 .86يماجع ا٤بصدر نفسو، ص - 2
 .89، 86يماجع ا٤بصدر نفسو، ص - 3
 الٍب تتحق  بواسطتها لمىية االشتقاؽ ُب الٌىغة اإل٪بىيزية، كليس ٥با تصنيف منفصل ُب ا٤بعاجم.كىي الزكائد الصغّبة  - 4
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لتكوين رىمات فصيىة  كتوظف غالبان  ،ستعمل لبناء رىمات جديدة ُب الٌىغة: كتي اقيةشتقالمورفيمات اال - أ
 .٨بتىفة لن األصل ،٫بوية

دد جهة الوظيفة النحوية لىكىمة، فتوظف لبياف ما إذا رانت الكىمة : كىي الٍب ٙبي المورفيمات اإلعرابية - ب
 .صيغة ا٤بىكيةأك غّب ذلك، ُب صيغة التفضيل أك ٝبعا، ُب الزمن ا٤باضي أك  فمدا م
، تنتظم فيما تتكوف رل لغة من كحدات صوتية صغّبة، مكونة من حمرات كصوامت البنية الصوتية العربية: -2

كالوحدة الٍب تىي  ،)الوحدة الدنيا ُب بناء الىغة( :لف كحدات رربل، كاألصوات البسيطة ا٤بفمدة ىيبينها لتؤ 
الكىمة كا١بمىة ٙبوم  قد كجد العىماء أفٌ "لوحدات الٌىغوية. ككىي من أىم ا (،ا٤بقطع)ىي  ،األصوات البسيطة

الكبلمية، بيد أٌف لىماء كٙبديد لدد ا٤بقاطع ُب السىسىة  ،لددا من ا٤بقاطع، من السهل لى  السامع تصويمىا
 فٌ م يوفقوا حٌب اآلف ُب إلطاء ٙبديد شامل كدقي  لو، األمم الذم دفع بالكثّب منهم إٔب القوؿ بأػلاألصوات 

 .1"ليس لو أية حقيقة موضولية ،ا٤بقطع ٦بمد اصطبلح
ال تفي بالغمض  ،إٔب أٌف األجهزة ا٤بستعمىة حٌب اآلف ،تعميف ا٤بقطع كٙبديده كيمجع التبلؼ العىماء ُب     

تعميف ا٤بقطع أمم  ٥بذا يمل فندريس بأفٌ  ،ُب تعيْب حدكد ا٤بقاطع لى  ا٣بطوط البيانية ،لدل لىماء األصوات
 ىي:، ك لتربت لتحديده، الٍب التبلؼ ُب كجهات النظميمجع رذلك إٔب االك  ،2لسّب

"ا٤بسافة بْب ا٢بٌدين تعميف أتويسربسن لو بأنو:  ،من التعميفات ا٤بادية لىمقطع كجهة النظر المادية: -1
ا ما تكوف لبارة لن قمة استماع غالب" :تعميف ماريوبام لو بأنٌو ،من ىذا القبيل أيضاك  .3"ستماعيْب لبلناألد

 .4"تسبقها كتىحقهاأك تسب  القمة كتىحقها  -كلكن ليس حتما- مضافا إليها أصوات ألمل لادة ،صوت لٌىة
ألٌف ىذا سيصطدـ ال ٲبكن كضع ٙبديد لا٤بي لىمقطع؛  من الناحية النطقية :طقيةكجهة النظر النٌ  -2

مقطعا ُب لمؼ أف يكوف رٗبا ال ٲبكن  ،ُب لغة من الىغات ،بأسىوب الَبريب ا٤بقطعي لكل لغة، فما يعد مقطعا
لى   كن العميب إذا ما أراد أف ينطقهالك  مكونة من مقطع كاحد، ،اإل٪بىيزية مثبل (club)لغة ألمل، فكىمة 

، كذلك ألٌف العمبية (ic/lub): اآلٌبو لى  النح ،فإنٌو سيجزئها إٔب مقطعْب ،قوانْب البنية ا٤بقطعية العمبية حسب
 ف:، العا٤باف الفمنسيا، ك٩بن تبُب كجهة النظم النطقية ُب تعميف ا٤بقطعا٤بقطع فيها بصامتْبال تسمح أف يبتدئ 

ٮبا بتزايد شدة العضبلت ا٤بنتجة لىصوت ميكانكيا، قطع يتحدد ُب كجهة نظم فا٤ب ،(كبّبفوشك) ،(جمامونت)

                                                           

 .97ـ(، ص2004-1425أثم القوانْب الصوتية ُب بناء الكىمة العمبية، فوزم الشايب، لآب الكتب ا٢بديث األردف) - 1
 يماجع ا٤بمجع نفسو، ص نفسها. - 2
 .66لفونولوجيا، ماريوباين، صا٤بمجع نفسو، ص نفسها، لن ا -3
 .96أسس لىم الغة، أٞبد ٨بتار لمم، ص -4



 األبعاد الداللية لتنوعات الصوائت                              مدخل:                                                                        

6 

 

 (رانتينو)كيقل تدرٯبيا، كلٌمؼ  ،ط  أرثم قوة ُب بداية ا٤بقطعمتبولا بتقىيل الشٌدة العضىية، كىكذا يكوف النٌ 
 .1جزئيا"أك إغبلؽ جهاز التصويت، سواء راف رامبل ، من لمىيات "الفَبة الفاصىة بْب لمىيتْب ا٤بقطع بأنٌو:

بأنٌو الوحدة األساسية الٍب يؤدم  ()دم سوسّباحية الوظيفية، فقد حٌده بالنسبة لىنٌ  كجهة النظر الوظيفية: -3
، ٙبتوم "رمية من األصوات: بأنٌو (رمضاف لبد التواب)، كمن ىذا القبيل تعميف 2فيها الفونيم كظيفة دالىها
لبارة لن حمرة قصّبة : "بأنٌو (إبماىيم أنيس)كقد لمٌفو  ،3كالوقوؼ لىيها" ،بتداء ُّالى  حمرة كاحدة، ٲبكن اال

"٦بمولة من  :بأنٌو (وبن أيٌ لبد المٞب)قد لمٌفو ، ك 4من األصوات السارنة" ،أرثمأك مكتنفة بصوت  ،طويىةأك 
رل ك  أربعة أنواع من ا٤بقاطع،تشمل الٌىغة العمبية ُّذا فإف ، ك 5ٙبصماف بينهما ضٌمة" ،األصوات الٍب ٛبثل قالدتْب

فا٤بقاطع العمبية  مغى ، وفه ،رل مقطع ينتهي بصامتمقطع مفتوح، ك  و، فهينتهي ٕبمرةطع من ىذه ا٤بقاطع مق
 :6آلٌباىي ر، كإما مغىقة، ك إذا إما مفتوحة

، )رتب( الفعلبذا النوع من ا٤بقاطع ٥بثل ، كحمرة قصّبة، ك٭ب: كىي ا٤بقاطع الٍب تتكوف من صامتقصيرة -1
 كىي مفتوحة أبدا.

 : كىي لى  نولْب:متوسطة -2
  .ذك( ُب، )ما، :كٲبثىها رل من ،كحمرة طويىة ،: كىي ا٤بقاطع الٍب تتكوف من صامتمفتوحة - أ

 .لذ( من، )قد، :كٲبثىو رل من ،صامت حمرة قصّبة+ ن صامت+: كىي تىك الٍب تتكوف ممغلقة - ب
 ف أيضا:كىي نولا :طويلة -3
 من ،)ضاؿ( :كٲبثىو ا٤بقطع ،صامت حمرة طويىة+ صامت+ :كيتكوف من طويل مفرد اإلغبلؽ: - أ

 .كذلك ُب حالة الوقف ،)ا٤بسىمْب( من ،ك)مْب(، )الضالْب(
 )بنت(، :كٲبثىو رىمة ،صامت صامت+ +حمرة قصّبة كيتكوف من صامت+ طويل مزدكج اإلغبلؽ: - ب

 كتكوف ىذه ا٤بقاطع الطويىة مغىقة أبدا. ،لك ُب حالة الوقف، كذ)حٌد( )قٌط(، )مشس(،
 )ساٌر(، ٫بو: ،كصامت طويل ،كحمرة طويىة ،، كتتكوف من صامتُب حالة الوقف: كال تكوف إاٌل مديدة -4

 كىي مغىقة أبدا. ،)حاٌر( كقفا
                                                           

 .99-98ـ(، ص2004-ق1420أثم القوانيْب الصوتية ُب بناء الكىمة العمبية، فوزم الشايب، لآب الكتب ا٢بديث أربد األردف) - 1
 .243يماجع ٧باضمات ُب األلسنية العامة، دم سوسّب، ص -2
 .111ـ، ص1/1982ة، رمضاف لبد التواب، مكتبة ا٣با٪بي القاىمة كدار المفالي المياض طا٤بدلل إٔب لىم الىغ -3
 .146ـ، ص6/1997موسيق  الشعم، إبماىيم أنيس، مكتبة األ٪بىو ا٤بصمية ط -4

 .139ـ، ص1963أصوات الىغة، لبد المٞبن أيوب، مطبولات جامعة الكويت - 5
 .102، 100ىمة العمبية، فوزم الشايب، صيماجع أثم القوانْب الصوتية ُب بناء الك -6
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فإننا سنبلحظ أهنا ٚبتص  ،تفحصنا أشكاؿ ا٤بقاطع العمبية إذا ناء الكلمة العربية:خصائص البنية كأثرىا في ب
 :1آلٌباب

 لعمبية مقاطع تبتدئ ٕبمرة.فبل يوجود ُب ا ٝبيع األشكاؿ ا٤بقطعية العمبية تبتدئ بصامت، كمن ٍبٌ  أفٌ  -1
شوىا، كال ُب آلمىا إالٌ كال ُب ح .ُب بداية الكىمة، ُب حالة الوقف ،طع كاحدو ال يىتقي صامتاف ُب مقأنٌ  -2

 ُب حالة الوقف فقط.
 نٌو ال تىتقي حمرتاف ُب مقطع كاحد.رما ال يىتقي صامتاف ُب مقطع كاحد؛ فإ -3
ة كا٤بقطع ا٤بديد، كقىٌ  ،لك مثل ا٤بقطع الطويلالعمبية لى  حالة الوقف فقط، كذ قتصار كركد بعض ا٤بقاطعا -4

لن ا٤بقطع ا٤بديد ُب أنٌو قد يمد ُب  ،تاز ا٤بقطع الطويل بنوليوكركد ا٤بقطع الطويل مفمد اإلغبلؽ ُب الكىمة، كٲب
 زاف ا٤بقيدة القافية.ك ُب بعض األ ،حياناأالشعم 

 نضيف إٔب ذلك:ع دالل الكىمة. ك تقصّب ا٢بمرات الطويىة ُب ا٤بقاطع ا٤بغىقة، ىذا بالنسبة لتنظيم ا٤بقاط -5
 رمه العمبية لىمقاطع القصّبة. -6
 قاطع الطويىة ا٤بفتوحة.رمه العمبية لتوإب ا٤ب -7
 .غّب الشعمُب ميل العمبية إٔب إغبلؽ ا٤بقاطع ا٤بفتوحة  -8

لمل غّب ٚبتىف لن سائم المموز األ ،ظاىمة صوتية -ٮبيةبكل ما تكتسبو من أ-رانت الىغة   ٤با مفهـو الصوت:
ذات  ،ؼ الكىماتال، بوصفها كحدات ٩بيزة تنتج لنها آتستوجب البدء باألصوات ،دراستنا ىذه الىغوية، فإفٌ 

الظطمارىا إٔب  ؛رةاك يقوؿ ابن سينا: "٤با رانت الطبيعة اإلنسانية ٧بتاجة إٔب ا الالت ا٤بختىفة، كُب ذلكالدٌ 
 ،يتوصل بو إٔب ذلك... فمالت الطبيعة إٔب استخداـ الصمت ،رة انبعثت إٔب الَباع شيءأك كاَّ ،ا٤بشاررة

  .2ليدؿ ُّا لى  ما ُب النفس من أثم" ؛كتمريبها معا ،ؼبآالت تقطيع ا٢بمك  ،ككفقت من لند ا٣بال 
وت الصٌ  لىما أفٌ  ،لى  رأسها اإلنساف ،جزائومات التواصل لىكثّب من أو أقول مقوٌ ألنٌ  ؛فالصوت مواز لىوجود    
جعل  األمم الذم ،ة ذات تأثّب ٠بعية حيٌ مادٌ "و، كى3نظما لطبيعتو ا٢بسية ا٢بامل ا٤بادم لىحضارة اإلنسانية؛ وى

 .4"استقبالو كانتقاالتو، كمن ٍبٌ  ،وٌبئلنتاج الصٌ لولوف اىتماما ربّبا لدراسة الكيفية التباينية صوات يي لىماء األ
نوف  ُب  فٍ ، أالٍب ٬باؿ من لبل٥با، كالتعميفات ،بعض ا٤بفاىيم قدـنؿ جاىدين أف اك ٫ب ،كالتبارا ٤با ذرمناه     
 وكالتاء أصل صحيح، كى واكابن فارس ُب مادة )صوت(: "الصاد كال وت، يقوؿدقي  لىصٌ ك تعميف مفهـو  ٙبديد

                                                           

 .103-102ـ(، ص2004-ق1420أثم القوانْب الصوتية ُب بناء الكىمة العمبية، فوزم الشايب، لآب الكتب ا٢بديث أربد األردف) - 1
 .67الشفاء، ابن سينا، لن مباحث ُب الىسانيات، أٞبد حسا٘ب، ص - 2
 .67ـ، ص1999ديواف ا٤بطبولات ا١بامعية ا١بزائم يماجع مباحث ُب الىسانيات، أٞبد حسا٘ب، - 3
 .21ـ(، ص1998-ق1418األصوات الىغوية، لبد القادر لبد ا١بىيل، دار صفاء لىنشم كالتوزيع) - 4
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 ت، إذا راف شديد الصوت،ذف السامع، يقاؿ ىذا صوت زيد، كرجل صيٍّ م ُب أجنس لكل ما كقى  ووت، كىالصٌ 
فبلف بفبلف تصويتا أم دلاه، كصات يصيوت صوتا  ت: "صو  (العْب)، كقاؿ صاحب 1ائت إذا صاح"كالصٌ 
 .2"صائحصائت ٗبعُب و فه
وت ا٣بارج من ل ىذا الصٌ ؿ: "ٍب تأمٌ وت، فقاالصٌ  كمنهاعمض ربلمو لن نعم ا، ابن القيم ُب م كٙبدث    

ُب ىواء لارج  ،جماسها، ٘بد ا٢بكمة الباىمةمو، كا٢بمكؼ ك٨بارجها كأدكاهتا كأا٢بى ، كهتيية آالتو كالكبلـ كانتظا
إٔب ا٢بى  كالىساف كالشفتْب كاألسناف، فيحدث لو ىناؾ  حٌب ينتهي ،نبوب ا٢بنجمةمن ا١بوؼ، فيسىك ُب أ

منفصل لن اآللم، ٰبدث بسببو  ،يسمع لو لند رل مقطع هناية كجمس متميز ،جماس، كأكهنايات ،مقاطع
ن تسعة كلشمي :تسمع لو منها ،حٌب ينتهي إٔب مقاطع كحدكد ،لارج ُب قصبة كاحدة ،صوت كاحد وا٢بمؼ، فه

 .3حمفا"
ات ىذا مٌ هً مي  إٔب أفٌ  (مىمربم)طقي، كيذىب لىم الصوت النٌ  ،طى  لىيو لىماء األصوات حالياي كىذا ما      
من ٦بمولة من  ،لف جهاز النط  لند اإلنساف، إذ يتأتكمن ُب الوقوؼ لى  طمائ  إنتاج األصوات الىغوية ،العىم

ف ( بأمىمربم)ياة، كيقوؿ بوظيفة بيولوجية من أجل استممار كدٲبومة ا٢ب ،منهاو األلضاء، كٱبتص رل لض
 .4ألهنا ٓب ٚبى  ألداء ىذه الوظيفة ؛ط بألضاء النٌ  ،زااك وا ىذه األلضاء ٘باألصواتيْب ٠بٌ 

ٙبتو من  ،الذم ينفخ فيو 5بالزؽُب ريفية نشوء الصوت با٤بزمار، كالمئة  ،٪بد ابن القيم يعطي مثاال تقميبيا    
الٍب تقبض لى  الزؽ حٌب  ،بالكفالمئة ليخمج الصوت من ا٢بنجمة الٍب تقبض لى  ليدلل الميح فيو، كالعضبلت 

الٍب ٚبتىف لى  ا٤بزمار  ،ٱبمج ا٥بواء ُب القصبة، كالشفتْب كاألسناف الٍب تصوغ الصوت حمكفا كنغما باألصابع
ذ لى  مثاؿ ا اٚبا٤بزمار إ٭بٌ  باألٖباش ُب القصبة حٌب قيل إفٌ  ،فتصوغو أ٢بانا، كا٤بقاطع الٍب ينتهي إليها الصوت

 .6ذلك من اإلنساف"
يقوؿ إبماىيم  ،كطمائ  تشمٰبية ُب تعميفهم لىصوت ،كلى  ضوء ما كصىت إليو التكنولوجيا من كسائل آلية     

أنيس: "الصوت اإلنسا٘ب ينشأ من ذبذبات مصدرىا ُب الغالب ا٢بنجمة لدل اإلنساف، فعند اندفاع النفس من 

                                                           

 )مادة صوت(. 318ص 3معجم مقاييس الىغة، ابن فارس، ج - 1
 .146ص 7ـ(، ج2003-ق1424)1الكتب العىمية لبناف طمعجم العْب، ا٣بىيل بن أٞبد الفماىيدم، ٙبقي  لبد ا٢بميد ىنداكم، دار  - 2
 .375ـ(، ص2003-ق1424/)1مفتاح دار السعادة، ابن القيم، دار ابن حـز ط - 3
 .22ـ(، ص1998-ق1418األصوات الىغوية، لبد القادر لبد ا١بىيل، دار صفاء لىنشم كالتوزيع لماف األردف) - 4
تعمل لىشماب كغّبه، ٯبمع لى  أزقاؽ كزقاء. يماجع ا٤بعجم الوسيط، ٦بمع الىغة العمبية القاىمة، الزؽ: كلاء من جىد ٯبز شعمه كال ينتف يس -5
 .396ص 1ج
 .376ـ(، ص2003-ق1421/)1مفتاح دار السعادة، ابن القيم، دار ابن حـز ط - 6



 األبعاد الداللية لتنوعات الصوائت                              مدخل:                                                                        

9 

 

تنتقل من لبلؿ ا٥بواء ا٣بارجي لى   ،ىتزازات الٍب بعد صدكرىا من الفم كاألنفٰبدث تىك اال ،المئتْب با٢بنجمة
إذ  ،دعقٌ وت اإلنسا٘ب مي با ُب اَّاؿ ذاتو: "كلكن الصٌ سهً ٍب يضيف مي  ،1شكل موجات حٌب تصل إٔب األذف"

ديثو شدة ُب الشدة من درجات صوتية متباينة، رما أف ليس لكل إنساف ُب أثناء ح ،يَبرب من أنواع ٨بتىفة
 .2لند رل مقطع تقميبا" ،صفة لاصةك مع ىذا أيضا ذ وكى ،متعدد الدرجة كالشدةو بل ى ،درجة كاحدةأك كاحدة 
الذم يمل ىذا األلّب  (،ليدفوجد)لوجهٍب نظم إبماىيم أنيس ك ،التطاب  الكىي ذلكو ، ىكالشيء ا٤ببلحظ ىنا     
 ،الشورة المنانة :مثل ،ا اىتزازيا مبلئما ُب ضغط ا٥بواءتنولأك يسبب اضطمابا  ،وت يصدر لن أم شيءالصٌ  بأفٌ 
فتحدث ُب  ،ف تتحمؾ ُب توزلات ا٘باىية متنولة، كغّبىا ٩با ٲبكن ٥با أتار العود، كا٢بباؿ الصوتية لند اإلنسافأك ك 

 فٌ بأ، رما يشّب موضحا تسبب تباينا ُب ضغط ا٥بواء ،٩با يؤدم إٔب إنتاج أصوات ،حمرتها ضغطا لىهواء ايط
 ،عب رؤية الذبذبات ُب سملتها إال إذا رانت بطييةو، كلكن من الصٌ ذبذبتً أك ه مصدرً  وت ٰبدث نتيجةى الصٌ 

ُب حالة اىتزاز،  و من لبلؿ مبلمستنا ا٣بفيفة لىجسم، كى حينذاؾ ٲبكن لىعْب رؤيتها، كاستشعارنا لىذبذبات يتم  
معارسا لتيار أك تبار تىك ا٤ببلمسة جسما مضادا رحمرة الشورة المنانة، كىذا ما يؤدم إٔب إيقافها، بال

 .3لتوقف ا٢بمرة الذبذبات، كىذا ما يؤدم إٔب توقف الصوت نتيجةن 
ز رل إنساف بأجهزتو الصوتية كالسؤاؿ الذم يطمح نفسو ىو: ىل الوصف ا٣باص لكل صوت إنسا٘ب يعِب ٛبي       

كمن ا٢بقائ  العىمية ، فيقوؿ: "يطمحها إبماىيم أنيس لن غّبه من بِب البشم أـ إٔب شيء آلم؟، كىذه اإلشكالية
أف لىماء التشميح ٓب يىحظوا أم فمؽ مادم بْب أنواع حناجم النوع اإلنسا٘ب، ة كالتعجب، إٔب الدىشو الٍب تدل

ال تكاد ٚبتىف لن غّبه ٩بن تزلج  ،الذم يسحم األلباب كالعقوؿ ،كحنجمة اإلنساف ذم الصوت المليم
كاألصوات ا٤بزلجة؟ كا١بواب ٪بده لند  ،أين يكمن الفمؽ بْب األصوات المنانة العذبة ا٤بعربة. إذف ف4أصواهتم"

أقدر من  وإبماىيم أنيس، إذ يقوؿ: "كإ٭با الفمؽ ُب ا٤بوىبة الٍب التص ُّا كىي سيطمتو لى  لمىية التنفس، فه
لنظاـ لاص ُب  ،ة لى  تكييفو كإلضالوكالسيطمة لى  ا٥بواء ا٤بندفع من المئتْب، كالقدر  ،غّبه لى  تنظيم تنفسو

 .5جميانو من المئتْب حٌب يصدر من الفم كاألنف"
أك و ثقيل شعورنا باستهجاف تكوين صوٌب، كأنٌ  فٌ ( يناقش القضية، فيقوؿ: "رما ألىي السيد)رما ٪بد        

ن األحياف يمجع إٔب سبب لمىية، كلكنو ُب رثّب م يولوجية، رأف يكوف ُب نطقو صعوبةمتنافم يمجع إٔب أسباب فز 
                                                           

 .61ص ـ،3/1961دار النهضة العمبية طاألصوات الىغوية، إبماىيم أنيس،  -1
 نفسها.ا٤بمجع نفسو، ص  - 2
 .47-46ـ(، ص1998-ق1418يماجع األصوات الىغوية، لبد القادر لبد ا١بىيل، دار صفاء لىنشم كالتوزيع ) - 3
 . 10ـ، ص3/1961األصوات الىغوية، إبماىيم أنيس، دار النهضة العمبية ط - 4
 .10ـ، ص3/1961األصوات الىغوية، إبماىيم أنيس، دار النهضة العمبية ط - 5
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التكوين ا٤بقبوؿ ُب لغة ما قد يكوف  ٨بالفتو لؤللماؼ الٍب تسود التكوينات، ٩با يدؿ لى  ذلك أفٌ  وى ،نفسي
، 1" ٯبمعاف ُب لفظ كاحد ُب العمبيةال ،ك)السْب( ،)الذاؿ( :أم ،(sك) ،(thممفوضا ُب لغة ألمل، فصوت )

 .2(this) :كفي أهنما ٯبتمعاف ُب اسم اإلشارة٪بىيزية، يما مألوؼ ُب اإلكلكن اجتماله
و ٨بالف ٤با التاده أىل إما لسبب فيزيولوجي، كإما ألنٌ  ؛التنافمأك وٌب يوصف رذلك بالثقل إذف فالتكوين الصٌ     

اآلدميْب ما صاركا موصوفْب بذلك إال ألهنم ما استطالوا أف  إفٌ "الىغة من ألمافها، كإما لىسببْب ٦بتمعْب، ك
فصارت ىذه األصوات الممزية لونا  ،ليبىغ رل كاحد منهم اآللم ما ُب ضمّبه ،عوا لى  مصطىحات صوتيةيتواض

بتنمية مداررهم العقىية، كرسب ا٤بعارؼ الضمكرية،  -كىم غّب شالمين- م لى  التعايش كالتعامل بل كسيىة٥ب
 ،4﴾عىلَّمىوي اٍلبػىيىافى قولو تعأب:  يػػٌن ُبوفي  من ا٣بال ، كىذا ظاىم ب، كىذا رىو بت3"١بىب ا٤بنافع كدفع ا٤بضار

ياؽ ُب السٌ  ألفٌ  ؛قوؿ ا٢بسن ىهنا أقول، كقاؿ ابن رثّب: ...يعِب النط قاؿ ا٢بسن البصمم: " :كجاء ُب التفسّب
ّب النط  لى  ا٣بى ، كتسهيل لمكج ا٢بمكؼ من يستو، كإ٭با يكوف ذلك بتك أداء تبل وتعىيمو تعأب القمآف، كى

، كقاؿ األلوسي: "البياف النط  5من ا٢بى ، الىساف، الشفتْب، لى  التبلؼ ٨بارجها كأنوالها" مواضعها،
، كقاؿ ابن 7لىمو ما ينط  بو كيفهم غّبه ما لنده"، كقاؿ الفخم المازم: "6ا ُب الضمّب"ب لمٌ عمً مي ػالصحيح، ال

، 9ا٤بنط  الصحيح ا٤بعمب لما ُب الضمّب"، كقاؿ ٧بمد ٧بمود ا٢بجازم: "البياف: 8لطية: "النط  كالفهم كاإلبانة"
 )لىمو البياف("ح ، حيث قاؿ:  البياف نطقا كر٠با، كذلك ع رقعة مفهـو، ك٪بد لبد المٞبن السعدم كسٌ 9الضمّب"
كالتعىيم ا٣بطي، فالبياف الذم ميز بو ا اآلدمي  ،بيْب لما ُب ضمّبه، كىذا شامل لىتعىيم النطقيأم التٌ  البياف(
 .10ىا لىيو"كأررب  ،نعمو من أجلٌ  ،لن غّبه

                                                           

ـ(، 1987-ق1408لىـو الىغة كأنوالها، جبلؿ الدين السيوطي، شمح كتعىي  ٧بمد جاد، دار ا٤بكتبة العصمية صيدا بّبكت) ا٤بزىم ُب - 1
 .272ص
 .11ـ، ص2002يماجع ٝباليات الصوت الىغوم، لىي السيد، دار الغميب لىطبالة كالنشم كالتوزيع القاىمة - 2
 ، مقاؿ ا٢باج صاّب لبد المٞبن.1ـ، ج1971وتية ا١بزائم٦بىة الىسانيات، معهد العىـو الىسانية كالص - 3
 .4سورة المٞبن اآلية -4

 .808ص 4ـ(، ج2002-ق1422/)1تفسّب القمآف العظيم، ابن رثّب، دار الفكم لىطبالة كالنشم كالتوزيع بّبكت ط - 5
 .99ص 27ركح ا٤بعا٘ب، األلوسي، دار إحياء الَباث العميب بّبكت، ج - 6
 .85ص 29، ج2يب، الفخم المازم، دار الكتب العىمية طهماف طمفاتيح الغ - 7
 .798ـ(، ص2002-ق1423/)1امر الوجيز ُب تفسّب الكتاب العزيز، ابن لطية األندلسي، دار ابن حـز بّبكت ط - 8
 .597ص 28ـ(، ج1993-ق1413/)10التفسّب الواضح، ٧بمد ٧بمود ا٢بجازم، دار ا١بميل بّبكت ط - 9

 .769ـ(، ص1998-ق1418/)9كمٙب المٞبن ُب تفسّب ربلـ ا٤بناف، لبد المٞبن بن ناصم السعدم، مؤسسة المسالة بّبكت طتيسّب ال - 10
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تعترب الىغة كسيىة من كسائل اإلبانة كاإلفصاح لن ا٤بقاصد، كأداة لىتواصل، كلىم األصوات مفهـو الصوائت: 
رما يهتم ، ُب تشكيل مفمداهتا كجزئياهتا،  الىغوية الذم يعتمد الصوت اإلنسا٘ب ُب دراستو، إحدل الدلائم المئيسية

التقييد ك ٔب لى  ا٤ببلحظة الذاتية، ك لمىية ممرزة، ُب مماحىها األلىم األصوات بدراسة األصوات دراسة نظمية 
راسات لطوات ت ُّذه الدٌ طى رانت ا٤بختربات كا٤بعامل الصوتية الٍب لى "ا٤بباشم ٩بتزجة مع العىـو األلمل، ٍب 

ثو الىغوية لىم األصوات يمتكز ُب ٕبو  أفٌ  ،، كلىيو بات ٩با ال يدع أدٗب لىشك1"رس العىميمتقدمة ُب ميداف الدٌ 
 لى  الصامت كالصائت.

 تعريف الصامت:  -1
يعَبض ا٥بواء ا٣بارج من حيث ، كىي األصوات الٍب تتعى  ٗبخمج معْب، ٯبمع ٝبع تكسّب لى  صوامت

ة، لدا ا٢بمرات القصّبة كالطويىة، ا٢بنجمة أثناء أداء الصوت ا٤بماد التياره، كيشكل ىذا النوع معظم أصوات العمبي
)ب(، )ت(،  :الصوت الصحيح، كمن أمثىتوأك تىفة، فقد دلاه البعض الصوت السارن، كلىصامت أ٠باء ٨ب

 ما يىي: ك٩با يذرم من فمكؽ بْب الصوامت كالصوائت .... إْب)س(، )ؼ(
 الصوامت أرثم من الصوائت. الىغات تيعدٌ ُب رل  -
 نط  ٧بدد.ا الصائت فىيس لو ناط  ٧بدد، كال مكاف لىصامت مكاف نط  ٧بدد كناط  ٧بدد، أمٌ  -
ألفي، أما الصائت فبل تنطب  أك ارتدادم، أك تكمارم أك جانيب أك احتكاري أك مزجي أك الصامت كقفي  -

 لىيو ىذه الكيفيات.
  .٦2بهور، أما الصائت فمجهور فقطأك الصامت مهموس  -
أك صوت العىة، أك ض الصوت ا٤بتحمؾ، ٯبمع ٝبع تكسّب لى  صوائت، كقد دلاه البع تعريف الصائت: -2

من ألضاء النط ، كال  وكىي األصوات الٍب ال يعَبضها لض، كالكسمة(، الضمة ا٤بعىوؿ، كمن أمثىتو )الفتحة،
وت أثناء نطقها ٩بتدا حما، ال ، فيكوف الصٌ -ا٥بواء الصادر لن ا٢بنجمة-تنط  ٗبخمج صوٌب يثِب لن امتداده 
 واك، كالياء، حاؿ سكوف ال واكالعىة )األلف، الك أالىْب أك أصوات ا٤بد  :يعوقو لائ  حٌب ينفذ، كٲبثل ىذا النوع

كال تفي مقدارىا من ناحية  ،جزءا منها، لكنها ال تبىغأك ا٢بمرات القصّبة أبعاض ىذه األصوات  كالياء(، كتعدٌ 
ل  معظم الدراسات الصوتية القدٲبة إذا ٓب نق كرم ا٥بواء ا٤بندفع، كىي موضوع ٕبثنا ىذا. كا١بديم بالذرم أفٌ  ،الطوؿ
ضمن الدراسات الىغوية بصفة مشولية، حيث ٓب تتسم دراساهتم  ،ا ظاىمة الصوائتؿ أصحاُّي اك قد تن ،رىها

 .مد مفاىيم كتعاريف مضبوطة بذاهتابالعم ، إذ ٓب ت

                                                           

 .13ـ(، ص1998-ق1418األصوات الىغوية، لبد القادر لبد ا١بىيل، دار الصفاء لىنشم كالتوزيع  لماف األردف) - 1
 .41ـ، ص1990لىنشم كالتوزيع لماف األردفاألصوات الىغوية، ٧بمد لىي ا٣بوٕب، دار الفبلح  - 2
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كبعد الغور لن  ،ٓب تتسم ُب بعض جوانبها بالعم  نيوف با١بوانب الصوتية لىغتهم، كرغم أهٌنااىتم اليونافقد      
، كيمجع الفضل ُب ُب لغتهمالٍب ارتشفوىا  ،ا أماطت الىثاـ لن بعض الظواىم ا٤بقطعيةيل النط ، إال أهنٌ أك كت ،الىغة
رانت غذائهم الذم قدموه لى  مائدة الظواىم النطقية كالوظائفية، كقيد قد  فسطائيْب، فإٔب الفبلسفة الس ذلك

  مفهـو ا٢بمؼ، فكانت ٤ببلحظات أفبلطوف ا٤بتصىة وٌب بدراسة أٔبديتهم، التمادا لىاليونانيوف إ٪بازىم الصٌ 
الٍب ميز فبلسفتها بْب الىغة كالكبلـ، كبْب  ،فسطائيْبنا لى  متجو الفبلسفة السأثما بيٌ  ،بالصوامت كالصوائت

 كاألصوات ا٤بنطوقة. ،ا٢بمكؼ ا٤بكتوبة
ىذا جىيا من لبلؿ ك كا٤بنهج، كيبد ،كالنظاـ ،كقد التربت المؤية الصوتية لىغة ا٥بندية أرثم اتصافا بالدقة     

وتية لن رتاُّم ا٤بقدس الدراسات الصوتية العمبية، الٍب كقفت لى  الَباث ا٥بندم، كىم يسجىوف مبلحظاهتم الصٌ 
 .1لىكتاب ا٤بقدس (مارس مولم)الذم رتب بالىغة السنسكميتية، لن طمي  تمٝبة  ،(veda)الفيدا 
كا٤ببلحظة  ،الٍب اتسمت با٤بباشمة ،د التمد متبنوىا لى  مبلحظات القـؤب فقك ا الدراسات العمبية األأمٌ     

م يعا١بوا األصوات لبلجا ػف العمب القدماء لكمكانة الفكم اإلسبلمي، فالىغويو  ،الذاتية، القائمة لى  جدارة
 التإب:و من البحوث لى  النح ،لوىا دائما ٨بتىطة بغّبىاأك مستقبل، إ٭با تن

اإلدغاـ ُب   (ا٤بربد))الكتاب(، كلاِب األصوات قبل اإلدغاـ، كلاِب  اإلدغاـ ُب هناية مؤلفو (سيبويو)لاِب      
رتابو )ا١بمل(،   (الزجاجي)ـ لو بدراسة األصوات ك٨بارجها، كرذلك أهن  كقدٌ  ،ؿك ُب ا١بزء األرتابو )ا٤بقتضب( 
ـ بْب يديو رتابو )ا٤بفصل( باإلدغاـ، كقدٌ   (الز٨بشمم)وتية، كأهن  د لو ببعض األفكار الصٌ كمهٌ  ،ٕبديثو لن اإلدغاـ
 .2دراسة األصوات

ف الكمٙب، ا سابقة لىوقت الذم نزؿ فيو القمآلوجدناى ،كر٠بها اإلمبلئي ،ىنا ُب تاريخ الكتابة العمبيةتأمٌ  وكل     
ي الٍب دفعتهم تو، كصيانتو من الىحن، ىك من حيث تبل ،ف الكمٙبٍب رانت لند السىف لىعناية بالقمآلكن المغبة ال
تعصم تإب القمآف من الوقوع ُب الىحن، يضاؼ إليو  ،إٔب التفكّب ُب كسيىة لمىية ،ؿ ا٥بجممك األُب القمف 

و ٠بع رجبل يىحن أنٌ  ،، رما ركم لن المسوؿ صى  ا لىيو كسىم3نط كفساد ال ،استهجاف العمب أنفسهم الىحن
ؿ ا صى  ا لىيو قوؿ لمم بن ا٣بطاب: "٠بعت رسو ك  ،4(لارم فإنو قد ضلأرشدكا أ) فقاؿ: ،ُب ربلمو

 .5(رحم ا اممءا أصىح من لسانو) كسىم، يقوؿ:
                                                           

 .14ـ(، ص1998-ق1418يماجع األصوات الىغوية، لبد القادر لبد ا١بىيل، دار صفاء لىنشم كالتوزيع لماف األردف ) - 1
 . 91ـ(، ص1982-ق1402/)4يماجع البحث الىغوم لند العمب، أٞبد ٨بتار لمم، لآب الكتب القاىمة ط - 2
 .14، 13لصوتيات، لبد الفتاح إبماىيم، دار ا١بنوب لىنشم كالتوزيع، صيماجع مدلل ُب ا - 3
 .315ص 1السىسىة الضعيفة كا٤بوضولة، ٧بمد ناصم الدين األلبا٘ب، مكتب ا٤بعارؼ المياض، ج -4
 .928ص 2ـ(، ج1996-ق1416ذلّبة ا٢بفاظ، ابن القيسماف، دار السىف المياض ) -5
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من  لالية من المموز كا٢بمرات، كبعد التبلط العمب الفصحاء بغّبىم احف العثمانيةالكتابة ُب ا٤بص كرانت      
نشأة لىم التجويد جاءت  فٌ إ"ة، حيث لقارئ إٔب القماءة الصحيحيهدم ا ُب شيء التفكّب ٙبتم، األلاجم

، 1"لة لتقنْب قوالد القماءة اقتفاء ألثمهاك ، ك٧ب-رضي ا لنو- بن مسعودلبد ا استجابة لدلوة الصحايب ا١بىيل 
كالياء،  واكا٢بمرات أبعاض حمكؼ ا٤بد كالىْب، كىي األلف كال كقد جاء ُب كصف ابن جِب لىصوائت: "الىم أفٌ 

كالضمة، فالفتحة بعض األلف،  ،كالكسمة ،مكؼ ثبلثة، فكذلك ا٢بمرات ثبلثة، كىي الفتحةىذه ا٢ب فكما أفٌ 
وف الفتحة األلف الصغّبة، كالكسمة النحويْب يسمٌ  ومتقدٌ ، كقد راف مي واككالكسمة بعض الياء، كالضمة بعض ال

ؼ، أنك إذا أشبعت كاحدة ا٢بمرات أبعاض ٥بذه ا٢بمك  الصغّبة، كيدلك ذلك أفٌ  واكالياء الصغّبة، كالضمة ال
ؿ من أفمد ا٤بباحث الصوتية، أك  (ق392) ابن جِب دٌ ع. حيث يي 2بعضو" ومنهن، حدث بعدىا ا٢بمؼ الثا٘ب، كى

و قد أثبت التماد . فإنٌ ُب رتابو )سم صنالة اإللماب( بذاتو، ا لىم قائمأهنٌ لى  كنظم إليها  ،ٗبؤلف مستقل
دالل الوحدة الىغوية ُب  ،أثناء لمىية اإلجماء الوظيفي ، ُببعضاألصوات الصامتة كالصائتة لى  بعضها ال

 .3لىحمرة، كىي رالغمض فيو، فهي لذلك ٧بتاجة إليو" ا٢بمؼ رمحل   تصمٰبو: "إفٌ 
، بثبلث حمرات فقط، و الَبؼ كمعو قدماء القـونٌ ، أادثْب استنبطوا من نص ابن جِب ا٤بذرور سىفا بيد أفٌ     
م من ا٢بقيقة، كتىك األصوات ػػٌ ال يغي (إبماىيم أنيس)لمىية التطويل كالتقصّب ٥با، كىذا رما يماه د القوؿ ُب قيٌ  كإف

حْب ٙبدثوا لن  ،القدماء توٮبوا ُب بياف مقاييس ىذه ا٢بمرة ىي ما يسموهنا الفتحة كالضمة كالكسمة، كيمكف أفٌ 
: "ا٢بمرة سواء رانت (مصطف  حمرات) كيقوؿلية ٥بذه ا٢بمرة القصّبة، الٍب لدكىا جزئيات فم  ،حاالت اإلمالة

الٍب تشارؾ الداللة،  ،من الوحدات الصوتية اتعد جزء ،الم الكىمةأك تقع لى  أك مصاحبة ألصوات الكىمة 
الشكل، كيصبح الكبلـ ُّا مشكوال، كا٢بمرة الٍب تقع أك تسم  حمرة البناء  ،كا٢بمرة الٍب تصاحب أصوات الكىمة

كا٢بمرات  الكىمة ُب الَبريب، كموقعها فيو، حمرة اإللماب، كىي ا٢بمرة الٍب تبْب كظيفةتسم   ،ُب آلم الكىمة
لية ُب الكىمة ا٤بمربة، أك ٥با كظيفة معينة ُب الَبريب الصوٌب، كتعد جزءا منو، كتعد أصواتا أساسية  ،كحدات صوتية

اإلضافة إٔب أصوات ا٤بد، كبالتإب ؼ ُب ضوء لىم الىغة ا٢بديث بالصوائت، ب، كتعمٌ 4كليس ُب الصوت ا٥بجائي"
 :5ىيك  ،إٔب ستة أنواع ،الزمن ا٤بستغمؽ لنطقهاأك صنفت من حيث الكمية 

 الفتحة القصّبة مقابل الفتحة الطويىة. -
                                                           

 .٨93بتار لمم، صالبحث الىغوم لند العمب، أٞبد  - 1
 .197ـ(، ص1998-ق1418األصوات الىغوية، لبد القادر لبد ا١بىيل، دار الصفاء لىنشم كالتوزيع لماف األردف) - 2
 .200ا٤بمجع نفسو، ص - 3
 .86، صـ(1998-ق1418/)1طالصوتيات كالفونولوجيا، مصطف  حمرات، ا٤بكتبة ا٤بصمية صيدا لبناف  -4

 كما بعدىا. 86يماجع ا٤بمجع نفسو، ص - 5
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 الكسمة القصّبة مقابل الكسمة الطويىة. -
 .الضمة القصّبة مقابل الضمة الطويىة -

الفارؽ بْب ا٢بمرات العمبية القصّبة   الذين ذرمكا أفٌ من قبلئل الدارسْب ،(ـ1988كيعترب سبلـ غزإب )     
ُب بعض  ،(quality/timbreيقتصم لى  التبلؼ ا٤بدل بل يصاحبو التبلؼ ُب ا١بمس ) إذ "الكالطويىة، 

قد ٙبل  ، تصاحب التبلفات ُب ا١بمس ا٢بمري،ا٢بمرات، فالتبلؼ ا٤بدل ُب ا٢بمرتْب ا٤بنغىقتْب )الكسمة كالضمة(
مكاف نط  ٧بدد،  بقولو: "الصائت صوت ليس لو  ،الصائت (٧بمد لىي ا٣بوٕب) ، ُب حْب لمؼ1"نا٧بىها أحيا

كىي  ،كلدد الصوائت العمبية ستة ،(i,e,u,oتضيي  َّمل تيار ا٥بواء، مثاؿ ذلك )أك غبلؽ رما ال ٰبدث معو إ
.. كليس من الضمكرم أف تتواجد الفتحة كالضمة كالكسمة، كالفتحة الطويىة، كالضمة الطويىة، كالكسمة الطويىة.

، ال توجد ُب لغة ٝبيع ريفيات النط  السابقة ُب أصوات الىغة الواحدة، فقد توجد ُب لغة ما أنواع من األصوات
ال توجد أصوات ارتدادية، كُب اال٪بىيزية ال توجد أصوات تكمارية، كلكن ىناؾ  ،لمل، ففي الىغة العمبية مثبلأ

 .2كالصوائت" ،لىغات، مثل األصوات االحتكارية، كاألصوات الوقفيةأنواع مشَبرة بْب ٝبيع ا
أرثم، كرل مقطع ٰبتوم لى  أك رل رىمة ٙبتوم لى  صائت كاحد   كالصوائت أرثم األصوات شيولا؛ ألفٌ      
ُب نطقو أسهل من و ا١بم، كىأك النصب أك معظم الكىمات تنتهي بصائت يدؿ لى  المفع "كاحد، ك صائت

صوات رغم م من األكثً يت بأصوات العىة لسهولة نطقها، إذ جاءت ىذه التسمية من ا٤بميض، إذ يي الصامت، ك٠ب
٤باؿ ا٤بميض إٔب استخدامها بدال منها، كىي أرثم شيولا ُب   ،سهل منهارانت ىناؾ أصوات أ ولىتو كممضو، ل
 .3"ريفيات النط 

مل كاحد، كىي: األصوات الىينة، األصوات رىها تصب ُب ٦ب"كىناؾ أ٠باء ٨بتىفة ٠بيت ُّا الصوائت، ك    
. 4"العىة، ا٢بمكؼ الصائتة، ا٢بمرات الطىيقات، كاألصوات ا٤بتحمرة طىيقة، حمكؼ ا٤بد، ا٤بصوتات، حمكؼال

  (G-Zoga)حْب تعمض العآب الىغوم ،(ـ1797)إٔب سنة مب كيذىب تاريخ دراسات البحث الىغوم لند الغ
 (،شامبىيوف)ٍب جاء العآب الىغوم  (،phonetic)ؿ من استعمل رىمة أك كراف  ة،لدراسة رموز الىغة ا٥بّبكغمليفي

لاـ  (،Kirby) :دراسات الىغويْب تية الفملونية ا٥بّبكغىيفية، ٍب توالتليطمح مفهـو المسـو الصو  (ـ1822)لاـ 
ت تتميز بالنط  ف الصوائ(، إذ انربل مصمحا أبمكهناف)، كُب ا٢بقل ذاتو (ىبولت)، ك(فمتز بوب)، ك(ـ1826)

كاالرتفاع ُب درجة الصوت، كرذلك صفة ا١بهم ا٤بطىقة  ،-لاصة–تية يصو تا٤بفتوح، باإلضافة إٔب ا٣باصية ال
                                                           

 .123مدلل ُب الصوتيات، لبد الفتاح إبماىيم، دار ا١بنوب لىنشم تونس، ص - 1
 .39األصوات الىغوية، ٧بمد لىي ا٣بوٕب، ص - 2
 .121األصوات الىغوية، ٧بمد لىي ا٣بوٕب، ص - 3
 .197األصوات الىغوية، لبد القادر لبد ا١بىيل، ص - 4
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ا٢بمرة ال ٲبكن أف تكتسب جانبها التمييزم، كتؤدم كظيفتها دالل البُب فإف  (؛Pike)حسب ، ك 1ا٤بصاحبة ٥با
طبلؽ، فهناؾ ذا ا٢بكم ال ٲبكن أف يكتسب صفة اإلوف زفّبا، كىأف تك كف تكوف ٦بهورة، كإال ال تعدوية إال أالىغ

دت ا٢بمرة مهمتها ُب لمىية النقل ( أنو إذا أركبنس)جانب من النسبية تقـو لى  أساس ا١بانب الوظيفي، إذ يمل 
يس ، ٲبكن أف يكوف ثانويا كلكا١بهم ،دكر ا٥بمس ، فإفٌ ةبنية الوحدة الىغوي، دالل ا١بزئي ٤بكونات الوظيفية

 .ايرئيس
ٔب حْب تىتـز موقفا ثابتا، أما الثانية ك بأنو من العىل ما يكوف بسيطا، كمنها ما يكوف ممربا، كاأل (ما٤بربغ)كبْب      

من أجل البناء التقييمي ٥با، فيميز ىذا النوع من العىل  ،فهي الٍب تتميز لند نسجها ٔبمىة من االنتقاالت التكيفية
من كضع ا٤بقياس  و( ىدانياؿ جونز)كيعترب لآب الدراسات الصوتية  .الثبلثيةأك بنية الَبيكيبية ة الأهنا إ٭با تكوف ثنائي

 .2ا٤بعيارم ٥بذه الصوائت
 التنوع الداللي:

)الكىمة( أنٌو النواة كالمريزة األساسية لىوحدة الداللية، إذ ينشأ لنها كحدات  يمل لىماء العمبية ُب الىفظ      
نٌّبة كذرية ُب الدرس الىغوم لى  التبلؼ ميادينو، فىقد رانوا يصدركف ُب دراستهم لن  ٥بم جهود"الكبلـ. ك

 و، كقد تنولت إسهاماهتم بْب النح3"رؤية شامىة انبثقت من تصورىم لٌىغة لى  أهٌنا كسيىة لىتفاىم ككلاء لىفكم
عىم ػُب الدراسات ا٢بديثة ب كمن ىنا ٲبكن اإلشارة إٔب ما يسم  ،كالصمؼ كالٌىغة كتصنيف ا٤بعاجم كالببلغة

 . (semanta)لىم ا٤بعُب أك الداللة 
لىم ٭بت أصولو ُب ظل الدراسات الٌىسانية ا٢بديثة.  وكقد ظن الكثّب من الباحثْب أنٌو ال معمفة لىعمب بو، فه     

هم الٌديِب ُب ٕبكم ٩بيزات حضارهتم كٕبكم اندراج نصمبية ُب ىذا اَّاؿ ربّب، كىم الذين "لكن دكر لىماء الع
س مشوٕب  فأفض  ُّم النظم ال إٔب در  ،تها كمماتب إلجازىايسات قد دلوا إٔب تفكم الىغة ُب قدصىب ىذه ا٤بميز 

ىم النظم أيضا إٔب الكشف لن رثّب من أسمار الظاىمة الىسانية ٩با ٓب هتتد لو البشمية رو٘ب لٌىغة فحسب، بل قاد
 ، 4مطىع القمف العشمين" ف منذُب لىـو الىساإالٌ مؤلما بفضل ازدىارىا 

ا٤بوضولية العىمية البحتة،  وكقد امتاز الدرس الىغوم ا٢بديث باالبتعاد لن ا٢بدس كالتخمْب، كالتوجو ٫ب      
كىذا ما  ،التصورات ا١باىزة، كقد اٚبذ من ا٤ببلحظة كاالستقماء كاالستنباطبالٍب ال تتأثم باآلراء الفمدية، كال 

 قبل الدارسْب.أرسبو االحَباـ من 
                                                           

 .199، صر لبد ا١بىيلاألصوات الىغوية، لبد القاديماجع  - 1
 .200-199يماجع ا٤بمجع نفسو، ص - 2
 .30ص، ق1/1400نظمية النحو العميب ُب ضوء مناىج التطور الىغوم ا٢بديث، هناد موس ، ا٤بؤسسة العمبية لىدراسات كالنشم ط - 3
 .26ـ، ص1/1981التفكّب الىسا٘ب ُب ا٢بضارة العمبية، لبد السبلـ ا٤بسدم، الدار العمبية لىكتاب ط - 4
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مرز لى  ٙبديد ا٤بعُب، كما ٰبتويو القمآف الكمٙب من معاف كمقاصد، الٌىغوم لند العمب منذ بداياتو ي كالبحث    
غة كلغة كمعاجم؛ معمفة ا٤بعُب، فكاف الدراسات العمبية ٗبختىف فمكلها كمسمياهتا ٫بوا كصمفا كببل فىقد راف ىم  
 وما صىح بو ا٤بعُب فهأف " أكار رت بْب العىماء تصب ُب لانة ا٤بعُب، كقد هات لىمسائل الٍب داالنقاش كالتوج

 .1"ممدكد وجٌيد كرل ما فسد بو ا٤بعُب فه
لذا راف لىم الداللة جزءا مبلزما لعىـو الٌىغة العمبية كٓب ينفصل لنها، إالٌ أنٌو اٚبذ مسارا مستقبل كمتكامبل         

من أمة  ىنا ٲبكن القوؿ أٌف لىم الداللة، لىم قدٙب كإف بدا أنٌو حديث، فماكمن  ،قائما بذاتو لند لىماء األصوؿ
يؤكؿ إليو لندما  ما بيافك لة ٙبديد ا٤بعُب الذم ٰبمىو الىفظ لندما يكوف مفمدا، ك اا، ٧بإاٌل كٕبثت ُب ألفاظ لغته

 يوضع ُب تمريب.
اتو، ككضع أصولو ككضح معا٤بو، كبْب لىم مستحدث بفضل لىم الىسانيات ا٢بديث الذم طٌور نظمي" وكى       

رالفىسفة   ،صىتو بالعىـو األلمل، فغدا لىما قائما بذاتو لو مناىجو كنظمياتو بعد أف راف ضمن العىـو األلمل
 .2"كا٤بنط  كلىم النفس

 كالعمب مثىهم ُب ىذا مثل األمم األلمل، جاءت مباحث الداللة لندىم موزلة ُب ٨بتىف لىومها كتماثها،      
الوجهة كاألساس الذم إليو يقصدكف، لذا ال نعدـ أف نمل أسسا كأصوال تشبو ما توصل إليو  وحيث راف ا٤بعُب ى

"إف التفكّب العميب قد أفمز نظمية مشولية ُب  :لىم الداللة ٗبفهومو ا٢بديث، كراف لبد السبلـ ٧بقا حْب قمرٌ 
 .3"الظاىمة الىغوية

 
 
 

ٱبتص بدراسة  والداؿ كرسمىا مفهـو استخدـ ُب العمبية ٗبعا٘ب متعددة، فه الداللة بفتح مفهـو الداللة لغة:
معا٘ب األلفاظ كالكىمات، كيهتم رذلك بدراسة ا٢بمرات مثل اإلشارة باليد كالمأس، كالعْب ما دامت ىذه 

 :4األلضاء تؤدم ٗبفهـو كتشّب إٔب موقف من ذلك قوؿ الشالم
 لعاـ ٓب أحججلوالؾ ذا ا  *  أشارت بعينها من ا٥بودج

                                                           

 .311ص 4ا٤بقتضب، أبو العباس ٧بمد بن يزيد ا٤بربد، ٙبقي  ٧بمد لبد ا٣بال  لضيمة، لآب الكتب بّبكت، ج - 1
 .215ـ(، ص1968-ق1402)/1لىم الداللة، أٞبد ٨بتار لمم، مكتبة دار العمكبة الكويت ط - 2
 .24ـ، ص1/1981العمبية لىكتاب طالتفكّب الىسا٘ب ُب ا٢بضارة العمبية، لبد السبلـ ا٤بسدم، الدار  - 3
 .83ىو ٝبيل بن معمم. يماجع قطم الندل كبل الصدل، ابن ىشاـ، ص - 4
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رذلك داللة الممز مثل العبلمات "ك إٔب جانب ا٢بمرات ا١بسدية األلمل الٍب يقصد ُّا مفهوما.        
كاإلشارات الٍب تعطي معُب لن طمي  الوضع رإشارة ا٤بمكر كإشارة السفن، كداللة ا٥بيية رالزم كالىباس، كالىوف 

كٙبميك المأس كاليدين كالكتفْب كالدؽ بالقدـ لى   ،1"ؼكالسىوؾ كا٣بط كالصورة كاأللداد ا٢بسابية كاألحم 
، كرفع اليد لىتحية، كضمب الكف بالكف، كمعىـو جدا أٌف ىذه ا٢بمرة تكوف إرادية،  األرض، كرفع السبابة ٕبـز
كىناؾ رموز غّب إرادية رشحوب الوجو لند الفزع، كجحوظ العينْب لند الدىشة، كاصفمار الوجو لند ا٣بوؼ 

 لند ا٣بجل.كاٞبماره 
من الفعل دٌؿ، يدٌؿ، دىاللة، كًداللة، ذرم ُب ربلـ العمب شعما كنثما ككرد  وكلفظ الداللة ُب العمبية قدٙب كى       

 ُب القمآف الكمٙب كنفصىو فيما يأٌب:
 لفظ الداللة في القرآف الكريم: - أ

 إبماز اإلطار الىغوم ا٤بفهومي ٥بذه ٗبختىف مشتقاهتا ُب سبعة مواضيع تشَبؾ ُب( دؿٌ ) ذرم ُب القمآف الكمٙب لفظ
 الذات، كيَبتب لى  ذلك كجود طمفْب: طمؼ داؿ، كطمؼ مدلوؿ.أك الصيغة، كىي تعِب اإلشارة إٔب الشيء 

ٍت لىهيمىا كىقىاسىمىهيمىا ًإنّْي لىكيمىا لىًمنى النَّاًصًحينى فىدىالىيمىا ًبغيريكرو فػىلىمَّا ذىاقىا الشَّجىرىةى بىدى ﴿يقوؿ ا تعأب:      
، كا٤بقصود أرشدٮبا إٔب األرل من تىك الٌشجمة الٍب هناٮبا 2﴾سىٍوآتػيهيمىا كىطىًفقىا يىٍخًصفىاًف عىلىٍيًهمىا ًمٍن كىرىًؽ اٍلجىنَّةً 

 لنها ا لٌز كجل.
ية بْب ا٤بدلوؿ ككاضح أٌف العمىية اإلببلغ وفإشارة الشيطاف داؿ كا٤بفهـو الذم استقم ُب ذىن آدـ كزكجتو ى     

كىحىرٍَّمنىا ﴿ تعأب ُب قصة موس  لىيو السبلـ: الشيطاف كآدـ كزكجو ٛبت بالممز كمدلولو كإٔب ا٤بعُب نفسو أشار قولو
و رما كرد قول  ،3﴾عىلىٍيًو اٍلمىرىاًضعى ًمٍن قػىٍبلي فػىقىالىٍت ىىٍل أىديلُّكيٍم عىلىى أىٍىًل بػىٍيتو يىٍكفيليونىوي لىكيٍم كىىيٍم لىوي نىاًصحيوفى 

لىى﴿ بىيس:إية لن تعأب حكا ـي ىىٍل أىديلُّكى عىلىى شىجىرىًة اٍلخيٍلًد كىميٍلكو ال يػىبػٍ فهتاف اآليتاف تشّباف  ،4﴾قىاؿى يىا آدى
بشكل كاضح إٔب الفعل الدالٕب ا٤بمتكز لى  كجود بالث ٰبمل رسالة ذات داللة كمتقبل يتىق  المسالة كيفهمها، 

غية كالتواصىية الٍب تنشدىا الىسانيات ا٢بديثة. رما تتضح العبلقة الممزية بْب القصد من العمىية اإلببل وكىذا ى
أىلىٍم تػىرى ًإلىى رىبّْكى كىٍيفى مىدَّ الظّْلَّ كىلىٍو شىاءى لىجىعىلىوي سىاًكننا ثيمَّ جىعىٍلنىا الشٍَّمسى عىلىٍيًو ﴿: الداؿ كا٤بدلوؿ ُب قولو تعأب

ظل، كىذه العبلقة شبيو بعبلقة النار بالدلاف الذم يورده لىماء الداللة مثاال فىوال الشمس ما لمؼ ال ،5﴾دىلًيبلن 
                                                           

 .8ـ، ص2002الداللة الىفظية، ٧بمد لكاشة، مكتبة األ٪بىو ا٤بصمية القاىمة  - 1
 .22، 21سورة األلماؼ اآلية -2
 . 120سورة القصص اآلية -3
 .120سورة طو اآلية -4
 .45ف اآليةسورة الفمقا -5
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. كُب موضع آلم دٌلت دابة األرض الٍب أرىت لصا سىيماف لىيو 1لىعبلقة الطبيعية الٍب تمبط الداؿ ٗبدلولو
نىا عىلىٍيًو اٍلمىٍوتى مىا دىلَّ ﴿ السبلـ حٌب لم إنٌو ميت ُب قولو تعأب: هيٍم عىلىى مىٍوتًًو ًإال دىابَّةي األٍرًض تىٍأكيلي فػىلىمَّا قىضىيػٍ

 .2﴾نً ًمٍنسىأىتىوي فػىلىمَّا خىرَّ تػىبػىيػَّنىًت اٍلًجنُّ أىٍف لىٍو كىانيوا يػىٍعلىميوفى اٍلغىٍيبى مىا لىًبثيوا ًفي اٍلعىذىاًب اٍلميًهي
األرضة )الداؿ( ٤با رانت معمفة ميت. فىوال كجود  وكمن الواضح أٌف أرل الدابة لىعصا داؿ لى  ىيية سىيماف كى

 موت سىيماف لىيو السبلـ )داؿ لىيو(.
تيٍم كيلَّ ميمىزَّؽو ﴿ كمن السورة نفسها كرد قولو تعأب: كىقىاؿى الًَّذينى كىفىريكا ىىٍل نىديلُّكيٍم عىلىى رىجيلو يػينىبّْئيكيٍم ًإذىا ميزّْقػٍ

 موجود ُب اآلية بْب الداؿ كمدلولو كلط التواصل الدالٕب متوفم فإطار الفعل الدالٕب ،3﴾ًإنَّكيٍم لىًفي خىٍلقو جىًديدو 
ًإٍذ تىٍمًشي أيٍختيكى فػىتػىقيوؿي ىىٍل أىديلُّكيٍم عىلىى مىٍن ﴿ بْب ا٤بتخاطبْب كإٔب ىذا ا٤بفهـو الىغوم تشّب اآلية الكمٲبة:

نػيهىا كىال تىٍحزىفى   .4﴾يىٍكفيليوي فػىرىجىٍعنىاؾى ًإلىى أيمّْكى كىٍي تػىقىرَّ عىيػٍ
يعِب اإللبلـ كاإلشارة كالممز كالتوجيو،  وتشَبؾ ىذه اآليات ُب تعيْب األصل الىغوم لىفظ دٌؿ ٗبختىف صيغو كى

بذلك فإنٌو ال ٱبتىف لن ا٤بصطىح العىمي ا٢بديث إاٌل بقدر ما يضاؼ من ٙبىيل لمي  لىفعل الدالٕب ُب "ك
 .5"األلسنية التوليدية التحويىية

ٔب ٥بذه ك ٛبثل ا٥بيية ا٤بعجمية ألم كحدة لغوية ُب الٌىغة العمبية ا٤بمجعية األ عاجم الٌلغوية:لفظ الداللة في الم -ب
لة ك ا)دٌؿ( كما صيغ منو ُب معاجم الٌىغة ا٤بتد تتبعها لفظ ؤب فىك الوحدة ُب ا٤بعجم الدالٕب بالتبار داللتها األ

فمن معا٘ب لفظ دٌؿ: الدليل كما يستدؿ بو، "ٙب، لوجودنا داللتو ال تبتعد لن ذلك اَّاؿ الذم ر٠بو القمآف الكم 
ضمها كالفتح ألى ، كانشد الذم أك رسمىا أك  كالدليل الداؿ، كقد دلٌو لى  الطمي  يدلٌو، داللة بفتح الٌداؿ 

ٝبع دليل  وكى ،ُب صفة الصحابة الكماـ: )كٱبمجوف من لنده أدلٌة( -رضي ا لنو يلى-ُب حديث ويدلك، كى
 .6"ٱبمج من لنده فقهاء. فجعىهم أنفسهم أدلٌة مبالغة :يعِب ،فيدلوف لىيو الناسأم ٗبا لىموا 

 وينحصم معناه ُب داللة اإلرشاد كالتوجيو كا٥بداية، كى (دؿٌ )لفظ  كالواضح من األمثىة الٍب ساقها ابن منظور أفٌ 
دلٌو لىيو داللة كدلولة سٌدده كالٌدالة ما تدؿ لى  ٞبيمك ك "ق( الذم قاؿ: 817)ت آبادمنفسو الوارد لند الفّبكز 

                                                           

 .73يماجع ٧باضمات ُب األلسنية العامة، دم سوسّب، ص - 1
 .14سورة سبأ اآلية -2
 .7سورة سبأ اآلية -3
 .40سورة طو اآلية -4

 .28ـ، ص٦25/1983بىة الفكم العميب ا٤بعاصم بّبكت العدد  - 5
 .30ص 1لساف العمب، ابن منظور، ج -4
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كيَبتب لى  ىذا التصور ا٤بعجمي توفم لناصم اإلرشاد كا٥بدم من ممًشد  .1"إليو كقد ٌدلت تدٌؿ كالٌداؿ را٥بدم
 كممشىٍد، ككسيىة إرشاد كأمم ممشد إليو كلندما يتحق  اإلرشاد.

دلىت ُّذا الطمي  داللة لمفتو كدلىت "كاممأة ذات دٌؿ أم شكل تدٌؿ بو، ك  أما الزبيدم فيشمح لفظ دٌؿ فيقوؿ:
 نشد األلمايب:أفاندؿ لى  الطمي  كسدده إليو، ك  بو أدؿ داللة كدلولة

 كريف يندؿ اممؤ لثوؿ  *  ألور ال تندؿمالك يا 
ا٤بمشد، كما بو اإلرشاد، ا١بمع أدلة كأدالء، قاؿ  وك٩با يستدرؾ لىيو الدليل ما يستبدؿ بو، كأيضا الداؿ كقيل ى

 :الشالم
 من أىل راظمة بسيف البحم.  *  ا ا٤بطي لى  دليل دائبشدك 

 .2"أم لى  داللة دليل رأنٌو قاؿ معتمد بن لى  دليل
فمن ذلك يتضح جىيا أٌف قواميس الٌىغة ٘بمع لى  أٌف الداللة تعِب ا٥بدم كاإلرشاد فدلو لى  الشيء كلىيو أرشده 

 كىداه.
الذم  (دراسة ا٤بعُب)لىم  وىأك الذم يدرس رل ما ألط  معُب،  العىم"الداللة ىي  مفهـو الداللة اصطبلحا:

كا٤بماد ُّذا التعميف أٌف  .3"يتحق  من المموز الصوتية، كالىفظية، كاإلرشادية، كا١بسدية كغّبىا من رموز ا٤بعا٘ب
فمكع لىم  فمع من ومن حيث أهٌنا أداة لىتعبّب لما ٯبوؿ با٣باطم، كىأك الداللة تدرس الٌىغة من حيث معناىا 

، ك ،الٌىغة يمل بعض الدراسْب أٌف ىذا العىم تبىور "كيعد من أحدث الدراسات الىغوية ظهورا لى  كجو العمـو
قاصدا بو لىم ا٤بعُب كأطى  لىيو مصطىح  ـ،1883سنة(michel breal)  لى  يد العآب الفمنسي بمياؿ

(semantique) يونانيةمصطىح مألوذ من الكىمة ال وأم لىم الداللة، كى (semanein) أك ، كيقصد ُّا ا٤بعُب
رصفة من الصفات  والداللة، كقد كجد ىذا ا٤بصطىح ُب دراسات الفبلسفة القدام ، حيث استخدمو أرسط

 4. "(singnificant) ٗبعُب داؿ
الداللة  كٓب يىبث ىذا ا٤بصطىح أف انتقل إٔب الٌىغة اإل٪بىيزية بالتعميف نفسو، كأطى  لىيو الىغويوف العمب: لىم

لىم ا٤بعُب كاإلشارة فإنٌو ال ينبغي ٝبع ا٤بعُب با٤بعا٘ب ألٌف ىذا أك يكسم الداؿ لند البعض كبفتحها لند آلمين، 
 ا١بمع يتصمؼ باالنتماء إٔب أحد فمكع لىم الببلغة: البياف كالبديع كا٤بعا٘ب.

                                                           

 ـ، )مادة دلل(.1/1955لكتب العىمية بّبكت طالقاموس ايط، الفّبكزآبادم، دار ا - 1
 تاج العمكس، الزبيدم، )مادة دؿ(. - 2
 .8الداللة الىفظية، ٧بمود لكاشة، ص - 3
 .11ـ، ص2001دراسات ُب الداللة كا٤بعجم، رجب لبد ا١بواد إبماىيم، دار غميب القاىمة - 4
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ٌدل بعبد السبلـ ا٤بسدم أف ٯبعىو قطب كاستنادا إٔب ما تقدـ فإننا ٪بد لىم الداللة ٦بالو متشعب األمم الذم أ
سع ٦باال من أم أك ٌف لىم الداللة فإلك لذ .1الدكراف ُب رل ٕبث لغوم ٩با ال ينفصل لن اإلدراؾ كفىسفة ا٤بعُب

القصد األلّب لىمتكىم بدءا بالصوت  ولىم آلم ُب دراسة الٌىغة ال بد أف تسع  إٔب الوقوؼ لى  ا٤بعُب الذم ى
 جتمالية كالثقافية.إٔب ذلك رىو من معطيات ا٤بقاـ االلنحو، كما يضاؼ كا٤بعجم كالصمؼ كا

ٲبكنها أف تفيد الىسانيْب ليوضحوا اتساع ا٤بيداف  (،كظيفية) ،(كظيفي) ،(كظيفة)إٌف مفمدات  مفهـو الوظيفة:
حيث ا٤بعُب الذم ٗبقدكر تعدد الدالالت أف يغطيو بالنسبة إٔب مصطىح ما، إذ ينبغي التمييز بْب الوظيفة من 

لة لتجسيد ىذا العمض لىينا تتبع ا٤بعا٘ب ا٥بامة الٍب ك اك٧ب ككظيفة الوحدات التمييزية ُب سياؽ ما. األلم لىمفمدة،
 ألذهتا لفظة الوظيفة ُب ا٤بعاجم العامة، كاالصطبلحية الٍب ألذهتا الىسانيات بصفة لامة.

امة لىفظ الوظيفة كبعض مشتقاهتا ُب ا٤بعاجم الىغوية ؿ ُب ىذا اَّاؿ أف نتتبع ا٤بعا٘ب العك ا٫ب الوظيفة لغة: -1
 ا٤بشهورة ُب الٌىغة العمبية كالفمنسية.

 الوظيفة في المعاجم اللغوية: - أ
وجدنا لساف العمب قد احتول لى  بعض مشتقات ىذه فؼ( ُب ا٤بعاجم العمبية القدٲبة،  ظ )ك مجولنا إٔب مادةب

كال ُب معجم القاموس ايط البلح  لو، فقد ٝبع فيو ابن  ،ب  لوا٤بادة الٍب افتقدناىا ُب معجم الصحاح السا
 .2منظور مادتو لىجوىمم كحاشية ابن بمم لى  الصحاح كالنهاية البن األثّب

 ؼ( ُب لساف العمب الصيغ التالية:-ظ-كمن صيغ مادة )ك
لكل ذم أربع ما فوؽ  شماب كٝبعهاأك لىف أك طعاـ أك الوظيفة من رل شيء: ما يقدر لو ُب رل يـو من رزؽ  -

المسغ إٔب مفصل الساؽ، ككظيفا يدم الفمس: ما ٙبت رربتيو إٔب جنبيو، ككظيفا رجىيو: ما بْب رعبيو إٔب جنبيو. 
كيقاؿ إذا ذٕبت ذبيحة فاستوظف قطع ا٢بىقـو كا٤بمئ كالودبْب أم استولب ذلك رىو، ىكذا قالو الشافعي ُب  

 رتاب الصيد:
 ماىبت الميح الدنيا ٥با كظف  *  مةنا كقعات الدىم مكم أبقت ل

 .3كيقاؿ كظف فبلف فبلنا، يظفو كظفا أم تبعو، مألوذ من الوظيف
الطعاـ أك التعيْب ألمم حيوم ُب حياة الكائن ا٢بي را٤باء، أك كا٤ببلحظة أٌف الوظيفة كردت ٗبعنيْب أحدٮبا التقديم 

أم أدكار ا٢بياة كتغّباهتا  أقمب ٤بعُب الدكر، لئلنساف كالعىف لىحيواف، كاأللمل الوظيفة كٝبعها كظف كىي

                                                           

 .21يماجع قاموس الىسانيات، لبد السبلـ ا٤بسدم، ص - 1
 ـ(، )ا٤بقدمة(.1956-ق1375جع لساف العمب، ابن منظور، دار صادر لىطبالة كالنشم بّبكت )يما - 2
 ص 9، مادة )ك ظ ؼ(، جلساف العمب، ابن منظوريماجع  - 3
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ُب العصم ا٢بديث احتفظت ا٤بعاجم العمبية ا٢بديثة بكثّب من "ك صطبلحي.هتا، كا٤بعنياف يعضداف ا٤بعُب االكتبدال
يغ ا١بديدة صفة كبعض مشتقاهتا، كاشتقت بعض الا٤بعا٘ب القدٲبة، كأضافت دالالت جديدة إٔب لفظ الوظي

 ،1ط"يم ا١بديدة الٍب انتقىت إليها من الثقافة الغمبية من ذلك ما ٪بده ُب ا٤بعجم العميب األساسيلتستولب ا٤بفاى
توظف  أم: الشخص تؤب كظيفة :لى  سبيل ا٤بثاؿ ال ا٢بصم: كظف الشخص: أيسند إليو كظيفة، يتوظف توظفا

 لضاء قسم من أقساـ الطب.لىم كظائف األك  . أٌدل كظيفتو لى  الوجو األرمل ُب اإلدارة، توظف القانوف:
 يسند لو إليو (موظفوف عموظف ٝب) تثمّب ا٤باؿ كتنمية، كىو قتصادمصدر توظف، توظيف مصدر كظف ُب االك 

كظيفي منسوب إٔب كظيفة ما يتعى  بالوظيفة، ك رزؽ....أك ما يقدر من لمل  ،كظائفك كظيفة ك لمل ليؤديو....
 .2الوظيفي وٙبىيل كظيفي، النح

 سب  ٲبكن أف ٫بصم معا٘ب لفظ الوظيفة ُب ا٤بعا٘ب العامة التالية:كمن لبلؿ ما 
 العمل كف  شمكط معينة كما يتصل بو من صيغ اشتقاقية تدؿ لىيو. -
 دبىوماسية.أك إدارية أك الدكر الذم يىعبو الشخص ضمن كظيفة لامة  -
إليها كظيفي الٍب أصبحت  النسبةأك التوسع ُب استعماؿ لفظ الوظيفة، رالوظيفة العمومية كاإلدارية ...،  -

 صفة لكثّب من العىـو ا٢بديثة.
 مفيد، رالمصيد الىغوم.أك لمىي، مىموس  وأم شيء تطبيقي، رمقابل لشيء نظمم، أم رل ما ى -
 الوظيفة ُب ا٤بعاجم األجنبية:- ب
 

، 3(quillet  كبعض مشتقاهتا ُب ا٤بعاجم الفمنسية، را٤بعجم ا٤بوسولي )ريي (fonction)إذا تتبعنا لفظة الوظيفة 
كمعجم ، 5(ensgclopedie univorsoles)كا٤بوسولة العا٤بية، 4(la grande encyclopedieكا٤بوسولة الكربل)

نبلحظ ٝبىة أمور ٲبكن أف نوجزىا ، 7(le petit larousse illustre)ركس الٌصغّب ا٤بصوركال، 6(le robert)ركبّب
 ُب اآلٌب:

                                                           

 .21يماجع قاموس الىسانيات، لبد السبلـ ا٤بسدم، ص - 1
 1319-1318، ص      يماجع ا٤بعجم العميب األساسي،      - 2

3 - .dictionnaire encgclepedique quillet. Libroirie arestide quillet ; paris 1977. 
4 - la grande encgclopedie librairie larousse 1973 

5 - eensgclopedie universolis. France.paris 1968 volume 77 
6 - le robert ; diotionnaire alphobetique et amalytique de la langue francaise ; societe de 

nouveau littre le robert, paris 1966,3eme tome. 
7 - le petit larousse illustre ; libairie, larousse ; paris 1983 
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، كتعداد مشتقاهتا من جهة ألمل مع بعض االلتبلؼ مة الوظيفةاجم ُب ٙبديد معا٘ب رىتشابو ىذه ا٤بع -
 م تفاصيل الوظيفة العمومية.ُب ذرم بعض التفاصيل من معجم إٔب آلم، رذرم حقوؽ ا٤بوظف كذر

سهاب معجم ركبّب ُب ذرم معا٘ب لفظ الوظيفة أرثم من ا٤بعاجم األلمل، فضبل لن تقدٙب شواىد إ -
 ٤بعانيها من نصوص قدٲبة كرثّبة.

)الوظيفة( را٤بوظف  معجم الركس الصغّب لن ا٤بعاجم األلمل بإيماد مشتقات رثّبة لىفظ ٛبٌيز -
(foncthonnaaireكالوظيفي )(fonctionel)   كغّبىا من ا٤بشتقات، ال ٪بد ٥با ُب العمبية مقاببل اشتقاقيا من...

كمن ا٤بمكن تىخيص  ،1شتغاؿ()ا ( الٍب تقابىها ُب العمبية لفظةfonctionnememt) )ك.ظ.ؼ( رصيغة مادة
 : 2أىم معا٘ب لفظة )الوظيفة( ُب ا٤بعاجم األجنبية فيما يىي

تعِب بصفة لامة االلتزاـ بأداء كاجب  (functio) البلتيِبأك  (fonk ,syon) الوظيفة ُب أصىها اإلغميقي -1
 (pour s aquitter)3لمل معْب، أبماء لىذمة كأداء لىواجبأك لدمة أك 
 الذم يقـو بو أم شيء دالل الكل بالتبار جزء منو. الدكر الطبيعي -2
 يكىف بأدائها.أك ا٤بهنة بصفة لامة كتشمل األلماؿ كا٤بهاـ الٍب يقـو ُّا الشخص  -3
: كتعِب بشكل لاـ رل ا٤بناصب الٍب تسّب ُّا (fonction pullique) الوظيفة ُب إطار الوظيف العمومي -4

 ا٤بصاّب العامة.
 القدرة رالذراء كالَبريز كالتذرّب....أك الوظيفة ٗبعُب ا٤بىكة  -5
 الوظيفة رممادؼ لبعض العبارات األسىوبية مثل: قياسا إٔب ...، بالتبار...بالنسبة إٔب... -6
دلوؿ الوظيفة ٦باؿ العىـو ا٤بختىفة كتىوف معانيها بألواف العىـو الٍب تتشكل فيها سواء رانت لىـو دقيقة  -7
 حو.ة كلى  رأسها الىسانيات كالنإنسانيأك 
ا١بمل را٤بوضوع كاموؿ، أك ا٢بدكد ُب ا٤بىفوظات أك الوظيفة ا٤بنطقية: كتتعى  بتحديد كظائف العبارات  -8

 كا٤بسند كا٤بسند إليو.
، أٌدل كظيفة، االشتغاؿ أم الكيفيةأما فيما ٱبص مشتقات لفظة كظيفة فيمكن حصمىا ُب موظف. اشتغل أم 

عىـو الدقيقة كاإلنسانية، الوظيفية كتطى  لى  ا٤بذىب الوظيفي ُب الطميقة، كظيفي كىي صفة دلىت معظم الأك 

                                                           

 ـ.2/1972يماجع مقاببلت ىذه الصيغ ُب: ا٤بنجد الفمنسي العميب، دار ا٤بشمؽ بّبكت ط - 1
2 - voir le robert .o.p.at ; tome 03. 
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العمىي. الوظائفي أك القمف العشمين كيعد امتداد لبل٘باه العقبل٘ب. الوظائفية كتطى  لى  ما اتسم بالطابع الوظيفي 
 ٘باه الوظيفي.االأك الذم ينتمي إٔب ا٤بذىب 

٤بعآب العمبية كاألجنبية، أٌف معانيها ارتبطت بصفة لامة بكل ما كيتضح من لبلؿ تتبعها لىفظ الوظيفة كمشتقاهتا 
رما تىونت معا٘ب الوظيفة  أٮبية ُب حياة اإلنساف ُب جانبها ا٤بادم كا٤بعنوم. كلمىي كمفيد كمناسب كذ وى

حفظ لزاـ كأداء الواجب ك التحديد كالتعيْب كااللتزاـ كاإل فاستعمىت ُب"ٗبفاىيم الدين اإلسبلمي كتعاليمو، 
 .1"العهد...حيث لمفت ىذه ا٤بعا٘ب طميقها إٔب التجسيد ُب حياة الناس

 الوظيفة اصطبلحا: -2
لقد كارب استعماؿ مصطىح الوظيفة لدة مفاىيم ٨بتىفة ٩با أٌدل إٔب التباس ساقنا قي بعض األحياف إٔب 

ٞبد ا٤بتورل فيمكن إرجاع ا٤بعجمي الوظيفي مثبل. كحسب أ والوظيفي كالنح والتقميب بْب أ٫باء متباينة رالنح
 ىذه ا٤بفاىيم إٔب مفهومْب اثنْب: الوظيفة رعبلقة كالوظيفة ردكر:

 الوظيفة العبلقة:  - أ
مكونات ُب ممرب أك حْب يمد مصطىح الوظيفة داال لى  لبلقة، فا٤بقصود العبلقة القائمة بْب مكونْب 

من أك إٔب ٫بو،  وجل األ٫باء مع التبلؼ من ٫بال ُب ك ا٪بد مصطىح الوظيفة ُّذا ا٤بعُب متدك  ا١بمىة.أك اال٠بي 
، ففي األ٫باء الصورية يستعمل ا٤بصطىح لىداللة لى  العبلقات الَبريبية رعبلقات الفالل كا٤بفعوؿ ٭بط ٭بط إٔب

ا٤بباشم كغّب ا٤بباشم ُب األ٫باء ذات ا٤بعُب الوظيفي يستخدـ لىداللة لى  العبلقات الٍب ٲبكن أف تقـو دالل 
 الوظيفي ٲبيز بْب ثبلث مستويات من الوظائف: وا٤بمرب، كمثاؿ ذلك أف النحك أا١بمىة 

لية )٧بور، ك ا)فالل، مفعوؿ(، ككظائف تد كظائف داللية )منفذ، متقبل، مستقل، أداة، زماف(، كظائف تمريبية
 كنألذ ىذا ا٤بثاؿ لى  ا٤بستويات الوظيفية الثبلث: بؤرة(.

 ماذا شمب لالد؟- أ
 مفعوؿ بؤرة(. -)متقبل لل ٧بور( شايافا-)منفذ شمب لالد- ب
كظائف أك ٭بوذج فهي إٌما كظائف مشتقة ألاالوضع الذم تتخذه الوظائف دالل  ٚبتىف األ٫باء بالنظم إٔب"ك
لبلقات مشتقة حْب يتم ٙبديدىا لى  أساس موقع مكونات دالل بنية تمريبية معينة،  تكوف الوظائفك  .2"ٔبأك 

وف الذم تعىوه مباشمة ا٤بقولة ا١بمىة ُب حْب يعد فالبل ا٤بكوف الذم تعىوه مباشمة ُب ىذه ا٢بالة يعد فالبل ا٤بك
 ا٤بقولة.

                                                           

 .30ـ، ص2006ظمية كظيفية لىنحو العميب، ٰبي بعيطيش، جامعة قسنطينة٫بو ن - 1
 .23-22قضايا كمقاربات، أٞبد ا٤بتورل، مكتبة دار األماف المباط، ص-الَبريبات الوظيفية  - 2
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٪بىيزية كالفمنسية، كيعد بؤرة ُب األ٫باء الصورية، ا٤بكوف ا٢بامل لنرب ية رالىغتْب اإلا٤بمرب الفعىي لىغات الشجم 
ٔب )غّب مشتقة( إذا ىي حددت أك لبلقات ا٤بكوف ا٤بتصدر لىجمىة أما فيما ٱبص الوظائف أك ا١بمىة ا٤بمرزم 

لوية أك تطميزية، كٲبدنا أٞبد ا٤بتورل با٤بثاؿ اآلٌب لتوضيح الفمؽ بْب أك تمريبية  -بدءا: ٦بمدة لن أم بنية صمفية
 الوظائف كمشتقاهتا:

 من تزكج لالد؟- أ
 .تزكج لالد ىندا- ب
 .تزكج لالد زينب- أ

 .)ال زينب( ىندا تزكج لالد- ب
 لية:أك لبؤرة ُب ىاتْب ا١بمىتْب مقاربتْب ٨بتىفتْب، مقاربو اشتقاقية كمقاربة ٲبكن أف تقارب كظيفة ا

)ىندا( لى  أساس ألذه النرب ا٤بمرزم كبؤرة ا٤بقابىة إٔب نفس  ٔب يسند بؤرة ا١بديد إٔب ا٤بكوفك ُب ا٤بقاربة األ -
 ا٤بكٌوف لى  أساس تصدره لىجمىة.

كوف باألمم ُب ا١بمىتْب بدءا لى  أساس ٞبىو لىمعىومة ا٤بقاربة الثانية، نسند ىاتاف الوظيفتاف إٔب ا٤ب -
 ا١بديدة كلىمعىومة التصحيحية بينما يعد نربه كتصدره ٠بتْب سطحيتْب نا٘بتْب لن تبيّبه ال العكس.

مفهـو الدكر كيقصد بو الغمض الذم تسخم الكائنات  وا٤بفهـو الثا٘ب ٤بصطىح الوظيفة ى الوظيفة الدكر:-ب
 طبيعية من أجل ٙبقيقة.البشمية الىغات ال

وم قائم بْب تباينات، حيث أف العبلقة رابط بنكمن الضمكرة أف نشّب إٔب أف مفهومي العبلقة كالدكر، مفهومات م
حْب أٌف الدكر ٱبص الٌىغة بوصفها نسقا رامبل دكف هتميش الَبابط بينها  ، ُبمكونات ا٤بمربأك مكونات ا١بمىة 

  :1الَبريبات الوظيفية ٮبا:الذم ٲبكن حصمه ُب كجهْب اثنْب 
ُب األ٫باء الٍب تعتمد مبدأ كظيفية الٌىغة، حيث أنٌو لٌىغة دكرا معينا تسخم ألجىو، ردكر ٙبقي  التواصل،  -1

لية روظيفيٍب اور كالبؤرة، ىذه الوظائف ك اتضاؼ إٔب الوظائف الَبريبية كالداللية، كألمل نسميها كظائف تد
 كضعا ُب األ٫باء الٍب ال توإب اىتماما ربّبا لىجانب الوظيفي لٌىغة.أك ا تتقىص رمٌ أك غالبا ما تنعدـ 

)دكر ٙبقي   )غّب مشتقة( ُب أ٫باء نسند لٌىغة دكرا معينا ٔبأك يغىب أف تتخذ الوظائف كضع كظائف  -2
كن أف التواصل لاصة( أرثم ٩با تتخذ ىذا الوضع ُب أ٫باء ألمل ليست ٥با ىذه السمة، إاٌل أف ىذا األمم ال ٲب

 ودكف أف يكوف ىذا النح ما،و ٔب ُب ٫بأك يؤلذ لى  أنو قالدة رىٌية، إذا باإلمكاف أف تمد الوظائف لبلقات 

                                                           

 .24-23ـ(، ص2010-2005/)1قضايا كمقاربات، أٞبد ا٤بتورل، مكتبة دار األماف المباط ط-يماجع الَبريبات الوظيفية  - 1
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كظيفيا با٤بعُب ا٤بعهود، يؤمن بأٌف لٌىغة دكرا، كأٌف ىذا الٌدكر يتحتم أف يؤلذ بعْب االلتبار ُب كصف الظواىم 
 .الٌىغوية كتفسّبىا

 الوظيفة الداللية: -3
تعميف الوارد لعىم الداللة أٌف موضولو رل مالو لبلقة با٤بعُب، كأم شيء يوصل إٔب معُب ُب يتضح من ال

نفس ا٤بىتقي، كمن ىنا فالعبلقات كالمموز الٌىغوية كالبللغوية ىي من اىتمامات دارس الداللة، حيث أف أساس 
الوحدات تتمثل ُب الكىمة كا١بمىة  الٌىغة ينطى  من كحدات لغوية داللية يبِب منها ا٤بتكىموف ربلمهم، كأٌف ىذه

التىفت كجهات النظم الىغوية حوؿ تعميف الوحدة الداللية فمنهم من قاؿ: أهٌنا الوحدة الصغمل "ك كالنص.
لىمعُب، كمنهم من قاؿ: إهٌنا ٘بمع من ا٤ببلمح التمييزية، كمنهم من قاؿ: إهٌنا أم امتداد من الكبلـ يعكس تباينا 

 :٤2بشهور لىوحدة الداللية يقـو لى  أربعة أقساـ ىيكالتقسيم ا، 1"دالليا
 .الكىمة ا٤بفمدة -1
 .)تمريب( أررب من رىمة -2
 .)مورفيم متصل( أصغممن رىمة -3
  .)صوت ٦بمد( أصغم مورفيم -4

نو بدكف ذلك ينعدـ الكبلـ، إحمفا، إذ أك فعبل أك إٌذا فالكىمة ىي الوحدة الداللية لند العمب سواء رانت ا٠با 
. 3"الكىم اسم كفعل كحمؼ جاء ٤بعُب" ا لند سيبويو ُب باب لىم الكبلـ من العمبية، إذ بٌْب أفٌ كيظهم ىذا جىيٌ 

ىذا ما يماه لىماء الداللة "فالكىمة ىي الوحدة الداللية الصغمل الٍب تنشأ منها الوحدات الداللية األلمل، ك
 وكيكوف ىذا الَبريب لى  النح ،4"يبادثوف، فالكىمة ٥با داللة كلكن ال يتحدد معناىا حٌب توضح ُب تمر

 اآلٌب:
ا٢بمب(  و)أب: )اسم إٔب اسم( ينشأ لنو معُب جديد، رقولنال إضافة رىمة إٔب ألم  وتمريب إضاُب، كى- أ

( سٌيدىم، )أـ ا٣ببائث( ا٣بمم، سوؽ ا٤باؿ.  مهٌيجا، )ربّب القـو
األرض الزرالية، البنية  مثل: أم تأٌب باسم لاـ ٍب ٙبدده لن طمي  الوصف والَبريب لن طمي  الوصف ى- ب

 التحتية، اإلرادة الشعبية، اَّاؿ العسكم.

                                                           

 .31ـ(، ص1928-ق1402/)1لىم الداللة، أٞبد ٨بتار لمم، مكتبة دار العمكبة الكويت ط - 1
 .32ا٤بمجع نفسو، ص 2- 

 .2ص 1ق، ج1/1316الكتاب، سيبويو، ا٤بطبعة الكربل األمّبية بوالؽ ط - 3
 .30ص 15ق، ج2/1424/ٝباد27غة العمبية العددلىم الداللة لند العمب، لىياف بن ٧بمد ا٢بازمي، ٦بىة أـ القمل لعىـو الشميعة كالىٌ  - 4
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)رجع  ٖبف  حنْب( ٓب ٰبق   :ػ٘بمبة رأك مثل أك تمريب العبارة كغالبا ما تكوف قوال يدؿ لى  حكمة - ت
 .1اف، )ادىن السّب يسّب( المل شييا مقابل ما تميد أف ٙبصل لىيوك شييا، )الصيف ضٌيعت الىنب( فات األ

تعىي  الكىم بعضها ببعض كجعل بعضها " وأساسيا كى اتمريب ا١بمىة، كىي الٍب ٲبثل اإلسناد فيها لنصم - ث
 .2"من بعض

)لمج زيد( أسندت ا٣بمكج لزيد، كقد كضح  :فإذا قىت: )٧بمود رمٙب( فقد اسندت الكـم مد، كرذلك قولك
 .3كاحد كأنٌو ال بد من مسند كمسند إليو""إنٌو ال يكوف ربلـ من جزء : لبد القاىم ا١بمجا٘ب ذلك بقولو

تمريب ا١بمىة أىم كحدات ا٤بعُب كقد شغىت كال تزاؿ تشغل الباحثْب لى  ٨بتىف ا٘باىاهتم، ألهٌنا ٚبفي أحيانا إف 
ًو فىأىٍصبىحى يػيقىلّْبي كىفَّيٍ ﴿ من ا٤بعا٘ب الٍب قد ال تكوف ظاىمة لذا رانت موضع اىتماـ لىم الداللة، ففي قولو تعأب:

يقدـ رجبل كيؤلم أحمل( ): بعتو يدا بيد( أم مقايضة، كرذلك): تعِب ٙبسم كندـ، كقولنا .4﴾عىلىى مىا أىنٍػفىقى ًفيهىا
 أم يَبدد.

كمع ٚبصيص العىماء ادثوف ا١بمىة بدراستهم غّب أٌف لىماء الداللة ٙبٌدثوا لن صعوبة ٙبديد ا٤بعُب، ألف ا٤بعُب 
إلدراؾ معُب الكبلـ، حيث أٌف صعوبة ٙبديد ا٤بعُب مشكىة أزلية كرثّبا ما أثارت  الذم تدٌكنو ا٤بعاجم ال يكفي

، ألٌف األلفاظ قد تؤكؿ من قبل ا٤بتىقي إٔب معاف غّب الٍب أرادىا ا٤بتكىم، لذا ٰبدث ا٣ببلؼ بسبب لدـ 5الفًب
اف من األٮبية ٗبا راف أف ىذا يبلحظ لند ما تصاغ األنظمة كالقمارات بصياغات غّب ٧بكمة، لذا رك فهم ا٤بعُب. 

 تكوف الٌىغة ٧بكمة الصياغة كاضحة الداللة.
كىذا ما يشتغل بو لىماء  ،أثمت ا٤بكتبة العمبية ،ا٢بديثأك لن الغميب، سواء غميب القمآف  ت رتب رثّبةفأل

 أٌف صعوبة ا٤بعُب تأٌب من: او الداللة ادثوف، حيث بٌين
ىفظ غّب مألوؼ، كال ٲبثل رونو جزءا من رصيد الٌىغة الفعىي، لكن قد غمابة الىفظ: ليس معُب الغمابة أٌف ال -1

)مصطىح الغميب( لتبالد الناس لن  ىذا ما أطى  لىيو العىماء"يكوف ال يستعمىو كال يعمفو إاٌل ا٣باصة، ك
ا من الٌىغة ُب حياهتم اليومية، كىجمكا جزء لوهناك ايتداستعمالو، إذا أهٌنم قنعوا ٗبعمفة كاستعماؿ األلفاظ الٍب 

)القفز( كال  الكثكث( كيفهموف معُبأك )اإلثىب  )ا٢بجم( كال يعمفوف فأضحت غميبة لندىم، فهم يعمفوف

                                                           

 .51ا٤بفصل ُب أمثاؿ العمب، ا٤بيدا٘ب، قدـ لو كلى  لىيو إحساف لبٌاس، دار المائد العميب بّبكت، ص - 1
 .4دالئل اإللجاز، لبد القاىم ا١بمجا٘ب، قماءة كتعىي  أيب فهم ٧بمود ٧بمد شارم، مطبعة ا٤بد٘ب القاىمة، ص - 2
 .7و، صا٤بصدر نفس - 3
 .42سورة الكهف اآلية -4

 .109، 108ـ، ص4/1980داللة األلفاظ، إبماىيم أنيس، مكتبة األ٪بىو ا٤بصمية ط - 5
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. فكانت رتب غميب القمآف كا٢بديث كرتب 1"أف تمفع رجبل كتقفز لى  األلمل من الفمح و)ا٢بجل( كى يعىموف
 التفاسّب رافدا كمعينا ُب تأسيس كتوضيح ا٤بعُب.

ألف أصل االستعارة ٦باز، ٦باز لبلقتو ا٤بشاُّة، أم تشبيو ستعماؿ الىفظ لى  سبيل االستعارة، أف يكوف ا -2
، مثاؿ ذلك قوؿ 2حذؼ أحد طمفيو، ككجو شبهو، كأداتو، كا٤بشبو يسم  مستعارا لو، كا٤بشبو بو مستعارا منو

 :3الشالم
 دً مى البػى بً  ابً ن    العي ىى لى  تٍ ضى لى ا كى دن رٍ *  كى   تٍ قى سى كى  سو جً مٍ نػى  نٍ ا مً ؤن لي ؤٍ لي  تٍ مى طى مٍ أى فى 

 فقد استعار الىؤلؤ، كالنمجس، كالورد، كالعناب، كالربد: كذلك لػ: الدموع، كالعيوف، كا٣بدكد، كاألنامل، كاألسناف.
بلمتو، كلىغبلة مغازة، يكوف الىفظ من ا٤بقىوب الذم يماد بو غّب معناه رقو٥بم لىديغ سىيم تفاؤال بس"أف  -3

ًليمي الرًَّشيدي ﴿كىو ُب قولو تعأب:  كمن ىذا قوؿ قـو شعيب ،ء كالسخميةبلستهزالكقد يكوف  ،  4﴾ًإنَّكى ألٍنتى اٍلحى
 .5")ياحىيم( ستخفو:)يا لاقل(، كت رما تقوؿ لىمجل تستهجنو:

كمن ىذا قولنا يا ذري لعدٙب الذراء. كرمٙب لىبخل استهزاء كسخمية، كقد رٌرز الكثّب من ادثْب لى  دراسة 
 ٥بما من أثم تبديل ا٤بعُب داللة إٔب ألمل. د الدالٕب الناشئ لن االستعارة كاَّاز ٤باالتعدا
د بو شيء آلم أف تأٌب األلفاظ ممٌربة ُب ٝبىة كلكن معناىا ٱبتىف إذ يماو ٨بالفة ظاىم الٌىفظ معناه، كى -4

)شتٌاـ( كتدلل طويل أم  أم صنع معمكفا(، كقىب ٕب ظهم اَّن أم )تبدؿ كتغٌّب(، لسانو) مثل قولنا لو يدل 
 .6"هٌنا الٌىفظ الذم ٰبتمل الداللة لى  ا٤بعُب كلى  لبلفو"إ: الكناية ُب ىذا إذ

 .8را من ا٤بمأة ا٢بسناء ُب منبت السوءذ٧ب ،7(إيارم كلضماء الدمن) رقولو صٌى  ا لىيو كسىم:
 احتماؿ ا٤بعُب كلو صور متعددة منها: -5
 إذ ،1﴾كىمىا أىٍدرىاؾى مىا ًىيىوٍ ﴿ ١بمىة كٙبمل أرثم من معُب مثل قولو تعأب:أف تكوف األداة ٥با الصدارة ُب ا- أ

 .2تصىح ما لبلستفهاـ رما تصىح لىتعجب
                                                           

 . 30ـ(، ص1964-ق1384غميب ا٢بديث، أبو لبيدة القاسم بن سبلـ ا٥بوارم، حيدر أباد الدرن ا٥بند ) - 1
 .94ـ(، ص2012-ق1433/)1كت طيماجع دركس الببلغة، حفِب ناصف كآلمكف، دار ابن حـز بّب  -2
 .95ا٤بمجع نفسو، ص -3
 .87سورة ىود اآلية -4

 .185غميب ا٢بديث، أبو لبيدة القاسم بن سبلـ، ص - 5
 .193-192ا٤بثل السائم ُب أدب الكاتب كالشالم، ابن األثّب، ٙبقي  ٧بمد ٧بي الٌدين لبد ا٢بميد، ص - 6
 1، ٧بمد ناصم األلبا٘ب، دار ا٤بعارؼ المياض طاألمة ُب السيئ كأثمىا كا٤بوضولة يفةالضع األحاديث سىسىة حديث ضعيف جدا. يماجع -7

 .69ص 1، ج1992
 .410ص 1ق، ج1400الطماز، ٰبي بن ٞبزة العىوم، دار الكتب العىمية بّبكت - 8
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ىىٍل أىتىى عىلىى اإلٍنسىاًف ًحينه ﴿ رما ُب قولو تعأب:،  3كذرم ابن قتية أٌف )ىل( تكوف لبلستفهاـ كتأٌب ٗبعُب )قد(
 ل االستفهاـ كالتعجب ُب قولنا ريف تفعل ىذا.)ريف( ٙبتم كرذلك ،4﴾ًمنى الدٍَّىرً 

حكاـ تمريب ا١بمىة إذا أٌف تمريبها ٯبعىها ٙبتمل أرثم من معُب، لعدـ كجود قمينة تزيل الٌىبس، اىتٌم إلدـ - ب
ٛبٌاـ حٌساف بالقمائن كأٌرد لىيها ألهٌنا تزيل الٌىبس كاحتماالت ا٤بعُب، كضمب لنا مثبل لبعض ا١بمل ا٤بىبسة 

لى  زيد، )اشَبيت مزرلة لزيد( إف  أك إٔب أبناء زيد كلممك(، ال ندرم أف راف العطف لى  األبناء مثل)ذىبت 
 .5رانت)البلـ( ٗبعُب التعىيل فا٤بزرلة من أجل زيد، كإف رانت لىمىكية فإٌف ا٤بزرلة رانت لزيد

 وال ندرم ىل ى ،ب كطالبة()٪بح لشمكف طال الىبس كاحتماؿ ا٤بعُب رثّبا ما نصادفو ُب لغتنا ا٤بعاصمة مثل: -ج
: لشمكف طالبا كطالبة كاحدة. (كاحد كلشمكف) لدد الناجحْب لشمكف ما بْب طالب كطالبة، أماـ أٌف العدد

أرل ): كرذلك )لقيت زيدا راربا( ىل ا٢باؿ لىفالل أـ لىمفعوؿ، إذا أهٌنا تصىح أف تكوف لبلثنْب، كمنها قولنا
ديقة( ك)ضمبت الولد الذم قابىتو ُب ا٤بدرسة( فيحتمل أف يكوف الطعاـ ألد ٧بمد الطٌعاـ الذم ألدتو أمو ُب ا٢ب

ُب ا٢بديقة، كقد يفهم أٌف األرل حصل ُب ا٢بديقة، أما ا١بمىة الثانية فيحتمل أف يكوف الضمب لىولد الذم ٛبت 
 .6مقابىتو ُب ا٤بدرسة، كقد يكوف الضمب حصل ُب ا٤بدرسة

ئت قسيم الصامت، كبينهما االلتبلؼ ُب ا٤بخمج كالصفة، كالوظيفة الصا / الوظيفة الداللية للصوائت:4
أقل لددا من الصامت، كلكن أٮبيتو تضاىي ىذا األلّب، إذ ثبت أٌف الصوائت تتميز ٖبواص  وكالداللة، كى

مشَبرة، كىذه ا٣باصية النكاد نعثم لىيها لند الصوامت فالصوائت ٯبمع بينها العديد من ا٣بواص، فهي رىها 
ضح ُب السمع من باقي األصوات، أك لارض يعَبضو، فتكوف أك قة ا٤بخمج، حيث ٲبٌم ا٥بواء دكف لائ  متس

 كتسالد الصوامت أف تكوف غنائية.
الذم ٱبمج الصامت من سكونو، كيسالد الصوامت لى  االتصاؿ ببعضها، ألنٌو يعد  وفه"دكر الصائت ٩بيز 

مية، فمن قوالد التىٌفظ ُب العمبية لدـ االبتداء بالسارن، كال يبتدأ القنطمة الٍب تمبط الصوامت ُب السىسىة الكبل
ٲبثل  وبالٌصائت، كلكن الصامت ال ينط  إاٌل إذا رانت الدفعة من الصائت، كلواله لكانت الصوامت سارنة، فه

الكبلمية،  نواة ا٤بقطع الذم يعترب أصفم كحدة صوتية ُب الكبلـ. ك٤بٌا رانت الصوائت أساسيا ُب بناء السىسىة

                                                                                                                                                                                                             

 .10سورة القارلة اآلية -1
 .221، صـ(1993-ق1417/)1البياف ُب ركائع القمآف، ٛباـ حٌساف، لآب الكتب ط - 2
 .528تأكيل مشكل القمآف، ابن قتيبة، ص - 3
 .1سورة اإلنساف اآلية -4

 .56ص 1ـ، ج1981رتاب العْب، ا٣بىيل بن أٞبد الفماىيدم، ٙبقي  مهدم ا٤بخزكمي، إبماىيم الساممائي، دار المشيد بغداد  - 5
 .19ص 15يماجع لىم الداللة لند العمب، لىياف بن ٧بمد ا٢بازمي، ج - 6
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أصبحت أرثم شيولا كدكرانا ُب الكبلـ، فمنها الصيغ الصمفية ا٤بختىفة، كالوفمة ُب تعدد ا٤بعا٘ب، فيكفي تغيّب 
 .1"الصائت فيتغّب ا٤بعُب

يعترب لدد الصوائت ُب العمبية قىيل إذا ما قورف بعدد صوامتها، فالٌىغة العمبية غنية بعدد صوامتها، فقّبة بعدد 
فالٌىغة العمبية "تكاد تقارب لدد صوامتها. أك نقيض العديد من الٌىغات الٍب تكثم فيها الصوائت،  صوائتها، لى 

. 2"لمفت ُب ٥بجاهتا ا٤بختىفة ٜبانية لشم صائتا من حيث النط ، كلكن من حيث الوظيفة ٥با ستة صوائت فقط
ألٌف  ،3ا٢بالية من األلواف الىهجية" "فالكبلـ رٌىو منصب لى  حمرات العمبية الفصيحة يقوؿ الدرتور رماؿ بشم:

 الصوائت ا٤بتفملة لن الصوائت الستة ىي ٦بمد ألفونات، ال أثم ٥با ُب الداللة كالوظيفة.
"إ٭ٌبا الكبلـ إ٭ٌبا جيء بو لتفهم ا٤بعا٘ب الٍب ىي ُب  كيقوؿ مكي بن أيب طالب مبينا لصوصية الكبلـ كالغاية منو:

إذ نفٌمؽ بْب ا٤بعا٘ب ات تفهم ا٤بعا٘ب، فهي منوطة بالكبلـ ممتبطة بو كنيطت بو، نفس ا٤بتكىم، كبا٢بمرات كالتبلف
 .4ها جيء بالكبلـ"ىالٍب من أج

، فالصوائت ىي الٍب ٙبدد الكثّب من ا٤بعا٘ب ُب الٌىغة العمبية، لذا فالعمب بنوا ربلمهم لى  متحمؾ كسارن
 .5ا٢بمرة أرثم من السارن" ا٢بمؼ ا٤بتحمؾ ُب ربلـ العمب أرثم من السارن، رما أفٌ ك"
السياقية، فقد أك لٌىغة العمبية نظاـ لاص كقوالد ال لىل فيها، تتمتع باالستقبللية ُب بنيتها الصوتية كالصمفية إف 

االسم ال يكوف أقل من ثبلثة أحمؼ، حمؼ يبتدأ بو، حمؼ " جعل ا٣بىيل أصوؿ ا٤بفمدة ثبلثة صوامت بقولو:
فهذه األحمؼ الٍب راف يعنيها ا٣بىيل ىي قالدة ا٤بيزاف الصمُب الذم . 6"لىيو ٰبش  بو الكىمة، كحمؼ يوقف

الصوائت ٗبا ٙبمىو من "ك األسود الدؤٕب جعل الصوائت ثبلثة: فتحة كرسمة كضمة. وكضعو العمب، كراف قبىو أب
ٯبعل ٥با لواص  رنينها كلفتها كسهولتها ُب النط ، وا٣بصائص األروستكية الواضحة، نتيجة اتساع ٨بمجها كلى

 .7"جد متقاربة
بة شيوع رل من "أٌف لدد اَّهورات يفوؽ ا٤بهموسات، إاٌل أٌف العربة ليست بالعدد، إ٭ٌبا بنس كيمل إبماىيم أنيس:
 ةكالكثمة الغالبة من األصوات الىغوية رىها ٦بهورة، كإاٌل فقدت الٌىغة أىم لنصمىا ا٤بوسيقي ،النولْب ُب الكبلـ

                                                           

 .19م الداللة لند العمب، لىياف بن ٧بمد ا٢بازمي، صلى - 1
 .10-9ا٣بواص الوظيفية لىصوائت، لثّب ليس ، ص - 2
 .446لىم األصوات، رماؿ بشم، ص - 3
 .29الملاية لتجويد القماءة كٙبقي  لفظ التبلكة، مكي بن أيب طالب القيسي، التُب بو ٝباؿ شمؼ، لبد ا لىواف، ص - 4
 ص نفسها. ا٤بصدر نفسو، - 5
 .55ص 1رتاب العْب، ا٣بىيل بن أٞبد الفماىيدم، ٙبقي  لبد ا٢بميد ىنداكم، ج  - 6
 .54دراسة ُب أصوات ا٤بد العمبية، غالب فاضل ا٤بطىيب، ص-ُب األصوات الىغوية  - 7
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يم غت اَّهورة ىي الٍب ٙبافظ لى  تن. فاألصوا1"و الكبلـ من الصمت كا١بهم كا٥بمسلذم ٭بيز بكرنينها ا٣باص ا
 .الٌىغة، كالصوائت من األصوات اَّهورة

فقد قدمت "إٌف الصوائت ىي الٍب تمبط الصوامت ُب السىسىة الكبلمية، كىذا ما ٯبعىها تكوف ُب ا٤بقدمة. 
د ُب أٌف ٙبىيل سميع لدكر ا٢بمرات مع ا٢بمكؼ الثمانية كالعشمكف، دراسات ُب بعض سور القمآف الكمٙب فوج

حمرة أم نسبة ا٢بمرات ا٤بستعمىة ُب السورة إٔب ٦بموع 78حمفا ك120٪بداف سورة الفاٙبة مثبل ٙبتوم لى  
م أٌف قيمة ا٢بمرات ُب بنات أ%. 37ٓب تقل ىذه النسبة لن  %، كبتحىيل آيات السورة آية، آية،40حمراهتا 

لٌىغة كصيفها ا٤بختىفة أرثم من ضعف نسبتها من األصوات اَّمدة، كأهٌنا تسهم ُب ألفاظ الٌىغة أرثم من ا
 .2"الثىث

الصوامت تعمل ُب " يتجى  إسهاـ الصوائت ُب إلصاب الٌىغة كصيغتها ا٤بختىفة، فالٌىغة العمبية غنية بتنولها ألٌف:
ألٌف "الكىمة من لبلؿ ا٤بواقع الٍب تتخذىا فتعمل ُب ٝبيع ا٤ببا٘ب، فهي تىوف  ،3"البناء كالصوائت تعمل ُب التنويع

ألٌف األصل ُب الداللة لى  لىم ا٤بعا٘ب الطارئة لى  األ٠باء أف تكوف ٕبمكؼ ا٤بد كالٌىْب كأبعاضها كىي ا٢بمرات "
 ستعماؿ،ت ُب نسب الشيوع بْب الصوائت من حيث رثمة االك اانتبو العىماء العمب إٔب ىذا التف دكق. 4"الثبلث

المفع، و النصب، ك٤با قٌل الفالل ألتّب لو أثقل ا٢بمرات كى و، كىا٤بفاليل ألتّب ٥با ألف  ا٢بمراتفىما رثمت "
 قد أجمل ا٤بستشمؼ فىيش إحصاء"ك .5"حٌب تقع الزيادة ُب العدد مقابىة لىزيىدة ُب ا٤بقدار فيحصل االلتداؿ

ممة، كالنسبة  50ممة، كالضمة  42ممة كالكسمة  110الفتحة بسيطا لى  آيات سورة البقمة تبْب من لبللو تكمر 
 .6"%24.8% كالضمة 20.8% كالكسمة 54.5لوركد رل منها الفتحة 

كىذا يتواقف مع القدام  ُب رثمة كركد الصوائت، كميل العمب إٔب استعماؿ الفتحة ُب ربلمهم، كتعترب الصوائت 
"كىذه  لكمٙب يكثم ُب فواصىو الصوائت الطويىة، كلاصة األلف،أصواتا ممنة إنطبلقية مىساء، حيث ٪بد القمآف ا

ثا، أم /ذ 800 ثم منا من ا٢بى ، تصل دبذبتها إٔب أراأللف ٛبىك قيمة تنغيمية تطميبية، فهي ٩بدكدة ك٨بمجه

                                                           

 .79األصوات الىغوية، إبماىيم أنيس، ص - 1
 .141ية، ٧بمد حسن جبل، صدراسة نظمية تطبيق-ا٤بختصم ُب أصوات الٌىغة العمبية  - 2
 تداليات التعاقب كاالستبداؿ ُب تثىيث لناصم ا٤ببا٘ب ا٤بعجمية اإلفمادية، مكي درار، ٦بىة الصوتيات حولية أرادٲبية ٧بكمة جامعة ٧بمد - 3

 .128دحىب البىيدة ا١بزائم، ص
 .48ص 1اضىي، جبدائع الفوائد، ابن القٌيم ا١بوزية، التُب بو كراجعو ٧بمد لبد القادر الف - 4
 .66ص 1التفسّب الكبّب )مفاتيح الغيب(، فخم الدين المٌازم، ٙبقي  لماد زري الباركدم، ج - 5
 .36العمبية الفصح  ٫بو بناء لغوم جديد، فىيش ىنمم، تمٝبة لبد الصابور شاىْب، ص - 6
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إهٌنا ٙبتاج إٔب ضعفي زمن ا٢بمؼ الصحيح السارن، كتعادؿ أرثم من ضعفي ذبذبات ذينك ا٢بمفْب، كتقف 
  .1ُب أقص  مكاف من طبقة الصوت كٮبا أدناه" قبالتهما

 .كىالشٍَّمًس كىضيحىاىىا﴿ كيقف صاحب الٌنص مثاؿ لن تمدد صوت األلف من لبلؿ سورة الشمس، قاؿ تعأب:
ًر ًإذىا تىبلىىا كىنػىٍفسو . ٍرًض كىمىا طىحىاىىاكىاأل .كىالسَّمىاًء كىمىا بػىنىاىىا .كىاللٍَّيًل ًإذىا يػىٍغشىاىىا. كىالنػَّهىاًر ًإذىا جىبلىىا. كىاٍلقىمى

اػفىأىٍلهىمىهىا فيجيورىىىا كىتػىقٍ . كىمىا سىوَّاىىا لىحى مىٍن زىكَّاىىا .وىاىى ًإًذ . كىذَّبىٍت ثىميودي ًبطىٍغوىاىىا .كىقىٍد خىابى مىٍن دىسَّاىىا .قىٍد أىفػٍ
ا ٍنًبًهٍم  .سيٍقيىاىىاةى اللًَّو كى ػفػىقىاؿى لىهيٍم رىسيوؿي اللًَّو نىاقى  .انٍػبػىعىثى أىٍشقىاىى ـى عىلىٍيًهٍم رىبػُّهيٍم ًبذى ٍمدى فىكىذَّبيوهي فػىعىقىريكىىا فىدى

ا . فىسىوَّاىىا  .2﴾كىال يىخىاؼي عيٍقبىاىى
 النغمة ا٤بوسيقية األرثم تمددا. وفصوت األلف يَبدد ُب فواصل آيات ىذه السورة الكمٲبة، بنغمًو كإيقالو، فه

الذم ٲبنح الكبلـ ىذا  وائت متعددة ا٤بقاصد، كلاصة ُب تمريب الٌىغة، فهكىكذا يتضح جىٌيا أٌف أٮبية الص
قد جعل ا٤بختصوف لكل موقع ٦باال، فقالوا "التنوع، إذا يغىب لى  الصوائت طابع التعاقب بالتتابع كالتآلف، ك

، 3"كمها الداللةالبداية لٌىغة، كالوسط لىٌصمؼ، كالنهاية لىنحو، كُب رل موقع ثبلث حاالت يفَبضها ا٤بعُب كٙب
سنجد أنٌو يقع لى  الصائت، لذلك راف الصائت من  -كما زاؿ ٲبسها- تتبعنا الٌىحن الذم مس الٌىغة وفى

الم الكىمات، أك األسس ا٥باٌمة لتعٌىم أنٌو لغة كتأديتها بقوالدىا الٍب ٙبكمها، فالصائت ُب الٌىغة العمبية يتغّب بتغٌّب 
 كيتغّب بتغٌّب الصيغة.

يتحدث العىماء القدام  كادثوف لن الداللة الصوتية كأثمىا اإلفصاح لن ا٤بعُب  ة الداللية للصوت:/ الوظيف5
ا٤بتول  الوصوؿ إليو، إلٌف نط  األصوات بصورة صحيحة يؤدم حتما إٔب إدراؾ كٙبديد ا٤بعُب، بينما لدـ كضوح 

نعتقد أٌف ا٣بىط بْب األصوات يفضي إٔب ا٣بىط  النط  يقود ال ٧بالة إٔب الغموض كاإلُّاـ ُب ٙبديد ا٤بعُب، كلىيو
 فهناؾ من ال يفمؽ بْب القاؼ كالغْب كالزام كالذاؿ فتصبح،"فحسب رأم لىياف بن ٧بمد ا٢بازمي  ُب ا٤بعُب.

رما أٌف اإلٰباء األصوات أثما ُب تعمي  ا٤بعُب  .4"كغّب ذلك من األمور الصوتية ،يتذر : كيتزر ، غوم: قوم
 ما أشار إليو لىماء العمب مبكما.كتصويمه، كىذا 

ت الٌداؿ، قد أبدل الىغويوف العمب القدام  اىتماما ربّبا بالصو الوظيفة الداللية للصوت عند القدامى: - أ
 لة ربط الىفظ بالصوت، فقد كرد ُب هتذيب الٌىغة أٌف ا٣بىيل قاؿ:ك اق( سٌباقا ُب ٧ب175كراف ا٣بىيل بن أٞبد)ت

صميم، إذا امتد فكاف فيو ٚبفيف كتمجيع   وباب يصٌم، كرٌل صوت شبو ذلك فهصٌم ا١بندب صميما، كصٌم ال"
                                                           

 .498ص 2دراسة صوتية كداللية، ٞبدم سىطاف حسن أٞبد لدكم، ج–القماءات الشاذة  - 1
 .15-1سورة الشمس اآلية -2

 .126تداليات التعاقب كاالستبداؿ الصوٌب ُب تثىيث لناصم ا٤ببا٘ب ا٤بعجمية اإلفمادية، مكي درار، ٦بىة الصوتيات، ص - 3
 .30ص 15لىم الداللة لند العمب، لىياف بن ٧بمد ا٢بازمي، ج - 4
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قاؿ ا٣بىيل رأهٌنم توٮبوا ُب صوت البازم تقطيعا فقالوا: " :ككرد ُب ا٣بصائص ،1"رقولك صمصم ا١بندب صمصمة
 .2"صمصم

ُب حسن ا٢بمرة  اتوٮبو " كيذرم ا٣بىيل أهٌنم توٮبوا ُب صوت األلطب تمجيعا، كقاؿ لندما ذرم الصىصىة كالزلزلة:
صورة لفظية لصوت  صمٌ  ، ككاضح جدا أٌف ا٣بىيل ربط الصوت بالداللة، فكىمة3"ما يتوٮبوف ُب جمس الصوت

 وا١بندب ا٤بستمم، كقد ساؽ ىذا إٔب فكمة االرتباط بْب ا٤بعُب كما يتألف منو الٌىفظ من أصوات كىي فكمة ال ٚبى
 من صحة كصدؽ.

فقد ٙبدث يقينا لن العبلقة بْب الصوت كالداللة، فأشار موضحا إٔب أٌف رل ا٤بصادر كاألمم ذاتو لدل سيبويو 
كمن ا٤بصادر الٍب جاءت لى  مثاؿ كاحد حْب  :تدؿ لى  أصواهتا لى  معناىا فقاؿالٍب لى  كزف فعبلف 
تزازه ُب ارتفاع كمثىو ، كالنقزاف كالقفزاف، كإ٭ٌبا ىذه األشياء ُب زلزلة البدف كاىالٌنزكاف تضاربت ا٤بعا٘ب قولك:

العسبلف كالمٌتكاف، كمثل ىذا الغىياف ألنٌو زلزلو كٙبمؾ كمثىو الغثياف، ألنٌو ٘بيش نفسو كتنور، كمثىو ا٣بطماف 
ق( 321ابن دريد)ت ، كتابع4"ٗبنزلة الغىيافو كالٌىمعاف، ألٌف ىذا الٌىهباف كالوجهاف، ألنٌو ٙبمؾ ا٢بم كتثٌوره، فإ٭ٌبا ى

فهذيل من ا٥بذؿ كاالضطماب، كقضالة من " بْب أ٠باء القبائل ُب ا١بزيمة العمبية كمعانيها فقاؿ: ىذا ا١بانب فمبط
غٌنما ٠بي قصيا ألنٌو قصا " كيقوؿ: ،5"جعوأك من قو٥بم تقضع بطنو إذا أك انقضع المجل لن أىىو إذا بعد لنهم 

أٌف "سم  إذ يمل االسم كا٤ب ة كثيقة بْب، كىذا ما نىمسو جٌىيا لند األصمعي ُب ٙبديده لعبلقة صوتي6"لن قومو
. كيألذ 7سخف الثوب كرقتو، كقحافة من القحف، ألذؾ رل ما بقي ُب الصفحة" ،مهىهل مألوذ من ا٥بىهىة

 لن تبلقي ا٤بعا٘ب لى  التبلؼ األصوؿ كا٤ببا٘ب كتصاقب"ىذا ا٤بنح  لمقا لند ابن جٌِب ُب رتابو ا٣بصائص 
 .8"األلفاظ أشباه ا٤بعا٘ب سامسإاأللفاظ لتصاقب ا٤بعا٘ب، ك 

                                                           

 .106ص 12الدار ا٤بصمية لىتألف كالَبٝبة، )باب الصاد( ج  هتذيب الٌىغة، األزىمم، ٙبقي  أٞبد لبد العىيم الربدك٘ب، - 1
 .152ص 2ا٣بصائص، ابن جِب، ج - 2
 .56، 55ص 1رتاب العْب، ا٣بىيل أٞبد الفماىيدم، ج  - 3
 .218ص 2الكتاب، سيبويو، ج - 4
 .176االشتقاؽ، ابن دريد، ٙبقي  الشيخ ٧بمد حسن آؿ ياسْب، ص - 5
 .19ا٤بصدر نفسو، ص - 6
 36-29صدر نفسو، صا٤ب - 7
 .168، 133ص 2ا٣بصائص، ابن جِب، ج - 8
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من ا٣بيبلء ُب مشيتها تيها كلجبا، كتوسع " سأؿ ألمابيا لن ا٣بيل ٤باذا ٠بيت بذلك فقاؿ: ككيمكم أٌف أبا لمم 
ابن جٌِب ُب بياف إٰباء األصوات لىمعُب فعقد ُب أرثم من باب الصىة بْب األصوات كمعانيها، فذرم أٌف ا٣بضم 

 .1"ا القضم فىىيابس، كالنضح لسيبلف ا٤باء بضعف كالنٌضخ لتدف  ا٤باء بقوة كشدةألرل المطب من األشياء، أم
ق( لنايتو الستنباط الصبلت بْب األلفاظ كدالالهتا ُب معجمو مقاييس الٌىغة، فسى  فيو 950تككٌجو ابن فارس)

إٌف " ق(:255)ت ظالكىمات الٍب تشَبؾ ُب أصوؿ ثبلثة، كيشمح معانيها مع ذرم تقىبات األصوؿ. كيقوؿ ا١باح
الصوت آلة الىفظ، كا١بوىم الذم يقـو بو التقطيع، كبو يوجد التأليف كلن تكوف ا٢بمكؼ ربلما إاٌل التقطيع 

، كتعمض لعيوب النط  بسبب السملة كتدالل 2"كالتأليف كلن تكوف ا٢بمكؼ ربلما إاٌل بالتقطيع كالتأليف
الٌىغثة، كذرم أىم حمكفها أك أطى  لى  ىذه الظاىمة الىقف الكىمات مع بعضها البعض أثناء نط  ا٤بتكىم ُّا، ك 

راؼ كالمٌاء أم ياء أك  القاؼ، كالسْب، كالبٌلـ كالمٌاء، حيث تقىب القاؼ إٔب طاء، كالسْب إٔب ثاء، كالبٌلـ إٔب ياء 
زايا، كالببطي  ظاء، كالٌىكنة الٍب تظهم ُب ربلـ األجنيب إذ انطى  العمبية رنط  السندم ا١بيمأك ذاؿ أك غْب أك 

ا٣بطابة، كيمل  ، رما اىتم ا١باحظ بتأثّب الداللة الصوتية لى  النص األديب كٖباصة فن3"الزام سينا كالعْب ٮبزة
أسباب حدكث ا٢بمكؼ" ُب العبلقة بْب الصوت كالداللة أٌف أسباب حدكث أصوات ا٢بمكؼ " مؤردا ُب رسالتو

ات غّب نطقية رالشْب الٍب تسمع لن تشيش المطوبات كالطاء الٍب ك٨بارج األصوات كصفاهتا كريفية انتاجها ٕبمر
 .4ٙبدث لن تصفي  اليدين ٕبيث ال تنطب  الماحتاف

رما أشار ُب ىذا ا٢بقل بعض الٌنقاد العمب إٔب ٝباليات األداء الىفظي كأثمه ُب الٌنص األديب كٖباصة ُب الشعم، 
ال بٌد أف تكوف لذبة ا٢بمؼ " تىقي أثناء إلقاء القصيدة، كقالوا:فاشَبطوا حسن الوقع لى  أذف ا٤بتىقي لى  أذف ا٤ب

 ومن راف صوتو غىيظا جهّبا فه" كربط القدام  بْب الصوت كا٢بالة النفسية لىمبدع فقالوا: .5"سىسة ا٤بخمج
لة بكم ربطت الصوت ك اكىي ٧ب ،6"مٌكار، غضوب سيء ا٣بى ، كمن راف ُب صوتو غٌنو فإنٌو حسود مضمم الشم

( ألٮبية الصوت ق751)ت هاب، كتبنية ابن القيم ا١بوزيةغوم با٢باالت الشعورية كاالنسانية بإسالصوت الى

                                                           

 .158-157ص 2، جا٤بصدر نفسو - 1
 .97ص 1البياف كالتبيْب، ا١باحظ، ج - 2
 .22ص 1ا٤بصدر نفسو، ج - 3
 . 136أسباب حدكث ا٢بمكؼ، ابن سينا، ٙبقي  ٧بمد حٌساف الطٌيار، ٰبي مّب لىم، ص - 4
  .86قي  ٧بمد لبد ا٤بنعم لفاجي، دار الكتب العىمية بّبكت، صنقد الشعم، قدامة بن جعفم، ٙب -5 

 .161ـ، ص1982رتاب الفماسة، فخم الدين المٌازم، ٙبقي  يوسف مماد، ا٥بيية ا٤بصمية لىكتاب  - 6
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ذاذ األذف بالصوت الطٌيب رالتذاذ العْب با٤بنظم ا٢بسن، كالشم إٌف الت" الٌىغوم ُب إحداث ا٤بتعة فقاؿ فقاؿ:
  .1"بالمكائع الطيبة، كالفم بالطعـو ا٢بسنة
ٌف العمب القدام  التنوا جيدا بالداللة الصوتية كتأثّبىا الفعاؿ ُب نفسية ا٤بتىقي، كمن رل ما سىف ذرمه يتضح أ

 ىذا طبعا لندما يتجوؿ النص األديب من الٌىغة ا٤بكتوبة إٔب الٌىغة ا٤بنطوقة.
ٔب لىماء الٌىغة ُب دراساهتم ا٢بديثة با٤بستويات الداللية لىصوت أك  الوظيفة الداللية لىصوت لند اديثن:- ب
العمبية، فنجد الدرتور إبماىيم أنيس يسوؽ بعض أمثىة جسربسن لى  توثي  الصىة أك اء ُب الدراسات الغمبية سو 

كىي األلفاظ الٍب تعد ٗبثابة ( omomatooper) ضح تىك النواحي ما يسم أك ك " بْب الصوت كالداللة فيقوؿ:
ما لندنا ُب العمبية من أمثاؿ  الصدل ألصوات الطبيعية، كىذه ظاىمة كاضحة ُب رل الٌىغات كىي تشبو

ستمدت ألفاظها من اكالزئّب، إٔب غّب ذلك من رىمات  ا٢بفيف،كا٣بميم، كالزٌفّب، كالصهيل، كا٥بزٙب، كالعواء،
يؤرد لنا جسربسن أٌف األلفاظ الٍب تعرب لن الصوت الطبيعي قد "، ك2"األصوات الكونية، كأصوات ا٢بيوانات
 ، كيثّب بوز3"ا الصوت، كذلك رأف يصبح الزئّب ا٠با من أ٠باء ا٢بديثتنقل، كتصبح معربة لن مصدر ىذ

(hg.bos)إٌف لىم  أحد الفبلسفة ا٥بولنديْب قضية ىامة ُب لبلقة لىم األصوات بالداللة، فيقوؿ:و ، كى"
ؿ منها"لىم األصوات" مدلبل ك األصوات قد أقاـ الصىة بْب األصوات كالداللة، ٕبيث ٲبكننا أف نعترب األ

الالت كليس قسما ثانويا، كلىم األصوات قد ارتشف القيمة الفميدة ألصوات الكبلـ كاالنتقاؿ من الفونيم لىد
الذم يدؿ لى  نفسو بنفسو، إٔب الكىمة الٍب تدؿ لى  شيء آلم ليس انتقاال ربّبا، إذا كضع ا٤بمء ُب التباره 

تنشأ من ضم الكىمات ُب تمريبها تامة، ٚبتىف بدءا أٌف الكىمات تتأٌلف من فونيمات، لصوصا أٌف ا٤بعا٘ب الٍب 
 .4ٛباما من معا٘ب الكىمات ُب حاؿ انفمادىا"

 ال ٲبكن أف تتم دراسة جادة لعىم ا٤بعُب الوصفي" فإنٌو يقف لند الداللة الصوتية رثّبا، فيقوؿ: firthأما فّبث 
(semanties descreptive)   قوالد صوتية كأ٭باط تنغيمية ألم لغة منطوقة ما ٓب تعتمد ىذه الدراسة لى

كجود لبلقة بْب الكىمات الٍب "الوظيفة الفوناستيكية لؤلصوات( كيعِب ُّا ) . مشّبا إٔب ظاىمة ٠بٌاىا5"موثوؽ ُّا

                                                           

 .521ص 1ـ، ج1948مدارج السالكْب، ابن القيم، دار ا٢بديث القاىمة - 1
 .68داللة األلفاظ، إبماىيم أنيس، ص -2

 .69-68مجع نفسو، ص، ا٤ب - 3
 .79-78ـ، ص1986العبلقة بْب الصوت كا٤بدلوؿ، لبد الكمٙب ٦باىد، دار الشؤكف الثقافية بغداد - 4
 .71يماجع لىم الداللة، أٞبد ٨بتار لمم، ص - 5
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أرثم، كبْب بعض ا٤ببلمح ا٤بميزة لبعض السياقات الٌىغوية كٛبيل لذلك بالكىمات الٍب أك تبدأ ٕبمفْب متجانسْب 
 .1"(stor- stomd- stiff- stucle- sturcl- still- stub) ، ٫بو:(st)إٔبم ُب 

امتداد لمأم ابن جٌِب ُب باب)تصاقب األلفاظ لتصاقب ا٤بعا٘ب(. كبالنظم  وكمن ا٤بمكن ا٤ببلحظة أٌف ىذا المأم ى
٥بذه البحوث كاألراء ُب لبلقة الصوت با٤بعُب ندرؾ تشاُّا لند الدراسْب ٥بذه الظاىمة، ك٪بد ٕبوثهم موحدة 
نصب ُب ىذا اَّاؿ الواسع كتقودنا إٔب الوقوؼ لى  التأثرب الدالٕب الذم ٙبدثو األصوات ُب السياؽ الكىي 

الت البحث لند الٌىغويْب رانت ُب معظمها ك الىكبلـ كٖباصة النصوص األدبية كالشعمية. كا١بديم بالذرم أٌف ٧ب
فتح اَّاؿ أماـ الدراسات النقدية الشعمية كلاصة  الت لغوية لالصة ٓب تنفتح لى  الدراسات األدبية إٔب أفٌ ك ا٧ب

 لكشف البُب اإليقالية لىٌنص لتشكيىها جانبا من جوانب ا٤بؤثمات الصوتية.
لة ألٞبد األلضم غزاؿ إلثبات كجود مناسبة بْب الٌىفظ كمعناىا نتجت لن طمي  التيار األصوات نشم ك اكُب ٧ب

كإذا اشتدت لمكج األصوات الثقيىة، فذلك لسبب، " :فيو يقوؿلعمبية(. مرات ُب الٌىغة اا٢بىسفة )ف ٕبثا بعنواف:
كإذا لٌف فذلك لسبب أيضا، أراده العقل ليعرب لن الشدة مع األصوات الثقيىة، كلى  الٌىيونة مع األصوات 

: كيقوؿ أيضا ،3"سحاب ىف رقي  ال ماء فيو، كقض ا٢بائط أم ىدمو" فقاؿ: (ىف، كقض) :ػكمثل ب 2"الىينة
كمطمب كمفمح كمسعد أصوات لطيفة ليٌنة موسيقية كلكٌل لشن كثقيل كلبيث  وكلكل لطيف كأني  كٝبيل كحى"

 .4"ت تناسب تىك الصفات ٗبعا٘ب أصواهتااكبشع ك٨بزف....أصو 
رما ٘بدر اإلشارة إٔب جهود األساتذة ا١بامعيْب ُب ٦باؿ الدراسات الٌىغوية إلثبات لبلقة الصوت بالداللة كنذرم 

ُب دراستو: أصوات  ن أيٌوبداللة األصوات، كلبد المٞبرتابو األصوات الٌىغوية، ك  م د ابماىيم أنيس ُب رتابومنه
ركبا، كلاصة أك ...بعد تأثمىم بالدراسات الصوتية ا٤بعاصمة ُب لىم األصوات الٌىغة، كرماؿ ٧بمد بشّب ُب دراستو

مماد لبد لة ك اتاج الصوت الٌىغوم، كُب ىذا اَّاؿ نذرم ٧ببعد ارتشاؼ الوسائل العىمية ا٢بديثة لتشميح كٙبىيل كإن
نس  منهجي لدراسة الٌنص  ومن الصوت إٔب الٌنص ٫ب) :ىذه الوسائل ُب دراسة لو بعنواف ن مربكؾ تسخّبالمٞب

إيقالات فاصىة ) ، حيث لصص مبحثا تطبيقيا درس فيو قصيدة من ديواف الشالم لفيفي مطم بعنواف(الشعمم
 اسة نقدية سىك فيها مسىكا مشوليا بدأه بالصوت كانته  بو إٔب النص.در  (،النمل

 
 

                                                           

1 - first ; popers linguisties. Oscfond univescty press 1975. P95. 
 . 27ص 1ـ، ج1973ٞبد األلضم غزاؿ، ٦بىة الىساف العميب األردففىسفة ا٢بمرات ُب الىغة العمبية، أ 2-
 ا٤بمجع نفسو، ص نفسها. 3-
 ا٤بمجع نفسو، ص نفسها. - 4
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رم فيما سب  أٌف الصوائت لنصم أساسي، لتحديد الداللة الصوتية لىمفمدات ذ  عبلقة الصوائت بالداللة:
 كالَباريب، ُب الٌىغة العمبية، فهي أصوات ال تصطدـ بعائ  لند لمكجها من جهاز النط ، لكس الصوامت، فهي
أك أصوات ربطها العىماء بالىساف ككضعياتو، ُب أثناء النط  ُّا، كيظهم جىيا التحمر ُب النط  ُّا، ُب أصوات ا٤بد 

أجزاء منها، ك"قد أك كالياء(، كالٍب تعترب الصوائت القصّبة أبعاض منها  واكالعىة، الٍب ىي )األلف كالأك الىْب 
لكمية الصوتية، كالزمن ا٤بستغمؽ لنطقها، رغم أهٌنا ال تنط  مستقىة صنفت الصوائت القصّبة كالطويىة بالنظم إٔب ا

تصوره، فهذه الكمية الصوتية تكوف لند نط  الصامت معا، حيث شبو بعض أك لن الصامت إاٌل ُب ذىن ا٤بتكىم 
الدارسْب العبلقة بينهما رعبلقة الٌمكح با١بسد، فبل داللة لىصامت دكف صائت، كال لىصائت دكف صامت، 

 .1العبلقة بينهما لبلقة تكامل"ف
كمنو ٲبكن القوؿ "إٌف الصائت راف سابقا لىصامت ُب تصور ا٤بتكىم، رغم أٌف الصوامت سبقتها ُب      

التعامبلت اإلنسانية، كالتواصل لرب الشعوب، كفهموا من لبلؿ رسائل رتبت بصوامت مهمىة، ببل نقط كال 
ىا من كضعية الشفتْب، فالفتحة من كؿ أٌف ا٢بمرات ألذت أ٠باؤ ا، كا٤بتد2بوا معها"أك حمرات فحواىا، ك٘ب

انفتاحهما، كالضمة من انضمامهما، كالكسمة من انكسارٮبا، فحْب قياـ أيب األسود الدؤٕب بضبط ا٤بصحف 
الشميف، قاؿ لكاتبو: "إذا رأيتِب فتحت فمي با٢بمؼ، ضع نقطة فوقو، كإذا رسمت شفٍب با٢بمؼ، ضع نقطة 

، كمن 3ممتها، ضع نقطة بْب يديو، فإف أتبعت ذاؾ بشيء من غنة، ضع مكاف النقطة نقطتْب"ٙبتو، فإف ض
لبلؿ ىذا الٌنص يتضح ٔببلء أٌف استعماؿ الصوائت العمبية ظهم متألما ُب الكتابة، لكنها متأصىة ُب ذىن الناط  

كألمل داللية، ك"لند لىماء الىغة  كالسامع؛ الرتباطها بالصامت بأصو٥با كفمكلها كرمياهتا، مؤدية كظيفة صوتية،
، إذ إنٌو 4تعترب الفتحة، كالكسمة، كالضمة، مورفيمات مقيدة؛ ألٌف ا٤بورفيم يعترب رل كحدة صمفية متصىة بكىمة"

يؤدم كظيفتو الداللية حسب موقعو ُب الصيغة، فمثبل إذا جاءت الفتحة لى  ا٤بيم ُب رىمة )ا٤بسىمىْب(، فهذه 
ة )مثُب(، كأٌما إذا جاءت ا٤بيم مكسورة )ا٤بسىًمْب(، فهذه داللة لى  )ا١بمع( ُب الصيغة داللة لى  أٌف الصيغ

كاأللف كالياء(، كالتبارىا مورفيمات مقيدة إاٌل من لبلؿ  واكذاهتا، ُب حْب ال ٲبكن ا٢بكم لى  حمكؼ العٌىة )ال
قولنا: )ا٤بسىموف(، لىداللة لى  ا١بمع، كركدىا دالل الصيغة، فتكوف لىداللة لى  ا١بمع، كالتثنية، رأك الَبريب 

ٔب، لىداللة لى  ٝبع ا٤بذرم السآب، ك ُب الصيغة األ واكك)ا٤بسىمىْب(، بفتح ا٤بيم لىداللة لى  التثنية، رما جاءت ال

                                                           

 .79ـ(، ص2011-ق1433مبلمح الداللة الصوتية ُب ا٤بستويات الىغوية، مكي درار، دار أـ الكتاب لىنشم كالتوزيع مستغاٖب ا١بزائم) - 1
 .80ا٤بمجع نفسو، ص - 2
 .48الوظائف الصوتية كالداللية لىصوائت العمبية، مكي درار، جامعة كىماف، ص - 3
 .58ـ، ص1997يماجع التنولات الىغوية، لبد القادر لبد ا١بىيل، دار صفاء لماف األردف - 4
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ُب حْب تقابىها األلف، ُب ٝبع ا٤بؤنث السآب، فنقوؿ: )ا٤بسىمات(، كتأٌب األلف ُب صيغة ا٤بثُب نيابة لن الضمة، 
 حالة المفع، فنقوؿ: )جاء ا٤بسىماف(. ُب

كمن لبلؿ ما سب ، قىنا إٌف الصوائت تتصل بشكل مباشم مع الىساف كالشفتْب، كتمتبط حمرة الىساف بنوع      
ا٣بىف، حسب نوع الصائت، أك األماـ أك جزء من الىساف من الوسط، أك الصامت ا٤بتحمؾ، فقد "يمتفع الىساف 

، رما تصنف إٔب "صيغة، كشبو صيغة، 1ممرزية"أك : أمامية، كلىفية، ككسط  كمن ىنا ٲبكن تصنيفها إٔب
كمفتوحة، كشبو مفتوحة. مثاؿ ذلك: الياء ُب رىمة )بيع(، كرد الصائت أماميا ضيقا، كألف )باء(، صائت أمامي 

، كمنو يبلحظ تصنيف صاحب النص لىصوائت، حسب 2نصف مفتوح، كُب رىمة )قاؿ(، صائت لىفي مفتوح"
كجها من جهاز النط  البشمم، مبلزمة لىصامت، كقد سبقت اإلشارة، حيث شبهها الدرتور مكي درار بعبلقة لم 

 المكح با١بسد.
: كىي الفتحة، بالنظم إٔب تصنيفها إٔب ما سب ، أم إٔب النط ، فسنجد "من قٌسمها إٔب أربع القصيرة -أ

كركدىا تارة ممققة، رما تمد مفخمة، كتمد بْب التفخيم كلشمكف حمرة، كىي: الستة ا٤بتعارؼ لىيها، باإلضافة إٔب 
 .3كالَبقي  رذلك"

كإذف نبلحظ زيادة ٜبانية لشم صوتا، كىذا إ٭با يدؿ لى  سعة الفكم البشمم، كدكر الداللة الصوتية ُب إدراؾ     
 كتوليد معاف، كمباف جديدة، ُب الىغة العمبية، كدراسة ألسنيتها.

الىغويوف بْب األصوات الصامتة، كالصائتة بالنظم إٔب التبارات، ٲبكن إٯبازىا فيما مٌيز  تعريف الصوائت: -2
 :4يىي
أك  التبار ا٤بخمج، فالصوائت تصدر لن ا٢بى ، كالفم، دكف أف يعَبضها لائ ، ُب ٦بمل ا٥بواء، جزئيا راف  -1

 رىيا.
الصوامت، دكف حمرات ُب الٌىغة تسهيىها لنط  الصامت، كإلطاؤه قوة الوضوح السمعي، فبل كجود لتوإب  -2

 العمبية.
لو، فقد ٱبتىف ا٤بعُب من صيغة إٔب ألمل، حسب تغٌّب الصوائت فيها. -3  ا٢بمرة: ىي الٍب ٙبوٍّر ا٤بعُب، كتعدٍّ

                                                           

 .152ـ، ص 2/1997يماجع لىم الىغة مقدمة لىقارئ العميب، ٧بمود السعماف، دار الفكم العميب ط - 1
 .153نفسو، ص ا٤بمجع  - 2
 .426لىم األصوات، ىا٘ب جورج فاربم، مكتبة الثقافة الدينية القاىمة، ص - 3
(، 1998-1419يماجع النجـو الطوالع لى  الدرر الىوامع ُب أصل مقمأ اإلماـ نافع، إبماىيم ا٤بمالي، دار الفكم لىطبالة كالنشم بّبكت ) - 4
 .256، اإلتقاف ُب لىـو القمآف، السيوطي، ص90ص
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كقد جعل العىماء حمكؼ ا٤بد فمكلا لىصوائت القصّبة، رما أ٠بوىا أشباه الصوائت؛ اللتبارىم إيٌاىا      
، واكعوا ا٢بمرة ا٤بناسبة، قبل رل حمرة طويىة، إذ كضعوا الفتحة قبل األلف، كالضمة قبل الصوامت، فالقدماء كض

كالكسمة قبل الياء، كا٣بط العميب يممز لىحمرات الطويىة، دالل بنية الكىمة، ُب حْب تتحق  ا٢بمرات القصّبة 
 ٙبتو.أك بواسطة رموز توضع فوؽ ا٢بمؼ 
سبيا، مقارنة مع الىغات األجنبية، إاٌل أهٌنا تؤدم كظائفها رامىة، بل تفوؽ رل كىذه المموز الٍب تعد قىيىة العدد ن

 الىغات ُب تعدد األبنية، كالصيغ، كالَباريب، كسنفصل ُب رل منها لى  حدة.
ؿ أنواع الصائت العمبية، كيقابىها ا٤بد باأللف، كىي ألٌف الصوائت كأرثمىا شيولا، فهي أك كىي / الفتحة: 1

لعميب ُب الكبلـ، فيفضل أف ينتهي ُّا ربلمو، رىما أمكنو ذلك، كيعترب إبماىيم مصطف ، بأهٌنا مستحبة لند ا
"ليست )بعبلقة إلماب، كال دالة لى  شيء(، مبينا أٌف استعما٥با ُب الىغة العمبية، ٗبثابة السكوف ُب لغة العاٌمة، 

، كأما الفتح من النٌاحية الىغوية، فقد 1بلـ"فيعتربىا ألٌف حٌب من السكوف، كأيسم نطقا لند االسَبساؿ ُب الك
قاؿ ابن فارس: "إٌف الفاء كالتاء كا٢باء أصل صحيح كاحد، يدٌؿ لى  لبلؼ اإلغبلؽ، يقاؿ: فتحت الباب كغّبه 

مىل لى  ىذا، سائم ما ُب ىذا البناء" فتحان، ٍب ٰبي
، كمن الناحية الٌصوتية، الفتحة تتوسط القناة الصوتية، بْب 2

 وؿ ا٢بمرات الٍب أشار إليها أبأك ن فوقو، كالكسمة من ٙبتو، ك"ال ٲبكن االنتقاؿ إاٌل ممكرا ُّا، كتعترب الضمة م
ؿ أك ضح ا٢بمرات كألفها، التبارىا أك  واألسود الدؤٕب، كربطها بفتح الشفتْب بالفتح، كالدليل القاطع أٌف الفتح ى

اب الىساف، كرٗبا صنف الفتح با٢بياد مقارنة مع ، حيث يمتبط بانفتاح الشفتْب، كانتص3صوت يكتسبو الطفل"
، أنٌو ليس بإسناد كال -أم الفتح -غّبه من الصوائت، ُب تأديتها لىوظائف الداللية، ك"كصف لىماء الىغة إياه

ا٣بفض من ٙبتو، كسكوف االنطبلؽ من أك ، لتوسط الفتح أربع ا٘باىات: االستعبلء من فوقو، كاالستفاؿ 4إضافة"
زت العشمين اك ف االنتهاء من بعده. كقد تعددت أ٠باؤه، من لبلؿ موقعو ُب ا٤ببا٘ب، حٌب أهٌنا ٘بقبىو، كسكو 

 :5مصطىحا، لند ا٣بىيل بن أٞبد، كمن تسمياتو
الفتحة ُب رىمة )فػىٍوج(، فكانت الفتحة ُب بداية  وؿ الكىمات، أم ُب صدكرىا، ٫بأك الفتحة ُب  و: كىالتوجيو -أ

 الكىمة.

                                                           

 .166، كدراسات ُب لىم الىغة، رماؿ بشّب، دار غميب لىطبالة كالنشم، ص81-78-50إحياء النحو، إبماىيم مصطف ، ص  - 1
 .470ص 4مقاييس الىغة، ابن فارس، ج - 2
 .313ـ، ص2004مقاربة جهية لىتناكب ا٢بمري ُب الىغة، لبد القادر الفاسي الفهمم، جامعة ٧بمد ا٣بامس ا٤بغمب - 3
 .67ـ، ص1/1966نحو العميب نقد كتوجيو، مهدم ا٤بخزكمي، ا٤بكتبة العصمية صيدا لبناف طال - 4
 .49ـ، ص2012يماجع التحوالت الصوتية كالداللية ُب ا٤ببا٘ب الَبريبية، سعاد بسناسي، لآب الكتب ا٢بديث األردف - 5
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فتح حمرة )فاء الفعل( الصحيح، كمنو نعترب التوجو كالقعم، ما  ومتعى  بالصيغة ا٢بديثة، كى و: كىالقعر -ب
ٱبتص بعبلمات الفتح بْب كركدىا ُب صدكر الصٌيغ، كقد تكوف ىذه الفتحة ُب كسط الصٌيغ، سواء كردت أ٠باء أـ 

 سىل(.الفتحة ُب رىمة )لى أك الفتحة ُب )لْب الفعل( )دىلىلى(، و أفعاال، ٫ب
الم الكىمات، فيكوف لبلمة إلمابية تدؿ لى  النصب، سواء ُب األفعاؿ الٍب تنصب أك : كٱبتص بالنصب -ج

التنوين بالنصب، ُب األ٠باء ٫بو: )أسندت فعبلن(، أك أحمؼ، فيكوف الفتح داللة لى  النصب، أك بأدكات 
 كاإلرساؿ ٢بمرة ا٥بمزة آلم الفعل، ٫بو: )١بأ(.

، رما أسىفنا أٌف ا٢بمرات تنط  بالتبار واك٘ب من الصوائت العمبية، كيقابىها ا٤بد بال: كىي النوع الثاالضمة /2
 حمرة الشفتْب، ككضعية الىساف، كدرجة انتفاخ الفم.

فالنط  بصائت الضم يكوف بضم الشفتْب، كمنو قوؿ أيب األسود الدؤٕب: "إذا رأيتِب ضممت شفٍب با٢بمؼ،      
بنا إٔب ٙبديد ا٤بعُب الىغوم لىضمة، إذ قاؿ فيو ابن فارس، ُب )مقاييس  وينح، كىذا ما 1"ضع نقطة بْب يديو

الضاد كا٤بيم أصل كاحد، يٌدؿ لى  مبلئمة بْب شييْب، "الىغة(، ُب باب الضاد ُب ا٤بضالف كا٤بطاب : )الضٌم(، 
لضاد ، كيقوؿ ابن منظور، ُب )لساف العمب(، ُب فصل ا2يقاؿ: ضممت شيء إٔب شيء فأنا أضمو ضما"

ا٤بعجمية: "ضمم: الٌضم، ضٌمك الشيء إٔب الشيء، كقيل قبض الشيء إٔب الشيء، كضٌمو إليو بضمو ضٌما، 
ـٌ" فانضم كتضا

3. 
فالتعميف الىغوم لىضمة ٓب ٰبدد كظيفتها الصوتية، فهي ال ٚبتص بالداللة لى  المفع ُب اإللماب فقط، ُب       

ا مفهوماف لغوياف لعبلمة صوتية كاحدة، ك"تعترب الضمة من أرثم لىضم، فهمك اا٤بستول الَبرييب، فالمفع مس
ا٢بمرات ثقبل، إف ٓب نقل أثقىها، غّب أهٌنا أرثم األصوات كأقواىا ُب توجيو المسائل الصوتية، ليس لقوة موجاهتا 

 .4الصوتية فحسب، بل إٔب التيارىا من قبل الناط ، أم الشبكة الفكمية، كتمتيبها، كمن ٍب إرسا٥با"
كقد أشمنا ُب باب الفتحة إٔب جهود ا٣بىيل بن أٞبد الفماىيدم، ُب ٙبديد كظائف الصوائت العمبية، كالتنويع      

قع الضمة مواقع ٟبسة، كىي "أف تقع الضمة أك أدكات، إذ أك ذاتية أك ُب مواقعها، ُب الصيغ، سواء رانت حديثة 
الضمة و ن، رآلم الفعل ا٤بضارع )ٰبمدي(، كما ٠باه بالتوجيو، كىتنوينا، ُب آلم الصيغة، ٫بو: )أٞبده(، كغّب التنوي

توسط الضمة الصيغ،  والزام كالمٌاء ا٤بضمومة ُب: )زحل، كرطب، كا٢بشو(، كى والواقعة ُب بداية الصيغ، ٫ب

                                                           

 .30الندٙب، صابن الفهمست،  -1
 .357ص 3ـ(، ج1979-ق1399لسبلـ ٧بمد ىاركف، دار الفكم )مقاييس الىغة، ابن فارس، ٙبقي  لبد ا - 2
 .357ص 12ق، ج3/1414لساف العمب، ابن منظور، دار صادر ط - 3
 .17اَّمل ُب ا٤بباحث الصوتية من اآلثار العمبية، مكي درار، ص - 4
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، كحقها الضمة الواقعة ُب آلم األ٠باء غّب ا٤بنونة وضمة الضاد ُب: )ليضد(، كا١بيم، ٫بو: )لىجيز(، كالنحم، كىو ٫ب
")  .1التنوين حْب تمد معمفة، رضمة التاء، ُب )البيتي

كأٌما ادثوف، فقد استبدلوا مصطىح الضم بالمفع، كأطىقوه لى  رل صيغة ٙبتوم لى  ضمة، سواء رانت      
ا ُب لجزىا، رما "كصفوىا بأهنأك ُب حشوىا أك فعبل أـ ا٠با أـ حمفا، كأيٌان راف موقع الضمة، ُب صدر الصيغة 

أك حمرات أمامية، ككسط ، كلىفية، كىذا ٕبسب حمرة الفك، كدرجة انسحاب الىساف، ُب أثناء النط  
، كا٤ببلحظ ىنا أٌف صاحب المأم ٓب ٰبدد الصيغة ا٤بناسبة لكل صائت، زيادة إٔب أٌف ىذه الصفات تمتبط 2الكبلـ"

 از النطقي لئلنساف.بالصامت، فتكوف ا٢بمرات ممتبطة با٤بخارج الصوتية لىحمكؼ، ُب ا١به
كمن الٌصفات الٍب حددىا الىغويوف لىضمة: "روهنا حمرة معيارية أساسية، نظما لىوظيفة الٍب تقـو ُّا ا٤ببا٘ب،      

كا٤بفمدات، كقوة التواصل بْب ا٤بتكىم كا٤بتىقي، رما تعترب حمرة لىفية مغىقة مدكرة، كىذا راجع إٔب ارتفاع الىساف 
ىف، مع استدارة الشفتْب، كامتبلء التجويف الفموم با٥بواء، كمن أمثىة صيغ الضمة، إٔب أقص  درجة إٔب ا٣ب

، كاٚبذت صفة اإلغبلؽ، لوصوؿ الىساف إٔب الىهاة، كبالتإب يؤدم إٔب انغبلؽ 3ا٤بد(، رىمة: )أجّبكا(" كاكك)
ٯبعل الضمة لىفية، رما  يف، فيكوف المفع ُب ىذه ا٢بالة، نا٘با لن ارتفاع مؤلم الىساف، كىذا مااك ٦بمل التج

"اتصفت الضمة بالصوت الطىي  ا٣بىفي، فاتصفت بالطبلقة، كا٢بدة، كلدـ التأثم بأصوات االستعبلء، إذ ىي: 
، ما يصيب رل الطىيقات القصار،  ون ، لىفي، منضم، حاد، قصّب، غّب أصوت طىي يصيبها من القصم، كالٌمـك

 .4مة"كال تنفمج بأصوات االستعبلء، رما ٰبدث لىكس
كتكمن كظيفة الضمة ُب ٙبميك الصامت، فقد أشمنا فيما سب  أٌف الصوائت أركاح الصوامت، كإلطاء ا٤بعُب      

 لىصيغ اإلفمادية، كا٤ببا٘ب الَبريبية، كٙبديد دالالهتا، كرذا تنويعها، حسب موقعيتها ُب ا٤بفمدات، كالَباريب.
ة، كيقابىها ا٤بد بالياء، فهي لبلمة بناء، يقابىها ا١بم ُب : كىي النوع الثالث من الصوائت العمبيالكسرة /3

اإللماب، كإذا ٕبثنا ُب ا٤بعُب الىغوم لىكسم، ٪بده ُب )لساف العمب( ُب حمؼ المٌاء، باب الكاؼ: "رسم الشيء 
، كيقوؿ فيها ابن فارس ُب باب الكاؼ كالسْب كما 5يكسمه رسما، فانكسم كتكٌسم، لىكثمة، كرٌسمه فتكٌسم"

ثىثهما: "الكاؼ كالسْب كالماء، أصل صحيح يدؿ لى  ىشم الشيء كىضمو، من ذلك قولك: رسمت الشيء، ي

                                                           

 .9التحوالت الصوتية كالداللية ُب ا٤ببا٘ب الَبريبية، سعاد بسناسي، ص - 1
نة لىنواحي الصوتية ُب رتاب العْب كالنظمية ا٢بديثة ُب لىم الصوت، لىيل إبماىيم ا٢بماش، مطبعة ا٤بعارؼ بغداد العدد دراسة مقار  - 2
 .507ـ، ص16/1973

 .219ـ، ص1/2003األصوات الىغوية رؤية لضوية كنطقية كفزيائية، ٠بّب شميف استيتية، مطبعة كائل لىنشم كالتوزيع لماف ط - 3
 .239ـ، ص3/1969قو الىغة، ٧بمود األنطاري، مكتبة دار الشمؽ بّبكت طالوجيز ُب ف - 4
 .139ص 5لساف العمب، ابن منظور، ج - 5
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أرسمه رسما، رما يماد من معُب الكسمة ا٥بزٲبة، يقاؿ: كقعت لى  قـو الكسمة، اهنزموا، كفبلف بعينو رسمة من 
 .1رسمات يغنب ُب رل شيء" كالسهم انكسار كغىبة النعاس، كرجل ذ

ن لبلؿ ما سب  نبلحظ أف مفهـو الكسمة ا٫بصم ُب معُب االنكسار، كاال٬بفاض، كمنو قد استعمل كم     
مصطىح الكسم، كيمادفو ا٣بفض، ُب كظيفة البناء، كا١بم ُب اإللماب، فالكسمة لبلمة بناء، كا١بم لئللماب، كقد 

تؤديها، كحسب موقعيتها، ُب تعددت تسميات الكسمة ىي األلمل، لند ا٣بىيل بن أٞبد، حسب الوظيفة الٍب 
 : 2الَبريب، ك٩با اصطىحو ا٣بىيل لى  الكسمة، ما يىيأك الصيغة 

 حمرة بداية الصيغ ا٢بدثية ا٤بشمة ضٌما، ٫بو: قيل. و: كىاإلشماـ -1
 : كىي الكسمة الٍب يؤت  ُّا لتجنب التقاء السارنْب، ٫بو: ٓب ٰبضًم الولد.الجر -2
(، فيطى  ا٣بفض لى  التنوين ُب  والم األ٠باء، ٫بأك  ا٢بمؼ ا٤بنوف ُب و: كىالخفض -3 قولنا: )ال أرـم من حاًبو

 حمؼ ا٤بيم.
لبلمة الكسمة ُب ا٢بمؼ غّب ا٤بنوف، ُب اسم بعد دلوؿ )الـ التعميف(، كجمه ٕبمؼ جم،  و: كىالكسر -4
 قولنا: )ننشد العبل بالعىم كالعمًل(.و ٫ب
 قولنا: )إرماـ الضيًف كاجب(.و صيغة غّب ا٤بنونة، كاَّمكرة باإلضافة، ٫بلبلمة الكسمة ُب هناية ال و: كىالنحر -5
أك كركده ُب صيغ الذكات، كغّب ا٤بنونة الواقعة مضافا أك نبلحظ أٌف التسميات التىفت حسب موقعية الكسم     

، 3ضع نقطة ٙبتو" اَّمكرة ٕبمكؼ ا١بم، كإذا لدنا إٔب قوؿ أيب األسود الدؤٕب: "إذا رأيتِب رسمت شفٍب با٢بمؼ
فيمكن التبار الكسمة لبلمة الَباجع، بالنظم إٔب كضعية الىساف، حيث تكوف منخفضة حْب النط  بو، فينزؿ، 

 كيستفل؛ لَباجع الشفتْب لىوراء، كيظهم لى  الوجو ارتساـ ابتسامة لميضة.
أللى ، دكف االرتطاـ بو، كىذا ما ا٢بنك ا وكأٌما "بالتبار حمرة الىساف، فالكسم يكوف بارتفاع مقدمتو، ٫ب      

صوت طىي ، كبالنظم إٔب ا٤بوقع الفيزيولوجي  ويؤدم إٔب تضيي  اَّمل ا٥بوائي، فينبعث صوت الكسمة، كى
لىكسمة، فهي تقابل الضمة من حيث موقعها، ُب هناية الفماغ الفموم ا٤بستفىة، ُب حْب تكوف الضمة ُب بدايتو 

، ُب حْب تكوف أقمب لىفتحة، من حيث موقعها، ُب 4رين"اك ا٤بتبالدين، غّب ا٤بتجا٤بستعىية، فهذا ٰبدد موقعهما 

                                                           

 . 787ص 2معجم الوسيط )مادة رسم(، ٦بمع الىغة العمبية بالقاىمة، ا٤بكتبة اإلسبلمية لىطبالة كالنشم، ج - 1
 .85ية، سعاد بسناسي، صيماجع التحوالت الصوتية كالداللية ُب ا٤ببا٘ب الَبريب - 2
 .231ـ، ص3/1969الوجيز ُب فقو الىغة، ٧بمد األنطاري، مكتبة دار الشمؽ بّبكت ط - 3
 .104الوظائف الصوتية كالداللية لىصوائت العمبية، مكي درار، ص - 4
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راف، فتكوف الفتحة فاصبل بْب الضمة كالكسمة. كفيما يأٌب رسم اك كسط القناة الصوتية، فيعترباف صائتاف متج
 :1ٛبثيىي ٤بواقع الصوائت ُب القناة الصوتية

 
 الىهاة

أصوات الىْب، كرذا حمكؼ العىة؛ الرتباطها باألصوات أك م  بأصوات ا٤بد كىي الٍب تس الحركات الطويلة: -4
، كاأللف، كالياء(، إذ "٘بمع ُب نطقها بْب ميزاهتا رحمكؼ، ميزاهتا   واكيتأٓب، كىي )ال والٍب يصدرىا ا٤بميض كى

ىي حمرات رحمرات، فتتوسط أدٗب انتفاخ لىمجمل الفموم ُب ا٢بمكؼ، كأقص  انتفاخ لو ُب ا٢بمرات، فبل 
، كرما أشمنا سابقا أف ا٢بمرات ال يعَبضها لائ  ُب جهاز النط ، غّب أنو ٩با سب ، ٧2بضة، كال حمكؼ ٧بضة"

يتضح أف ُب ا٢بمرات الطويىة حاجز، غّب أنو يكاد ينعدـ، كتعترب ىذه ا٢بمرات ًضٍعف ا٢بمرات القصّبة، كىذا 
ىف الكمية الصوتية، النا٘بة لن النط  ُّا، حسب حسب الكمية الصوتية، ُب حْب أهنا ىي األلمل قد ٚبت

موقعيتها ُب الصيغة، ك"بالمغم من التبارىا تعادؿ حمرتْب قصّبتْب إال أف الدراسات ا٤بخربية أثبتت أف مضالفتها 
ممتْب، كأرثم، كأقل، كىذا بالتبلؼ ا٤بوقعية ُب الكىمة، كُب ا٤بقطع، كلدد مقاطع الكىمة، أك لىحمرة القصّبة ممة 

 .3كٱبتىف جمس ا٢بمرات الطويىة، حسب ا٤بخمج الصوٌب لىحمؼ الذم تتصل بو"
ٔب، أٌف الفمؽ بْب الصوائت الطويىة كالقصّبة، مبِب لى  الكمية الصوتية، ك كقد تفطن النحاة منذ دراساهتم األ     

كالىْب، كىي األلف  كالزمن ا٤بستغمؽ لنط  رل منهما، إذ يقوؿ ابن جِب: "الىم أف ا٢بمرات أبعاض ٢بمكؼ ا٤بد
 وكالياء، فكما أف ا٢بمكؼ ثبلثة، فكذلك ا٢بمرات ثبلثة، كىي الفتحة، كالضمة، كالكسمة، كقد راف متقدم واككال

الصغّبة، كقد رانوا  واكالنحاة رٞبهم ا تعأب، يسموف الفتحة األلف الصغّبة، كالكسمة الياء الصغّبة، كالضمة ال
الىواٌب ىن حمكؼ تواـ روامل، قد ٘بدىن ُب بعض  واكال تمل أف األلف كالياء كالُب ذلك لى  طميقة مستقيمة، أ

األحواؿ أطوؿ، كأًب منهن ُب بعض، كذلك ُب ربل ا٤بوضعْب ييسٌمْب حمكفا روامبل، فإذا جاز ذلك، فتسمية 
ٌب أشبعت ا٢بمرات حمكفا صغّبة بأبعد ُب القياس منو، كيدلك لى  أف ا٢بمرات أبعاض ٥بذه ا٢بمكؼ، أنك م

 .4كاحدة منهن، حدث ا٢بمؼ الذم ىي بعضو"

                                                           

 .55الوظائف الصوتية كالداللية لىصوائت العمبية، مكي درار، ص - 1
 .66ح إبماىيم، دار ا١بنوب لىنشم تونس، صمدلل ُب الصوتيات، لبد الفتا  - 2
 .122ا٤بمجع نفسو، ص - 3
 .20ص 1ـ، ج1985سم صنالة اإللماب، ابن جِب، ٙبقي  حسن ىنداكم، دار العىم دمش  - 4

الرفعة                   الفتحة                

 الشفتان

                                              

 الكسرة
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ك٥بذه الصوائت الطويىة األثم البارز، ُب ٙبويل الصيغ، كا٤بشتقات من األ٠باء، ٩با يؤدم اللتبلؼ الداللة، من     
، مثل:  وداللة الفالل، ٫بو: )ضارب(، إٔب داللة ا٤بفعوؿ، ٫بو: )مضمكب(، كأبنية األفعاؿ، ٫ب ا٤ببِب لىمعىـو

 قىاؿ(، ليصبح ُب بنائو لىمجهوؿ: )ًقيل(.)
، كالياء حمُب لىة، إذا كقعتا بْب حمرتْب، واكك"تعترب األلف دائما حمرة طويىة، تعادؿ فتحتْب، ُب حْب تمد ال    
(، فوردت الياء حمؼ لىة؛ لوقولها بْب حمرتْب: الفتحة، كالضمة، فتكوف انزالقية، لتشكل و ٫ب قولنا: )زىٍيته

(، رما يتشكل حمؼ العىة، لتتابع الصامت بانز  القو، بْب صائتْب )الفتح، كالتنوين بالضم(، كمثىها ُب قولنا: )مىٍوته
، كالياء واكا٢بمرتْب، رتتابع الفتحة، كالكسمة، ُب قولنا: )يىاًنعه(، كالضمة، كالكسمة، ُب قولنا: )كىارًده(، كمنو فال

. كمن لبلؿ ما سب ، يتضح أف نط  األصوات 1ما صائتاف طويبلفتكوناف حمفا لىة، إذا رانتا انزالقيتْب، كإال فه
 الصائتة، يمتبط ٗبوضع الىساف ُب دالل التجويف الفموم، كشكل الشفتْب:

: فّبتبط النط  لند اإلنساف ٕبمرة الىساف، كتكوف إما أفقية، فيتقدـ الىساف ُب مقدمة الفم، موضع اللساف -1
يتجمع الىساف ُب آلم التجويف الفموم، ا٘باه أك )حنكية(، أك )أمامية(  ا٘باه ا٢بنك األلى ، فتعترب ا٢بمرة
)غشائية(، كيكوف صوت ا٢بمرة ال لىفيا، كال أماميا، بتوسط الىساف أك الغشاء، فنسمي ا٢بمرة: )لىفية( 

ة الىساف القناة الصوتية، رما سبقت اإلشارة إليو، لتكوف ا٢بمرة )كسطية(. رما قد تكوف حمرأك التجويف الفموم 
سقف الفم، فتكوف ا٢بمرة )منغىقة(، مثل: الضمة، كالكسمة )منغىقة( أيضا با٬بفاضو  ولمودية، إما بارتفالو ٫ب

الفتحة(، كىذا ما ٲبكن توضيحو با٤بثىث االنفتاح، فتكوف ا٢بمرة )منفتحة  إٔب قعم الفم، كبْب ا٢بمرتْب درجة
 :  2ا٢بمري

 الكسمة         ممتفعة           الضمة                           
 
 

 الفتحة                      منخفضة                             
 لىفية                               أمامية     
 
 

                                                           

 .42ـ، ص1/1996يماجع الصمؼ كلىم األصوات، ديزره سقاؿ، دار الصداقة العمبية بّبكت ط - 1
 .112إبماىيم، صمدلل ُب الصوتيات، لبد الفتاح  - 2
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: نظما لىممكنة الٍب تتسم ُّا الشفتاف، ييبلحظ تغّب شكىهما، ُب أثناء النط  باألصوات حركة الشفتين -2
كيكوف الشكل: إما مستديما، كإما غّب مستديم، حسب الصائت، فاالستدارة ُب نط  الضمة، تؤدم إٔب الصائتة، 

تضيي  طمؼ ا٤بمم الصوٌب، ٩بٌا يؤدم إٔب تغّب جمس ا٢بمرة، كتمتبط االستدارة با٢بمرة ا٣بىفية، ُب ٝبيع الىغات، 
لة اك ربط رموز الصوائت، ٕبمرة الشفتْب، ُب ٧ب كا٣بوض ُب حمرة الشفتْب، يعود بنا إٔب أيب األسود الدؤٕب، إذ إنو

أىفَّ اللَّوى بىًرمءه ﴿منو ٢بفظ القمآف الكمٙب من الىحن، الذم يؤدم إٔب ا٣بطأ، بعد ما ٠بع رجبل يقمأ القمآف، قائبل: 
ربأ ا من رسولو، ٔبم البلـ ُب )رسولو(، فقاؿ: )ا كرسوليو( بالمفع، مستنكما أف يت ،1﴾ًمنى اٍلميٍشرًًكينى كىرىسيوليوي 

كاستفتح األمم فطىب من المجل أف ٰبضم ضيفا ٨بالفا لىوف ا٤بداد، كقاؿ: "لذ ا٤بصحف، فإذا رأيتِب فتحت 
شفٍب، فانقط كاحدة فوؽ، كإذا ضممتهما، فاجعل النقطة إٔب جانب ا٢بمؼ، كإذا رسمهتما، فاجعل النقطة ُب 

 .2ة )تنوين(، فأنقط نقطتْب، ففعل ذلك حٌب أت  لى  آلمه"أسفل ا٢بمؼ، فإف أتبعت شييا من ىذه ا٢بمرات بغن
كإذا ذرمنا فضل أيب األسود الدؤٕب، ُب رسم ا٢بمرات العمبية ُب ا٤بصحف الشميف، فالقماءات القمآنية      

حفظت طميقة نطقها لن العمب، كزمن نطقها، كالكميات الصوتية النا٘بة لن نط  رل صائت، كإظهار تىوينات 
ضمها كاحدة إٔب األلمل لسبلمة النط ، كقد ٙبدثت رتب أك دالل ىذه الصوائت بينها، فاإلمالة صوتية بت

، كاإلمشاـ، كاإلمالة، كٲبكن التمثيل ٥با با٤بثىث  الَباث لن حمرات ٙبدث بْب ا٢بمرات، كىي التفخيم، كالمـك
 :3ا٢بمري، لعبد الفتاح إبماىيم، نقبل لن رتب الَباث

 
 اإلمشاـ

  الكسمة                             الضمة                            
 

 اإلمالة               التفخيم                                        
                      

                      
 الفتحة                   

       
                                                           

 .3سورة التوبة اآلية -1
 .76-75الفصوؿ ا٤بؤيدة، أبو الفتح ا٤بزم، ٙبقي  ٝباؿ السيد رفالي، ص - 2
 .121مدلل ُب لىم الصوتيات، لبد الفتاح إبماىيم، ص - 3
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، كالٍب ىي )الضمة، كالكسمة، كالفتحة(، فقد تتباين درجة ٲبكن التبارىا صوائت متفملة لن الصوائت األصوؿ 
االنتفاخ، ُب النط  بالفتحة، كرذا درجات ا٘باىاهتا، من ا٣بىفية إٔب األمامية، بْب الىهجة ا١بزائمية، كالتونسية، 
 فتنط  )جا(، بتفخيم ألف ا٤بد، كفتحة منفتحة موقعها، رما ٲبكن األلذ بمأم سآب غزإب، إذ قاؿ بوجود

شمح ىذه الصوائت  كارتأينا .1"حمرات ٨بتىفة، فتكوف ا٢بمرة طويىة، كتكوف طويىة قصّبة، كتكوف أشد قصمان"
 :راآلٌب  ا٤بتفملة لن الصوائت األصوؿ، بنوع من االلتصار

ميبل، كالمجل األميل الذم ال  ابن فارس: "ا٤بيل مصدر ماؿ ٲبيل : لغة ا٤بيل، يعِب لدـ الثبات، يقوؿاإلمالة -1
، كيعمفها ابن منظور، بقولو: "ا٤بيل العدكؿ إٔب الشيء، كاإلقباؿ لىيو(، كمنو ا٤بيبلف، لىداللة 2يثبت لى  الفمس"

، فنبلحظ إشارة ابن منظور أٌف اإلمالة تكوف بْب 3لى  التكثّب، ك"التمييل بينهما بْب الشييْب، رالَبجيح بينهما"
 من آلم. شييْب، أم االبتعاد لن شيء يؤدم إٔب االقَباب

كأٌما من الناحية الصوتية، فهي توحي باالقَباب، كاالبتعاد، ُب اآلف نفسو، إذا لصص ٥با الىغويوف أحكاما،       
كلصائص، كلتصويم ىذه الظاىمة الصوتية، تشبو القناة الصوتية بشكل ىندسي مستطيل، ُب كسطو لط 

ة من ألبله، كالكسمة من أسفىو، فتميل ىذه لو سكوف، كآلمه سكوف، كالضمأك مستقيم، ٲبثل مسار الفتحة، 
األسفل، حسب الكمية الصوتية الصادرة لن ا٤بتكىم،  والكسمة ٫بأك األلى ،  والفتحة مسارىا، ا٘باه الضمة ٫ب

، كتكمن أٮبيتها ُب ٙبقي  4الضمةأك كيسم  ىذا التحوؿ ُب مسار الفتحة )اإلمالة(، أم باقَباُّا من الفتحة 
األصوات العمبية، بالتبار ٨بارج ا٢بمكؼ، كا٢بواجز، الٍب تعَبضها ُب جهاز النط  البشمم، التجانس، ُب نط  

الياء، لضمب  والكسمة، فتميل األلف الٍب بعدىا ٫ب وبالفتحة ٫ب وحيث قاؿ ابن جِب بأٌف اإلمالة ىي: "أف تنح
التبارىا تىوينا صوتيا،  ، كىي ظاىمة رثّبة الشيوع، ُب ٥بجات العمب، حيث من ا٤بمكن5من ٘بانس الصوت"

ٚبتص ُّا قبائل لمبية دكف ألمل، فقد شالت اإلمالة ُب لغة ٛبيم، كأسد، كقيس، ُب حْب شاع الفتح لند باقي 
 ل، كالترب أصبل، كاإلمالة فمع لو.القبائ
ع كاإلمالة نولاف: الكربل، كىي تقميب الفتحة من الكسمة، كاأللف من الياء من غّب قىب لالص، كال إشبا  

مبالغ فيو، فتصبح قىبا كإبداال، ك"قد رانت النقطة ٙبت ا٢بمؼ، ُب قماءة كرش لئلشارة لىصوت ا٤بماؿ، كمنو قولو 

                                                           

 .242-217ـ، ص27/1988نظاـ ا٢بمرات العمبية، سآب غزإب، تعميب لبد الفتاح إبماىيم، دكريات ا١بامعة التونسية لدد - 1
 .821ص 1ـ(، ج1986-ق٦1406بمل الىغة، ابن فارس، دراسة كٙبقي  زىّب لبد اسن سىطاف، مؤسسة المسالة بّبكت ) - 2
 .637-636ص 11لساف العمب، ابن منظور، ج - 3
 .75يماجع التحوالت الصوتية كالداللية لىمبا٘ب الَبريبية، سعاد بسناسي، ص - 4
 .58ابن جِب، ص سم صنالة اإللماب، - 5
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ا﴿تعأب:  ، ك"اإلمالة اضة، كتسم  )التقىيل(، كيقاؿ ٥با بْب بْب، 2، بظهور الياء بعد الماء"1﴾مىٍجرىاىىا كىميٍرسىاىى
أك لفتح أرثم، ٲبكن التبار اإلمالة بنيت لى  القياس كالتقىيل، فىم تمد إشارة كالتبار ركاة الفتح ُب القماءات أٌف ا

 إٔب الكسم، أما إمالتها إٔب الضم، فيسم  )التفخيم(.أك ، ىذا ُب إمالة الفتحة إٔب الياء 3لبلمة كاضحة لئلمالة"
ة الٌصوتية: التوجو بالفتحة ، كمن الٌناحي4من حيث الٌىغة: "التعظيم، كفخ م الكبلـ: لٌظمو" و: كىالتفخيم -2
 و، فتيماؿ األلف ٫ب5"واكالضمة، كُب ىذا يقوؿ ابن جِب: "أما ألف التفخيم فهي الٍب ٘بدىا بْب األلف كالو ٫ب
٠باف لى  النح واكال اآلٌب: )الٌصىواة، كالزرواة(، كيعود  ورثّبا، ُب الٌمسم القمآ٘ب لصيغٍب )الٌصبلة(، ك)الزراة(، فَبي

صوٌب؛ ألٌف ا٤بد كرد ُب البلـ، الٍب جاءت حيادية، بعد ما سيبقت بصادو مفخمة مستعىية، ٩با جعل  ىذا إٔب تعىيل 
، أٌما صيغة )الزراة(، فقد حكم لىيها كجوب ٙبق  واكالضم ُب حمؼ البلـ، لتتولد لنو ال ورمية الفتحة ٛبيل ٫ب

  بعد صيغة )الٌصبلة(.الضم؛ لوركدىا غالبا ُب القمآف الكمٙب والسياؽ كانسجامو، أف ٛباؿ ٫ب
، ٱبتىف لن سابقيو، لوركدىا ممتبطة بصيغة )الدنيا(، ُب واكال وأٌما "صيغة )ا٢بيوة(، فتفسّب إمالة األلف ٫ب    

لنط  )الٌدنيا(، استعدادا لنط  الٌداؿ ا٤بشددة  واكال والقمآف الكمٙب، كٙبقيقا لبلنسجاـ ٲبيل ألف )ا٢بياة(، ٫ب
كوف اإلمالة ُب )الزراة(، لاضعة لقانوف اإلتباع كالذرم، أما اإلمالة ُب صيغة )ا٢بياة(، اَّهورة كا٤بضمومة، فت

 .6فمحكومة بقانوف التوقع"
كلىيو تتضح كظيفة التفخيم، ُب ٙبقي  االنسجاـ ُب ا٤ببا٘ب، كبالتباره ظاىمة صوتية فهي األلمل تتأثم ٕبمرة      

دار ا٣بىفي لىحى ، ٩با ٰبدث تضييقا ُب ا٤بخمج، إضافة لؤلصوات ا١ب والىساف، إذ يقـو الناط  بسحب الىساف ٫ب
ا٤بفخمة كىي: )الصاد، كالطاء، كالظاء(، ا٢بمكؼ كا٢بمرات الٍب يصيبها التفخيم، لوجودىا إٔب جوار ا٢بمكؼ 

 السابقة الذرم.
أمشو...، كاإلمشاـ: : "الشٌم حٌس األنف، مشمتو أمشو الٌىغة رما كرد ُب لساف العمبمن حيث  و: كىاإلشماـ -3

 ورـك ا٢بمؼ السارن ٕبمرة لفية ال يعتد ُّا، كال تكسم كزنا ...، كاإلمشاـ أف يشم ا٢بمؼ السارن حمفا، ٫ب
ا ...، كإمشاـ ا٢بمؼ أف تشمو كاك قولك: ىذا العمل. كتسكت، فتجد ُب فيك إمشاما لبٌلـ ٓب يبىغ أف يكوف 

                                                           

 .41سورة ىود اآلية - 1
 .290ا٤بصحف ا٤بفسم، ٧بمد فميد كجدم، ص - 2
-ق1451/)1غيث النفع ُب القماءات السبع، السفاقسي، ٙبقي  أٞبد ٧بمود لبد السميع الشافعي ا٢بفياف، دار الكتب العىمية بّبكت ط - 3

 .63ـ(، ص2004
 .449ص 12لساف العمب، ابن منظور، ج - 4
 .64ص 1صنالة اإللماب، ابن جِب، ج سم - 5
 .80التحوالت الصوتية كالداللية ُب ا٤ببا٘ب الَبريبية، سعاد بسناسي، ص - 6
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نٌو ال يسمع بل يتبْب من حمرة الشفاه، كال يعتد ُّا حمرة أقل من رـك ا٢بمرة؛ أل والكسمة، كىأك الضمة 
 .1لضعفو"
اإلشارة إٔب ا٢بمرة دكف النط  ُّا، كلذلك يعٌد ظاىمة بصمية، رأف تمسم الضمة باستدارة الشفتْب، كتنط   وفه    

بٌد أف ال تكوف بالكسمة، رقولك: )قيل(، كقد نٌبو لىماء التجويد كالقماءات بأنو ييمل كال يسمع، كلىيو "فبل 
االستدارة كاضحة األثم ُب النط  با٢بمؼ ا٤بشم ضمة، فمثبل ُب الفعل ا٤ببِب لىمجهوؿ )قيل(، كاألصل فيو )قيًوؿ(، 

ياءن، فتحمؾ القاؼ فيو ٕبمرة ممربة من حمرتْب، بتقدٙب جزء من الضمة، لًيىًىيو جزء من الكسمة" واكقبل إبداؿ ال
2  ،

اإلشارة بمسم الشفتْب لىحمرة ا٤بوقوؼ لىيها بالسكوف، بدكف النط  ُّا، كفيو قاؿ  وىكاإلمشاـ لند ٝبهور القماء 
، كلىيو 3الكسمة ٕبيث ال تسمع كال يعتد ُّا كال تكسم كزنا"أك الفّبكزآبادم: "أشم ا٢بمكؼ أذاقها الضمة 

كىمات، كال حٌب حمرة مقاطع الأك فاإلمشاـ حمرة بغّب صوت مسموع، فبل يعتد ُّا لىحديث لن الكمية الصوتية 
 الىساف.

، 4: من حيث الٌىغة فهو: "الطىب را٤بماـ، كحمرة ٨بتىسة ٨بفاة، كىي أرثم من اإلمشاـ؛ ألهٌنا تسمع"الرٍَّكـ -4
لبارة لن النط  ببعض من ا٢بمرة،  و، فه5كا٤بيم أصل يدؿ لى  طىب الشيء" واككفيو يقوؿ ابن فارس: "المٌاء كال

صوت، أم بصوت لفي يكاد ينعدـ، كا٤بماد بو التخفيف لى  الناط ، كتسهيل كصوؿ النط  ُّا بتضعيف الأك 
، إاٌل أهٌنا ٙبمل  6رسالتو الصوتية إٔب أذف السامع، حيث التربىا سيبويو حمرة ٨بتىسة ٨بفاة؛ لضمب من التخفيف

الىغة العمبية، ففي قولو رمية صوتية، كإف رانت قىيىة جدا، ٥با دكر ُب التشكيبلت الصوتية، يزيد من التناغم ُب 
شىٍهري رىمىضىافى تعأب: 

ٔب، تنط  لرب مدل تكاد تنعدـ فيو، لعدـ جواز الوقف فيها ك ، فالضمة ُب حمؼ المٌاء األ7
فيها بسكوف، لعدـ جواز التقاء السارنْب ُب الىغة العمبية، كمنو فالم ـك إضعاؼه لصوت ا٢بمرة من غّب أف ٱبتفي 

 صوهتا.
لصوائت العمبية بأصو٥با كفمكلها، تعمل لى  ٙبسْب األداء الصوٌب، ُب الكبلـ العميب، كلكل كنستخىص أٌف ا     

 ٫بوية، ك٥با دكرىا الفعاؿ ُب تغيّب ا٤بعُب كالداللة.أك صمفية أك منها كظيفة صوتية 
                                                           

 .326-325ص 12لساف العمب، ابن منظور، ج - 1
 .64غيث النفع ُب القماءات السبع، السفاقسي، ٙبقي  أٞبد ٧بمود لبد السميع الشافعي ا٢بفياف، ص - 2
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 . 185البقمة اآليةسورة  - 7



 األبعاد الداللية لتنوعات الصوائت                              مدخل:                                                                        

58 

 

 ىل السكوف حركة؟
لبلؼ  وكىسارن،  ومن باب )سكن(، "يقاؿ: سىكىنى الشيء، يسكن، سكونا، فه السكوف لغة:     

، فبل ٲبكن إنكار كظيفتو الىغوية، كلو دكر ُب لبلمات البناء، كدكر ُب لبلمات اإللماب، 1االضطماب، كا٢بمرة"
سارن فعقىو يقـو بعدة حمرات فكمية غّب ظاىمة لىناس، لكن ال  وفبل ٲبكن التباره ضد ا٢بمرة، فاإلنساف كى

ا٢بمؼ، بالمغم من تعددىا لدل القدماء، كقد أٝبع العىماء ٲبكن إنكارىا، كيممز ٥با بعبلقة )ق(، كالصفم فوؽ 
أك يسمع، كمنو انتف  انتماؤه لؤلصوات الصامتة أك ليس بصوت ينط   ولى  أف السكوف ليس صوتا لغويا، فه

 الصائتة.
الىساف،  كبالنظم إٔب الوظيفة الىغوية ٲبكن التباره حمرة، غّب أٌف لىماء األصوات ٓب يمبطوا بينو كبْب حمرة     

ككضعية الشفتْب، كرذا لعدـ كجود رمية صوتية لىنط  بو، فىم ييدرجوه ضمن ا٢بمرات، كالنصوص الٌدالة لى  
ينوب لن الضمة و التبار السكوف حمرة، كالَبافهم بأنٌو صوت ينط  كيتىفظ بو، يكفي اللتباره ظاىمة صوتية، فه

لنوف ُب حالة النصب، كلن الكسمة ا٢بذؼ كالياء كحذؼ اكاأللف كالنوف(، ُب حالة المفع، كلن السكوف ب واك)ال
 .2كلن السكوف با٢بذؼ -الفتحة كالياء-

رما التربه ابن ىشاـ رابع حمرات البناء، كالتربه أقمب ا٢بمرات لىفتح ٖبفة، كمنو فاتصافو با٣بفة، كمقارنتو       
البناء، ليعود كينفيو ُب الوظيفة رعبلمة  بالفتحة أضف  لىيو صفات صوتية، فتجد ابن ىشاـ يعَبؼ بو رحمرة تفيد

إلماب، فيقوؿ: "كلبلمات اإللماب األصىية أربع، ىي الضمة لىمفع كالفتحة لىنصب كالكسمة لىخفض كحذؼ 
" ، كمن لبلؿ قولو نعترب السكوف حذؼ ا٢بمرة، ال انعدامها، فتنتفي بذلك الوظيفة الصوتية 3ا٢بمرة لىجـز

اسات الىغوية الصمفية منها كالنحوية، فقد ريًبط مصطىح السكوف ٗبصطىح ا٢بمرة ُب لىسكوف، كإذا ٛبٌعنا ُب الدر 
)الفتح أقمب ا٢بمرات لىسكوف(، كغّبىا من النصوص، ما يثبت أك أغىب النصوص، رقو٥بم: )ألف ا٢بمرات(، 

طيل، يتوسطو لط شكل مستأك لو سابقا فإف القناة الصوتية ٛبثل لى  أهٌنا لط مستقيم   أنٌو حمرة، ك٩با أشمنا
لو سكوف، كآلمه سكوف، كتستعىيو ضمة، يثبت أنو حمرة تؤدم كظيفة صوتية، كإال ٤با اتصف با٣بفة، أك مستقيم، 

 ك٤با رانت مقارنة بينو كبْب باقي الصوائت، من حيث ا٣بفة كالثقل.
لىشعم، كُب النرب كالتنغيم،  كتظهم الوظيفة الصوتية لىسكوف ُب بناء ا٤بقاطع ُب الكىمة، كُب الكتابة العمكضية    

الصوتية، أما من أك ال شيء من الناحية النطقية أك (، اكٖباصة ُب حالة الوقف، كقد أصاب النحاة بوصفة )لدم

                                                           

 .88ص 23مقاييس الىغة، ابن فارس، ج - 1
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ناحية ا٣بفة كالثقل، فكيف نعترب ما ال ينط  أصبل با٣بفة، فيعترب أثقل من الفتح؛ ألنو ٰبتاج إٔب ضغط ككقف 
لى  ذلك، القياس ُب نط  الصوامت، كإلدراؾ ٨بارجها، يكٌىف الٌدارس بتسكْب النفس حْب النط  بو، كرمثاؿ 

، ك"الدليل لى  ثقل 1ا٢بمؼ كإيصالو ٗبتحمؾ، فنقوؿ: )أٍب، كأٍت، كأٍث(، كمن لبلؿ تمقب النط ، يمصد ا٢بمؼ
فتح أك رسم السكوف، لدـ االبتداء بسارن ُب الىغة العمبية، كرماىة ا١بمع بْب سارنْب، فيىجأ الناط  إٔب  

 .2أحدٮبا"
- كلبلصة القوؿ: نستطيع التبار السكوف لبلمة بناء، كلبلمة إلماب، يدؿ لى  أنٌو كحدة صوتية كصمفية     

لنصم لغوم، لو كظيفة، رغم التباره فونيما ثانويا، مقارنة بباقي ا٢بمرات األساسية ُب الىغة و ، فه-مورفيم مقيد
إلزامو كركد صيغ تىـز السكوف، كتقابىها صيغ تىزمها الفتحة، كألمل ٚبتص العمبية، فبل ٲبكن ٘باىل كظيفتو، ك 
لنصم لغوم ال ٯبب إٮبالو، بالمغم من لدـ ٙبديد كصف مادم لند النط   وبالضم، كغّبىا توجب الكسم، فه

ط القمآف األسود الدؤٕب لضب وبو، رشكل الشفتْب، كحمرة الىساف، كحٌب أنٌو ٓب يكن من المرائز الٍب التمدىا أب
 .3الكمٙب

 :4كضع لىماء األصوات قوالد ثابتة، ُب حذؼ كزيادة ا٢بمرات كمنهاللصوائت:  ةقواعد الكتابة الصوتي
(، بْب فتحتْب واكحذؼ حمؼ الىْب، إذا كقع بْب حمرتْب قصّبتْب متماثىتْب، فوقوع )ال - (، ُب )قػىوىؿى

ىها )بيىعى(، فتحذؼ )الياء(، كتبدؿ ألفا طويىة ٫بو: قصّبتْب أسقطها، كحيٌولت الفتحتْب حمرة طويىة )قاؿ(، كمث
 )باع(.

(، فا٢بمؼ كقع بْب ضمتْب قصّبتْب، فتحوؿ  واكرما ٙبذؼ ال - من الفعل )يغزك(، كاألصل فيها )يغزيككي
 حمرتو إٔب حمرة طويىة مضمومة.

(، فتحذؼ ال -  فيصبح )يغزك(. واككٰبذؼ حمؼ الىْب إذا كقع بْب حمرتْب ممتفعتْب قصّبتْب ٫بو: )يغزكيكي
(، أك كٰبذؼ حمؼ الىْب، إذا كقع بْب حمرتْب ممتفعتْب،  - ٥بما قصّبة القاؼ من )قيل(، فاألصل فيها )قيًوؿى

كيصاغ )بيع(، ك)رم (، من  ؼ حمؼ الىْب، كمثالو: )بػيتٍّعى(،ك)قاؿ(، تمد القاؼ فيها مشمة الضمة، فيحذ
رع )يدنوف(، كاألصل فيها )يدنوكيف(، ك)تدنْب(، من من ا٤بضا واك)يمميي(، فتحذؼ الضمة )يممي(، كٙبذؼ ال

ٔب قصّبة، كالثانية ك )تدنوين(، ك)بقي(، من )بقيوا(، كرل ىذه الصيغ تمجع حذؼ الىْب؛ لوقولو بْب حمرتْب، األ
 طويىة، كإف أ٢ب  حمؼ الىْب فتحة، كجب أف تكوف قصّبة، كييسب  فتحة قصّبة أيضا.أك قصّبة 

                                                           

 .87-86ـ، ص1951يماجع إحياء النحو، إبماىيم مصطف ، مطبعة ١بنة التأليف كالَبٝبة القاىمة - 1
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طويىة، ٫بو: )سع (، ُب بنائها أك و بْب حمرة منخفضة قصّبة، كممتفعة قصّبة كٰبذؼ حمؼ الىْب، لوقول -
(، فتصبح: )دىنىو(.  لىمضارع، ٫بو: )يٍسعىيي(، لتصبح: )يسع (، ك)دنوكي

(، كرذا األمم من الناقص كالىفيف  - ، ٫بو: )ٓب يـم كيكوف ا٢بذؼ ُب آلم الكىمة، كمنو ا٤بضارع اَّزـك
 ٫بو: )ارًـ(، كاألصل فيها )اٍرًمٍي(، ك)ٓب ًيمًمٍي(. ا٤بقمكف مع ا٤بخاطب ا٤بفمد،

ٙبذؼ ا٢بمرة الواقعة بْب لْب متحمرة، كالـ متحمرة ُب الفعل ا٤بضارع، ٫بو: )مدد(، فتحذؼ حمرة  -
 ؿ لتدغم ُب الثانية، كمنها )ميًددى، ميد (، ك)ماًدد، مادٌّ(.ك )الداؿ(، األ

(، بعد حذؼ الرما تقصم حمرة ا٤بقطع ا٤بتعى  الطويل )صححص( - ٕبمرتها، أم  واك، كمعو الفعل )دنٍوتي
 )دىنػىوىت(، فتصبح )دنت(، لىداللة لى  ا٤بؤنث ا٤بفمد.

 1كقد التمد العىماء لى  قوالد ُب ٛباثل ا٢بمرات، ىي : 
حمرتاف قصّبتاف ٨بتىفتاف ُب ا١بنس، فيعتمد لى  سىم ا١بهم، لى  ا٢بمرة األرق  كىي األدٗب ُب السىم،  -

 مرة القصّبة األدٗب ُب سىم ا١بهم ا٢بمرة األرق : فتماثل ا٢ب
 

 الفتحة-                                        
 الكسرة-                                                   
 الضمة-                                                   

 سلم الجهر                                               
 :كينجم لنها مايىي 
 رسمة حمؼ ٫بو: )قاؿ، قيًوؿ، قيل(.  -رسمة  -ضمة -
 رسمة، حمؼ ٫بو: )رم ، يمميي، يممي(.-رسمة-ضمة -
، يسع (.-فتحة-ضمة -  فتحة، حمؼ )سع ، يسعيى
، بق (.-فتحة-رسمة -  فتحة، حمؼ )بقيى

٢بديثة، كيعِب بو لىماء الصوت: دٲبومة الكمية الصوتية من ا٤بصطىحات الصمفية ا الكمية الصوتية للصوائت:
الصوت ُب الزمن، كامتداده فيو، كتتضح ىذه الكمية الصوتية ُب مدة النط  بْب صائتْب، كىي ممتبطة بكمية 

قصّبة، كىناؾ من الترب أك ا٥بواء، الذم تصدره المئتاف ُب أثناء لمىية النط ، سواء رانت ىذه الصوائت طويىة 
 .2سها ا٤بدة ا٤بستغمقة ُب النط الكمية الصوتية ىي نف
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ٛباـ حساف بوضوح  ؿ العىماء توضيح الفمؽ بْب الكمية الصوتية، كمدة لمىية النط ، حيث قاؿاك كقد ح     
كينبغي أف يكوف كاضحا ٛباما أٌف ىناؾ فمقا لظيما بْب رمية ا٢بمؼ كبْب ا٤بدة الٍب يستغمقها نط  الفمؽ بينهما، 

نمطية الىغوية فهي جزء من النظاـ كا٤بدة ىي الوقت الذم يستغمقو النط  فهي جزء الصوت، كالكمية جزء من ال
من ٙبىيل الكىم كالكمية مقاببلت كقيم لبلفية لكن ا٤بدة تقاس بالثوا٘ب كالوحدات الزمنية األررب من الثوا٘ب 

فممتبطة بالزماف الفىسفي، كالكمية ىي الٌطوؿ كالقصم النسبْب غّب ا٤بمتبطْب ٗبقاييس الزمن الفىسفي أما ا٤بدة 
كألّب قد تكوف ا٢بمؼ مفمدا )أم قصّب الكمية(، كلكن مدة نطقو تكوف أطوؿ ا٤بشدد أم )طويل الكمية(، ُب 
بعض ا٤بواقع قارف مدة نط  الكافْب ُب رىمة )شكاؾ(، أم )رثّبا الشك فمدة ا٤بفمدة أطوؿ(، كمنو يتضح "أٌف 

ا٤بدة الزمنية لىنط  بو، كالتباره الكمية، فربغم كركد الكاؼ مشددة فهذا ال الكمية الصوتية لىنط  با٢بمؼ ال تعِب 
قياس نسيب و يعِب أٌف ا٤بدة الزمنية لىنط  ُّا أطوؿ من الكاؼ ا٤بفمدة، فالكمية الصوتية تقاس بالطوؿ كالقصم كى

د الزمن الذم يستغمقو الثوا٘ب كقد تدلل لوامل ُب ٙبدي وغّب دقي ، ُب حْب ا٤بدة الزمنية تقاس بزمن ٧بدد كى
مفتوح، ُب أك حالتو الصحية كرذا ا٤بمضية كرذا تواجده ُب كسط مغى  أك الصوت لند النط  بو رسملة ا٤بتكىم 

 .1الكىمة ال تتغّب فهي مقاييس ثابتة"أك حْب الكمية الصوتية لىحمؼ 
بط با٢بمرات الطويىة الٍب ىي كذرمنا فيما سب  أٌف حمرات ا٤بد ىي أضعاؼ الصوائت القصّبة، فالطوؿ يمت     

، كالياء، ُب حْب أف الًقصم يمتبط بالفتحة، كالضمة، كالكسمة، فاأللف ىي فتحة طويىة، كتعادؿ  واكاأللف، كال
الطويىة تقدر بضمتْب، كالياء تقدر بكسمتْب، غّب أٌف إبماىيم أنيس ٓب يعترب كجود فمؽ  واكمدهتا الزمنية فتحتْب، كال

، كيشعم ا٤بتكىم بطوؿ الكمية 2بْب الصوائت القصّبة كالطويىة، كالفمؽ بينهما ُب الكمية ال غّب ُب ا٤بدة الزمنية
الطويىة، ُب حْب ال يشعم بو ُب نط  الصوت ا٤بشدد، كىذا يمجع   ا٢بمراتأك الصوتية، حْب نطقو ٕبمكؼ ا٤بد 

كحدة غّب قابىة  ومستمم، فهإٔب أٌف ا٢بمؼ الذم يصاحبو صائت طويل يؤدم كظيفة حمؼ كاحد، كالنط  بو 
ا٤بدغم، يتضمن حمفْب، كمنو فطوؿ زمن النط  ال يمتبط بالتكمار، بقدر ما أك لىتجزئة، ُب حْب ا٢بمؼ ا٤بشدد 

يمتبط بطوؿ الصائت، فالتشديد ُب ا٢بمكؼ الصحيحة، يعِب زيادة رميتها الصوتية، كبالتإب زيادة مقاطع الكىمة 
قولنا ُب الفعل: )لىًىمى(، لى  كزف )فىًعلى(، ا٤بكوف من مقاطع قصّبة مفتوحة و الٍب تتضمن ا٢بمؼ ا٤بشدد، ٫ب

)صح(، فبتشديد حمؼ البلـ لى  كزف )فػىع لى(، أم: )لىى مى(، فتصبح الكىمة مكونة من مقطعْب لىٍل )ص ح 

                                                           

 .115يماجع التفكّب الصوٌب، سىيماف العا٘ب، ص - 1
 .39ـ، ص3/1961يماجع األصوات الىغوية، إبماىيم أنيس، مىتـز الطبع كالنشم دار النهضة العمبية القاىمة مطبعة ١بنة البياف العميب ط - 2
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لنا: )يا لىداللة لى  الوقف، رقو  وص(، كٓب )ص ح ص ح(، كإف راف ا٢بمؼ ا٤بشدد سارن ُب آلم الصيغة، فه
 .1الوقفأك رٌب(، ُب حْب ال يمتبط طوؿ الكمية الصوتية ُب حمكؼ ا٤بد با٤بقاطع 

الطويىة التبلفا ُب الكمية الصوتية، كُب الكيفية كىذا اللتبلؼ أك كيعد التبلؼ نط  الصيغ با٢بمرة القصّبة     
ل من نط  الطويىة؛ ألٌف نقص موقع الىساف لند النط ، كمنو من ا٤بمكن التبار نط  الصوائت القصّبة أسه

الطوؿ يعِب بالضمكرة التزاال ُب ا١بهد، رما تفقد ا٢بمرة الطويىة رميتها، إذا تىتها رىمة مبدكءة بسارن، لتصبح 
ٗبقدار ا٢بمرة القصّبة، اللتبار ا٤بدة ا٤بستغمقة ُب النط ، كىذا لىتخىص من التقاء السارنْب، ففي رىمة )القاضي(، 

ية ٗبقطع )ص ح ح(، فتفقد ا٢بمرة الطويىة رميتها، إذا اتصىت بسارن، رقولنا: )القاضي تكوف الكىمة منته
الفاضل(، كتصبح رسمة بالتقائها بالبلـ، لتقي مقطعا كاحدا )ًضٍل(، أم: )ص ح ص(، كيكوف نط  العبارة  

فٌب العميب(، تصبح ا(، تصبح: )يٍدليبٌله(، ك)ال وما نبلحظو ُب لبارة )يدلو راآلٌب: )القاًضٍىفاضل(، كى
 .2)الفتٍىعميب(

كقد توصل العىماء بقياس ا٤بدة الزمنية لقياس الصوائت، باستخداـ أجهزة حديثة لىقياس إٔب تقديم الزمن     
بأجزاء من الثانية، قد حق  لىماء التجويد إ٪بازا لظيما، فقدركا األلف ضعف الفتحة فتحتاف، كالفتحة تضعف 

ة، كااللتبلس النط  بثىثيها، فبالتإب ٓب يب  لى  لىماء األصوات إال قياسها بالتقديم األلف، كالٌمـك ثىث ا٢بمر
، كبالنظم إٔب تباين 3الزمِب، الذم التربكه مناسبا لقياس الكمية، كا٤بدة الزمنية لىنط  بالصوائت ا٤بتفملة لن األصوؿ

تنوع الدالٕب، فنبلحظ االلتبلؼ ُب ا٤بعُب بْب الكمية الصوتية بْب ا٢بمرات الطويىة كالقصّبة، "يتبْب دكرىا ُب ال
)فتح(، ك)فاتح(، كبْب )بدؿ(، ك)بادؿ(، كغّبىا من الصيغ، كمنو يتجى  الدكر الكبّب الذم ٙبدده الكمية 

 .4الصوتية لىنط  بالصائت ُب ٙبديد ا٤بعُب"
ُب أك لقصّبة، يكمن ُب الطوؿ كما ٲبكن استخبلصو أف لىماء األصوات التربكا الفمؽ بْب ا٢بمرات الطويىة كا    

الزمن ا٤بستغمؽ لىنط  ُّا ال غّب، كأشمنا سابقا إٔب لبد الفتاح إبماىيم، أنو قاؿ إف الكمية الصوتية لىصائت 
تقل لن ضعف الصائت القصّب، كىذا ما أثبتتو الدراسات ا٤بعمىية، حيث أثبتت أف: "الفمؽ أك الطويل قد تتعدل 

أرثم، كٚبتىف ا٢بمرات ا٤بستعىية األمامية، أك تقميبا مضالفة القصّب  وة، ىبْب حمرة قصّبة كألمل قصّب 
كا٤بستعىية ا٣بىفية ُب الكمية بينما ٚبتىف ا٢بمرات ا٤بنخفضة الوسط  لن بعضها، ُب الكمية كُب النوع، كيبىغ 

طب  ىذه ـ/ثا، كال تن350-225ـ/ثا، كمدل ا٢بمرات الطويىة من 150-100مدل ا٢بمرات القصّبة النسيب 
                                                           

 .71يية ا٤بصمية العامة لىكتاب، صيماجع الىغة العمبية معناىا كمبناىا، ٛباـ حساف، طبع ا٥ب - 1
 .306يماجع ا٤بمجع نفسو، ص - 2
 .353-352ـ، ص1/1986يماجع الدراسات الصوتية لند لىماء التجويد، غاٖب قدكرم ا٢بمد، مطبعة ا٣بىود بغداد ط - 3
 .301الىغة العمبية مبناىا كمعناىا، ٛباـ حساف، ص - 4
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ُب أك األرقاـ لى  ا٢بمرات ا٤بفمدة، ك٤با رانت ا٢بمرات ال توجد بادئو فإف طوؿ ا٢بمرة ٲبكن أف يمد فقط ُب الوسط 
 .1أرثم شيولا ُب كسط الكبلـ" والنهاية، كى

رما "أف الكمية الصوتية لىحمرة تمتبط بالصامت الذم يىيها، فتكوف أطوؿ قبل الصامت االحتكاري منها،     
الصامت االنغبلقي الشديد، كتكوف أطوؿ قبل الصامت اَّهور، منها قبل الصامت ا٤بهموس، كالصوامت  قبل

األنفية كالبلـ ٚبتصم ا٢بمرات، كالماء تطيىها، كاالحتكاريات من بْب الصوامت ىي أطوؿ من االنغبلقيات، 
لبلؿ الكمية الصوتية لىحمرة ، كلىيو فيمكن ربط العبلقة الصوتية من 2كا٤بهموس منها أطوؿ من اَّهور"

بالصمؼ، من لبلؿ قولنا: "إنٌو ال يوجد حذؼ لىحمرة الطويىة ُب حالة ا١بـز يىي تقصّب ٥با، أم التصار لىحمرة 
الطويىة إٔب القصّبة ليس إال، رما ٙبذؼ ا٢بمرة القصّبة من آلم الفعل الصحيح، فعبلقة ا١بـز ُب الصحيح، 

 . 3آلمه"كا٤بعتل ىي حذؼ حمرة قصّبة من 
ُب الىغة العمبية رىمات ٥با نفس لدد الصوامت، كتمتيبها، غّب أف تغيّب الصائت  الصوائت كاختبلؼ المعنى:

ذاتية، كٛبيل أك ُب لينها، يؤدم إٔب تغيّب ا٤بعُب فيها، كىي ما ٠بيت با٤بثىثات، كىي حدثية أك فيها سواء ُب فائها 
فيكوف ا٤بعُب ٨بتىفا، كالنغم متجانسا، فيقوؿ صاحب إرماؿ  النفس لند النط  إٔب استعماؿ صيغ متشاُّة،

أك ُب ثالثها أك ؿ، كقد يكوف ُب ثانيها أك األلبلـ بتثىيث الكبلـ، إف "٧بل ا٢بمرات الواقع ُّا التثىيث يكوف إما ُب 
ذا ا٤بعجم لتوضيح ، كقد التمدنا ى4ؿ يكوف الغالب دائما"ك ٥با كثالثها، كليكوف التثىيث ُب األأك أك ٥با كثانيها، أك 

 بعض ا٤بعا٘ب:
 الغالب كالشائع، كمنو ُب باب ا٥بمزة: و، كىتغيير الحركة في فاء الكلمة -أ
"أىبىد: بفتح ا٥بمزة كالباء، ٗبعُب: الٌدىم، كًإًبد: بكسم ا٥بمزة كالباء، ٗبعُب: الولود من اإلماء كاألتن، كاأليبيد:   -1

 .5، ٗبعُب: الكثّب الغضب"بودٝبع أ وبضم ا٥بمزة كالباء، ٗبعُب: كى

                                                           

ولوجيا العمبية، سىماف حسن العا٘ب، تمٝبة ياسم ا٤ببلح،، مماجعة ٧بمد ٧بمود غإب، مطبعة النادم فون–التشكيل الصوٌب ُب الىغة العمبية  - 1
 .116-115ـ، ص1/1983األديب الثقاُب جدة ط

 . 177-176ـ، ص1985لىم األصوات، بمتيل ما٤بربج، تعميب كدراسة لبد الصبور شاىْب، مكتبة الشباب با٤بنّبية  - 2
 .16ية العمبية،            ، صا٤بنهج الصوٌب لىبن - 3
-ق1404/)1إرماؿ اإللبلـ بتثىيث الكبلـ، ٧بمد بن لبد ا الطائي ا١بيا٘ب، ٙبقي  سعد بن ٞبداف الغامدم، جامعة أـ القمل مكة ط - 4

 . 5ص 1ـ(، ج1984
 .33ص 1إرماؿ اإللبلـ بتثىيث الكبلـ، ٧بمد بن لبد ا الطائي ا١بيا٘ب، ج - 5
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"األىبىس: مصدر )ابس( بفتح ا٥بمزة كالباء، ٗبعُب: حقم كلاب، كاإًلًبس: بكسم ا٥بمزة كالباء، ٗبعُب: األصل  -2
ٝبع أبوس من أبس، كأصىو مضمـو العْب )أبس( فتغّب حمرة الباء  والمدمء، كاأليبيس: بضم ا٥بمزة كالباء، كى

 .1 ا٤بعُب"لىداللة لى  ا١بمع ال لى  تغّب
"البىدىح: بفتح الباء، ٗبعُب: الضمب بالعصا، كالعجز لن الشيء كإطالو، كإفشاء السم، كالًبًدح، بكسم الباء،  -3

 .2ا٤بكاف ا٤بتسع، كالعميض ا١بنبْب من الدكاب" وٗبعُب ا٤بكاف ا٤بتسع، كالبيديح: بضم الباء كالداؿ، كا١بمع أبدح، كى
 :تغيير الحركة في عين الكلمة -ب
البعّب، كتطى  حٌب لى  اإلنساف، فنقوؿ: )ٔبل المجل(، أك ما رثم ٢بمو من الغمس،  و"ٔبىىل بفتح ا١بيم، كى -1

كٔبل بكسم ا١بيم، فتأٌب ٗبعُب فمًح من الفمح، كٔبيل بضم ا١بيم من ٔبل الشيء أم لظم"
3. 

طا، كحمًؽ المجل بكسم الماء ٗبعُب "حمىؽ الثوب، بفتح الماء أم تقطع من المؽ كالميش كالشعم: تقطعا كتساق -2
ما توقد بو النار من لمقة  والٌسيء ا٣بى ، كٝبع حمكؽ كى وساء لىقو، كا٢بميؽ بضم الماء ٝبع حمي ، كى

 .4كغّبىا"
مفمد )األدآث(، ٗبعُب: )األثقاؿ(، كمصدر دأث ٗبعُب أرل، كالدًئث، بكسم  و"الدأىث: بفتح ا٥بمزة، ى -3

 .5األروؿ" ولدؤيث بضم ا٥بمزة، ٝبع دؤكث، كىالعْب، ٗبعُب ا٢بقد، كا
، كالزىًىد: و "زىىد: من زىد الطعاـ، كالنخل، حزرٮبا، كى -4 ضد رًغب، كالزىىىد بفتح الزام، كا٥باء، ٗبعُب: الىـؤ

، كالزيىيد بضم الزام كا٥باء ٝبع زىاد، كزىود، كالزىٍىد: بسكوف  وبفتح الزام، كرسم ا٥باء، كى الذم أممضو الىـؤ
 . 6اء، حزر الطعاـ كالنخل"ا٥ب

لبلمة إلماب، فالفتحة لبلمة الفتح أك كا٢بمرة ُب الـ الكىمة تؤدم كظيفة ألمل، كىي إما لبلمة بناء      
كالنصب، كالضمة لبلمة الضم كالمفع، كالكسمة لبلمة الكسم كا١بم، أم ا٣بفض، رما ٘بدر اإلشارة إٔب أنو توجد 

غوية، كسنمثل ٥با دائما إٔب التبلؼ معانيها، كرثم ا٢بديث لىيها، ُب ا٤بعاجم الى مثىثات التىفت حمراهتا، كٓب تؤد
 رماؿ اإللبلـ بتثىيث الكبلـ:من معجم  

 

                                                           

 .57ص 1لبلـ بتثىيث الكبلـ، ٧بمد بن لبد ا الطائي ا١بيا٘ب، جإرماؿ اإل - 1
 .59ص 1ا٤بصدر نفسو، ج - 2
 .58ص 1ا٤بصدر نفسو، ج - 3
 .145-144ص 1ا٤بصدر نفسو، ج - 4
 .205ص 1ا٤بصدر نفسو، ج - 5
 .284-283ص 1ا٤بصدر نفسو، ج - 6
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 ، كمنو:فيما ثػيلّْث فاؤه -أ
"نقوؿ: )قـو بػىمىاء، كبػيمىاء، كًبمىاء(: بفتح الباء كرسمىا كضمها، ٗبعُب: بمءاء" -1

1. 
 .2ما يصاد من الطّب كال يصيد" ولباء، كى"بىغاث، كًبغاث، كبيغاث: بضم ا -2
 ا٣بىٌبة كا٣بًٌبة كا٣بيٌبة: ٗبعُب لمقة رالعصابة، كطميقة من الممل كالسحاب. -3
 ، كمنو:ما ثػيلّْث عينو -ب
 جدىب، كجديب، كجًدب: بفتح الداؿ كضمها كرسمىا، ٗبعُب اجدب، أم لكس ألصب. -1
 ذلى  كذلي  كذًل  الىساف ٗبعُب حد. -2
 ف كرليف كرًلف: ٗبعُب ٞب .رلى  -3
 :3، كمنولو كثالثوأك ما ثػيلّْث  -ج
 طىٍحمىبة، كطيٍحميبة، كًطٍحمًبة، كطىحىمىبة، كطيحيميبة، كًطًحمًبة: ٗبعُب قطعة لمقة. -1
 األى٭بػػػػىىة، كاألي٭بػػػػيىة، كاإًل٭بػػػًىة، بتثىيث فائو كثالثو، ٗبعُب طمؼ األصبع. -2
 مة، كالًعٍجمًمة: كىي ا٣بمسوف من اإلبل.العىٍجمىمة، كالعيٍجمي  -3

قع ادثْب ُب األلطاء، كٖباصة ُب نقل ا٢بديث الشميف لن أك كلدـ إدراؾ ىذه االلتبلفات ُب ا٤بعُب،       
 لىخطايب، كمنو: 4لوف إصبلح ىذه األغبلط، كمنو )معجم إصبلح غىط ادثْب(اك المكاة، ٩با جعل العىماء ٰب

الطهور ماؤه، ا٢بل مىٍيتتو( وتو، بكسم ا٤بيم كفتحها، ُب قوؿ المسوؿ ُب البحم: )ىًميتىتو، مىٍيت" -1
، إذ يمكيو المكاة 5

أمم ا لز كجل، كليس فيو حبلؿ كحماـ،  والمكاة بكسم ا٤بيم، ُب حْب أف ا٤بيم بكسمىا ُب ًميتو ٗبعُب ا٤بوت، كى
٢باؿ الٍب مات لىيها الكائن، لقولو صى  ا لىيو فالفتحة أدؿ لى  ا٤بعُب من الكسم، أما الػًمٍيتتة بالكسم، فهي ا

: )إذا ذٕبتم فأحسنوا الذٕبة، كإذا قتىتم ، كمنو قولو 6كسىم: )من لمج لن الطالة فمات فميتتو جاىىية(

                                                           

 .9ص 1يا٘ب، جإرماؿ اإللبلـ بتثىيث الكبلـ، ٧بمد بن لبد ا الطائي ا١ب - 1
 .10ا٤بصدر نفسو، ص - 2
 .29ص 1يماجع ا٤بصدر نفسو، ج - 3
 .20ـ(، ص1985-ق1405/)2إصبلح غىط ادثْب، لىخطايب، ٙبقي  حاًب الضامن، مؤسسة المسالة ط - 4
 .393ص 2ـ(، ج1997-ق1418)1الكامل ُب الضعفاء، أبو ٧بمد بن لدم، دار الكتب العىمية بّبكت ط -5

 .508ق، ص1/1423ات المضية لى  المكضة الندية، ناصم الدين األلبا٘ب، دار راغب لفاف القاىمة طالتعىيق - 6
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، كمنو فإف الفتحة جاءت لىداللة لى  ا٤بمة الواحدة، من الفعل، كأما الكسمة فىىداللة لى  ا٥بيية 1فأحسنوا القتىة(
 .2"ا٢باؿ الٍب جاء لىيها الفعلأك 
رما جاء ُب معُب ا٣ببث سارنة الباء )الشم(، كا٣ببث بضم الباء، كىي ٝبع لبيث، أما ا٣ببث بفتح ا٣باء   -2

: )الىهم إ٘ب ألوذ بك من ا٣ببث ما تنفيو النار من ردمء الفضة كا٢بديد، ك٫بوٮبا، كفيو جاء قولو  وكالباء، كى
اب ا٢بديث، بسكوف الباء، أم ٗبعُب الشم، ُب حْب ا٣ببائث تدؿ لى  الشايطْب، ، إذ يمكيو أصح3كا٣ببائث(

ا٤بكمكه، فإف راف   وٝبع لبيثة من ممدة ا١بن، كا٣ببث بسكوف الباء، مصدر لبيث، كاالسم منو لبث، كى وكى
 .4الضار وا٢بماـ، كمن الشماب فه وطعاما ىأك الكفم  والشتم، كإف راف مىة فه وربلما، فه

، "فبعض المكاة ذرمىا بفتح ا٢باء، أم 5لعائشة رضي ا لنها: )ليست حيضتك ُب يدؾ( ا ُب قولو أم -3
ما يدؿ لى   وحيضة، ٗبعُب الدفعة من الدـ، كليست ا٤بقصودة ُب ا٢بدث، إ٭با ا٤بقصود ٪باسة ايض، كأذاه، كى

 .6ا٢باؿ كا٥بيية، ك٥بذا فاألصح أف تكوف بكسم ا٢باء )حيضة("
، كىي 7(ْبي، يقمأ ُب ا٤بغمب بطؤب الٌطولحديث زيد بن ثابت رضي ا لنو، قاؿ: )رأيت رسوؿ ا كُب  -4

ا٢ببل، أما )الط ؤب(، فهي تأنيث أطوؿ، كتثنيتها  وسورة األلماؼ، "فقمأه ادثوف بػ)طوؿ الطوليْب(، كالطٍّوؿ ى
 .8رتْب، كيقصد ُّا األنعاـ كاأللماؼ"راف يقمأ أطوؿ السو   ىي )الطوليْب(، كراف يقصد أف المسوؿ 

ردىا ادثوف، كركاة ا٢بديث، بكسم أك ، ف9كُب باب الىباس، )هنيو صى  ا لىيو كسىم لن لبس القىسٍّي( -5
القاؼ، كٚبفيف السْب، )ًقًسي(، أم ٝبع قوس، ك"فيو ابتعاد لن ا٤بعُب، ُب حْب معُب )القىسٍّي(، بفتح القاؼ، 

(، كىي ثياب فيها حميم يؤت  ُّا من مصم، كا٤بماد من ا٢بديث  وكتشديد السْب، فه نوع من لباس ببلد )القىس 
 .10ا٤بعُب ا٤بماد" والىباس، كى

                                                           

 .1548ص 3( ج1155صحيح مسىم، )بمقم  -1
 .21-20إصبلح غىط ادثْب، ا٣بطايب، ص - 2
 .66ص 1ـ، ج1/1990صحيح البخارم، دار ا٥بدل لْب ا٤بىيىة ا١بزائم ط - 3
 .23ثْب، ا٣بطايب، صيماجع إصبلح غىط اد - 4
 .1548ص 3ـ(، ج1956-ق1375/)1صحيح مسىم، دار إحياء الَباث العميب بّبكت ط - 5
 .21إصبلح غىط ادثْب، ا٣بطايب، ص - 6
 .204ص 1ـ(، ج1994-ق1415/)1زاد ا٤بعاد، ابن القيم، مؤسسة المسالة بّبكت ط - 7
 .27إصبلح غىط ادثْب، ا٣بطايب، ص - 8
 .1648ص 3ج صحيح مسىم، - 9

 .34إصبلح غىط ادثْب، ا٣بطايب، ص - 10
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كذرم صاحب ا٤بعجم ألطاء ألمل، من ٚبفيف ما كرد مشٌددا، كإسقاط ا٥بمزة لن مواضعها، كإسقاط      
اسبنا ُب ٦باؿ تغيّب ا٤بعُب، بتغيّب الصوائت، كىي  حمكؼ، ككضع مكاهنا حمكفا ألمل، كغّبىا الَبنا منها ما ين

 جزنا ُب ذرمىا.أك رثّبة 
ال ٲبكن الفصل بْب ا٤بيزاف الصمُب، كا٤بقاطع ُب الىغة العمبية،  عبلقة الصوائت بالمقاطع في الكلمة العربية:

اؿ ُب بناء ا٤بقاطع الصوتية فا٤بقطع الصوٌب مكمل لىميزاف الصمُب، كٲبكن التباره ميزانا إيقاليا، كلىصوائت دكر فع
ُب الىغة العمبية، فبناؤىا يقـو لى  أساس األصوات ا٤بتحمرة، كيعتمد الوزف اإليقالي لى  نوع ا٤بقطع، كتوزيعو 

صوتية بالتبار نوع ا٢بمرة، فبل يؤلذ بعْب االلتبار أك زاف صمفية أك دالل الصيغة، كقد ٪بد مقطعا مشَبرا ُب لدة 
ء ا٤بقطعي الكمية الصوتية لىصائت أم روف الصائت طويبل أـ قصّبا، كالكىمة الواحدة ٙبوم بل ما يؤثم ُب البنا

٦بمولة من ا٤بقاطع، فإذا قىنا: ا٤بقطع، فهذا يعِب أننا نتعامل مع أصغم كحدة ُب الكبلـ، كىي األساس، كأننا 
 الصائت إٔب رمية أررب.أك زنا الكمية الصوتية لىصامت اك ٘ب

 من نف  كجوده صوتيا، لصعوبة ٙبديد بدايتو كهنايتو، كالتباره ٦بمد كحدة من نفس ٙبدث لند كمن الدارسْب     
ناتج لن لمىية و الزفّب، ُب حْب التمده الكثّبكف، كالتربكه كحدة أساسية ُب الكبلـ، ٥با كظيفة ٚبتص ُّا، فه

قو، فعند تسجيل الذبذبات الصوتية ُب االنفماج كالتوتم ُب لمىية التنفس، حْب يكوف نتاج فنح ا١بهاز الصوٌب كغى
الكبلـ، يتشكل لط متموج ٛبثل قمم ككدياف، فتمثل القمم مواضع ا١بهم، أم النط  با٢بمرات، كأصوات الىْب، 
كما شاُّها من ا٢بمكؼ اَّهورة ا٤بنفتحة، أما كدياف ا٣بط ا٤بتموج فتمثل الصوامت اال٫بباسية كا٤بهموسة، كمنو 

تية لى  شكل متموج قمتو ا١بهم، ٰبيط ُّا ىامشاف أقل منها جهما "الساب  ٥با يسم  ٦بمولة صو و فا٤بقطع ى
، كىذا ما أشار إليو لبد المٞبن أيوب، حْب قاؿ: "إنو ٦بموىة من األصوات 1االستهبلؿ، كالبلح  يسم  الذيل"
  :  3، كفيما يىي ٛبثيل لىخط ا٤بتموج بقمتو كىامشيو2ٛبثل قالدتْب ٙبصماف بينهما قمة

 
 
 
 
 

                                                           

 .164مدلل ُب الصوتيات، لبد الفتاح إبماىيم، ص - 1
 .139أصوات الىغة، أيوب لبد المٞبن، ص - 2
 .105لىم الصمؼ الصوٌب، لبد القادر لبد ا١بىيل، ص - 3
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                                                                          قمة اإلسماع، نقطة االرتكاز )النواة(                               

                                            c                                                                  
                                                          التوتر النازؿ                                             التوتر الصاعد          

 درجة الصوت                                                                                                                                                         

                                                                                                                   
                                                                     الوسط الهوائي الناقل                                           

                                                                                                                
 
 الهامش الثاني )الذيل(                   A                                                                                       Bؿ )االستهبلؿ( ك الهامش األ   

، كحٌب 1كقد التمد لىماء الىغة ُب تصنيف ىذه ا٤بقاطع كتسميتها لى  ا٢بمرات، فالتربكىا )نواة ا٤بقطع(   
دم فيها تسمياتو "فقد ارتبطت با٢بمرات كطو٥با كقصمىا، كلىيو التربه دم سوسّب الوحدة األساسية الٍب يؤ 

، كربطو العديد من الىغويْب با٢بمرة، حيث قاؿ رمضاف لبد التواب، بأنو "رمية من 2الفونيم كظيفة دالىها"
، كلمفو إبماىيم أنيس بأنو "لبارة لن 3الوقوؼ لىيها"أك األصوات ٙبتوم لى  حمرة كاحدة، ٲبكن االبتداء ُّا 

 .4ت السارنة"أرثم من األصواأك طويىة مكتنفة بصوت أك حمرة قصّبة 
كقد "٪بد ُب الىغة العمبية بعض االلتبلفات ُب ا٤بقاطع حسب نط  الىهجات ُب البىداف العمبية، غّب أف ىذه    

رل مقطع ينتهي ٕبمرة،  وااللتبلفات بسيطة ال تؤثم ُب بناء ا٤بقاطع، الٍب تكوف لى  نولْب، ا٤بقطع ا٤بفتوح، كى
مت، كتمد ا٤بقاطع القصّبة مفتوحة دائما، كا٤بديدة منغىقة دائما، ُب رل مقطع ينتهي بصا وكا٤بقطع ا٤بغى ، كى

 :6، كٲبكن توضيح ىذه ا٤بقاطع الصوتية العمبية راآلٌب5حْب ا٤بتوسط، منو ا٤بفتوح، كمنها ا٤بغى "
ا٤بقطع ا٤بكوف من صامت كحمرة، كيممز لو بالممز )ص ح(، فالصاد ٛبثل الصامت،  و: كىالمقطع القصير -1

من أرثم ا٤بقاطع شيولا ُب الىغة العمبية، كٛبثل ىذه ا٤بقاطع مقاطع الفعل )درس(، د )ص  وٛبثل ا٢بمرة، كى كا٢باء
 ح(، ر)ص ح(، س )ص ح(.

                                                           

 .164مدلل إٔب الصوتيات، لبد الفتاح إبماىيم، دار ا١بنوب لىنشم تونس، ص - 1
 .243دراسة الصوت الىغوم، لمم أٞبد ٨بتار، ص - 2
 .101أصوات الىغة، رمضاف لبد التواب، ص - 3
 .145موسيق  الشعم، إبماىيم أنيس، ص - 4
 .101ـ، ص2004أثم القوانْب الصوتية ُب بناء الكىمة، فوزم الشايب، لآب الكتب ا٢بديث - 5
 .165ىيم، صيماجع مدلل ُب الصوتيات، لبد الفتاح إبما - 6
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ا٤بقطع ا٤بتكوف من صامت كحمرة طويىة، كنممز لو بالممز )ص ح ح(، ٫بو:  و: كىالمقطع المتوسط المفتوح -2
 ...(.ك)ما، كُب، كذ

ا٤بتكوف من صامت كحمرة قصّبة، كصامت، كيممز لو بالممز )ص ح ص(،  و: كىلمنغلقالمقطع المتوسط ا -3
 كيتمثل ُب رل من )قد، كمن، كلذ(.

كىذاف ا٤بقطعاف يىياف ا٤بقطع القصّب ا٤بفتوح ُب درجة الشيوع، كبو تكوف ىذه ا٤بقاطع الثبلثة الغىبة ُب الكبلـ  -
 العميب.

من صامت + حمرة طويىة + صامت، كيممز لو بالممز : كيتكوف المقطع الطويل مفرد اإلغبلؽ -4
 )صححص(، كٲبثىو: )ماؿ(، ك)نْب من ا٤بؤمنْب( ُب ٝبع ا٤بذرم السآب، ٤بؤمن ُب حالة الوقف فقط.

: كيتكوف من صامت + حمرة قصّبة + صامت + صامت، كيممز لو بالممز: المقطع الطويل مزدكج اإلغبلؽ -5
 قمد(، كذلك ُب حالة الوقف. )صحصص(، كٲبثىو رىمة )مشس، بيت،

: كيتكوف من صامت، كحمرة طويىة، كصامت، كصامت، كيممز لو بالممز )صححصص(، المقطع المديد -6
مثل: )حاٌر، كراٌد(، كىذا ا٤بقطع راف لىبعض رأم فيو، حيث إنو ينتهي بصامت طويل، أم مضالف، كالذم 

 يصبح حمفا لادم ا٤بدل إذا سب  ٕبمرة طويىة.
ذه ا٤بقاطع الثبلثة قىيىة الشيوع ُب الىغة العمبية، ألهنا ال ٘بيزىم إال ُب حالة الوقف، كما نبلحظو كتعترب ى -

 أف تسمية ا٤بقطع ا٤بفتوح رانت لىمقاطع ا٤بنتهية بالصائت، أما ا٤بنتهية بالصامت، فكانت منغىقة.
  فيما يىي:ك٥بذه ا٤بقاطع لصائص ٯبب أف تىتـز ُّا ُب بناء الكىمة العمبية، سنوردىا 
ا٤بقطع ُب الىغة العمبية ال يبتدئ بسارن، ك"ىذا ما ألـز زيادة ٮبزة الوصل ُب بعض الصيغ ا٢بدثية كالذاتية،   -1

٫بو: فعل األمم من )ذىب(، فنقوؿ: )اذىب( ألنو يقتطع من فعل األمم، فبل ٯبوز أف نقوؿ: )ذىب(، بعد 
طع البد من ٙبقيقها، كٚبى  ٮبزة قبىها بغض النظم لن إسقاط حمؼ ا٤بضارلة، فكل حمرة تقطع ُب بداية ا٤بق

 .1قيمة ىذه ا٥بمزة كظيفيا"
شمنا إٔب زيادة األلف إٔب صدر الكىمة حد ُب بداية الكىمة كحشوىا، فقد أال ٯبوز التقاء صامتْب ُب مقطع كا -2

زيادة ٮبزة الوصل، لعد  ُب صيغة األمم من الثبلثي، كاألمم، كرذا ا٤بصدر من )يمتسم(، فتصبح )رتساـ(، فيجب
جواز ابتداء ا٤بقطع بسارن، )ٍر(، كالتقاء صامتْب ُب بداية الكىمة )صصصححص(، كىذا ما يىـز اإلتياف بكسمة 

الكىمة، غّب أف القدماء أجازكا  وُب ٮبزة الوصل ُب صدر الكىمة، )ارتساـ(، رما ال ٯبوز التقاء صامتْب ُب حش
ؿ حمؼ ك يعيش: "كالشمطاف ا٤بملياف ُب اجتماع سارنْب، أف يكوف السارن األىذا االلتقاء بشمكط، إذ قاؿ ابن 

                                                           

 .138التصميف العميب، الطيب بكوش، ص - 1
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، كلكن ا٢بقيقة ُب )دابة، كشابة(، ٓب يىت  1كشابة، كلٌويصة، تصغّب لاٌصة" مد كلْب، كالثا٘ب مدغما، رالدابة،
ص + سارناف كاأللف، بل ىي حمرة طويىة، فشابة ٘بزا مقطعيا إٔب )شاب + بة(، ُب الوقف، أم: )صحح

صحص(، كمثىها )دابة(، أما )لويصة(، فالياء ٓب تمد سارنة، بل كرد فيها إمشاـ بالكسمة، كىذا حسب ابن 
دابة: دكيبة، الياء سارنة كفيها إمشاـ من الكسم، كرذلك ياء التصغّب إذا جاء بعد منظور، إذ يقوؿ: "كتصغّب 
مكط الٍب أجازكا ُّا التقاء الصامتْب ُب مقطع . كىذا ما جعىنا نمد زلم القدماء بالش2حمؼ مثقل ُب رل شيء"

 كاحد.
ال ٯبوز التقاء حمرتْب ُب ا٤بقطع الواحد، إذ "ال تسمح العمبية بالتقاء صائتْب مباشمة، كإذا أدل السياؽ إٔب  -3

ُب ىذا، فتىجأ العمبية إٔب لى  أشباه ا٢بمرات لىفصل بْب ا٢بمرات ا٤بتتالية، كٰبدث ىذا ُب حاالت يىجأ العمب 
إذا ما ، فمثبل ُب الفعل )يؤدم(، ٥3بجاهتم إٔب إسقاط ا٥بمزة، إذ ٥با األثم الكبّب ُب فصل ا٢بمرات لن بعضها"

 ، كيصبح الفعل )يػيوىدم(.واكدم(، ٩با ٰبدث انزالقا حمريا، فتخى  اللففت ا٥بمزة يصبح )مي + ى 
من نوع )صحصص(، ال يسمح بو إال  اقتصار بعض ا٤بقاطع لى  حاالت لاصة دكف غّبىا، فا٤بقطع ا٤بديد -4

زاف الشعمية ا٤بقيدة بالقافية، أما ا٤بقطع الطويل )صححص(، فنجده ك ُب بعض األأك  ط ُب النثمُب حالة الوقف فق
 ُب باب )شابة، كدابة(، كيكوف ُب حالة الوقف ُب )مسىمْب(، ك)يسىموف(، كتكمه العمبية أف يمد كصبل.

٤بقاطع ا٤بغىقة، فالعمبية تعتمد لى  تقصّب ا٢بمرات الطويىة ُب ا٤بقاطع ا٤بغىقة تقصّب ا٢بمرات الطويىة ُب ا -5
باستممار، كمنو التزاؿ ا٢بمرة ُب الفعل األجوؼ، ُب األمم كا٤بضارع، كا٤بضارع اَّزـك بالسكوف، فاألصل ُب )قم(، 

(، فتصبح )ٓب يقم(، فكاف ا٤بقطع )صححص( ليصبح )صحص(، كمثى هما: )بع(، كاألصل )قػىٍوـ(، ك)ٓب يقـو
 )بيع(، ك)ٓب يبع(، كاألصل )ٓب يبيع(، كىذه ا٣باصية تنفمد ُّا الىغة العمبية لن غّبىا من الىغات السامية.

رمه العمبية لتتابع ا٤بقاطع القصّبة، ذلك أف الىغة العمبية تعتمد ُب بناء الكىمة لى  االلتداؿ ُب نسجها،   -6
القصّبة، إذ إف تواتمىا السميع يؤدم إٔب لنصم ُب الصيغة، ُب حْب ٛبثل  ما جعىها تنفم من تتابع ا٤بقاطعو كى

ا٤بقاطع ا٤بتوسطة لنصم الضعف كااللتبلؿ ُب الصيغة، ك٥بذا فااللتداؿ ُب النسج يتحق  با١بمع بْب ىذه 
ّب بعض ا٤بقاطع، فىم ٘بمع الكىمة العمبية أربعة مقاطع قصّبة إال ُب حاالت نادرة، كىذا ما يدفعنا إٔب تفس

 :4الظواىم ُب الىغة العمبية

                                                           

 .121ص 9شمح ا٤بفصل، ابن يعيش، ج - 1
 .370ص 1لساف العمب، ابن منظور، ج - 2
3 - grainder phonetics of arabic, p30-49 
 .129يماجع أثم القوانْب الصوتية ُب بناء الكىمة العمبية، فوزم الشايب، ص - 4
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تسكْب فاء ا٤بضارع ُب الفعل الثبلثي، ٫بو: )أدلل( ُب ا٤باضي )دلل(، كبزيادة سابقة ا٤بضارلة )أدىلل(  -أ
 )أديلل(، فكاف البد من دمج ا٤بقطعْب فيصبح )أٍدلل(.

صدره )تاء االفتعاؿ(، ك)نوف الفعل ا٤باضي )فعىل(، كيت وتسكْب الفاء ُب )يفتًعل(، ك)ينفًعل(، فاألصل ى -ب
االنفعاؿ(، ليصبح )فػىتػىعىلى(، ك)تىفعىلى(، كا٤بضارع منو )يػىفىتىًعلي(، ك)يػىنػىفىًعلي(، فتتوأب ُب ا٤باضي أربعة مقاطع قصّبة، 
كُب ا٤بضارع ٟبسة، فبلبد من تشكيل مقطع متوسط مقفل، فتصبح )ينفًعل( ُب ا٤بضارع، )انفعل( ُب ا٤باضي، 

 صامتْب ُب صدر الكىمة. لكماىة التقاء
كلىسبب نفسو لمد العمب قدٲبا إٔب تسكْب )الفعل( ُب الكثّب من األ٠باء الثبلثية كاألفعاؿ رذلك، مثل  -ج

 .1قو٥بم: )فصد( ُب ا٤بثل العميب ا٤بشهور: "ٓب ٰبـم من فصد"
صيغة الكبلمية، ك"٥بذا قىت رمه العمبية لتوإب ا٤بقاطع ا٤بتوسطة ا٤بفتوحة، ألهنا تسبب الضعف كالوىن ُب ال  -7

األبنية ا٤بشتمىة لى  ىذه ا٤بقاطع، مثل: )فالاؿ(، ك)فولاؿ(، ك)فيعاؿ(، ك)فالوؿ(، كمعظمها صيغ معمبة، ٫بو: 
، فعمدت العمبية إٔب 2)ىاماف، قاركف، كداالب، كديباج، كىاركف...(، ٕبيث تعترب أبنية دليىة لى  العمبية"

ها إٔب أبنية ألمل، ٫بو: )فيعاؿ، فٌعاؿ(، قتاؿ، كاألصل فيها )قيتاؿ(، كالياء مكاف "التزاؿ الصوائت الطويىة فحولت
الكىمة، فيمثىها التشديد، ٫بو: )دٌلاف(، ٩با جعل الكسائي يوجو و ، كلن إغبلؽ ا٤بقاطع ُب حش3ألف )فالل("

، كمن 4خفيف ا٣باء"العامة ُب لصمه إٔب كجوب ٚبفيف ا٣باء ُب )دلاف(، بقولو: "كنقوؿ قد تأذيت بدلاف، بت
 ىنا يتضح أف ا٤بقاطع ا٤بغىقة تمد ُب رىمات تشددىا العامة، كأصىها التخفيف.

 المستويات اللغوية:
ُب مظهمىا األساسي  -رما ذرمنا آنفا-تعترب الٌىغة أىم أداة لىتواصل كإهٌنا نظاـ متشعب، لكنها ُب األصل

ؼ معمفة جيدة ليقدر ا٤بتىقي تفكيك المسالة كالمموز أصوات تنتشم ُب الفضاء، كىي أصوات ٙبتاج إٔب أف تعم 
، -التواصل -دراسة الٌىغة حيث أهٌنا ٙبق  كظيفتها األساسية و، ك٤بٌا راف ىدؼ الىسانيات ىالضامنة لىتواصل

كجب لى  الباحثْب تفكيك ىذا النظاـ إٔب مستويات ُب التحىيل لئلحاطة ٗبا ٲبكن من الٌدقة بعناصم النظاـ 
ميقة استعمالو كلمىو، كلذلك تقسم الٌدراسة الىسانية لادة إٔب مستويات تكوف ميادين ٕبث مستقىة كفمكلو كط

 : 5كمتظافمة كىي
                                                           

 ، كيضمب ا٤بثل ُب القنالة باليسّب.192ص 2يدا٘ب، ج٦بمع األمثاؿ، ا٤ب - 1
 .124التيسّب ُب القماءات السبع، أبو لممك الدا٘ب، ص - 2
 .224ص 1اتسب، ابن جِب، ج - 3
 .109ما تىحن فيو العامة، الكسائي، ص - 4
 .11مدلل ُب الصوتيات، لبد الفتاح إبماىيم، ص - 5
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 ا٤بستول الصمٌب. -
 ا٤بستول الصمُب. -
 ا٤بستول الَبرييب. -
 ا٤بستول الدالٕب. -

ـو الٌىغوية ظهمت كيتضح دالالت ىذه ا٤بستويات جٌىية ُب رتاب سيبويو، حيث نستشف أٌف لبلقة الٌداللة بالعى
 منذ القدـ.

 / المستول الصوتي:1
ؿ يهتم بدراسة الصوت ك الدراسات العمبية لىصوت ٘بمع بْب لىمْب، كٮبا لىم الصوت النطقي كالفنولوجيا، فاأل

آلم، فقد قاـ سيبويو  لى  من حيث النط  كالصفة، كالثا٘ب يهتم بوظيفة الصوت دالل الكىمة كتأثّب صوت
لفزيولوجية كالفونولوجية لىحمكؼ ليبٌْب تأثّب بعضها لى  بعض من إدغاـ كإبداؿ...إْب، حيث بتحديد ا٣بصائص ا

اَّهور حمؼ الترب االلتماد لىيو ُب " كا٥بمس، ٕبيث يقوؿ ُب رتابو: ؿ من أشار إٔب مفهومي ا١بهمأك يعترب 
يو ُب موضعو تماد لىضعف االلأينقضي االلتماد...كا٤بهموس حمؼ  موضعو كمنع النفس أف ٯبمم معو حٌب

  .1"حٌب جمل النفس معو
 (lephoneme) ؿ الٌدراسات الٌىغوية العمبية التمييز العضوم بْب الصوت كا٢بمؼ، فا٢بمؼ يقابىو الفونيمك ارما ٙب

ُب الدراسات الغمبية ا٢بديثة الذم يعترب الوحدة ا٤بميزة، كيتحدد ٖباصيتْب ٮبا ا٤بخمج كالصفة، كُب ىذا اإلطار 
"الىم أف الصوت لمض ٱبمج من النفس مستطيبل حٌب يعمض لو ا٢بى  كالفم كالشفتْب مقاطع  بن جِب:يقوؿ ا

 .2"طالتو فيسم  أينما لمض لو حمفاتثنية لن امتداده كاست
كا٢بمكؼ  -الفونيمات ُب الىسانيات الغمبية ا٢بديثة -رما تنهبت الصوتيات العمبية لظاىمة ا٢بمكؼ األصىية

يات، ىذه األلّبة الٍب تعترب ٦بمد استعماؿ ٥بجي ال تأثّب لو ُب الوظيفة الكبلمية، حيث أهٌنا ال الفملية أم التأد
تغٌّب الكىمة، كقد كٌضح ذلك سيبويو باشارتو لىحمكؼ التسعة كالعشمكف األصىية كالفملية، ا٤بستحسنة منها 

ىذا التحىيل الوظيفي لىحمكؼ "، ككا٤بستهجنة كالٍب تعكس االلتبلفات الٌىهجية لىبقع ا١بغمافية ليس إالٌ 
. رما نمل أٌف ا٣بىيل بن 3"كتقسيمها إٔب أصىية كفملية يقارب التمييز االصطبلحي ا٢بديث بْب الصوت كالفونيم

أٞبد الفماىيدم ال يكتفي ُب التحىيل الفونولوجي بتشخيص العناصم كالوحدات التمادا لى  مبدأ التقابل بْب 

                                                           

 .30ص 1الكتاب، سيبويو، ج - 1
 .30ص 1ـ، ج1954ف، ابن جِب، ٙبقي  إبماىيم مصطفي، لبد ا أمْب، مطبعة مصطف  يايب ا١بىي كأكالده مصما٤بنص - 2
 .30ا٤بدارس الىسانية، شفيقة العىوم، ص - 3
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وم الغميب ا٢بإب ُب التحىيل التقطيعي لىكبلـ إٔب ا٢باؿ لىيو لدل ا٤بذىب البن ورما ى" ،العناصم الصوتية
. رما أنٌو ال يقتصم -كحدات يسموهنا بالفونيمات . ٕبيث يكتفوف بتقطيع مدرج الكبلـ إٔب أدٗب القطع الصوتية

ة االشتماؿ بل ال يكتفي بعمىي ولى  التحديد با١بنس كالفصل، أم بارتشاؼ الصفات ا٤بميزة، كبالتإب فه
زىا ٕبمل العنصم لى  اآللم كذلك ٯبعل لبلقة مباشمة بْب العناصم الٍب تٌوحد بْب ٦بمولتْب لى  األقل ك ايتج

ائل النظاـ الصوٌب رمصفوفة، فَبتيب ا٤بخارج ك كيتصور العىماء األ. 1"لغمض استنباط البنية الٍب ٘بمعها ٝبيعا
كرل جنس يتفمع لن اآللم بزيادة صوت ا٢بمرة ٍب  ،ور األفقيتمتيب ألجناس من األصوات لى  ا ولندىم ى
ٍب  ،ة+شٌدة(ك ا)رل ٍب بْب ،)+ٝبود أرثم( ٍب الملو ،)+شيء من ا١بمود( ٍب الىْب ،)+مد( حمؼ ا٤بد

 الشديد)ٝبود مطى (.
ديد   إٔب استخماج القطعة الصوتية الٍب تدؿ لى  ا١بمع، ألجل ٙبْب الغمبيْبيهدؼ التقطيع لدل الىسانيك 

رىمة ا١بمع من ا٤بفمد، كالىسانيات العمبية تعتمد لى  التقطيع قصد استخماج القطعة الصوتية الٍب تدؿ لى  
: مع مثلا١بكلكن ىذا ال ٲبكن تطبيقو مع رىمة  ،لى  العمبية وكؿ بعض الباحثْب تطبيقاىذا ما ح"مع، كا١ب

الذم يدؿ  وأللف كتمتيب رل ذلك أصوال كزائد ى)أصحاب( فاَّمولة من ا٥بمزة الزائدة كسكوف الصاد كزيادة ا
تدؿ كحدىا الٍب ( ك)النوف( واك)ال تك لى  لبلؼ رىمة مسىموف أين زيدكذل ،2"لى  ا١بمع أم مثاؿ أفعاؿ

 .3لى  ا١بمع
أك إف لدد األصوات الٍب ٲبكن ١بهاز النط  اإلنسا٘ب أف ينتجها ٓب ٲبكن حصمىا " كيقوؿ أٞبد ٨بتار لمم:

كجو الٌدقة حٌب اآلف، كىذا يمجع إٔب أٌف أم ا٫بماؼ ُب ا٤بخمج ٲبكن أف يعطي نتائج ٨بتىفة تدررها  تقديمىا لى 
مسجل تمدد ا٤بوجات الصوتية، إف ٓب تدررها األذف، كأيضا فإٌف رثّبا من أك األجهزة ا٢بساسة مثل: السبكتوجماؼ 

عٌد بكل تأريد أصواتا ربلمية ُب بعضها األصوات اإلنسانية الٍب ال تعد أصواتا ربلمية ُب بعض الٌىغات ت
 .4"اآللم

مستول دراسة الصٌيغ الىغوية حيث تعترب لىـو العمبية األصوؿ الٍب ٙبفظها من ا٣بطأ،  وكى المستول الصرفي:
كلىكىمات العمبية . من أىم ىذه العىـو الصمؼ كاإللماب"م لن ا٣بطأ، ككما يتوصل إٔب لصمة الىساف كالقى

                                                           

 .30،  صا٤بدارس الىسانية، شفيقة العىوم - 1
العمبية، كال يعمفو من الغمب إاٌل من اطىع لى  رتب النحاة ا٤بثاؿ سواء راف مثاؿ الكىمة أك مثاؿ الىفظة يعترب مفهوما لاصا بالىسانيات  - 2

 العمب.
 .60يماجع ا٤بدارس الىسانية، شفيقة العىوم، ص - 3
 .45ـ(، ص1989-ق1419/)8أسس لىم الٌىغة، أٞبد لمم ٨بتار، لآب الكتب ط - 4
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كالبحث لنها ، 1"ماد لندما تكوف الكىمة ُب غّب ا١بمىة، كحالة تمريب لندما الكىمة ُب ٝبىةحالتاف: حالة إف
 .من التصاص لىم الصمؼ وكىي مفمدة لتكوف لى  كزف لاص كىيية لاصة كى

 وى". ك3﴾كىتىٍصرًيًف الرّْيىاحً ﴿ من قولو تعأب: 2"التغيّب، كمنو تصميف المياح وى"كالصمؼ لغة كيقاؿ لو التصميف 
نىا اآليىاتً ﴿ التنويع كالتصنيف من قولو تعأب:"ك ،4"ٗبعُب التقىيب من حالة إٔب ألمل أم جعىناىا  ،5﴾كىصىرَّفػٍ

 .6"كحو٥با من أسىوب إٔب أسىوب حٌب يكوف ٥با نفاذىا إٔب القىوب ،صنوفا
ية من حيث أبنية الكىمات العمبُب أما اصطبلحا فالصمؼ كالتصميف يطىقاف لى  تىك القوالد الٍب تبحث 

 تأليف رل منها لى  ىيية بعينها، كلن األحواؿ الٍب تعمض لتىك الكىمات غّب اإللماب كالبناء.
لىم بأصوؿ تعمؼ ُّا صيغ الكىمات العمبية كأحوا٥با الٍب ليست بإلماب كال بناء، "كيعٌمؼ الغبلييِب الصمؼ بأنٌو 

إبداؿ، كبو نعمؼ ما ٯبب أف ك ؿ كإدغاـ لىم يبحث لن الكىم من حيث ما يعمض لو من تصميف كإلبل وفه
الفعل ك  ،-أم ا٤بعمب -ا٤بتمكنتكوف لىيو بنية الكىمة قبل انتظامها ُب ا١بمىة. كموضولو االسم 

ا٤بتصمؼ...كالصمؼ من أىم العىـو العمبية، ألٌف لىيو ا٤بعوؿ ُب ضبط صيغ الكبلـ، كمعمفة تصغّبىا كالنسبة إليها 
 -كالسمالية -ٍب تأٌب لى  قالدة معٌينة مثل ٝبع ا٤بذرم السآب كٝبع ا٤بؤنث السآبال -كالعىم با١بموع القياسية

أك كالشاذة كمعمفة ما يعَبم الكىمات من إلبلؿ  -الٍب تأٌب لى  غّب قالدة، لن طمي  السماع مثل ٝبع التكسّب
يث يقاؿ لىفاٙبة أـ أصىها كمبدؤىا، ح :أم ،أـ العىـو الصمؼ" :ماؿ باشاربن  ا كيقوؿ .7"إبداؿأك إدغاـ 

 التولد، حيث يىد الصمؼ الكتاب كأـ القمآف ألهٌنا أصل القمآف كمنها يبدأ القمآف، فإ٭ٌبا شٌبو الصمؼ باألـ ُب
، كبالتبار حاجة العىـو لىكىمات  ،شعارا باحتياج العىـو إليهاإالكىمة  فيكوف الصمؼ أـ الكىمة ال أـ العىـو

 .8"كاأللفاظ صارت أما٥با أيضا
لندما تكوف  :أم ،رما ذرمنا سالفا أٌف لىكىمات العمبية حالتاف: حالة إفماد كحالة تمريب ستول التركيبي:الم

نصب، أك الكىمة ُب ٝبىة، كالبحث لنها كىي ممربة ليكوف آلمىا ما يقتضيو منهج العمب ُب ربلمهم من رفع 

                                                           

 .13ـ(، ص2007-ق1428/)1جامع الدركس العمبية، مصطف  الفبلييِب، دار الغد ا١بديد القاىمة ط - 1
 .17ـ(، ص2006-ق1427/)1شذا العمؼ ُب فن الصمؼ، ا٢بمبلكم، مؤسسة الٌمسالة ط - 2
 .164سورة البقمة اآلية -3

 .196ص 5شمح ألفية ابن مالك، ابن ٞبدكف لىي ا٤بكودم، ج - 4
 .27سورة األحقاؼ اآلية -5

 .5األزىمية لىَباث، ص المائد ا٢بديث ُب تصميف األفعاؿ، رامل السيد شاىْب، ا٤بكتبة -  6
 .14-13جامع الدركس العمبية، مصطف  الغبلييِب، ص - 7
 .60ـ(، ص1959-ق1379/)3شمح مماح األركاح ُب لىم الصمؼ، ابن رماؿ باشا سمحاف، مكتب مصطف  بايب كأكالده مصم ط - 8
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، أك جم أك  ، حيث يقوؿ الشيخ مصطف  الفبلييِب من موضوع لىم اإللماب وبقاء لى  حالة كاحدة، كىأك جـز
لىم بأصوؿ تعمؼ بو أحواؿ الكىمات العمبية من حيث اإللماب ، وما يعمؼ اليـو بالنح واإللماب ى"بأٌف 

أك كالبناء، أم من حيث ما يعمض ٥با حاؿ تمريبها فيو  نعمؼ ما ٯبب لىيو أف يكوف آلم الكىمة من رفع، 
، أك جٌم، أك نصب،  النحوم أك ٱبتص ا٤بستول الَبرييب ". ك1"كاحدة بعد انتظامها ُب ا١بمىةلزـك حالة أك جـز

٦بمولات ربلمية مثل نظاـ ا١بمىة: ضمب موس  ليس ، الٍب تفيد لن طمي  كضع أك بتنظيم الكىمات ُب ٝبل 
 .2"ا٤بضمكب والضارب كليس  ى والكىمات ُب نظاـ معْب أٌف موس  ى

 ،ٗبعُب ا٤بقصود و٫بوا، كقد أيريد بو اسم ا٤بفعوؿ، أم ا٤بنح ينحو ن ٫بامصدر م" :لغة نقوؿ أنٌو وكلتعميف النح
 ،أم ا٤بٌتبعة ،ُب كضع العمبية ةفقد راف يقصد بو القوالد ا٤بنحو "، 3"كيدؿ لى  ىذا ما قيل حوؿ نشأة لىم النحو

 .5"أم مصيدة  ،4﴾رً أيًحلَّ لىكيٍم صىٍيدي اٍلبىحٍ ﴿ مثاؿ ذلك رىمة صيد ُب قولو تعأب:. وٗبعُب ا٤بنح وفالنح ،ا٤بٌتبعة
 .5"مصيدة
 :6دمك اقاؿ الد

 ٝبعتها ضمن بيت مفمد رمبل  *  أتت لغةسبع معاف قد  ولىنح
 نوع كبعض كحمؼ فاحفظ ا٤بثبل*  قصد كمثل كمقدار كناحية  

كٲبكن القوؿ أنٌو العىم الذم ٱبتص بقوالد الٌىغة  ،الم الكىم إلماباأك لىم يبحث لن " وفه أما اصطبلحا
فقد استخدـ القدماء داللة لامة تشمل نظاـ تمتيب "قدٲبا ٱبتىف لن مفهومو حديثا،  وـ النحكمفهو  ،7"الَبريبية

، كيتضح ىذا جىيٌا ُب تعميف ابن 8"كىذا ما أشار إليو سيبويو ُب مؤلفو الكتاب ،تمتيب ا١بمل كالنظاـ الصوٌب
كا١بمع، كالتحقّب  نيةتصميفو من اإللماب كغّبه رالتثانتحاء ٠بت ربلـ العمب ُب  وى" حيث قاؿ: وجِب لىنح

فقد اٚبذ شكبل أرثم دقة كموضولية حيث كظٌفوا "أما لند ادثْب  ،9"كالتكسّب كاإلضافة، كالنسب كغّب ذلك

                                                           

 .14-13جامع الدركس العمبية، مصطف  الفبلييِب، ص - 1
 .44ـ(، ص1998-ق1419/)8تار لمم، لآب الكتب طأسس لىم الٌىغة، أٞبد ٨ب - 2
 .89ـ(، ص1982-ق1402/)4يماجع اإليضاح ُب لىل النحو، أبو القاسم الزجاج، ٙبقي  مازف ا٤ببارؾ، دار النفائس بّبكت ط - 3
 .96سورة ا٤بائدة اآلية -4

 .14التحىيل الىغوم ُب ضوء لىم الداللة، ٧بمود لكاشة، ص - 5
 .10ص 1  شمح ابن لقيل أللفية ابن مالك، شمرة مكتبة مصطف  البايب ا٢بىيب كأكالده مصم، جحاشية ا٣بضمم لى - 6
 .17شمح ألفية ابن مالك، ابن ٞبدكف لى  ا٤بكودم، ص - 7
 60ص  1يماجع الكتاب، سيبويو، ج - 8
 .34ص 1ا٣بصائص، ابن  جِب، ج - 9
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ا٤بناىج ا٢بديثة ُب دراستها فأطىقوا لى  ما يتعى  بالَبريب كاإللماب اسم لىم النحو، كما يتعى  باألبنية كصوغها 
 .1"صوات لىم األصوات، كما يتعى  با٤بعُب لىم الداللةاسم لىم الصمؼ، كما يتعى  باأل

 مفهـو اإلعراب:
أحدىا ٗبعُب اإلبانة مألوذة من قو٥بم ألمب المجل لن  ،"اإللماب لو ثبلثة معاف: ااسن وبأيقوؿ الشيخ  لغة: 

ٗبعُب التغيّب مألوذ  ، كالثا٘ب2(الثيب معمب لنها لساهنا) حٌجتو أم بيٌنها، كمنو قوؿ النيب صى  ا لىيو كسىم:
كمنو  ،اممأة لمكب إذ ٙبببت إٔب زكجها :يقاؿ ،من قو٥بم ألمبت معدة التفصيل أم تغٌّبت، كالثالث ٗبعُب التحبب

 .4"متحببات إٔب أزكاجهنٌ  :أم ،3﴾عيريبنا أىتٍػرىابنا﴿ :قولو تعأب
كلئللماب معُب آلم تضيو رل لامل،"دالىة لىيو كما يقتغٌّب العبلمة الٍب بسبب تغٌّب العوامل ال وى اصطبلحا:

أك فالل، أك بياف ما ُب الكبلـ من فعل، ل بلبية ىو: التطبي  العاـ لى  القوامشهور بْب ا٤بشتغىْب بالعىـو العم 
غّب ذلك من أنواع األ٠باء، كاألفعاؿ، كا٢بمكؼ كموقع رل منها ُب أك حاؿ...أك مفعوؿ بو، أك لرب، أك مبتدأ، 
 .5"غّب ذلكأك إلمابو... أكبنائو أك ٝبىتو، 

شكىت العبلقة بْب الىفظ كا٤بعُب اىتماـ الباحثْب العمب، حيث ال ٲبكن الفصل بْب لىمي  المستول الداللي:
يمل أساتذة الٌىغة العمبية أٌف ما تمرو لنا لبد "كا٤بعا٘ب إاٌل مع التضحية با٤بعُب لى  مستول العىمْب ٝبيعا، ك والنح

شارات ذرية إٔب الطمي  الذم سىكو النحاة إُب دالئل اإللجاز كغّبه، يعترب  ساتالقاىم ا١بمجا٘ب من درا
 والعميب مضموف، كٲبكن ُّا مزج معطيات لىم النح وحيث يستىـز ايضاح طميقة يصبح ُّا لىنحو بدراستهم لىنح

 .6"ٗبعطيات لىم ا٤بعا٘ب
مارسة، ألنٌو حدث ربلمي يتأثم بالعوامل ا٣بارجية  ا٤بأك كيمل ابن جٌِب أٌف الكبلـ ال يٌتضح معناه إاٌل باالستعماؿ 

 .7رالظمكؼ النفسية كاالجتمالية كالعقىية

                                                           

 .134ة، صيماجع التحىيل الىغوم ُب ضوء لىم الداللة، ٧بمود لكاش - 1
 .1461. كجاء ا٢بديث بىفظ: )األٙب أح  بنفسها من كليها كالبكم تستأذف ُب نفسها كإذهنا صماهتا( بمقم1037ص 2صحيح مسىم، ج -2
 .37سورة الواقعة اآلية -3

-ق1401/)1زائم طا٤بصطىح النحوم نشأتو كتطمره حٌب أكالم القمف الثالث ىجمل، لوضي ٞبد الفوزم، ديواف ا٤بطبولات ا١بامعية ا١ب - 4
 .15ـ(، ص1981

 .74ص 1النحو الواُب، لباس حسن، ج - 5
 .336الٌىغة العمبية معناىا كمبناىا، ٛباـ حٌساف، ص - 6
 60ص 1يماجع ا٣بصائص، ابن جٌِب، ج - 7
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كظيفة لىتفالل بْب معا٘ب الكىمة ُب ا١بمىة حيث  أهنارما يقوؿ لبد القاىم ا١بمجا٘ب ُب إشارة منو إٔب األداءات 
قت داللتها كتبلقت معانيها لى  الوجو "ليس الغمض بنظم الكبلـ أف توالت ألفاظها ُب النط  بل أف تناس يقوؿ:

ضاع الٌىغة ٓب توضع لتعمؼ معانيها ُب أك أٌف األلفاظ ا٤بفمدة الٍب ىي من " كيقوؿ رذلك: ،1الذم اقتضاه العقل"
 .2أنفسها، لكن ألٌف يضم بعضها إٔب بعض فيعمؼ فيما بينها فوائد"

القوؿ بأٌف الٌىغة تقيم جسما بْب الصوت كا٤بعُب، حيث دراسة ا٤بعُب، ك٘بٌنب  وأٌف لىم الداللة ى"كيمل جوف ليونز 
الترب أٌف مثل الصوت يوجد بشكل مستقل لن الٌىغة كأنٌو متجانس ُب الطبيعة، كا٤بعا٘ب تبعا لىنظمية الٍب حازت 

تصورات ٲبكن أف تنتقل من لقل ا٤بتكىم إٔب لقل ا٤بستمع أك  اأفكار  ،القبوؿ األرثم اتسالا ُب لىم الداللة
ىناؾ من يتصور أٌف دراسة ا٤بعُب مقصود لى  الٌىغات الٍب ٓب يوضع إال أف  .3"ألملأك سيدىا ُب صيغ لغة بتج
غّب أٌف ا٤بعُب "كأٌف الٌىغات ذات ا٤بعاجم ُب غُب لن ىذه الدراسة ألهٌنا ٛبدنا ٗبعا٘ب الكبلـ،  قواميسأك  معاجم ٥با

ذات دلل ربّب ُب ٙبديد ا٤بعُب، بل   غّب لغوية فثمة لناصمشيء ُب إدراؾ ا٤بعُب، ا٤بعجمي ليس رل أك القاموسي 
أجزاء من معُب الكبلـ، كذلك رشخصية ا٤بتكىم، كشخصية ا٤بخاطب، كما بينهما من لبلقات كما أك ىي جزء 

مثبل  (صباح ا٣بّب)ا٢بالة السياسية...، فعبارة أك مثبل  وٰبيط بالكبلـ من مبلبسات كظمكؼ ذات صىة بو، را١ب
 .4"نظمنا إليها من حيث السياقات الٍب تقع فيهاأرثم إذا أك ف ٥با من ا٤بعا٘ب لشمة قد يكو 
كٯبدر بالذرم بأننا كُب ىذه ا٤بمحىة من مماحل الٌىغة العمبية نستعمل رىمات معٌينة لىتعبّب لن معاف ٫بوية،     
 كلىنفي ما، مآب...ىكذا. رل رىمة ٰبكم استعما٥با شمكط معمكفة فنحن نستعمل االستفهاـ ما، من، ريف،"ك

كأمثاؿ ىذه الكىمات لمضة لىتغٌّب رسائم مفمدات الٌىغة، كالدراسة التارٱبية تبْب أٌف ىذه الكىمات قد كصىت ُب 
كُب إطار اىتماـ العمب منذ القدـ بالداللة نقمأ . 5"األغىب إٔب كظبفتها ا٢بالية لن طمي  بعض التغٌّبات الداللية

 :6الت إٔب ٟبس كىيُب تقسيم ا١باحظ لىدال
 .داللة الىفظ: الصوت ا٤بقطع ُب ا٥بواء -
 .داللة اإلشارة: ٙبمل معُب الٌىفظ كتضيف ا٢بمرة كالىفظ -
 .داللة العقد: ٘بمع بْب الىفظ كاإلشارة كتضيف ا٤بنط  كاالستنباط كىي داللة رياضية -

                                                           

 .35دالئل اإللجاز، لبد القاىم ا١بمجا٘ب، ص -1
 ا٤بصدر نفسو، ص نفسها. - 2
 .185-184، ص1ز، دار النهضة العمبية طالٌىغة كلىم الٌىغة، جوف ليون - 3
 .215ـ، ص2/1997مقدمة لىقارئ العميب، ٧بمد السعماف، دار الفكم العميب ط-لىم الٌىغة  - 4
 .233مقدمة لىقارئ العميب، ٧بمد السعماف، ص-لىم الٌىغة  - 5
 .60يماجع ا٤بمجع نفسو، ص - 6
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 .داللة ا٣بط: ٘بمع الدالالت الثبلث السابقة كتضيف المسم كالصورة -
 الٌنصية.داللة  -

كىذه الدالالت تدلل ُب إطار فىسفة مستمدة من القمآف كتىم بالثقافة العمبية اإلسبلمية ُب لصائصها المكحية 
  .كا٤بادية ُب تصورىا لئلنساف كالىساف
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 ؿ: ك الفصل األ
 :اللفظ كداللتو ؿ:ك الفصل األ

سة تغّبات الكىمة، ما يؤدم إٔب يقـو لى  درا ،الدرس العميب بالنظم إٔب الصمؼ إفٌ  :المستول الصرفي -1
التصميف ينقسم إٔب قسمْب، ": ك٫بوىا، حيث يمل الصمفيوف أف ،كالقىب ،كاإلبداؿ ،تغيّب ا٤بعُب؛ راإللبلؿ

.، أحدٮبا جعل حمكؼ الكىمة لى  صيغ ٨بتىفة لضمكب ا٤بعا٘ب، ٫بو: ضمب، كضارب، كتضارب، كاضطمب..
قوؿ )تغيّبىم  و طارئ لى  الكىمة، ٫بيكوف التغيّب داال لى  معُبمن غّب أف  ،كاآللم تغّب الكىمة لى  أصىها

 .1"فقد أت  لى  ٝبىة التصميف ، ٝبيع ما ذرم فيو ىذين النولْب، فإذا بٌْب (إٔب قاؿ
، بتحديد ا٤بعا٘ب لكل بنية يمصدىا حيث يقـو ،الدرس الصمُب بتحديد الوظائف الصمفية لؤلبنية ِبكقد لي      

كٙبديد كظائفها  ،كرصد تغيّباهتا ،كتصنيفها ،كصف أبنية الكىم ،ور الدرس الصمُب العميبكٲبكن لىباحث ُب غ
 :٤با يأٌب الصمفية كفقا

 ْب.إكضبطها... ،كتمتيبها ،ببياف لدد حمكفها ،زاهناأك الٍب تكشف  ،كصف جهاهتا ا٤بختىفة -1
 .كالصحة كااللتبلؿ ،كالزيادة ،التجمد :تصنيفها من حيث -2
 .ببياف الدالالت الٍب تستفاد من رل كزف ،األبنية الدالليةٙبديد كظائف ىذه  -3
 بياف لبلقتها ببعضها البعض؛ أم بياف تغيّباهتا. -4

 :2كٲبكننا تىخيص ما سب  ُب اآلٌب
أقساـ الكىم ا٤بختىفة؛  آلم، إذ تقع لى  لمىية إنتاج من قسم إٔب ،الٍب تتغّب معها الكىمات االشتقاقية: -أ 

الذم  ،ىا، كتتحق  ىذه التغيّبات من لبلؿ القالب الصمُب، كذلك باستثناء النسبك٫بو  ،كا٤بشتقات ،األفعاؿ
 ال بتغيّب القالب. ،ينتقل بو قسم الكىمة بزيادة صمفية

 ،نتمي إليو الكىماتتدكف أف يتغّب ُّا القسم الذم  ،الٍب تتغّب ُّا حاالت الكىمة الصمفية التصريفية: -ب 
 ،كالعدد ،، فَبد ُّذه التغيّبات حاالت النوعٕبسب األجناس الصمفية دتزا الٍب ،كىي تغطي تغيّبات ا٢باالت

 ،كالبناء لىمجهوؿ، كيتحق  بعض ثاف ،ك٫بوىا، كيتحق  بعض منها بالقالب الصمُب، رما ُب ٝبوع التكسّب
بزيادة بتغيّب ُب البنية ال يقـو  ،كالتأنيث، كبعض ثالث ،كٝبوع التصحيح ،رما ُب التثنية  ،األغىب بالعبلمةو كى

 كاالسم ا٤بوصوؿ. ،كاسم اإلشارة ،كال بتغيّب القالب، رما ُب تغيّبات الضمّب ،لبلمة
                                                           

ا٤بقمب، ٙبقي  أٞبد لبد الستار ا١بوارم، لبد ا ا١ببورم، مطبعة العا٘ب بغداد ا٤بمتع الكبّب ُب التصميف، ابن لصفور لىي بن مؤمن  -1
 .79، 78ـ، ص1/1972ط
 .82دراسة ُب ا٤بفهـو كا٤بنهج، ٧بمد لبد العزيز لبد الداٙب، رىية دار العىـو جامعة القاىمة ا١بيزة، ص-نظمية الصمؼ العميب  -2
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لتصميفية، كتشمل : الٍب ال تؤثم لى  القسم الذم تمد لىيو الكىمة، كال لى  حالة الكىمة االفونولوجية -ج 
، إذ تقـو بتغيّب األصوات كا٢بذؼ، كىي تغيّبات صوتية ٕبتة ،كاإلدغاـ ،كالقىب ،، كاإلبداؿتغيّبات اإللبلؿ

 بتغيّب البنية بغّبٮبا.أك  ،بتغيّب القالبأك  ،كال بزيادة العبلمة ،كا٢بمكؼ
 ،معُب الصمؼ كالتصميف: ُب الىغة أصىهما مصدراف الصمؼ، كيدالف لى  معاف لدة :ماىية الصرؼ -1

حولو،  :ؼ ا لنك األذل؛ أمصم صمفت الصبياف، قىبتهم، كقالوا:  كالتغيّب، يقاؿ: ،كالتحويل ،منها: التقىيب
كصور  ،تعيينها ُب أساليب ٨بتىفة :كتصميف اآليات؛ أم ،كالسحاب، كتصميف األمور ،كمن ذلك تصميف المياح

 .1 متعددة
كقد ظهم مصطىح  ،كالعكس ُب معُب التحويل ،كمصطىح التصميف أبىغ ُب معُب التغيّب من الصمؼ 

إال و ال تكاد ٘بد رتابا ُب النح" :إذ قاؿ ابن جِب؛ ُب بداية ظهورهىف لنو كٓب ٱبت ،التصميف ُب رتب النحو
 : 3، كىيبعد أف مم بعدة مماحل ،كتطور مفهومو ،. كقد اتسعت مباحث ىذا العىم2"كالتصميف ُب آلمه

الذين ألفوا ُب النحو،  ،كتتمثل ُب رتب النحاة القدام  تمييز:أك دكف تفريق و مرحلة اندماجو مع النح -1
حدٮبا لن اآللم، بل إف مباحث التصميف  أت دكف استقبلؿ ٦باند ،كمباحث النحو ،احث التصميفف مبإحيث 

 (األصوؿ)لىمربد، ك (ا٤بقتضب)سيبويو، كل (كتاب)الرانت مبثوثة ُب بعض الكتب النحوية، كيظهم ىذا جىيا ُب 
ا ُب تمتيب األبواب الصمفية، كالترب كالتبلف ،ُب ا٤بادة العىمية ،البن السماج، حيث يوجد بْب ىؤالء تقاربا كتشاُّا

ىذا باب ما بنت العمب "فو سيبويو بقولو: التصميف ُب ىذه ا٤بمحىة بابا يسّبا، كقد ٠بي بالقياس الىغوم، كقد لمٌ 
من األ٠باء كالصفات كاألفعاؿ غّب ا٤بعتىة كا٤بعتىة، كما قيس من ا٤بعتل الذم ال يتكىموف بو كال ٯبيء ُب ربلمهم 

يد السّباُب مماد سيبويو سعو . كيشمح أب4"الذم يسميو النحويوف التصميف كالفعلو من غّب بابو، كىإال نظّبه 
حٌب تصّب  ،كالقىب لىحمكؼ الٍب ر٠بنا جوازىا ،كالزيادات ،أما التصميف فهو: تغيّب الكىمة با٢بمرات"فيقوؿ: 

 .5"ككزهنا بو... ،كٛبثيىها بالكىمة ،لى  مثاؿ رىمة ألمل، كالفعل

                                                           

 .318ص 12عمكس، الزبيدم، ج، تاج ال385ص 4يماجع الصحاح، ا١بوىمم، ج -1
 .4ص 1ا٤بنصف، ابن جِب، ج -2
ُب بيشة الَبتيب الصمُب ُب ا٤بؤلفات النحوية كالصمفية إٔب أكالم القمف العاشم ا٥بجمم، ٧بمد بن لىي ا٤بهدم آؿ مىحاف القم٘ب، رىية ا٤بعىمْب  -3

 .3، 2ق، ص1427السعودية
 .242ص 4الكتاب، سيبويو، ج -4
 .210ص 5، السّباُب، جشمح رتاب سيبويو -5
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الٍب  ،لندىم يشمل ٝبيع القوالد كا٤بسائل و ىذه ا٤بمحىة الترب التصميف جزءا من النحو، فمدلوؿ النحُبك  
 تتعى  بالكىمة إفمادا كتمريبا.

 ،كىذه ا٤بمحىة مهدت لظهور ىذا العىم :(علم التصريف)مرحلة بدء انفصالو في علم مستقل باسم  -2
 .فيها وما لىنحيف الصمؼ أصبح قسأك يبد و المع أنٌ  ،كاستقبللو بالتأليف لن النحو

رتاب )ف ا٤باز٘ب ألٌ قد لىي الفارسي، كابن جِب. فو من النحاة، من أبمزىم ا٤باز٘ب، كأب كٲبثل ىذه ا٤بمحىة لدد
ا١بزء الثا٘ب من  ،ف أبا لىي لد ىذا الكتابإحيث  (،رتاب التكمىة لى  اإليضاح)، كالفارسي (التصميف

، كمفهـو (التصميف ا٤بىوري)من النحو، كُب سياؽ ىذه ا٤بمحىة ألف ابن جِب اإليضاح، أين الترب الصمؼ قسما 
ُب شمحو ربلـ  ،التصميف لند ىؤالء ٓب يبتعد لن مفهـو ا٤بمحىة السابقة، فنجد تعميف ابن جِب  لىتصميف

 ،إٔب ضمب مثاؿ ذلك: أف تأٌب ،تصمفها لى  كجوه شٌب ،التصميف إ٭با ٘بيء إٔب الكىمة الواحدة"يقوؿ: ، ا٤باز٘ب
 . 1"...بفتقوؿ: ضمب ،جعفم :فتبِب منو مثل

، كا٤بقصود ، كغّبٮباابن السماجتعميف أك  ،تعميف ابن جِبك تعميف سيبويو فبل يظهم التبلؼ بْب  
العمل لى  تصميف األبنية و شتقاؽ أبنية الكبلـ لند العمب، كإ٭با ىليس معمفة قوالد ا، بالتصميف ُب ىذه ا٤بمحىة

 ،عت، كما ٲبيز ىذه ا٤بمحىةلى  كزف أمثىة ٠بي  ،ككضع أمثىة ٓب تسمع لن العمب ،ا من بعضكاشتقاؽ بعضه
 كإفماده بالتأليف. ،استقبلؿ ىذا العىمو ى
 ،إٔب لىم الصمؼ ،حيث انتقىت تسميتو ُب رثّب من ا٤بصنفات علم التصريف كاكتمالو: نضجمرحلة  -3
كٲبثل ىذه ا٤بمحىة  ،قسيما لىنحو، ال قسما منوك  ،ليصبح لىما مستقبل ،ُب ىذه ا٤بمحىة ارتمل التصميفك 

ابن مالك، كابن ا٢باجب، كغّبىم، رعبد القاىم ا١بمجا٘ب، كابن لصفور، كابن ىشاـ، ك   ،ا٤بتألمكف من النحاة
 ْبؿ من ألف رتابأك  وىرونو لىما مستقبل، كلعل ا١بمجا٘ب   لى إال أهنم اتفقوا و عددت تعميفاهتم لىنحتالذين 

الىم أف التصميف تفعيل "قاؿ:  الصمؼ، تعميفو ٤با أت  إٔب كابتعد لن تسمية التصميف، غّب أنٌ  ،(الصمؼ)سم با
 .2"تةك اكمعاف متف ،فتولد منها ألفاظا ٨بتىفة ،أف تصمؼ الكىمة ا٤بفمدة ومن الصمؼ، كى

لضمكب من  ،أحدٮبا جعل الكىمة لى  صيغ ٨بتىفة"ن لصفور فذرم أف التصميف قسماف: أما اب 
من غّب أف يكوف ذلك التغيّب داال لى  معُب  ،كاآللم من قسمي التصميف: تغيّب الكىمة لن أصىها ،عا٘ب...ا٤ب

يعمؼ ُّا التصميف لىم بأصوؿ ": قائبل، فصمح أف التصميف لىم ،ابن ا٢باجب  أتٍب . 3"طارئ لى  الكىمة
                                                           

 .4، 3-1ا٤بنصف، ابن جِب، ص -1
 .26ـ(، ص1987-ق1407ا٤بفتاح ُب الصمؼ، لبد القاىم ا١بمجا٘ب، ٙبقي  لىي توفي  ا٢بمد، مؤسسة المسالة بّبكت ) -2
 .33-31ص 1ا٤بمتع، ابن لصفور، ٚبقي  فخم الدين قباكة، ا٤بكتبة العمبية حىب، ج -3
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كلمض  ،ا٘بو فيها ا٘باىا منطقيا ،لميقة كقد ناقش المضي ىذا التعميف مناقشة. 1"أبنية الكىم الٍب ليست بإلماب
 .2ميف... تعاللبعض مدلوالت 

التصميف لىم يتعى  ببنية الكىمة كما ٢بمكفها من أصالة كزيادة ال "بقولو:  ،عمؼ التصميفأما ابن مالك ف 
 . 3"كصحة كإلبلؿ كشبو ذلك

ُب ا٤بمحىتْب  ،رجا لنهاكدلل فيها ما راف لا ،يتضح أف مسائل التصميف اتسعت ،كمن لبلؿ ما سب  
٫بو: اإلبداؿ، كا٢بذؼ، كالزيادة، كمعمفة األبنية، كالتصغّب، كا١بمع، كالنسب،  ،من مباحث تغيّب البنية ،السابقتْب

 كاإلدغاـ، كغّبىا.
 أٌبفيما ي ،كٲبكن تىخيص آراء النحاة كالصمفيْب: 
ألفعاؿ الصحيحة كا٤بعتىة، كما قيس كا ،كالصفات ،أل٠باءاالبحث ُب أحواؿ الكىم العمبية: و ى :التصميف -1

 لى  أبنية ربلـ العمب.
 ،(بكردت لنهم؛ ربنائك من )ضمب، ضمب لى  مثاؿ رىمة ،بناء رىمة ٓب تنط  ُّا العمبو ى :التصميف -2

التصميف، كىذا ما راف و ى ،لى  حمرات )جعفم( ،كنظم أحمفها ،غّب حمرات أحمؼ ضمبفت ،لى  كزف )جعفم(
أبنية )، كرابعة (مسائل البناء)، كتارة ثالثة (مسائل التممين)، كتارة (مسائل التصميف)ة تار  يطى  لىيو القدماء

اإلدلاؿ ٤با تبنيو ُب ربلـ  ،ية منوا، كقد جعل ا٤بتقدموف الغ(القياس الىغوم) :، كمن األفضل تسميتو(التصميف
 .4كالتدرب بالصنعة فيو ،التماس المياضة بو اؽ بو، ٍب٢بكاإل ،العمب

كىذا ما يندرج ٙبتو القياس الىغوم،  ،تصيّب الكىمة لى  لبلؼ ما رانت لىيو ُب الصيغةو ى :فالتصمي -3
 ك٫بوىا. ،كإدغاـ ،كحذؼ ،كزيادة ،كإبداؿ ،إلبلؿ :من ،كاالشتقاؽ، كأبواب التصميف

 ما لمض ُب أصوؿ الكبلـ من التغيّب.و ى :التصميف -4
من ا١بذر  ،ك٫بوىا ،كاسم مفعوؿ ،كاسم فالل ،كمضارع ،ماض :من ،صوغ األمثىة ا٤بختىفةو ى :التصميف -5

 األصىي.

                                                           

 .2ص 1ـ، ج1986ٙبقي  ٧بي الدين لبد ا٢بميد كآلمكف، دار الكتب العىمية بّبكتالشافية، ابن ا٢باجب،  -1
 .5 -4ص 1يماجع شمح الشافية، المضي، ج  -2
 .29ص 2ـ، ج1967التسهيل، ابن مالك، ٙبقي  ٧بمد رامل بمرات، دار الكتاب العميب بّبكت -3
، التصميف ا٤بىوري، 215ص 1، ا٤بنصف، ابن جِب، ج92ص 2ج، يماجع التسهيل، ابن مالك، 487ص 2يماجع ا٣بصائص، ابن جِب، ج -4

 .88ابن جِب، ص
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 .1لند ا٤بتقدمْب حٌب هناية القمف المابع ا٥بجمم ،ىذا ٦بمل ما كقفت لىيو دالئل التصميف    
٪بد أف مصطىح الصمؼ يقابىو لند ادثْب من لىماء الىغة  ،من لبلؿ ما سب  تحديد الوحدات الصرفية:

الٍب  ،دراسة الوسائلو ى ،بناء الكىمةأك البحث ُب الصمؼ "أف ٦باؿ  ،مي حجازم، كيمل ٧بمود فه(بناء الكىمة)
 .2"ُب تىك الىغة ،من الوحدات الصمفية ا٤بتاحة ،لتكوين الكىمات ،تتخذىا رل لغة من الىغات

ُب  ،(بامو ماري)(، كقد قاؿ Morpheme)مورفيم،  :كالوحدة الصمفية ىي ما يطى  لىيو الغمب مصطىح    
أك فالوحدة الصمفية قد تكوف رىمة ، 3"ؼ ا٤بورفيم لى  أنو أصغم كحدة ذات معُب ...كيعمٌ " :كأقسامو ،تعميفو

أ٠باء ُب الصمؼ مورفيمات ٥با ". ك5، كىي ا٤بصطىح األساسي ُب التحىيل الصمُب ا٢بديث4 جزءا من رىمة
، كاالفتعاؿأك رالطىب، كالصّبكرة، كا٤بط،  لاصة ، 6"كسّب، كالتصغّب، كالوقف، كالتلة، كالتعدم، كالىزـك

 الٍب تؤدم كظائف ٧بددة ُب الصيغ. -ا٤بورفيمات-فالتصميف ُب لىم الىغة ا٢بديث يبحث ُب الوحدات الصمفية 
 ،مشابو ٤بوضوع لىم الصمؼ ،لند لىماء ا٤بورفولوجيا الغمبيْب ،كٯبدر بنا القوؿ أف موضوع البحث كالدراسة    

بنيتها، كأشكا٥با،  :كٙبىيىها من حيث ،الكىماتبدراسة "يهتم  -٤بورفولوجياا-نو إلند الصمفيْب العمب، حيث 
يعاِب األشكاؿ ا٤بختىفة لىكىمات )أ٠باء، أفعاؿ، صفات،  ،ف لىم ا٤بورفولوجياأ (سوسّب، رما يمل )7"كأقسامها

عيْب الوحدات كت ،ضمائم...(، ككجو االلتبلؼ بينو كبْب لىم الَبريب، أف ىذا األلّب يهتم بتحديد الوظائف
، إذ إف رل 8ؿ لىم ا٤بورفولوجيا إال أشكاؿ تىك الوحداتأك الٍب تتحق  ُّا رل كظيفة، بينما ال يتن ،الصمفية

 .9 تتحق  بوحدات صمفية ٨بصوصة ،، كرل كظيفة تمريبيةتمتبط بوظائف تمريبية ٧بددة ،كحدة صمفية
، كالٍب تتمثل ُب 10"الٍب تتأىب لىدلوؿ ُب الَبريب"دراسة أحواؿ الكىمة و ى ،إذا فموضوع الدراسة الصمفية    

 ،نقل الكىمة من ا٤بفمد إٔب ا٤بثُب كا١بمع، كمن حالة التنكّب إٔب التعميف، كمن التذرّب إٔب التأنيث، كرذا الفعل
                                                           

 .16، 15ـ(، ص1989ىػ1404/)1يماجع مناىج الصمفيْب كمذاىبهم، حسن ىنداكم، دار القىم ط -1
 .56ـ، ص1976مدلل إٔب لىم الىغة، ٧بمد فهمي حجازم،  دار الثقافة لىطبالة كالنشم القاىمة -2
 .54، 53ـ(، ص1989-ق1419/)8يو بام، تمٝبة أٞبد ٨بتار لمم، لآب الكتب بّبكت طأسس لىم الىغة، مار  -3
 .220دراسات ُب لىم الىغة، رماؿ بشم، ص -4
 .56مدلل إٔب لىم الىغة، ٨بمود فهمي حجازم، ص -5
 .173ـ، ص1976مناىج البحث ُب الىغة، ٛباـ حساف، دار الثقافة الدار البيضاء ا٤بغمب -6
7- dictionary of language and linguistics, R,R,K Harman and F.c star, applled science 

publichers , LTD london   
 . 202ـ، ص1985يماجع األلسنية العامة، دم سوسّب، تمٝبة صاّب القممادم كآلمين، الدار العمبية لىكتاب تونس -8
 . 181، ص1/1987اؿ لىنشم الدار البيضاء ا٤بغمب طمدلل إٔب الىسانيات، دم سوسّب، تم حنوف مبارؾ، دار توبق -9

 .81ـ(، ص1988-ق1409/)٩1بيزات التذرّب كالتأنيث، لصاـ نور الدين، الشمرة العا٤بية لىكتاب ط –ا٤بصطىح الصمُب   -10
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 الٍب ٛبس ،كالشخص، كباقي التغيّبات ،كالعدد ،كا١بنس ،كا٥بيية ،من حيث داللتو لى  الزماف، كأحوالو ا٤بختىفة
 .1راالشتقاؽ، كالتصغيّب، كالنسب، كالتجمد، كالزيادة، فإهنا تعد جزءا من لىم ا٤بعجم  ، الكىمة
بحث، رل تغيّب يطمأ لى  ىذه البنية ٯبب أف يي ك مفية الصغمل ُب ا٤بستول الصمُب، فبنية الكىمة ىي الوحدة الص    
 .2نطقهاأك  ،ىامبناأك  ،رانت أـ صوتية، فقد يغّب معناىا   صمفية ،بحث أسبابوكتي 

ابن  قاؿ كألمجوا ما لداٮبا منو، ،مادة لعىم الصمؼ ،كاألفعاؿ ا٤بتصمفة ،كقد لْب الصمفيوف األ٠باء ا٤بتمكنة    
رإ٠باليل   ،ا شخصيةالٍب لجمته ،ةيالىم أف التصميف ال يدلل ُب أربعة أشياء كىي: األ٠باء األلجم"لصفور: 

ا حكاية ما يصوب بو، ( ك٫بوه، ألهن)غاؽػ كم ىذه الىغة. كاألصوات ررح  ،؛ ألهنا من لغة قـو ليس حكمهاهك٫بو 
، كا٢بمكؼ كما شبو ُّا لو كليس - الفتقارىا -ك)ما(؛ ألهنا   ،)من(: ٫بو ،راأل٠باء ا٤بوغىة ُب البناء ،أصل معىـو

لتصميف، حمؼ ا٥بجاء ال يدلىو ا وتدلل لىيها، فكما أف جزء الكىمة الذم ى الٍب ،ٗبنزلة جزء من الكىمة
 :4ابن مالك ُب ألفيتو؛ إذ قاؿ ،جز التعبّب لن ذلك كاك، 3"ٗبنزلتو وفكذلك ما ى

 كما سواٮبا بتصميف حمً   * حمؼ كشبهو من الصمؼ بمم 
القدماء التربكا أبنية الكىم الٍب تأٌب لى  بناء ثابت ال يعَبيها التغيّب، كال تطمأ لىيها أحواؿ تؤثم ُب بنيتها، ال ف    
تعمض ألبنية ا٢بمكؼ لندكر تصمفها، كرذا األ٠باء العميقة البناء  ٓب يي  ييها حد العىم. لذلك يقوؿ المض  فيتحق
رل ثل  ٲب، فا٤بشت  (ا٤بشت  كا١بامد) :ٮبا ،كا١بديم بالذرم أف لىم الصمؼ يمتكز لى  مصطىحْب ،(ما)ك (منػ)ر

كٲبكن توضيح ذلك  ال تصىح لىدارسة الصمفية، رل بنيةثل  ٲبمادة لىدراسة الصمفية، كا١بامد  بنية تصىح أف تكوف
 :5ٌبُب الشكل اآل

 علم الصرؼ
 

 علم بأحواؿ األبنية التي ليست بإعراب كالبناء
 

 األبنية                                                             

                                                           

ـو األلسنية، دار ، فنوف التقعيد كلى23، 22ص 1، األلسنية العمبية، رٲبوف طحاف، ج77، 76ا٤بصطىح الصمُب، لصاـ نور الدين، ص -1
 .183الكتاب الىبنا٘ب بّبكت، ص

 .30دكر البنية الصمفية، لطيفة النجار، ص -2
 .228ص 6، ا٥بمع، السيوطي، ج8ص 1، شمح الشافية، المضي، ج35ص 1ا٤بمتع ُب التصميف، ابن لصفور، ج -3
 ألفية ابن مالك. -4
 .22النظاـ الصمُب ُب العمبية، ياسم ا٤ببلح، ص -5
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 جامدة                      مشتقة                                                              
 )أسماء متمكنة، أفعاؿ متصرؼ(              )ال تدرس ضمن المستول الصرفي(

 
 أحواؿ البنية      أبنية                                  

 رسم توضيحي يمثل ما يندرج تحت مباحث علم الصرؼ كما ال يندرج
سب بعض الباحثْب ا٤بعاصمين، كلكنها مدرجة ضمن أحد تقسيمات ح ،كا١بوامد ٓب ٚبمج من لىم الصمؼ      

رما يصفها ،  من حيث بنيتها، مسكورةاألبنية، كىي ال تصىح لىدراسة ضمن ا٤بستول الصمُب، فهي مباف جامدة 
 تدرس ضمن ا٤بستول النحوم.ف ،ككظائفها ُب الَبريب ،. أما معانيها1 ٛباـ حساف

 ،ككزهنا ،ا٤بماد من بناء الكىمة"فقاؿ:  ،كلْب ٩بيزاهتا ،قا لىبنية الصمفية، فحددىاكقد كضع المضي تعميفا دقي      
مع  ،كسكوهنا ،كصيغتها : ىييتها الٍب ٲبكن أف يشاررها فيها غّبىا، كىي لدد حمكفها ا٤بمتبة، كحمراهتا ا٤بعينة

يشاررو فيها )لضىده(، كىي   ،كصفة ،لى  ىيية ،)ػمجل( مثبل رل ُب موضعو، فػ  ،كاألصىية ،التبار ا٢بمكؼ الزائدة
. أمٌ  ،٥با مفتوحأك  ،رونو من ثبلثة رجله، ) كسكونو ُب البناء، فػ ،ا ا٢بمؼ األلّب، فبل تعترب حمرتوكثانيها مضمـو
) (؛ ألفٌ  ،كرجبلن، كرجلو كسكونو،  ،ا٢بمؼ األلّب ٢بمرة اإللماب لى  بناء كاحد، كرذا )ٝبىىلى( لى  بناء )ضىمىبى
 .2"كسكونو ،كحمرة البناء

صفيحة( بنية، ك)صحيفة( بنية، ك)فصيحة( بنية ألمل، ) فػ ،بنية الكىمة تتحدد ٕبمكفها ا٤بمتبةكلذلك فإف "      
( بنية ثالثةكة، ني)نذر( ب كسكوهنا فػ ،كحمراهتا ا٤بعينة ( بنية ثانية، ك)نىذىره  بأنوا٤بورفيم  تعميفسب   قدك  .3")نيًذرى

 تصىح أساسا لتحىيل ٝبيع الىغات. ،صغم كحدة لغوية ذات معُبأ وأصغم كحدة ذات معُب، فه
 :4لىماء ا٤بوركفولوجيا ا٤بورفيم إٔب أنواع ثبلثة * كقد قسم     
ٲبكن أف تستعمل ٗبفمدىا، ٫بو: رجل،  ،الذم ٲبثل كحدة مستقىة و: كىFreemorphemeا٤بورفيم ا٢بم  -1

 قائم، قمأ، مسكن...اْب.
رتاء   ،بل متصبل ٗبورفيم آلم ،الذم ال يستعمل منفمدا و: كىBoundmorphemeا٤بورفيم ا٤بقيد  -2
 ذين لىتثنية...اْب.يث، كياء النسبة، كاأللف كالنوف الالتأن

                                                           

 .22ـ، ص1982األصوؿ دراسة إبستمولوجية لىفكم الىغوم العميب، ا٥بيية ا٤بصمية العامة لىكتابيماجع  -1
 .18، كيماجع شذا العمؼ ُب فن الصمؼ، ا٢بمبلكم، ص2ص 1شمح الشافية، المضي، ج -2
 .277-275ـ، ص1987أضواء لى  الدراسات الىغوية ا٤بعاصمة، نايف لمما، سىسىة لآب ا٤بعمفة سبتمرب/ أيىوؿ -3
 .34، 33البنية الصمفية، لطيفة النجار، ص -4
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 .1الضمائم ا٤بستَبة ومقدر، ٫بأك مورفيم ٧بذكؼ  و: كىمم فا٤بورفيم الص -3
ليس ُب "ُب ا٢بمؼ:  ، يقوؿ ابن يعيشقيدة ا٢بم كا٤باصكٖب ،كقد طبقت ىذه التقسيمات لى  الىغة العمبية       

كلكونو ال يدؿ لى  معُب إال "، كيقوؿ فيو أيضا: 2"ٗبعُب الفعل وما ىأك متعى  بفعل  والكبلـ حمؼ جم إال كى
 ،فهذه الياء البلحقة"كتاء التأنيث:  ،، رما يقوؿ ُب ياء النسب3"ليفيد معناه ؛افتقد إٔب ما يكوف معو ،ُب غّبه

 البلحقة با٤بؤنث، كذلك من قبل أف الياء لبلمة ٤بعُب النسب، رما أف التاء لبلمة ٤بعُب التأنيث،شبيهة بالتاء 
من قبل أف  ،كإ٭با صارا ٗبنزلة ا١بزء ٩با دلبل فيو ،حٌب يصّب رجزء منو ... ،كرل كاحد منهما ٲبتزج ٗبا يدلل لىيو

االسم بالعبلمة ممربا، كالعبلمة فيو من العبلمة أحدثت ُب رل من ا٤بنسوب، كا٤بؤنث معُب ٓب يكن، فصار 
 .4"مقوماتو
كالوحدة  ،إدراؾ القدماء الفمؽ بْب الوحدة ا٤بستقىة ُب الكبلـ ،كيتضح ٔببلء من لبلؿ ىذه النصوص      

سم  قدماء تق)جالسة( لند ال ؿ ادثْب، فمثبل رىمةك ا٥بم ٥بذين النولْب ٱبتىف لن تنك اا٤بمتبطة بغّبىا، لكن تن
 :أٌبرما ي

 جالسة
 

 جالسػ                          ػة
 

 كتعد لبلمة لىيو تفيد معُب التأنيثُب األساسي لىكىمة       ٙبمل ا٤بعبنية مستقىة 
 رسم توضيحي لكيفية انقساـ الوحدة المستقلة عند القدماء

تدؿ لىيو، فهم  ،ك)ػة(، كلكل منهما معُب لاص)جالسػ( : يتْبك افيما يقسمها ادثوف إٔب كحدتْب متس      
ال إذا ضمت لبنية صمفية جاءت ٤بعاف ٨بصوصة، ال تتحق  إ ،كحدات ٧بدكدة ،كأمثا٥با ،يعتربكف تاء التأنيث

 ىي ٧بور اىتمامهم، فهي الٍب تتحوؿ كتتغّب، كال يتحق  ا٤بعُب إال فيها. ،ىذه األلّبةك مستقىة، 

                                                           

 .249، 248ـ، ص1989، يماجع مقدمة لدراسة الىغة، حىمي لىيل، دار القىم ديب53يماجع أسس لىم الىغة، ماريو بام، ص -1
 .9ص 8شمح ا٤بفصل، ابن يعيش، ج -2
 .5، 4ص 8ا٤بصدر نفسو، ج -3
 .142ص 5ا٤بصدر نفسو، ج -4



  التنوعات الداللية للصوائت في المستوى الصرفي                     ل:                                                        و  الفصل األ

  88 

 

و ال يؤدم أنٌ  غّب، 1لند بعض الباحثْب العمب ،ُب دراسة الىغة العمبية ،ورفيم جوىماكبالمغم من التبار ا٤ب       
طبيعة ألٌف " ؛ُب دراسة الىغات اإللصاقيةأررب  يظهم بوضوحُب الدراسات الصمفية العمبية، فدكره  ،رافيا  ادكر 

نة ك ُب األ ،ض لىنقد الشديدعم ت نوكٖباصة أ ،عل ا٤بورفيم غّب قادر لى  كصفها٘ب ،الظواىم الصمفية االشتقاقية
حٌب لى  الىغة اإل٪بىيزية بل  ،٨بتىفة من الىغاتلى  أنواع  ،األلّبة، كقد بمزت بعض الصعوبات ُب تطبيقو

 .2"نفسها، الٍب الَبع ىذا ا٤بفهـو ٣بدمتها
ىنا إٔب الترب ابن لصفور أف التصميف ميزاف العمبية، فمنها ما يؤلذ بالقياس الذم يوص الميزاف الصرفي:

ٙبديد ىيية الكىمة، كما يطمأ لىيها لند إدراجها ُب األبنية كاالشتقاقات، كيكوف ىذا التغيّب ُب و ، فه3االشتقاؽ
أحمفها، كُب حمراهتا، كحٌب ُب لفظها، دكف تأثّب لى  الوظيفة اإللمابية ُب الَبريب، فيكوف ُب التحوالت الٍب تطمأ 

كاإلفماد كالتثنية كا١بمع...، كغّبىا ٩با ٰبدث من تغيّبات تطمأ لى   لى  الكىمة من حيث التذرّب كالتأنيث،
الصيغة الذاتية، كألمل ٛبس الصيغ ا٢بدثية، من بناء الفعل لىمعىـو كاَّهوؿ، كا٤باضي كا٤بضارع كاألمم، كمنو فعىم 

 الصمؼ يقـو لى  رىمة كالٍب تتكوف من لناصم ثبلثة، كىي:
معتىة، كىي )األلف، أك ما تسم  بالصوامت، كتكوف صحيحة أك عمكفة : كىي ا٢بمكؼ العمبية ا٤بالحرؼ -
، كتكوف حمكؼ مد إذا رانت ٦بانسة لىحمرة الٍب قبىها، كحمكؼ لْب إذا سبقت ٕبمؼ مفتوح، 4، كالياء( واككال

.)  كىي سارنة )نـو
 : كتسم  لبلمات، كىي ا٢بمرات، كالسكوف، كالتنوين.األشكاؿ -
 التىفظ ُّا.أك يف ُب ا٢بمكؼ، كا٤بد فيها، كالوصل كالقطع بإسقاط ا٥بمزة : كيتجى  ُب التضعالضوابط -
زاف كالصيغ كا٥بييات، ك كقد كضع العىماء لىكىمة سواء كردت فعبل أـ ا٠با مقاييس ٤بعمفة بنيتها، لربكا لنها باأل    

حمكؼ لى  أصل الكىمة، كإذ  مزيدة، كتكوف ىذه الزيادة، زيادةأك زاف الكىمة بأنوالها، ٦بمدة ك كجعىوا قوالد أل
الترب لىماء األصوات أف لىم الصمؼ ال يقـو لى  رسم الكىمة فحسب، بل ٯبب ممالاة النط  ُّا، ٩با جعىهم 
يعتربكف الكىمة ٦بمولة أصوات منظمة تؤدم معُب، كبالتبار الصوت ىواء ٱبمج من المئتْب، ممكرا با٢بنجمة كالفم، 

واء إٔب ٙبمؾ الوتماف الصوتياف، مشكبل األصوات اَّهورة، كقد ال يتحمراف فتتشكل الزفّب، كقد يؤدم ممكر ا٥ب وكى

                                                           

ىو ٛباـ حساف، ُب رتابو )الىغة العمبية معناىا كمبناىا(، أين التمد لى  مفهـو ا٤بورفيم التمادا كاضحا، كيماجع دراسات ُب كمثاؿ ذلك ما فع -1
 .11ص 2ـ، ج1969لىم الىغة العاـ، ٧بمد رماؿ بشم، دار ا٤بعارؼ مصم

 .277أضواء لى  الدراسات الىغوية ا٤بعاصمة، نايف لمما، ص -2
 .27ص 1ـ، ج4/1979ّب ُب التصميف، ابن لصفور، دار اآلفاؽ ا١بديدة طيماجع ا٤بمتع الكب - 3
 ٠بيت با٤بعتىة؛ ألهنا تقبل ا٢بذؼ كالتغيّب. - 4
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الصوائت مهموسة، فجعىوا أك األصوات ا٤بهموسة، فالصوامت تكوف مهموسة ك٦بهورة، ُب حْب تكوف ا٢بمرات 
الدكر  الصوامت، إذ تىعب الصوائت والكىمة مكونة من لنصم ثابت، كآلم متحمؾ، كا١بذر الثابت فيها ى

األساسي لتنويع ا٤بعا٘ب كالصيغ، فمن ا١بذر )سيل( نشت  الفعل )ساؿ(، كا٤بصدر )السيل(، كاسم الفالل 
 .1)سائل(، كغّبىا

كقد جعل العىماء ا٤بفمدة ُب العمبية ثبلثية كربالية كٟباسية، كالتمدكا الثبلثية أصبل لىبناء الصوٌب، كالتمدكه    
لو مادة لفظية مؤلفة من )الفاء، كالعْب، كالبلـ(، ك شيولو ُب الىساف العميب كالتار ميزانا لىصمؼ لكثمة استعمالو ك 

ؿ )فاء الكىمة(، كالثا٘ب )لْب الكىمة(، كالثالث )الـ الكىمة(، فكاف ىذا ما أشمنا إليو با١بذر الثابت ك كأ٠بوا األ
مرة كالسارنة، كجعىوا األصوات الثبلثة ُب الكىمة أم ُب ا٤بيزاف الصمُب، ككضعوا ٗبقابىو الصوائت بأنوالها ا٤بتح

٧بمرة بالفتحة )فػىعىل(، كالترب القدام  ىذا االلتيار راجع إٔب اف الَبريب )فعل( مشَبؾ بْب األفعاؿ كاأل٠باء 
 .  2با٥بمة لى  فعل الشيء بينهما

ة ٩بيزة، فالتربكا )الفاء( أما لىماء األصوات فمبطوا التيار ىذا ا٤بيزاف ُّذه األصوات ٤با ٛبىكو من لواص صوتي    
صوتا أسنانيا شفويا احتكاريا مهموسا ممققا، فينفمد ُب ٨بمجو من األسناف كالشفتْب، كىذه لاصية ٛبيزه لن باقي 

ة، شديد الوضوح اك صوت حىقي احتكاري ٦بهور ممق ، يتوسط الشدة كالمل واألصوات العمبية، أما ")العْب( فه
ة ُب آف كاحد، ٦بهور مفخم اك ا )البلـ( صوتا لثويا جانبيا ٲبيل إٔب الشدة كالملُب أذف ا٤بتىقي، ُب حْب التربك 

 .3كممق ، ك٥بذا التربت ىذه األصوات األمثل ٤بثيل ا٤بيزاف الصمُب"
: الثبلثية منها كالمبالية، كتتنوع بْب األ٠باء كاألفعاؿ، كىي راآلٌب: )فػىعىل(، )فػىعيل(، كزف الوحدات المجردة -1

زاف اآلتية: )ًفعىىل(، )ًفعىىلى(، )فىعىىله(، ك)ًفعىل(، )فيعىل(، ُب حْب ٚبتص ك فٍعل(، )فًعلي(، كالمبالية لى  األ)فىًعل(، )
ٟباسية التكوين الصوٌب، فتختص باأل٠باء، لعدـ كركد فعل ٟباسي ٦بمد ُب الىغة العمبية، كىي راآلٌب: )فعٌىل(، 

ل(، كمن ا٤ببلحظ أف كزف ا٣بماسي يعتمد لى  ثبلث المات، تدغم )فعىٌل(، )فعىٌل(، )فيعٌىل(، )ًفعىٌل(، )فىعىي
زاف السابقة يتضح جىيا التنوع ُب الصوائت ٩با يؤدم إٔب التنوع الدالٕب ُب معا٘ب ك منها اثنْب، كمن لبلؿ األ

 الصيغ.

                                                           

 .25، 12يماجع الصمؼ كلىم األصوات، ديزيمه سقاؿ، ص - 1
 .13ص 1يماجع شمح الشافية، األسَباباذم، ج - 2
 .46-45ـ، ص1988صفاء لماف األردفلىم الصمؼ الصوٌب، لبد القادر لبد ا١بىيل، دار ال - 3



  التنوعات الداللية للصوائت في المستوى الصرفي                     ل:                                                        و  الفصل األ

  8: 

 

رما أك   أرثم إٔب حمكؼ الكىمة األصىية،أك : كالزيادة تكوف بإضافة حمؼ كزف الوحدات اللغوية المزيدة -2
حشوىا، كيكوف ُب كسط الكىمة، أك الح  ُب آلمىا، أك ؿ الكىمة أك يطى  لىيو ادثوف، زيادة مورفيم ساب  ُب 

 كهني لى  نولْب:
أرثم من أصوؿ الكىمة، سواء من غّب فاصل ُب )لْب( أك ، بتكميم حمؼ زيادة من موضع الحركؼ األصلية -أ

بفاصل بْب ا٢بمفْب ا٤بكمرين، أك )ىٌذب( ُب الفعل، أك تبع( ُب االسم الكىمة، فيكوف ا٢بمؼ مضالفا، رقولنا: )
قولنا: ُب االسم  و٫بو: )الشوشب( لىداللة لى  رثمة العشب، كيمد التكميم ُب البلـ رذلك، بغّب فاصل، ٫ب
د(، قولنا: )صندي و)سوٌم(، كُب الفعل، ٫بو: )اصفٌم(، ك)جىبب(، كيكوف الفصل بْب ا٢بمفْب ُب األ٠باء، ٫ب

كيكوف التكميم ُب البلـ كالعْب، رقولنا: )لشمشم(، كتكميم الفاء مع مباينة البلـ، كتكوف ُب األ٠باء، ٫بو: 
 تكميم الفاء كحدىا، ٫بو: )سندس(.أك )مممميس(، 

، فيكوف بزيادة احد أحمؼ الزيادة، كىي حمكؼ زيادة حرؼ ال يكوف من األصوات األصلية في الكلمة -ب
 :1ُب قو٥بم: )سألتمونيها(، كٝبعها البعض ُب قو٥بم: )أماف كتسهيل(، فقاؿٝبعها الىغويوف 

 فقالت ٓب تبخل: )أماف كتسهيل( * سألت ا٢بمكؼ الزائدات لن ا٠بها  
كىذه ا٢بمكؼ لشمة، كىي: )ا٥بمزة، كاأللف، كالياء، كالتاء، كا٤بيم، كالنوف، كا٥باء، كالسْب، كالبلـ(، فتقع  -

 .2كىمات، رما ال تقع الزيادة إال ُّاىذه ا٢بمكؼ أصوال ُب ال
ُب آلمىا، أك يعترب لىماء األصوات حمكؼ الزيادة ىذه مورفيمات تدلل لى  بداية الصيغة، فتسم  سابقة،     

ُب كسطو فتسم  حشوا، كمنو فجذر الكىمة العمبية يتكوف من ثبلثة فونيمات، كىي )فعل(، أك فتسم  الحقة 
با٢بمكؼ السابقة الذرم، فتزيد ُب تكوينها، رما تتغّب داللتها، كمن أمثىة زيادة  أما إذا دلىت لىيها الزيادة

السواب ، زيادة التاء ُب أفعاؿ ا٤بضارلة، رقولنا: )تأرل(، أما ُب زيادة التاء ُب آلم ا١بذر، لىداللة لى  ضمّب 
االشتقاؽ ُب الىغة العمبية،  )آرل(، كُّا يتحق أك ُب ا٢بشو، رقولنا: )تآرل( أك ا٤بتكىم، رقولنا: )أرىت(، 

الياء لى  الفعل )رتب( يصبح )يكتب، كتكتب(، فينتقل ا٤بعُب من أك كيتوسع ا٤بعُب ُب ا٤بفمدات، فبإدلاؿ التاء 
الداللة لى  ا٤باضي إٔب الداللة لى  ا٤بضارع، كبإدلاؿ السْب، يصبح )سيكتب(، لىداللة لى  ا٤بستقبل، كمنو 

 ضح.أك ة ٕبمكؼ الزيادة لى  البناء األصىي لىكىمة، فيزيدىا قوة كمعُب فدلوؿ ىذه األصوات ا٤بعمكف
كإضافة إٔب دكر الصامت، فبل هنمل دكر الصائت، فالداللة لى  ا٤باضي، رانت بفتح )الـ الفعل(، ُب حْب     

صوتية أصىية،  الداللة لى  ا٤بضارع جاءت بضم )الـ الفعل(، كمنو فالىغة العمبية لغة اشتقاقية، تعتمد لى  بنية
                                                           

 .95ـ(، ص1965-ق1385/)1أبنية الصمؼ ُب رتاب سيبويو، لدٯبة ا٢بديثي، مكتبة النهضة بغداد ط - 1
 .96-95يماجع ا٤بمجع نفسو، ص - 2
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كىي جذر الكىمة، كتدلل لىيها لناصم صوتية، تسد ا٢باجة إٔب الصيغ الٍب ٰبتاج إليها الناط ، ُب بناء سىسىة  
 :1اآلٌب وربلمية، كقد جعل لىماء الىغة قوالد لوزف الكىمات ا٤بزيدة، كىي لى  النح

و ُب ا٤بيزاف، ٫بو: )شٌهم فٌعل(، بتضعيف إذا راف ا٢بمؼ الزائد بالتضعيف، فيضعف ا٢بمؼ ا٤بضالف ا٤بقابل ل -1
 ا٥باء.
الكىمة ا٤بزيدة بغّب التضعيف، فتوضع الفاء كالعْب كالبلـ مواضع األصوات األصىية، كتوضع الزكائد ُب  -2

 موضعها ُب ا٤بيزاف، ٫بو: )فعل       تفالل(.
 وا: افعوا(.أما الكىمة اذكؼ منها ما ٲباثىو ُب ا٤بيزاف، ٫بو: )قل: فل(، )امش -3
 (.لى عى ( )فػى ؿى وى أما الكىمة ا٤بغّب فيها فتوزف ٕبسب أصو٥با، ٫بو: )قاؿ( أصىها )قػى  -4
 الكىمة الٍب زائدىا ضعف أصىها، يكوف بتكميم ا٢بمؼ األصل ُب ا٤بيزاف، ٫بو: )الشوشب: افعولل(. -5
رىمة )قسي( لى   وكف ُب الوزف، ٫بكزف الكىمة ا٤بقىوبة، يكوف بوضع التقدٙب كالتألّب، القىب الذم ُب ا٤بوز  -6

)قوكس(، فنقىت الـ الكىمة )السْب( إٔب حيث لْب الكىمة  وكزف )فىوع(، فاألصل ا١بمع ُب رىمة )قوس( ى
ٔب ياء ك األ واكلتطمفها إٔب ياء فتصبح )قيسيوم(، ٍب تقىب ال واكٔب(، لتصبح الكىمة )قسوك(، فتقىب الك األ واك)ال

فتدغم الياء ُب الياء، ٍب تقىب الضمة ُب السْب إٔب رسمة لىمناسبة ُب النط ، ٍب تقىب  لسكوهنا ك٢بوقها بالياء،
 ضمة القاؼ رسمة لىثقل، فتصبح الكىمة )قسي( .

حشو، رما أهٌنا قد تنقص ٕبذؼ أك الح  أك زاف السابقة يتضح "أٌف الكىمة قد تزيد بساب  ك كمن لبلؿ األ    
من صدر الفعل كلىيو فيمكن  واكمن الفعل: )كىزىفى(، )زٍف(، فتحذؼ ال لغمض صوٌب مثل قولنا ُب فعل األمم

التغيّب، فإذا قىنا: أك الزيادة أك ا٢بذؼ أك التبار الوزف الصمُب لقياس الكىمة يكوف لى  ما ىي لىيو بعد التحميك 
(، تكوف لى  كزف )فػىعىلى(، كرذلك )جاع(، لى  )فاؿ(، ألٌف لْب الفعل أبدلت فحذفت ، فتعترب ىذه )دىرىسى

 .  2موازين جديدة لىقياس ٚبتىف لى  ا٤بقاييس الصمفية التقىيدية"
كقد تمد أحمؼ الزيادة لتعويض أصوات ألمل ٧بذكفة، فتوجد ُب الٌىغة العمبية رىمات ٱبتىف بناؤىا ُب األصل     

ٍب أصىها )٠بو(، إٔب ما ىي لىيو، حيث تكوف قد حذفت منها أصوات كلوضت بألمل فمثبل رىمة: )اسم(، كال
جب تعويضها بكمية صوتية ألمل كرانت األلف زائدة مثل رىمة )زندي (، أين أك االنتقالية  واكفحذؼ صوت ال

حذفت الياء ُب )زنادقة(، فجاءت )التاء(، لتحتل موقع )الباء(، معوضة الكمية الصوتية لو، ك٤بعمفة إذا راف ا٢بمؼ 
قولنا: )دلل(، فهي الصيغة األصىية ُب حْب )دالل،  وبصيغة )فعل(، ٫ب أصىيا أـ زائدا ُب الصيغة فعىينا بوزهنا

                                                           

 .19يماجع الصمؼ كلىم األصوات، دزيمة سقاؿ، ص - 1
 .27الصمؼ كلىم األصوات، دزيمة سقاؿ، ص - 2
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مدلوؿ، يدلل...(، فتحوم أصواتا زائدة دلىت لى  الكىمة لتؤدم كظيفة داللية معينة بالتبارىا أصواتا متحمرة 
 : 1ال ٯبب إٮباؿ دكر الصوائت ُب ٙبديد ىذه الوظيفة، كٲبكن توضيح الزيادة الصوتية ٥بذا التمثيل

 لناصم الزيادة الصوتية
 

  االنتقالية األصوات          الصوائت                                     الصوامت
 
 األلف                           ق ء ؿ ف س ت ـ

 الياء         واكال                                                                    
 أقساـ الكبلـ:

 ،ليتمكن الباحث من دراسة األبنية ؛ك٩بيزاهتا ،لى  ٙبديد أقساـ الكبلـ ،يقـو لىم الصمؼ ُب أساسو      
كا٣ببلؼ، كتعددت  ؿفكثم ا١بد ،ُب رتابات ادثْب ،كراف ٥بذا ا٤بوضوع نصيب ربّب ،كالعبلقات الَبريبية بينها

راف   ،لى  أف تقسيم النحاة لىكبلـ ،ُب كصفهم ٥بذا التقسيموا آراؤىم، كتباينت كجهات نظمىم، ُب حْب اتفق
كقد التمد النحاة العمب الداللة أصبل ُب  ،لكس لدـ كجود ضوابط منهجية ثابتة ،تقسيما مضطمبا قىقا

كحمؼ، كُب ىذا يقوؿ  ،كفعل ،اسم :كىي ،فالكىمة لفظ يدؿ لى  معُب مفمد ،إٔب أقساـ ثبلثة ،تقسيمهم الكبلـ
 :2ُب ألفيتو ،كابن مال

ًىمٍ  *   رىبلىمينىا    لىٍفظه   ميًفٍيده   رىاٍستىًقمٍ   كىاٍسمه  كىًفٍعله ٍبي  حىٍمؼه اٍلكى

 ،3"ٝبع لى  ذلك من يعتد بقولوأ ،جنس ٙبتو ىذه األنواع الثبلثة ال غّب"كيقوؿ ابن ىشاـ ُب الكىمة:     
 كحدث، كرابطة لىحدث بالذات، فالذات: االسم، ،اتإف ا٤بعا٘ب ثبلثة: ذ"بقو٥بم:  ،كاستدلوا لى  ىذا ا٢بصم

مستخدمْب ُب ، 4"كإال فهي االسم فهي الفعل، ،ا٢بدث: الفعل، كالمابطة: ا٢بمؼ، فإف دلت لى  زماف ٧بصلك 
بالتبار حصمىم الكىمة ُب ثبلثة  ،كصىت ُّم ثقتهم ُّذا التقسيم إٔب حد تعميمو لى  رل الىغاتك ذلك العقل "

الثا٘ب فال، أك  ،إما أف تدؿ لى  معُب ُب نفسها"؛ ألف الكىمة  5"عتمد لى  ا٤بعُبا٤ب عقىيالدليل بال ،أقساـ
                                                           

 .83وٌب، لبد القادر لبد ا١بىيل، صلىم الصمؼ الص - 1
 .14ص 2جامع الدركس العمبية، مصطف  الغبلييِب، ج -2
 .17ـ، ص1984شذكر الذىب، ابن ىشاـ، ٙبقي  لبد الغِب الدقم، الشمرة ا٤بتحدة لىتوزيع دمش  -3
 ا٤بصدر نفسو، ص نفسها.  -4
 .30ا٤بصىطح الصمُب ٩بيزات التذرّب كالتأنيث، لصاـ نور الدين، ص -5

 صوتيةعناصرالزيادةال
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أف الكىمة إذا  :أم ،1"الفعل :ؿك االسم، كاأل :الثا٘بفال، أك  ،ا أف يقَبف بأحد األزمنة الثبلثةإمٌ  :ؿك ا٢بمؼ، كاأل
ف اقَبف معناىا إفعل، فأك فهي اسم  ،افهي حمؼ، كإذا دلت لى  معُب ُب نفسه ،ٓب تدؿ لى  معُب ُب نفسها

ا أف الدليل الذم دؿ لى  اال٫بصار لقىي، كاألمور أك رما ر  رانت فعبل، كإال فهي اسم.  ،بأحد األزمنة الثبلثة
 .2العقىية ال ٚبتىف بالتبلؼ الىغات

 :الحرؼ كيسميو البعض األداة -1
 تعريفو: -أ
كحده،  ،كتشفّبه ،فوطمى  :ؼ رل شيءكحمٍ  ،كا١بانب ،ؼكالطمى  ،ةىبة الضاممة الصٌ قالنا" :ا٢بمؼ لغةلغة:  -1 -أ

)الىساف  وناحية من :أم ه،ناحيتو، كفبلف لى  حمؼ من أمم  :كحمؼ الشيء ،ألبله اددو كى ،حمؼ ا١ببل :كمنو
كىًمنى النَّاًس مىٍن يػىٍعبيدي اللَّوى عىلىى حىٍرؼو  :كمنو قولو تعأب ،)حمؼ((

جانب كاحد ك  ،طمؼ كاحد ى ل" :، أم3
 .4"ال يدلل فيو لى  الثبات ،ُب الدين
 :تسم  ،كالوجو، فكل رىمة تقمأ لى  الوجوه من القمآف الكمٙب ،كالطميقة ،كالىهجة ،كالىغة ،الكىمة" :كا٢بمؼ

نزؿ القمآف لى  ) :جاء ُب ا٢بديث الشميفك ، 5"ن مسعودُب قماء اب :أم ،ىذا ُب حمؼ ابن مسعود :حمفا، نقوؿ
 أراد با٢بمؼ الىغة. ،6(ىها شاؼ راؼسبعة أحمؼ ر

كا٢بمؼ، كُب تعميف  ،كالفعل، ـ الثبلثة ا٤بتعارؼ لىيها: االسمأحد أقساـ الكبلو ى ا٢بمؼاصطبلحا:   -2 -أ
ب، حمكؼ ا٢بمؼ ثبلثة أضم " :ُب تعميفو لىحمؼ ،كقاؿ الزجاجي ،7"كال فعل ،ما جاء ٤بعُب ليس باسم" :ا٢بمؼ

كالٍب ىي أبعاضها، ٫بو: العْب  ،كاألفعاؿ ،ا، كحمكؼ األ٠باءها كمعجميهلمبي ،لسنا٤بعجم الٍب ىي أصل مدار األ
كاألفعاؿ ٤بعاف، فأما مع األ٠باء،  كحمكؼ ا٤بعا٘ب الٍب ٘بيء ،، كما أشبو ذلك...(ضمب)، كالضاد ُب (جعفم)ُب 

؛ كا٢بمكؼ ،كاألفعاؿ ،٠باءكال دالة لى  معُب من معا٘ب األ ،كال مقَبنة ،فهي أصوات غّب متوافقة ،حمكؼ ا٤بعجم

                                                           

 .7ص 1ج (،ـ1985-ىػ1405شمح الكافية، المضي، دار الكتب العىمية بّبكت) -1
 .3ص 1، ا٤بقتضب، ا٤بربد، ٙبقي  ٧بمد لبد ا٣بال  لظيمة، لآب الكتب بّبكت، ج18شمح شذكر الذىب، ابن ىشاـ، ص -2
 .11سورة ا٢بج اآلية -3
 .109ص 3الكشاؼ، الز٨بشمم، ج -4

 .36ص 6ا٤بزىم، السيوطي، ج 5-
 .24ص 2تفسّب الطربم، مؤسسة المسالة بّبكت، ج -6
 .9ص 1الكتاب، سيبويو، ج -7
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ا٢بمؼ ما دؿ لى  معُب  :أنو يقاؿ وفه ،الذم يىتمسو النحويوف وكى ،حمكؼ ا٤بعا٘ب ا حدٌ ا أصل تمريبها، أمٌ هنٌ أل
 :2ٲبكن تقسيم ا٢بمؼ إٔب ،إٔب قوؿ الزجاجي . كاستنادان 1"كما أشبو ذلك (،ٍب)، (إٔب)، (من) :٫بو ه،ُب غّب 

 .ن حمكؼ ا٥بجاء الثمانية كالعشمين: كىي رل حمؼ محركؼ المباني -
حسب تعبّب  ،كال فعل ،ليس باسم ،ما جاء ٤بعُبأك  ،كىي رل حمؼ دؿ لى  معُب ُب غّبه حركؼ المعاني: -

  كالعطف... ،كاالستفهاـ ،اب ، حمكؼ ا١بمسيبويو السٌ 
 كا٢بمؼ قسماف:

 ،(ىلػػ )ر  ،من الكىمات ،آلم غّبه ُب لمابان إالذم ال ٰبدث  و العامل أيضا، ىكيسم  غّب الحرؼ العاطل: -
 كغّبىا. ،(لوال)ك ،(نعم)ك ،(لبل)ك
حسب  ،كالفعل ، حمرة االسمُب آلم غّبه من الكىمات، فتتغٌّب  تغيّبان  :، أملمابان إما ٰبدث  الحرؼ العامل: -

 ا٢بمؼ الذم يسبقو.
تاف الىٌ  (إذ)ك ،(إف)احدا، ككاألحمؼ الٍب ٘بـز فعبل ك  ،كنواصب ا٤بضارع ،حمكؼ ا١بم كالحركؼ العاملة ىي:

كألواهتا،  (،مٌب)ك، (مهما)ك ،(ما)ك ،(منػػ )ر  ،أ٠باء ال حمكؼ ،٘بزماف فعىْب، كبقية األدكات الٍب ٘بـز فعىْب
، فتنصب (إفٌ )الٍب تعمل لمل  ،كتمفع ا٣برب، كال النافية لىجنس ،الٍب تنصب االسم ،بهة بالفعلكاألحمؼ ا٤بش

كا٢بمكؼ  ،كتنصب ا٣برب ،ُب العمل، فَبفع االسم (ليسػػ )ا٤بشبهات ب (،إف)، ك(ال)ك ،(ما)كتمفع ا٣برب، ك ،االسم
 كىي:  ،حد كثبلثوف نولااك  ،بنوليها

 الٍب تنصب الفعل ا٤بضارع. (لن)ك ،تاف ٘بزماف فعبل مضارلا كاحداىال (اػٌ ك)٤ب، (ٓب) :مثل ،أحمؼ النفي -1
 .كربل( ،كال ،كإف ،كجّب ،جلأكإم، ك  ،كبى  ،منع) :كىي ،أحمؼ ا١بواب -2
 .إف()ك ()أم :كٮبا ،التفسّب احمف -3
 .ك٤با( ،كأما ،كلوما ،كلوال ،)لو، كإذما(، ا١بازمتاف)ك (،)إف :كىي ،أحمؼ الشمط -4
 .كال( ،كلوما، كلوال ،كأاٌل  ،)ىبل :كىي ،كالتندٙب حضيضأحمؼ الت -5
 .و(كل ،كأما ،)أال :كىي ،ْب ػأم الطٌىب بًىً ػ  أحمؼ العمض -6
 .كما، يا( ،كأما ،)أال :كىي ،أحمؼ التنبيو -7
 .كإذما ا١بازمتاف( ،إفك كال الناىية،  ،كالـ األمم ،كنواصب ا٤بضارع ،كسوؼ ،السْب) :كىي ،أحمؼ االستقباؿ -8

                                                           

 .54، ص4اإليضاح ُب لىل النحو، الزجاجي، ٙبقي  مازف ا٤ببارؾ، دار النفائس ط -1
 .569-557ص 2يماجع جامع الدركس العمبية، الغبلييِب، ج 2-
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 .كقد( ،ب القسمالتوريد، كالبلـ الٍب تقع ُب جواكأف، كالـ االبتداء، كنوف  ،إفىي ) ،أحمؼ التوريد -9
 .كىل( ،الستفهاـ: ) ا٥بمزةحمفا ا -10
 .(كلو ،كىل ،ليت) :كىي ،أحمؼ التمِب -11
 .()لعل :كىو ،اؽفكاالش الَبجي حمؼ -12 

 .(كرأف ،الكاؼ) :كٮبا ،حمفا التشبيو -13
 .كالباء( ،كمن ،كما ،كأفٍ  ،)إفٍ  :كىي ،أحمؼ الصىة -14
 .)ري( :كىو ،حمؼ التعىيل -15
 .)ربل( :كىو ،حمؼ المدع كالزجم -16
 .كالـ ا١بواب( ،كالـ البعد ،كالـ االبتداء ،ممكالـ األ ،)الـ ا١بم :كىي بلمات،ال -17
 .)قامت، كقعدت( :٫بو ُب ىي التاءك  ،تاء التأنيث -18
مىا أىٍغنىى عىنّْي  :قولو تعأب و٫ب ،لند الوقف ،طائفة من الكىمات سارنة تىح ي  ىاءه  :كىي ،كتىاء السٌ  -19
ي سيٍلطىانًيىوٍ ىىلىكى عىنّْ .مىالًيىوٍ 

1. 
كأحمؼ  ،دٙبنكالت تحضيضكأحمؼ ال ،كحمفا االستفهاـ ،كال الناىية ،مم)الـ األ :كىي ،أحمؼ الطىب -20

 .جي(كحمؼ الَبٌ  ،كأحمؼ التمِب ،العمض
 .(٠باء لفظان الم األأك )نوف سارنة تىح   :حمؼ التنوين -21
 .أحمؼ النداء -22
 .أحمؼ العطف -23
 .رعأحمؼ نصب ا٤بضا -24
 ا٤بضارع. أحمؼ جـز -25
 .حمؼ األمم -26
 .حمؼ النهي -27
 .األحمؼ ا٤بشتبهة بالفعل الناصبة لبلسم المافعة لىخرب -28
 .األحمؼ ا٤بشتبهة بىيس المافعة لبلسم الناصبة لىخرب -29
  .حمكؼ ا١بم -30

                                                           

 .29-28ا٢باقة اآليةسورة  -1
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 كلو، كٮبزة التسوية(. األحمؼ ا٤بصدرية، الٍب تسم  ا٤بوصوالت ا٢بمفية، كىي: )أف، كأف، كري، كما، -31
مىة ا١بأك الفعل بالفعل، أك الٍب تمبط االسم باالسم،  ،يؤدم حمؼ ا٤بعُب كظيفة المبط كظيفة الحرؼ: -ب

 نوع الثا٘ب الذم ٫با يقصدكف النٌ كحمؼ جاء ا٤بعُب، إ٭بٌ  ،كفعل ،اسم" :حاة ُب تقسيمهم الثبلثيبا١بمىة، كالنٌ 
كرابطة ا٢بدث كحدث،  ،ذات :ا٤بعا٘ب ثبلثة أفٌ  ،ُب األقساـ الثبلثةىم الكبلـ م صبصدد البحث فيو، كدليل ح

ا٢بمؼ، أف الكىمة إف دلت لى  معُب ُب غّبىا فهي حمؼ،  :بطةاالفعل، كالم  :االسم، كا٢بدث :فالذات ،بالذات
 .1"كإف دلت لى  معُب ُب نفسها فهي اسم، فإف دلت لى  زماف ٧بصل فهي الفعل

حسب ما يقتضيو  ،ياؽطار السٌ إفيحدث التفالل ُب  ،كالفعل ُب ا١بمىة ،كاالسم ،ا٢بمؼكتتم العبلقة بْب        
 ،ا٢بمؼ يدؿ لى  معُب ُب غّبه() بقو٥بم: ،كا لنوكىذا ما لربٌ  ،جديدة حدث ا٢بمؼ معافالنظاـ الىغوم، فيي 

 كال ٰبمل ا٢بمؼ داللة معجمية. ،داللة ا٢بمؼ متوقفة لى  ذرم ا٤بتعى  أفٌ  :كمعُب ىذا
 ،رحمكؼ ا١بم، كحمكؼ العطف...  ،ا٢بمكؼ ذات ا٤بعا٘ب :كىي ،األداة األصىية"بْب  ،اـٛبد ميز حساف كق    

كالشمط، كالٍب تستعمل ُب  ،كالتكثّب ،ُب االستفهاـ (ريفك)، (رم) :مثل ،ا٠باأك كقد تكوف ظمفا  ،كاألداة اولة
 (أم)ك ،(ما)ك ،(من)كرنقل  ،امة ناقصةألفعاؿ التٌ رتحويل بعض ا  ،ضمّبان أك رما قد تكوف فعبل   ،تعىي  ا١بمل
 .2"كالتعجب ،كاالستفهاـ ،مطإٔب معا٘ب الشٌ 

 :كىي ،كالذم يصل إٔب ٜبانية ،٪بىيزيةلكبلـ ُب الىغة اإلاأثم تقسيم  ،ا ُب تقسيم ٛباـ حسافجىيٌ ك كيبد     
كمن ٩بيزات ا٢بمؼ ما  (،التعجبك  ،كحمؼ العطف ،كحمؼ ا١بم ،مؼكالظٌ  ،كالفعل ،فةكالصٌ  ،كالضمّب ،)االسم
 يىي:
 .كال يكوف لربان  ،ال ٯبوز أف ٱبرب لنو -
و ال يأتىف مع رما أنٌ   ،داللة فيد)ٍب قد( ال يأك )ُب أ(  :قىت وفى ،ال يأتىف من ا٢بمؼ مع ا٢بمؼ ربلـك" -

(  :قىت وفى ،الفعل (، كٓب ٘بم ذرم أحد)أأك )لن يقـو ٓب يكن  ،ٔب أحدك تشّب إكٓب يعىم ا٤بخاطب أنٌ  ،يقـو
  .3"ربلمان 

ما  ،فيىحقهما من التصاريف ،كبنائهما ،ُب ذاهتما ،كاالسم ،، فيدلل ُب تغيّب الفعلكال تتغّب   ،غّبٍّ أداة تي "أنو  -
 :فنقوؿ ،)حجم( :ّب ُب رىمةغالتص و٫ب ،لن حالوفيهما، د حمكؼ ا٥بجاء الٍب كنضٍ  ،كالفعل ،يزيل االسم

                                                           

 .13، صشمح شذكر الذىب، ابن ىشاـ -1
 .12الىغة العمبية معناىا كمبناىا، ٛباـ حساف، ص -2
 .3ص 8شمح ا٤بفصل، ابن يعيش، ج -3
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 (،ليٍّ عى فػي ) :إٔب كزف (لعٍ فػى ) :كأزالتو من كزف ،توفقد غّبٌ  ،ثالثة كٙبدث ياء ،نت مفتوحةكرا ،ا٢باء م  ضى ( فتي )حجٌّب 
 .1"ةلدٌ  فتزيد حمكفان  ،)أحجار( :فتقوؿ ،ك٘بمعو

 ،كحنطة ،دارأك  ،كلصفور ،كفمس ،رخالد  ،رىمة تدؿ لى  معُب ُب نفسها غّب مقَبنة بزماف االسم:  -2
ما دؿ لى   االسم :ماجسٌ الاسم، كقاؿ ابن  وفه ،دلل لىيو حمؼ من حمكؼ ا١بمو رل ما فو ا٤بربد بأن  لمٌ "كماء، ك

 :ارايبفنصم الالو كقاؿ أب ،بلـلكاأللف كا ،ضافةكاإل ،ل التنويناالسم ما احتم فماء:كقاؿ ال (،معُب غّب مقَبف بزماف
ال بالغمض لى  الزماف  ،من غّب أف يدؿ ببنيتو ،ٲبكن أف يفهم بنفسو كحده ،لفظ داؿ لى  معُب مفمد :االسم
 ،)رتبا( :كاأللف من ،)رتبت( :رالتاء من  ،لبار لنوح اإللبلمتو أف يصٌ "، ك2"الذم ُب ذلك ا٤بعُب ،اصل

حمؼ أك  ،)يا أيها الناس( ػػر  ،حمؼ النداءأك  ،)فمس( ػػكالتنوين ر ،)المجل( ػػر  ػ(،ال)يقبل أك  ،)رتبوا( :من واككال
 ،الذم كصفوه لو ،انطبلقا من ا٢بمؼ ،اة بْب أصناؼ االسمحز الن. كقد ميٌ 3"(  بوث)التمد لى  من ت ػػػر  ،ا١بم
 :4كىي راآلٌب ،كمعناه ،نوا ُب رل صنف مسماهفعيٌ 
 .ليوإاسم يدؿ لى  مشار  اسم االشارة: -
 .حاضمأك اسم يدؿ لى  متكىم غائب  الضمير: -
 .اهشبهأك ٤با يعده من ٝبىة  ،اسم يدؿ لى  مبهم بعْب الموصوؿ: -

 :نستدؿ بالشكل اآلٌب ،كلىتوضيح
 االسم

 ما دؿ لى  معُب ُب نفسو غّب مقَبف بزماف
 لاـ/لىي
 ٱبتص
 

 مشار إليو         مكاف   مبهم ٱبتص ٗبا بعده أك غائب   زماف أك ٨باطب أك موصوؼ با٢بدث   متكىم      
 )اسم إشارة(     )الظمكؼ(       )ا٤بوصوالت(        )الصفات(             )الصمائم(                          

 

                                                           

 .43األصوؿ ُب النحو، ابن السماج، ٙبقي  لبد ا٢بسن الفتىي، مؤسسة المسالة بّبكت، ص -1
 .14ص 2جامع الدركس العمبية، مصطف  الغبلييِب، ج -2

 .15ص 2، جا٤بمجع نفسو 3-
 .40الصمفية ُب كصف الظاىمة الىغوية، لطيفة النجار، دار البشّب األردف، ص دكر البنية -4
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 راآلٌب:االسم   أقساـك 
 .راف بعض حمكفو مزيدان  ما  وكا٤بزيد ى ،رانت ٝبيع حمكفو أصوال ما  وكاَّمد ى المزيد:ك المجرد  -أ

زبمج، )ك (،)لظاـ :٫بو ،كربالي ٦بمد ،طيب(ك  ،)لن  :٫بو ،كلدد حمكفو ثبلثة ،يتفمع إٔب ثبلثي"ك المجرد: -1
كلىيو فأقل أبنية  ،كفمزدؽ( ،جل)سفم  :٫بو ،زبارج(، كٟباسي ٦بمد :ج ،ذلك و٫بأك من حىية  ،كالزينة ،ا٢بىية

 ةكحمؼ يكوف كاسط ،كحمؼ يوقف لىيو ،من حمؼ يبتدأ بو ،التداؿ الكىمة ُب و البدٌ ألنٌ  ؛األ٠باء ثبلثة أحمؼ
 ،وا مقارنتهما، ففصىوا بينهما بثالثىي رمً   ،ا تنافيالّب سارنا، فىمٌ را، كاألتحٌم ؿ ٯبب أف يكوف مي ك األ فٌ إبينهما، إذ 

رثم استعماال األعترب الثبلثي يي ٥بذا ك كمذ،  ،سة :امإذ أصىه ذ(من)ك (،ةن)س: ٫بو ،كال سكوف ،ال ٘بب فيو حمرة
 كألّبان  ،االستعماؿة ك فٌ فائو كالمو، كيىيو المبالي ُب ا٣ببْب  ،بسبب حجز حشوه ؛ة حمكفوكقىٌ  ،٣بفتو ،لند العمب

ماسي أقل ىغ غاية الثقل، كا٣ببسداسي ال من ًِب بي  وقص  ما يصل إليو بناء االسم اَّمد، فىأ وكى ،ماسيا٣ب
 .  كفيما يىي نفصل ُب أبنية اَّمد بأنوالو:1"كرثمة حمكفو ،لثقىو ؛استعماال ُب الىغة العمبية
ل العمب مضمومة، كقد استعمأك مكسورة أك ا مفتوحة مٌ إكوف ه تؤ فاف ،ىي اثنا لشمة بناء أبنية الثبلثي المجرد:

 :2كىي ،ٮبىوا اثنْبأك  ،أبنية ةلشم 
 .كٖبس( ،) جهل:٫بو ،كصفة ،لمم(ك ) زيد،  :٫بو ،تكوف ا٠باك  ،كسكوف العْب ،ل: بفتح الفاءعٍ / فػى 1
 .) حسن(:٫بو ،كصفة ،)سفم(: ٫بو ،كيكوف ا٠با ،فتح الفاء كالعْببل: عى / فػى 2
 .)حذر( :٫بو ،كصفة ،)رتف( :٫بو ،كيكوف ا٠با ،: بفتح الفاء كرسم العْبلعً / فى 3
 .)رفؤ( :٫بو ،كصفة ،) لضد(:٫بو ،كيكوف ا٠با ،فتح الفاء كضم العْببل: عي / فػى 4
 .)بشم( :كصفة ٫بو ،قسم(ك )لجل،  :٫بو ،كيمد ا٠با ،ل: بكسم الفاء كسكوف العْبعٍ / فً 5
كقد استدرؾ ابن لصفور  (،إبل)فات إال كالصٌ  ،٠باءٓب يمد منو األ ،لبناء نادركىذا ا ،ل: بكسم الفاء كالعْبعً / فً 6

كأتاف  ،ضخمة :فات: اممأة بىد، كمن الصٌ (سنافإقط، صفمة األ)طل لىخاصمة، كإبط كإ"٠باء: لى  سيبويو من األ
 .3"كلود :إبد
 
 

                                                           

 . 17-16التبياف ُب تصميف األ٠باء، أٞبد حسن رحيل، ص -1
 .24-٨23بتصم الصمؼ، لبد ا٥بادم الفصىي، ص -2
 .17، ابن لصفور، صالكبّب ُب التصميف ا٤بمتع -3
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 ال" :إذ يقوؿ سيبويو ،قـو لدل() :كصفة ٫بو ،)لنب( :٫بو ،بكسم الفاء كفتح العْب، كيكوف ا٠با :لعى / فً 7
دينا قيما، "، كاستدرؾ لىيو ُب قو٥بم: 1"رقو٥بم قـو لدل  ،وصف بو ا١بمعينعىمو جاء صفة إال ُب حمؼ معتل 

 .2"ركل، صمل
 .)حىو( :كصفة ٫بو ،)فعل( :٫بو ،بضم الفاء كسكوف العْب: تكوف ا٠با :لعٍ / فػي 8
 .3﴾ًإلىى شىٍيءو نيكيرو  :ُب قولو تعأب ، رماكصفة ،)لن ( :٫بو ،كتكوف ا٠با ،ل: بضم الفاء كالعْبعي / فػي 9

ا: رقولو تعأب  ،كصفة ،(د)صم  :٫بو ،كتكوف ا٠با ،ل: بضم الفاء كفتح العْبعى / فػي 10 أىٍىلىٍكتي مىاالن ليبىدن
4، 

 .(رثّبان   :لعصفور ضخم المأس كا٤بنقار، لبدا)صمد: طائم أررب من ا
 :5فهما ،فا٤بهمبل افأما البناء

كالضم  ،رماىة االنتقاؿ من الكسم إٔب الضم، فالكسم ثقيلو ٮبالو ىإكسبب  ،ل: بكسم الفاء كضم العْبعي / فً 11
كىالسَّمىاًء ذىاًت اٍلحيبيكً : ا قماءة البعض لقولو تعأبأمٌ  ،كٓب يمد ُب ربلـ العمب ،أثقل منو

كضم  ،بكسم ا٢باء ،6
مت ا٢باء سً كري  ،ك( بضم ا٢باء كالباءبي ػػػ)ا٢بي  :األصل فيها ىو أفٌ  :ثافيمل فمي  "، كقماءة شاذة :الباء، فّباىا البعض
 ؛ىذه القماءة من تدالل الىغات أفٌ  :يمل فمي  ثالث"، ك7"افيسب ىذا التحىيل أليب حكني  ،(اتبالا لكسمة )ذاتً 

 كرجع إٔب الضمٌ  ،غفل لن الكسم ،ط  با٢باء مكسورةا ني ٮبا، فىمٌ كبكسم  ،)ا٢ببك( كردت بضم ا٢باء كالباء ألفٌ 
  .8"وجيو البن جٌِب ب ىذا التٌ سً كني  ،فتدالىت لغتاف ،لشهمتو
 ص  ، ك٥بذا التى (لعي فً )و أقل ثقبل من ثقل كسماٮبا لو ما فيو من الثقل غّب أنٌ  ،ل: بضم الفاء كرسم العْبعً / في 12

 .االست((، ك)الشم، ك)رٍب()ك (،األسود الدؤٕب ونسب إليها أبل: قبيىة يي ئً دي ) :٫بو ،بالفعل ا٤ببِب لىمجهوؿ
 حسب اآلٌب: ،السكوفأك بسبب التبلؼ ا٢بمرة  ؛عضهابكقد يتدالل ىذه األبنية ُب  -
ف( تً كُب )رى  ،ذ( بكسمتْبخً ك)فً  ،د( بفتح فسكوفخٍ قاؿ فيو )فى يي  ،افالوجه ٯبوزبفتح فكسم )فخد(  :لعً / ُب فى 1

 ف( بكسم فسكوف.تٍ ك)رً  ،ف( بفتح فسكوفتٍ ٯبوز فيو )رى 
                                                           

 .315ص 2الكتاب، سيبويو، ج -1
 .17صفور، صا٤بمتع، ابن ل 2-

 .6سورة القمم اآلية -3
 .6سورة البىد اآلية -4
 .26التبياف ُب تصميف األ٠باء، أٞبد حسن رحيل، ص -5
 .6سورة الذاريات اآلية -6

 .159ص 2ا٥بمع، السيوطي، ج 7-
 .500ص 1شمح الكافية الشافية، ابن مالك، ج -8
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 .بضم فكسم ( نً ٯبوز فيو )لي  ، (ني )لي  :بضمتْب ٫بو :لعي / ُب فػي 2
 .د( بفتح فسكوفضٍ ٯبوز فيو )لى  ،د(ضي )لى  :٫بو ،بفتح فضم :لعي / فػى 3
 .ل( بكسم فسكوفبٍ إً ٯبوز ) ،ل(بً )إً  :٫بو ،بكسمتْب :لعً / ُب فً 4
 م.سي م كيي سي لى  لي  سان قيا ،ل( بضمتْب لى  رأمفي )قػي  :ٯبوز فيو ،ل(فٍ )قػي  :٫بو ،بضم فسكوف :لعٍ / فػي 5

 كىي: ،منها 2، التمد العمب ٟبسة1فزاأك مد: يعتمد ُب بنائو لى  ستة * أبنية المبالي اَّ
 ،)شهم: ا١بمئ( ،ك)شهم( ،)سىهب( :٫بو ،كصفة ،)جعفم( ، ٫بو:يكوف ا٠با ،ؿ كالثالثك بفتح األ :لعىى / فى 1

 .: مسنة(أم، )شهمبةك ،شهمبة(أك )لجوز شهمبة  ، ٫بو:كمن ذلك بالتاء
: ا٤بولع بالشيء ، أم) دردح(، كدردح) :٫بو ،كصفة ،)زبمج( :٫بو ،كيكوف ا٠با ،لو كثالثوأك ل: بكسم عىً / فً 2

 .كالعجوز(
 :٫بو ،كصفة ،لؤلسد رأصبع االنساف(): كىو ،)بمثن( :٫بو ،كيكوف ا٠با ،ؿ كالثالثك بضم األ :لعىي / في 3

 .(بل كا٣بيل)ا١بمشع  العظيمة من اإلك ،)جمشع(
: ىو )سبطمك ،)سبطم( :٫بو ،كصفة ،)قمطم( :٫بو ،يكوف ا٠با ،كسكوف ثالثو ،كفتح ثانيو ،لوأك بكسم  :لٍ عى / فً 4
 .طويل(ال
: ما يتفمؽ من ىو )قىفعك ،ك)قىفع( ،)درىم( :٫بو ،يكوف ا٠با ،كفتح ثالثو ،كسكوف ثانيو ،لوأك بكسم  :لىى عٍ / فً 5

 ،ا٥ببىع: األروؿ العظيم(ك : األٞب  الطويل ا٤بشوؽ، ىو )ا٥بجمع، كع(كىبى ،)ىجمع :٫بو ،كصفة ،ا٢بديد إذا طبع(
 (لىى عٍ فػى )لفش لى  كاأل ،أثبتو الكوفيوف .كفتح ثالثو ،كسكوف ثانيو ،لوأك بضم  (،لىى عٍ فػي ) وفه ،ا البناء السادسأمٌ  -

أف ما ٠بع من  كقالوا ،ا البصميوف فأنكمكهأمٌ ، ك كصفة )جمشع( ،)جخدب( :٫بو ،فاألصل فيها الضم ،بالفتح
كما  (،عىلفى )كالفمع  ل(،عىفي )التربكا األصل  إذ ؛خدب()جي  :٫بو ،فاألصل فيها الضم ،بالفتح (عىلفى )األ٠باء لى  

ك بكسم األ ،ل(بكضي ،رب)زئ :٫بو ،ال تصىح أف تتخذ قياسا ،شاذةأك فهي ألفاظ نادرة  ،كرد لن غّب ىذه األبنية
 .3كضم الثالث ،كسكوف الثا٘ب ،ؿ
 ،سيبويو اكا٣بامسة ٓب يذرمى ،منها أربعة متف  لىيها لند لىماء العمبية ،فيبِب لى  ٟبسة أبنية اسي المجرد:مخال

 :4فهي ،أما األربعة
                                                           

 .27-26التبياف ُب تصميف األ٠باء، أٞبد حسن رحيل، ص -1
 .25ص 1مح تصميف ا٤باز٘ب، ابن جِب، جش 2-

 .56، كا٤بمتع، ابن لصفور، ص49ص 1، كالشافية، ابن ا٢باجب، ج69ص 1ا٣بصائص، ابن جِب، ج -3
 . 27-26التبياف ُب تصميف األ٠باء، أٞبد حسن رحيل، ص -4
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 .بل كالطويل()مشمدؿ( )الشممدؿ: السميع من اإل :كصفة ٫بو ،كفمزدؽ( ،)سفمجل :٫بو ،كيكوف ا٠با :لىى ىٍ عى / فػى 1
 :بعتةكا٣ب ،ا٣ببعثن)ك ،لبعثن(): ٫بو ،كصفة ،زلبل كلذلبىة( )ا٣بزلبل: الباطل() ل :٫بو ،يكوف ا٠با :لىى ىٍ عى / فػي 2

 .كاألسد( ،المجل الضخم الشديد
  .لى  ذلك تكوف ا٠باك  ،ىي العجوز ا٤بسنة ُب:لسّباكقاؿ ا ،(ش)جحمم  :٫بو ،إال صفة تكٓب يأ :لىً ىى عٍ / فػى 3
)جمدحل الضخم من  ،) جمدحل(: ٫بو ،كصفة ،ء ا٢بقّب()قمطعب الشي، ب(عٍ طى مٍ )قً  :٫بو ،يكوف ا٠با :لىٍ ىى عٍ / فً 4
 بل(.اإل
 فهو: ،سيبويو هالذم ٓب يذرم  ،ا البناء ا٣بامسأمٌ 
: ٫بو ،بيدمكالزٌ  ،ماجكزاده ابن السٌ  ،كرسم الثانية ،ٔبك ـ األبلكفتح ال ،كسكوف العْب ،بضم الفاء :لىً ىى عٍ / فػي 5

 .٤1بزيدفوه ضمن أبنية ابعض العىماء صنٌ  فٌ أ غّب ،)ىندلع(
ىي األرثم استعماال ُب الىغة العمبية، كتىيها المبالية، فا٣بماسية، رما  ،زاف األ٠باء الثبلثية اَّمدةأك كنبلحظ أف     

من: ا٤بقطع الطويل ا٤بقفل )ص+ح+ص(، كا٤بقطع القصّب )ص+ح(، كإذا دلىها  ،يبلحظ أهنا تتألف رىها
ك فاؿ(، فيكوف ا٤بقطع )ص+ح+ح( الطويل، كمنو فتقسم ىذه األالتنوين تنتهي ٗبقطع مقفل، كلند التبار كزف )

 :2زاف إٔب ثبلثة أقساـ
 التنوين:أك وصل عند ال -أ
 رجله: مقطع قصّب+ مقطع قصّب+ مقطع طويل مقفل )صح+ صح+ صح ح(.-
 حيٍسنه: مقطع طويل مقفل+ مقطع طويل مقفل )صحص+ صحص(.-
: مقطع طويل مفتوح+ مقطع طويل مقفل )صح-  ح+ صحص(.ماؿه
 عند الوقف: -ب
 رجٍل: مقطع قصّب+ مقطع طويل مقفل )صح+ صحص(.-
 حٍسٍن: مقطع طويل مقفل بصامتْب )صحصص(.-
 ماٍؿ: مقطع مديد مقفل بصامتْب )صححص(.-

 أما ُب المبالي، فىو كزناف إيقالياف:
 عند الوصل: -ت
 .صحص+صح+ صحص(جعفم: مقطع طويل مقفل+ مقطع قصّب+ مقطع طويل مقفل )-

                                                           

 .49ص 1، الشافية، ابن ا٢باجب، ج22ص 2، ا٤بزىم، السيوطي، ج56ا٤بمتع، ابن لصفور، ص -1
 .42، 40يماجع الصمؼ كاألصوات العمبية، ديزيمة سقاؿ، ص -2
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 ىزبم: مقطع قصّب+ مقطع طويل مقفل+ مقطع طويل مقفل )صح+ صحص+ صحص(.-
 عند الوقف: -ث
 جعفٍم: مقطع طويل مقفل+ مقطع طويل مقفل )صحص+ صحص(.-
 ىزبم: مقطع قصّب+ مقطع مديد مقفل )صح+ صحصص(.-
 زاف بْب الوقف كالوصل:أك أما ُب ا٣بماسي فيبىغ ثبلثة * 
 الوصل: -أ
 ل مقفل+ مقطع قصّب+ مقطع طويل مقفل )صح صحص+ صح+صحص(.سفمجل: مقطع طوي-
 + مقطع طويل مقفل )صحص+ صحص+ صحص(.قمطعب: مقطع طويل مقفل+ مقطع طويل مقفل-
 جحممش: مقطع طويل مقفل+ مقطع قصّب+ مقطع طويل مقفل )صحص+ صح+ صحص(.-
 الوقف: -ب
 حص+ صحص(.سفمجل: مقطع قصّب+ مقطع طويل مقفل+ مقطع طويل مقفل )صح+ ص-
 مقطع مديد بصامتْب )صحص+ صح صص(.قمطعب: مقطع طويل مقفل+ -
 جحممش: مقطع طويل مقفل+ مقطع قصّب+ مقطع طويل مقفل )صحص+ صح+ صحص(.-

 زاف الصوتية ُب األ٠باء ُب حالٍب الوصل ككالوقف.ك كىذا يبْب االلتبلؼ ا٤بوجود بْب األ
 :٫بو ،سبعة أحمؼ ،كأقص  ما يبىغو االسم بالزيادة ،ل االسمبزيادة أحمؼ لن أص   مزيدان كيسمٌ  المزيد: -2

 كتأٌب لى  نولْب: ،رجع لنو( أحد قـو أراد أمما ٍبٌ  :)احم٪باـ: احم٪بم، ٰبم٪بم ،احم٪باـ()، ك()استغفار
 :صىوأك  ،ك)جبلؿ( ،()رفٌ  :صىوأك  ،)رفاؼ( رمرت الفاء :مثل ،ٗبضالفة حمؼ من  حمكؼ االسم األصوؿ -أ

 .()جلٌ 
 :بعض حمكؼ الزيادة لىيو بإضافة -ب
 .أربعة أحمؼأك ثبلثة أك حمفْب أك بزيادة حمؼ  :ُب الثبلثي -
 .ثبلثة أحمؼأك بزيادة حمؼ كحمفْب  :ُب المبالي -
فيصبح  ،بعثمل(ق) :مثل ،حمؼ من بعد اآللمأك  ،)سىسبيل( :٫بو ،بزيادة حمؼ من قبل اآللم :ماسيُب ا٣ب -

  .اقة الكثّبة الوبم(اة: النٌ ثم بعقمل: البعيد الكثّب الوبم، ثبعق)، ماة(ث)فبع :مثل ،مع التاءأك سداسيا 
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، كإذا أردنا تتبع أبنية 1"كزنان  أرثم من ٜبانْبكزيد لىيها بعده  ،كزنا (308بىغ ُّا سيبويو)"زاف ا٤بزيد رثّبة أك ك     
كٲبكن  ،الكبّب( ا٤بمتع)ُب رتاب  ،كابن لصفور ،بيدمكرتاب األبنية لىزٌ  ،فيجب العودة لكتاب سيبويو ،ا٤بزيد

 التمثيل ٤با سب  ُّذا ا٤بخطط:
 االسم
 

 ٦بمد                                       مزيد
 

 ثبلثي   ربالي   ٟباسي             ربالي   ٟباسي   سداسي    سبالي
 
يقسموف ك  ،كمعتل ،صحيح :كفو إٔبحم  ينقسم االسم بالنظم إٔب نولي المقصور كالمنقوص كالممدكد: -ج

كيقتصمكف لى  تبياف أحكاـ  ك٩بدكد، ،كمنقوص ،مقصور :كا٤بعتل إٔب ،فالكمض ،كمهموز ،سآب :ٔبإالصحيح 
ىي  ك  ،كشيوع أحكامها فيها ،كا٤بهموز ا٤بضالف ُب األفعاؿ ،آبة السٌ كذلك لقىٌ  ،كا٤بنقوص ،ا٤بمدكدك  ،ا٤بقصور
 :2فوهنام رما يع

 .ةا٣بإب من ا٢بمكؼ العىٌ  ،باالسم ا٤بعمى  و: ىحيحالصٌ  -
 .كالتضعيف ،ا٣بإب من ا٥بمزة ،االسم الصحيح و: ىالمالسٌ  -
 .حمكفو األصوؿ ٮبزة معاآلٌب  ،االسم الصحيح و: ىالمهموز -
 .اآلٌب حمفاف من جنس كاحد ،االسم الصحيح و: ىالمضاعف -
 سم إٔب:، كينقا٤بشتمل لى  بعض حمكؼ العىة االسم و: ىلمعتلا -
 .)فدكل، كشٌب، كلصا( :مثل ،ألف مقصورة الزمة هالذم آلم  ،االسم ا٤بعمب و: ىالمقصور -أ

 .)شادم، ممتدم( :مثل ،قبىها رسمة ،الذم آلمه ياء الزمة ،االسم ا٤بعمب و: ىالمنقوص -ب
 .)صحماء، شتاء(: مثل ،قبىها ألف زائدة ،الذم آلمه ٮبزة ،االسم ا٤بعمب و: ىالممدكد -ج
 :3نولاف قياسي ك٠بالي ،ل من ا٤بقصور كا٤بمدكدكر

                                                           

 .٨26بتصم الصمؼ، لبد ا٥بادم الفضىي، دار القىم بّبكت، ص -1
 .31، صا٤بمجع نفسو 2-
 .100-99التبياف ُب تصميف األ٠باء، أٞبد حسْب رحيل، ص 3-
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 .ِب بو الىغويوفكقد لي  ،مده لند العمبأك : ما يفتقم إٔب ٠باع قصمه السماعي-
 وكظيفة النحوم، كى وكى ،ربلـ العمب  ءمن استقما ،ه بقالدة مقمرة معىومةمدأك ما لىم قصمه  و: كىسيياالق-

فا ىب اآللم ألقي  ،و إذا فتح ما قبل آلم ا٤بعتلألنٌ  ؛ىتـز بفتح آلمهم ،حيحـ لو نظّب من الصٌ رل اسم معتل البٌل 
 :مثل
 :٫بو ،اسم ا٤بفعوؿ من غّب الثبلثي معتل البلـ، كرذا اسم الزماف كا٤بكاف، كا٤بصدر ا٤بيمي من غّب الثبلثي -1

، مستخمج( :حيحكنظّبىا من الصٌ  ،)معط ، مصطف ( ، ٧بَـب  .) مكـم
)ا٤بمم ،  :٫بو ،مصدرا ميميا معتل البلـأك  ،مكافأك  ،اسم زماف ،ح ا٤بيم كالعْبل بفتعى فٍ ما راف لن مى  -2

  .لل(د)مذىب، م :كنظّبىا من الصحيح ،ا٤بسع (
 ،)فعبلف(أك  ،)أفعل(أك  ،إذا راف الوصف منو لى  )فعل( ،معتل البلـ ،ل البلـز مكسور العْبعً مصدر فى  -3
 .)فمح، كلطش( :فإف نظّبىا ،)طوم، طول( ،()الصدل، صدل :٫بو ،عل بفتح العْبفى و كى
 :٫بو ،كسكوف العْب ،بكسم الفاء ،عىة(كفتح العْب ٝبعا )فً  ،بكسم الفاء عل(معتل البلـ لى  )فً ما راف  -4
  ، )رسمة كرسم(.ة كقمب(ب)قم  :كنظّبٮبا من الصحيح ،)ممية كممل( ،القمية كقمل()
 ،)مدية كمدل( :٫بو ،بضم الفاء ،و(ىى عٍ اء كفتح العْب ٝبعا )فػي ل( بضم الفعى تل البلـ لى  )فػي عما راف من ا٤ب -5

 .)قمبة كقمب( :فإف نظّبٮبا ،كرس ( ،)رسوة
ك)الدنيا  ،ربل القصول كالقصا  ،( التفصيل من ا٤بعتل البلـأنث  )أفعل ،ما راف لى  )فعل( ٝبع )فعى ( -6

 .)رربل كررب( :فإف نظّبٮبا ،كالدنا(
 :فإف نظّبٮبا ،ك)حص  كحصاة( ،)قطاة، قطا( :٫بو ،كبْب كاحده بالتاء ،نوبي ما راف اسم جنس يفمؽ -7

 .)شجمة كشجم(
 :كنظّبٮبا ،)ممم ، مهدل(: واسم آلة ى ،فعل( بكسم ا٤بيم كفتح العْبمً ـ لى  )ما راف من ا٤بعتل البل -8

 .)مربد، مغزؿ(
 :ص ، أ٠ب ، ألم (، كنظّبٮباصفة مشبهة، ٫بو: )أقأك  ما راف معتل البلـ لى  )أفعل( اسم تفضيل -9

 )أفضل، كأحوؿ(.
 الممدكد القياسي:

 قبل آلم ألف زائدة كذلك مثل: ،حيح أم غّب ا٤بهموزلو نظّب من الصٌ  ،ٮبزة هاسم آلم 
، إرماـ( :كنظّبه ،)ألط ، إلطاء( :٫بو ،مصدر )أفعل( من ا٤بعتل البلـ -1  .)أرـم
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)انكسار، استخماج  :كنظّبىا ،)انقضاء، استدلاء، انتهاء( :٫بو ،لـ ا٤ببدكء ُّمزة كصمصدر الفعل ا٤بعتل البٌل  -2
 .كالتبار(

 ،)شفاء، كرغاء، مشاء( :٫بو ،أداءأك داال لى  صوت  ،لفاء كالعْب كالبلـ ا٤بعتل البلـمصدر )فعل( بفتح ا -3
 .كزراـ( ،)صماخ :نظّبٮبا فٌ إف
فإف نظّبٮبا  ،)كأب، كالء، نادل، نداء( :٫بو ،عاؿ( بكسم الفاء مصدرا لفالل معتل البلـما راف لى  )فً  -4

 .)ضماب كقتاؿ(
 ،)لباز :كنظّبٮبا ،كمعطاء( ،)لداء :٫بو ،ك)مفعاؿ( ،فات ا٤بعتىة البلـ لن )فعاؿ(ما راف من الصٌ  -5
 .مهذاب(ك 
 .(كأسىحة ،)سبلح :كنظّبٮبا ،)رساء، كأرسية، رداء كأردية( :٫بو ،معتل البلـ ،رل مفمد )أفعىة( ٝبعا  -6
بل يتوقف لى   ،همدٌ أك عمؼ بو قصمه ما ليس لو قياس يي  ،مالياتا٤بقصور كا٤بمدكد السٌ  كلبلصة القوؿ أفٌ * 
 مالي.السٌ  :إذف فهو ،ماعالسٌ 
 كما ٲبكن قولو أفٌ  ،السنا )الضوء(ك  ،كالفٌب ،كالثمل )الَباب( ،مالي: ا٢بجا )العقل(كمن أمثىة ا٤بقصور السٌ  -

)الفتاء:  ،الفتاء :ماليكمن ا٤بمدكد السٌ  ،مىتـز بفتح ما قبل آلمه ،حيحنظّب لو من الصٌ ا٤بقصور السمالي ما ال 
ما ال نظّب لو  ،كا٤بمدكد السمالي ،اء )نعل(ذكا٢ب ،كالثماء )رثمة ا٤باؿ( ،السناء )السناء: الشمؼ( ،حداثة السن(
 كنعود لىتمثيل حسب ا٤بخطط اآلٌب: ،ألف زائدة هقبل آلم  ،من الصحيح

 ماالس
 

 صحيح                   ممدكد                   معتل
 

 سالم      مهموز      مضاعف                 مقصور        منقوص
 :إٔب مذرم كمؤنث ،: ينقسم االسم بالتبار ا١بنسالمذكر كالمؤنث -د 
 .)رجل، حصاف( :٫بو ،: االسم الداؿ لى  الذرورالمذكر -1
 .)اممأة، فمس( :٫بو ،ناثاالسم الداؿ لى  اإل: المؤنث -2
 كينقسم ا٤بذرم كا٤بؤنث إٔب حقيقي ك٦بازم: -
 .كٝبل( ،)رجل :مثل، االسم الذم لو مؤنث من جنسو و: كىالمذكر الحقيقي -أ/
 .)رتاب( :٫بو ،االسم الذم ليس لو مؤنث من جنسو و: كىالمذكر المجازم -/ب
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 .كناقة( ،)اممأة :٫بو ،م لو مذرم من جنسوذاالسم ال و: كىالمؤنث الحقيقي -ج/
 .لة(ك ا)ط :٫بو ،االسم الذم ليس لو مذرم من جنسو و: كىالمؤنث المجازم -د/
 كينقسم ا٤بؤنث إٔب ٠بالي كقياسي:، عامل أقساـ ا٤بذرم كا٤بؤنث اَّازم معامىة ا٢بقيقي ُب الَبريبتك -
كاأللف  ،)لدٯبة( :٫بو ،)التاء( :نيث الثبلثما ٢بقتو إحدل لبلمات التأ و: كىالمؤنث القياسي -/1

 فظي.  با٤بؤنث الىٌ كيسمٌ  ،)لذراء( :٫بو ،كاأللف ا٤بمدكدة ،)قصول( :٫بو ،ا٤بقصورة
 ،تص ُب تأنيثو لى  ا٤بسموعلكا ،ما ٓب تىحقو أم من لبلمات التأنيث الثبلث و: كىماعيالمؤنث السٌ  -/2

 ،فيستوم فيها لفظ ا٤بذرم كا٤بؤنث ،رة غىب فيها تمؾ التاءكىناؾ صفات مشَب  ،(بيم) :٫بو ،من ربلـ العمب
 :1كىي
 (،اممأة لدكة) :قو٥بم كشذٌ  ،ك)اممأة صبور كشكور( ،)رجل صبور كشكور( :٫بو ،ل(وؿ( ٗبعُب )فالً عي ال: )فػى أك 
 ،ولةمى)ا أمٌ  ،)ٓب أٖبل كأنت صدي ( :كُب قوؿ القائل (،لدك)لى   (صدي )ل رما ٞبيً   (،صديقة)لى   بلن ٞبٍ 

 :٫بو ،و يكثم تمؾ التاء أيضافإنٌ  (،مفعوؿ)ٗبعُب  (وؿفعي )رانت   فإفٌ  ،ال لىفمؽ بينهما ،فالتاء لىمبالغة (،كفمكقة
ال  ،ىذه التاء لبلمة لىنقل إٔب اال٠بية حيث يمل المضي أفٌ  ،)رروبة( :فتقوؿ ،كقد تىحقها التاء ،كجزكر( ،)رروب
 .2ىمذرم كا٤بؤنثلفهي صا٢بة  ،لىفمؽ
 )ميقانو من اليقْب كلدـ الَبدد(. ،)ميقانو( كشذٌ  ،)مهذار( :٫بو ،فعاؿ(ا: )مً ثاني

 )اممأة مسكْب( لى  القياس. :عك٠بيً  (،فقّبة)ٞببل لى   ،)مسكينة( كشذٌ  ،كمنطي ( ،)معطّب :٫بو ،فعيل(ثالثا: )مً 
 يميده. ما ال يتنبو شيء لما وكى ،)مقتم( :٫بو ،بكسم ا٤بيم كفتح العْب ،ل(فعى رابعا: )مً 

ٓب  فإف، ك)ممرت بقتيل من النساء( ،)اممأة جميح كقتيل( :٫بو ،ىم موصوفولي  إفٍ  (،وؿفعي مى )عيل( ٗبعُب لامسا: )فى 
  .)رأيت جمٰبة( :٫بو ،٢بقتها التاء لوفا من الىبس ،عىم ا٤بوصوؼيي 
 .ة(ك)رمٙب، رمٲب ،)رحيم، رحيمة( :٫بو ،٢بقتها التاء الفارقة ،ل(عيل( ٗبعُب )فالً )فى  -
ك)لصىة  ،)سنة ٞبيدة( :إذ يقوؿ العمب ،فالل( :)فعيل ٗبعُب :ٞببل لى  ،٢بقتها التاء ،وؿ(فعي )فعيل( ٗبعُب )مى  -

قىاؿى مىٍن  :قولو تعأب و٫ب ،ُب التجمد من التاء ،لى  )فعيل ٗبعُب مفعوؿ( ،)فعيل ٗبعُب فالل( لرما ٞبيً   ،ذميمة(
ـى كىًىيى رىًميمه  ييٍحًي اٍلًعظىا

3. 
 .)جبانة( :ككركد ،ك)اممأة جباف( ،متزكجة(أك لفيفة  :)حصاف ،اف(صى )اممأة حى : ٫بو ،عاؿ( بفتح الفاءدسا: )فى سا

                                                           

 .90، 89، 88التبياف ُب تصميف األ٠باء، أٞبد حسْب رحيل، ص -1
 .155ص 2لشافية، المضي، جيماجع شمح ا -2
 .77سورة يس اآلية -3
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 .مفمد كمثُب كٝبع :إٔب ،بالتبار العدداالسم : ينقسم المفرد كالمثنى كالجمع -ق
 .)جاء الولد بارما( :٫بو ،: ما دؿ لى  كاحد ُب حكموالمفردأ/ 

 .)اشَبل الولداف رتابا( :٫بو ،ياء كنوف ُب آلمهأك ْب بزيادة ألف كنوف : ما دؿ اثنالمثنىب/ 
)إف  :٫بو ،ياء كنوفأك  ،)ٯبتهد الفبلحوف ُب حقىهم( :٫بو ،كنوف كاك: ما دؿ لى  ثبلثة فأرثم بزيادة الجمعج/ 

  .)زرنا رل ا٤بكتبات( :٫بو ، ُب آلمه ألف كتاءأك  ،الغيت بشمل لىفبلحْب(
 :1إذا توفمت فيو الشمكط اآلتية، لتثنية كا١بمعكيقبل االسم ا -
لمابْب ُب رىمة كاحدة، كال ا١بمع ا٤بكسم الذم ال نظّب إكال ا١بمع السآب، ليبل يىـز  ،يثُب ا٤بثُبال  :اإلفراد -1

 و يشبو الواحد.ألنٌ  ؛)مساجد كمصابيح( ػػلو ُب األحاد ر
كصفة لىمثُب،  ،فهي صيغ ،كىذين( ،ك)ىذاف ،كالىذاف( ،تافا )الىكال ٯبمع، أمٌ  ،ثُب ا٤ببِب: فبل يي عراباإل -2

 .ا ٤با أريد تثنيتها ألمبتأهنٌ  :كقيل
 ،كيدؿ لى  تثنيتو ،ا٢ب ( ك)جاء ذ :٫بو ،كال ٯبمع باتفاؽ ،سنادإب تمريب ثُب ا٤بمرٌ : ال يي عدـ التركيب -3
 .ا٢ب ( ك)جاء ذكا ا٢ب ، ذك  :فنقوؿ ،كذكك( ،)ذكاػػب

كيدؿ لى   ،ماعسٌ لعدـ ال ؛فأٝبع النحويوف لى  لدـ تثنيتو كٝبعو ،)بىعبك كسيبويو( :٫بو ،جيز كأما ا٤بمرب ا٤ب    
 سنادم.رما تقدـ ُب ا٤بمرب اإل  ،كذكك( ،)ذكا ػػػب ،تثنيتو كٝبعو

لى   ،)حظم موت( :ار ذلك ا٤بتألمكف رابن ىشاـ، إذ يقولوف ُب تثنيتوكالت ،كأجاز الكوفيوف تثنيتو كٝبعو     
كسيبويهوف  ،)سيبوىاف ،)كيو( ػػكُب ا٤بختـو ب ،كحظم موتْب( ،)حظم موتاف ،لماب ُب آلم ا٤بمربن ٯبعل اإللغة م

 كسيبوف(. ،كسيبْب ،)سيباف :فيقوؿ ،كبعضهم ٰبذؼ العجز ،كسيبويهْب(
 ،ا( لبد بكم،و )أب :فيقاؿ ،فيستغِب بتثنية ا٤بضاؼ كٝبعو ،كلبد ا( ،أيب بكم)رػػ  ضاُبا ا٤بمرب اإلأمٌ ك      

 كأباء البكمين(. ،)أبوا البكمين :فيقولوف ،كجوز الكوفيوف تثنية ا١بزأين كٝبعهما معا ،ك)أباء بكم كلبيد ا(
لتكوف لوضا  ؛فةا٤بعم  (ؿػ)أب يٝبع حىأك كإذا ثِب العىم  ،كال ٯبمع إال بعد تنكّبه ،مىى : فبل يثُب العى التنكير -4

كال تثُب  ،ا ال تقبل التنكّبألهنٌ  ؛عكال ٘بم ،كفبلنة( ،)فبلف :٫بو ،لبلـات األرناي  كال تثُب ،لن تعميف العىمية
 ا معمفة.هنٌ ؛ ألُب التوريد ،كٝبعاء( ،)أٝبع
  ،يثُب ما ال ثا٘ب لو ُب الوجود بلأحدٮبا فبلتعذر االرتفاء  ؛كسعاد( ،: فبل يثُب )زينباتفاؽ لفظ االسمين -5
 قيقي.صد ُّا ا٤بعُب ا٢بقي  إفٍ  ،)الشمس(ػػر

                                                           

 .109، 107تبياف ُب تصميف األ٠باء، أٞبد حسْب رحيل، صال 1-
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 ،ُب )الشمس ،)القممين(ك ،بكم كلمم(و ُب )أب ،مين(مى )العي  ػبطمي  التغىب ر ،كقد يثُب غّب ا٤بتفقْب ُب الىفظ     
كتشاُّهما   ،بالتغىب بشمط تصاحبهما ،ٔبمعهما متفقْب ُب الىفظ ،ُب )ا٢بسن كا٢بسْب( ،(نٍْب سى )ا٢بى ك ،كالقمم(

 رالشيء الواحد.
كسي(  ،لبلستغناء لن تثنيتهما بتثنية )جزء (،سواء)كال  ،(عض)ب: فبل يثُب كجمعو عدـ االستغناء عن تثنيتو -6

)ال ٘بمع استغناء ك، ة(ست)فثبلثة ال تثُب استغناء ب ،كال يثُب أ٠باء العدد كال ٘بمع ،)جزآف كسياف( :فيقاؿ
 كآالؼ(. ،افكألف ،كمياف ،كميوف ،)ميتاف :فيقاؿ ،فيثنياف كٯبمعاف ،ما لدا )مائة كالفا( ،بتسعة(
 واكُب االسم ا٤بفمد بزيادة ألف كنوف، ٫بو: )مسىماف( ُب حالة المفع، كياء كنوف )مسىمْب(، كا١بمع باليثك      

زاف ألمل أك كالنوف )مسىموف( لىداللة لى  ا٤بذرم، كاأللف كالتاء )مسىمات( لىداللة لى  ا٤بؤنث، كيكوف لى  
 .لىداللة لى  ا١بمع

الياء كالنوف، فاالسم ا٤بقصور تقىب الفو ياء ٫بو: )فتياف(، أك د بزيادة األلف كالنوف يثُب االسم ا٤بفم ك     
ا، ٫بو: )لصوين(. أما االسم ا٤بنقوص اذكؼ الياء كاك ، تقىب كاكك)مستشفْب(، كإذا رانت ألفو ثالثة أصىها 

اف(، اك )صحم : ود فيثُب لى  حالو، ٫بىذا ٧باـ( فَبد ياؤه لىتثنية )ىذاف ٧بامياف(، أما االسم ا٤بمدك )ولىتنوين، ٫ب
اف(، كيىح  بو اثناف كاثنتاف، كا١بمع ثبلثة أنواع: ٝبع اك ا، ٫بو: )رساءاف(، ك)رسكاك كٲبكن أف تقىب األلف 

 تكسّب، كٝبع مذرم سآب، كٝبع مؤنث سآب.
صب كا١بم، ٫بو: )فمح كنوف ُب حالة المفع، كياء كنوف ُب حالٍب الن كاكك فيكوف ٝبع ا٤بذرم السآب بزياد       

الناجحوف(، ك)أرـم الناجحْب(، فبل يبلحظ تغّبات تطمأ لى  االسم إال ُب ا٤بقصور فتسقط ألفو مع االحتفاظ 
، كيكسم مع واكبالفتحة السابقة ٥با ٫بو: )منادل= منادىكف(، كأما ا٤بنقوص فتحذؼ ياؤه، كيضم ما قبىها مع ال

 تبلميذ مع ا٤بعىمْب(.الياء، ٫بو: )جاء ا٤بعىموف(، ك)جاء ال
كٯبمع االسم ٝبع مذرم سآب إذا راف اسم لىم ٤بذرم لاقل، ٫بو: )جاء امدكف(، كأف يكوف صفة ٤بذرم      
، كأف تقبل الصفة دلوؿ تاء التأنيث، ٫بو: )لبلمة(، كال تتصل أ٠باء التفصيل بتاء التأنيث، غّب اهنا ٘بمع لاقل

غّب أهنا  ؿ األرممْب(، كىناؾ ا٠باء ٓب تستوؼ شمكط ٝبع ا٤بذرم السآبٝبع مذرم سآب، ٫بو: )ممرت بالمجا
 لوف، أرضوف، بنوف، سنوف، لا٤بوف، لشمكف، أربعوف، ٟبسوف...(.أك كالنوف، ٫بو: ) واكرفعت بال

 كأما ا١بمع ا٤بؤنث السآب فيكوف بزيادة ألف كتاء، مثل: )طالبات، أمّبات(، كٯبمع ا٤بقصور بقىب ألفو ياء،     
كأما  ، فنقوؿ ُب )رضا( مثبل: )رضوات(.كاكثالثة، كأصىها  كإذا رانت األلف٫بو: )مستشف = مستشفيات(، 

ا٤بمدكد يعامل معامىة ا٤بثُب، ٫بو: )فتاة= فتيات(، كفيما ٮبزتو أصىية )كضاءة =كضاءات(، كإذا رانت األلف 
 ات(.اك لىداللة لى  التأنيث، فنقوؿ: )حسناء=حسن
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ؤنث السآب ُب األ٠باء لى  كزف )فٍعل(، فنقوؿ: )كرد=كردات(، كُب )فعىة(، ٫بو: )سجدة= رما ٯبمع ا٤ب    
 سجدات(.

رل ٝبع تغّبت فيو صورة مفمده، ٫بو: )جبل=جباؿ(، كلو كاحد كلشمكف كزنا، ما بْب و كأما ٝبع التكسّب فه    
 ٝبع القىة كٝبوع الكثمة:

 ، أفعاؿ: ٤بعمفة األدٗب من العدد(، ك)أفعىة، كفعىة(.زاف، ٝبعت ُب: )أفعلأك أربعة : 1ٝبوع القىة -أ
 أفعل، فيجمع: -1
 الثبلثي السآب، ٫بو: )نفس=أنفس(.-
 المبالي ا٤بؤنث الذم ثالثو حمؼ لىة، ٫بو: )ذراع=أذرع(.-
 األ٠باء الثبلثية.قات...(، كٯبمع أك أفعاؿ، ٫بو: )أقفاؿ،  -2
 ي الذم ثالثو حمؼ لىة.أفعل، ٫بو: )أطعمة، كألمدة(، كٯبمع المبال -3
 ٠بالي.و فعىة، ٫بو: )فتية، كشيخة(، كى -4
 : كىي لىداللة لى  الكثمة، كىي سبعة كلشمكف كزنا، نوجزىا فيما يىي:2جمع الكثرة -ب
 فػيٍعل: لىداللة لى  الصفة ا٤بشبهة، ٫بو: )لضم، حور(. -1
، ك)غيور= غّب(، ك١بمع األ٠باء فػيعيل: لىداللة لى  الصفات الٍب لى  كزف )فػىعيوؿ(، ٫بو: )صرب= صبور( -2

المبالية الٍب يكوف ثالثها حمؼ مد، كٓب تىحقها تاء التأنيث، ٫بو: )سميم=سمر(، كشذ منها: )لشب=لشبة، 
 كصحف=صحيفة(.

 )مدة= مدد(، ك)حجة=حجج(.وفػيعىل: ٫ب -3
 ًفعىل: ١بمع ا٤بفمد لى  كزف )ًفٍعىىة(، ٫بو: )قطعة=قطع(، ك)حجة=حجج(. -4
 لى  ٝبع اسم الفالل ا٤بنقوص، ٫بو: )قاض=قضاة، غاز=غزاة(.فػيعىىة: لىداللة  -5
 فػىعىىىة: لىداللة لى  ٝبع اسم الفالل ٤بذرم لاقل من الفعل الصحيح، ٫بو: )ساحم=سحمة(.  -6
فػىٍعى : لىداللة لى  ٝبع صفة لى  كزف )فعيل(، ٫بو: )طىي =طىق (، كٝبع فالل )فػىٍعى (، كٝبع ا٤بفمد  -7

 )أٞب =ٞبق (. لى  صيغة )أىفػٍعىل(، ٫بو:
كزف )ًفٍعل(، ٫بو: أك ٝبع االسم الثبلثي لى  كزف )فػيعيل(، ٫بو: )دب=دببة(  لىداللة لى  :ًفٍعىىة -8

 )قمد=قمدة(.
                                                           

 .144يماجع قوالد الىغة العمبية، يوسف ا٤ببل، ص -1
 .149-145، صا٤بمجع نفسويماجع  -2
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 فػيع ل: ٝبع لفالل كفالىة ُب االسم الصحيح البلـ، ٫بو: )رٌرعة كسٌجدة(، ٝبع )رارع كساجد(. -9
 ء(.قمٌا = فػيع اؿ: ٝبع لصفة لى  كزف )فالل(، ٫بو: )قارئ -10
٫بو: )ٝبل=ٝباؿ(، ك٪بده ُب ٝباؿ، ذئاب، رياح، قصاع،   ًفعىاؿ: يكوف ٝبعا السم لى  كزف )فػىعىل(، -11

 رماـ، كلطاش، كنداـ.
 فػيعيوؿ: ٫بو: )قىوب، ليوث، جنود(. -12
ًفٍعبلف: ٝبع لؤل٠باء الٍب لى  كزف )فيعاؿ(، ٫بو: )غىماف(، ك)فػيعىل(، ٫بو: )جمذاف(، ك)فػيٍعل( لى  ما   -13

 ا، ٫بو: )حيتاف(، ك)فػيٍعل( ٩با رانت لينو ألفا، ٫بو: )بيباف(. ككارانت لينو 
فػيٍعبلف: ٝبع لؤل٠باء الٍب لى  كزف )فىًعيل(، ٫بو: )قضيب=قضباف(، ك)فػىعىل( الصحيح العْب، ٫بو:  -14

 )ٞبل=ٞببلف(، ككزف )فػىٍعل( صحيح العْب، ٫بو: )رٍرب=ررباف(.
 ة لى  سجية ٫بو: )رمٙب= رمماء(.فػيعىبلء: ٝبع لصفة مذرم لاقل لى  كزف )فعيل( دال -15
مضعف، ٫بو: أك أفًعبلء: ٝبع لصفة مذرم لاقل لى  كزف )فعيل( معتل البلـ، ٫بو: )سوم=أسوياء(.  -16

 )طبيب=أطباء(.
سطها سارن، ٫بو: )مدارس، أك ثبلثة أحمؼ أك رل ٝبع بعد ألف تكسّبه، حمفاف  وكى :1منتهى الجموع-ت

 زانو:أك كمفاتيح(، ك 
 فعاليل، ٫بو: )دراىم، كسكارْب(.فعالل ك   -1-2
 أفالل، ٫بو: )أفضل=أفاضل(. -3
 أفاليل، ٫بو: )أسىوب=أساليب(. -4
 .تفالل، ٫بو: )تنابل، ك٘بارب/ تنبل أم قصّب(، لىمبالي ا٤بسبوؽ بتاء زائدة -5
 تفاليل، ٫بو: )تسابيح، كتنابيل(. -6
 مفالل، ٫بو: )مساجد( لىمبالي ا٤بزيد ٗبيم. -7
 الي ا٤بسبوؽ ٗبيم زائدة، كقبل آلمه مد.مفاليل، ٫بو: )مصابيح( لىمب -8
ألف زائدتاف، ك)شواى ( ٝبع االسم الذم لى  كزف أك  كاكفوالل، ٫بو: )لواًب( لىمبالي الذم ثانيو  -9

 )فالل( الٍب تصف غّب العاقل، ك)شوالم( ٝبع االسم الذم لى  كزف )فالىة(.
 ، ٫بو: )طواحْب، كسواطّب( ٤با زيد حمؼ مد قبل آلمه.فواليل -10

                                                           

 .149-145يماجع قوالد الىغة، يوسف، ص -1
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 حمؼ مد زائد. فعائل، ٫بو: )رمائم( لىمبالي الذم قبل آلمه -11
 فعأب، ٫بو: )لذارل(. -12
 فعإب، ٫بو: )تماؽ(. -13
 فيعأب، ٫بو: )غضاىب، غضباف(. -14
 فعإٌب، ٝبع لكل ثنائي منتو بياء مشددة لغّب النسب، ٫بو: )رماسي، رمسي(، )قمارم، قممم(. -15
 ثُب كا١بمع راآلٌب:كٲبكن التمثيل لىمفمد كا٤ب    

 االسم
 

 الجمع                 المثنى                                  المفرد                            
 
جمع مؤنث سالم      جمع مذكر سالم               المذكر    المؤنث               المذكر     المؤنث   

 جمع تكسير
 

 
 منتهى الجموع  جمع قلة      جمع كثرة                                                                         
 
 :: ينقسم االسم بالتبار التصميف إٔب جامد كمشت الجامد كالمشتق -ك
 ،كاسم معُب ،كينقسم إٔب اسم لْب (،كيد ،كرجل ،قياـ) :مثل ،االسم الذم ٓب يؤلذ من غّبه و: كىالجامد -1
 .كمشمس( ،)مشس :٫بو ،نو مصدره الذم يشت  منوأل ؛أسب  ُب الظهور من ا٤بشت  وكى
 .)بطن، أرض( :٫بو ،اؿ لى  معُب قائم بنفسوالدٌ  وكى ،: كيسم  أيضا الذاتاسم العينأ/ 

 .كمنو ا٤بصدر ،كالمٞبة( ،)العىم :٫بو ،االسم الداؿ لى  معُب قائم بغّبه و: كىالمعنى اسمب/ 
 ،نسانية(إكتفضيل،  ،)لمكج :٫بو ،كالشخص ،كا٤بكاف ،االسم الداؿ لى  ا٢بدث اَّمد من الزماف وى :ا٤بصدر -

  .ه ا٤باضي األصلكيشَبط أف يشتمل لى  مصدر  ،ك٠بالي ،كينقسم إٔب قياسي
حاة ٓب يضع لو النٌ ك  ،كا٤بقصور لى  ا٤بسموع منو لند العمب ،مد ُب أمثىتوغّب ا٤بطٌ  ا٤بصدر الزائد وكى ماعي:الس* 

 (.رتاب سيبويو)ُب  (أبنية الصمؼ)كأبنيتو رثّبة لىوقوؼ لىيها يمجع إٔب رتاب  ،قوالد
 :كينقسم إٔب ثبلثة أقساـ ،مثىتوأا٤بصدر ا٤بطمد ُب  و: كىلقياسيا *
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 ؛تيةلمل اآلذرم من ا٤بصادر األما لدا ما يي  و: كىصلالمصدر األ -1
را٤بصدر  وكى ،)مذىب( :٫بو (،مفعالة)كليس لى  كزف  ،بدكء ٗبيم زائدةا٤بصدر ا٤ب و: ىالمصدر الميمي -2

 كال ٱبالفو إال ُب صورتو الىفظية. ،كاستعمالو ،األصىي ُب معناه
إذا راف مثاال  ،كرسم ثالثو ،كسكوف ثانيو ،لوأك بفتح  ،ل(فعً يصاغ ا٤بصدر ا٤بيمي من الفعل الثبلثي لى  زنة )مى  -أ

 .)موقد من كقد( ،)مولد من كلد( :٫بو ،كصحيح البلـ ،٤بضارع٧بذكؼ الفاء ُب ا ،ياكاك 
 .)مسع  من سع ( :مثل ،ل( بفتح ثالثوفعى يصاغ من الثبلثي لغّب ما ذرم لى  كزف )مى  -ب
ضارلة كإبداؿ حمؼ ا٤ب ،ضارعا٤بكذلك بتحويل الفعل إٔب  (،اسم ا٤بفعوؿ)صاغ من غّب الثبلثي لى  زنة يي   -ج

 .م من ازدحم(زدحى )مي  :مثل ،قبل آلمهكفتح ما  ،ميما مضمومة
اللة لىدٌ  ،مصنوع من اسم آلم وكى ،ا٤بصدر ا٤بختـو بياء مشددة كتاء قصّبة زائدتْب وى المصدر الصناعي: -3

 :٫بو ،صنع من االسم ا٤ببِبكيي  ،مدينة(ك  ،نسانيةإ) :٫بو ،كقد يصنع من اسم الذات ،)ألوىية( :٫بو ،لى  ا٢بدث
أك ا٤بثُب أك ب كقد يصنع من ا٤بمرٌ  ،كاقعية(ك  ،)شالمية :٫بو ،كقد يصنع من االسم ا٤بشت  ،أنانية ...( ،)ريفية
نع من اسم صي  قيصمية(، فإفٍ ك )دٲبقماطية،  :٫بو ،لجمياالسم األكقد يصنع من ، ماىية(ك )رأ٠بالية،  :٫بو ،ا١بمع
 ،تعِب الشيء نفسو (المجولية)ك ،ةثو نفالمجولة تعِب لبلؼ األ ،ارتسب داللة ما ٰبيط بو من األحواؿ ،ا٤بعُب

 :٫بو ،كقد يكوف ا٤بصدر الصنالي مم٘ببل ،مية(تقدك )رجعية،  :كمثل ذلك ُب ،إضافة إٔب الشهامة كا٤بمكءة
ك)رمية من ، نساف(إنسانية من إ) :قوؿت ،بزيادة ياء مشددة لى  االسم فتاء قصّبة ، كيصاغ1لمكبية(ك )رىبانية، 

 .رم(
)ضمبت  :٫بو ،اللة لى  حدكث الفعل ممة كاحدةلىدٌ  ،مصنوع من ا٤بصدر األصىي اسم" و: ىمصدر المرة -4

لدد حدكث و ى ،كمعُب مصدر التوريد، كمعُب لاصا ،ا٢بدث وكى ،يتضمن معُب األصىي وفه ،األرض ضمبة(
 كيشَبط ُب مصدر ا٤بمة أف يكوف فعىو تاما يدؿ لى  حدث حشي تقـو بو ،كٝبعو ،الفعل، كلذلك جازت تثنيتو

، حسن( :٫بو ،ح، كالدالة لى  صفة ثانيةوار لضاء كا١باأل ألف حدثها ال  ؛فىيس ٥با ُب ىذا ا٤بصدر نصيب ،)رـم
 ، كيصاغ ٩با يىي:2"كالتكمار ،ٱبضع لىحدث

 .ضمبة(ك )نظمة،  :٫بو ،لو كسكوف ثانيو كفتح ثالثوأك ىة( بفتح عٍ يصاغ من الفعل الثبلثي لى  كزف )فػى أ/ 
 .استفادة(ك )انطبلقة،  :٫بو ،ثي بزيادة تاء ُب آلم ا٤بصدر األصلب/ يصاغ من غّب الثبل

                                                           

 .140، 139الصمؼ، حاًب الضامن، ص 1-
 .134، ٤133بمجع نفسو، صا 2-
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 ،)دلوة كاحدة :فيقاؿ ،كاستشارة( يتوصل إٔب ا٤بمة منو بوصفو ،)دلوة ػػػج/ إذا راف ا٤بصدر األصل منتهيا بتاء ر
 .كاستشارة كاحدة(

)يعيش  :٫بو ،قولواسم مصنوع من ا٤بصدر األصىي لىداللة لى  صفة ا٢بدث لند ك  و: ىمصدر الهيئة -5
ال ك  ،ة ا٢بدثيىي وى ،كمعُب لاصا ،كمعُب مصدر التوريد ،نو يتضمن معُب ا٤بصدر األصىيإ ،ا٤بؤمن ليشة رمٲبة(

كقد تكوف  ،ضافةإأك ٙبدد ا٥بيية من كصف  ،بعده قمينةأك بل تكوف قبىو  ،ة كحدىايتدؿ لىيو صيغة مصدر ا٥بي
كقد  ،1(ٕبةكإذا ذٕبتم فأحسنوا الذٌ  ،إذا قتىتم فأحسنوا القتىة): رقولو   ،ىذه القمينة فعبل فيو معُب الوصف

 ابغة:النٌ  رقوؿ  ،بالقمينة ا٤بعنوية ،لن القمينة الىفظية ستغُبيي 
 فإف صاحبها قد تاه ُب البىد   )أم ىذه لذرة بىيغة(  *  ىا إف تا لذرة ال تكن نفعت

 :ةيمصدر ا٥بيك ٛباـ كحسية،  :من ،٤بمةما اشَبط ُب فعل مصدر ا ،ةيكيشَبط ُب فعل مصدر ا٥بي -
  .ٕبة()ذً  :٫بو ،لو كسكوف ثانيو كفتح ثالثوأك و( بكسم ىى عٍ يصاغ من الفعل الثبلثي لى  كزف )فً  -
 ،نا ٗبا يدؿ لى  ا٥بييةقَبً مي  ،ا يتوصل إليو باستعماؿ ا٤بصدر األصلغّب الثبلثي، كإ٭بٌ من يية ا٥بمصدر يصاغ  ال -
 .(قامة زيد)أقمت إً  :مثل
)لرب(  :مثل ،ضافةاإلأك بالوصف  ،يتوصل إٔب مصدر ا٥بيية منو ،ة( أيضاىى عٍ إذا راف ا٤بصدر األصل لى  كزف )فً  -

 .2ب()لو لربة اَّمٍّ ك ،)لو لربة طويىة( :فنقوؿ
 ىذا لن أقساـ ا٤بصدر أما لن ريفية بناء ا٤بصادر فهي راآلٌب:* 
 أبنية مصادر الثبلثي المجرد: -أ
كضمها ُب  ،ل( بفتح لينو ُب ا٤باضيل، يفعي كيأٌب مصدرا لكل فعل متعد لى  كزف )فعى  ،فتح فسكوفب( لعٍ فػى ) -1

)ضمب  :مثل ،كرسمىا ُب ا٤بضارع ،ل( بفتح العْب ُب ا٤باضيل، يفعً كلى  كزف )فعى  ،)قتل، كلىف( :٫بو ،ا٤بضارع
ل( بكسم لينو ل، يفعً )فعً  :ى  كزفكل ،)قطع كفتح( :٫بو ،ل( بفتح لينو فيهمال، يفعى )فعى  :كلى  كزف ،كلذؿ(
 .( )كم :٫بو ،فيهما
أك سّب أك )فعل( غّب الداؿ لى  صوت  :لى  كزف ،كيأٌب مصدرا لكل فعل الـز ،لو كثانيوأك بضم  (وؿعي فػي ) -2

 .(ذىوب)قعود، جىوس،  :مثل ،مهنةأك ممض أك امتناع 
 .3باءعل( الداؿ لى  االمتناع كاإل)ف :لى  كزف ،كيأٌب مصدرا لىفعل البلـز ،لوأك بكسم  (عاؿفً ) -3

                                                           

 .1548ص 1ـ(، ج1956-ق1375/)1(، دار إحياء الَباث العميب بّبكت ط1155صحيح مسىم، )رقم -1
 .٨51بتصم الصمؼ، لبد ا٥بادم الفضىي، ص -2
 .125يماجع الصمؼ، حاًب الضامن، ص -3
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كالداؿ لى   (،قطاع)مثل:  ،كالداؿ لى  انتهاء زماف الفعل ،(االنقباض منوك  الفزع من الشيء )نفار:مثل )نفار( 
 .(ع بْب ا٣باصمة كالضىو  ما وى :كالكشح ،)رشاح: ٠بة تكوف ُب موضع الكشح (رشاح) :٫بو ،كسم
 ،كالتقىب ،الٌداؿ لى  االضطماب (،فػىعىل)لى  كزف ، ٌب مصدران لىفعل البلـزكيأ ،ثانيوك  لوأك بفتح  (فػىعىبلف) – 4

 (.ك٤بعاف ،كطّباف ،دكراف)٫بو: 
 ،نيعاس) :٫بو ،الٌداؿ لى  الٌداء (،فػىعىل)لى  كزف  ،كيأٌب مصدرا لىفعل البلـز ،لو كثانيوأك بضم  (فيعاؿ) – 5

 .(: صوت الطبيعةبغاـ) ،(صماخك  ،بغاـ) :٫بو ،كالداؿ لى  الصوت(، كلطاس
كالداؿ  (،ىديم) :٫بو ،الٌداؿ لى  صوت (،فػىعىل)لى  كزف  ،كيأٌب مصدران لىفعل البلـز، بفتح فكسم (فًعيل) – 6

  .()ذميل: سّب البعّب سّبان لينا (كذميل  ،رسيم) :مثل ،لى  سّب
كضمها ُب  ،ينو ُب ا٤باضيبفتح ل (،عىل، يػىٍفعيلفػى )لى  كزف  ،كيأٌب مصدران لىفعل ،لوأك بكسم ( ًفعالة) – 7

 (كرالة)مثل:  ،كرسمىا ُب ا٤بضارع ،بفتح العْب ُب ا٤باضي (،يػىٍفًعل فػىعىل،)كلى  كزف  (،لبلفة) :مثل ،ا٤بضارع
مثل:  ،بضم العْب فيهما (،فعيل، يفعيل)كلى  كزف  (،٠باية)مثل:  ،بفتح العْب فيهما (،فػىعىل، يفعىل)كلى  كزف 

 .(كالية)مثل:  ،بكسم العْب فيهما (،فىًعل، يىفًعل) كلى  كزف (،أمارةك لمافة، )
 :٫بو ،الٌداؿ لى  داء ،بكسم العْب (،فًعل)لى  كزف  ،كيأٌب مصدرا لكل فعل الـز، بفتحتْب(، فػىعىل) – 8
 :٫بو ،رالٌداء  ،كالداؿ لى  ليب ،()جذؿ: فمح (كجذؿ ،ندـ) ٫بو: ،فمحأك كالداؿ لى  حزف (، ككجع ،مىمىض)
كالداؿ لى  ، (الكاؼ لن اممات كالشبهات )كرع: (،كرع، كىضم)٫بو:  ،كالٌداؿ لى  حىية (،كلور ،رسل)

)أرج: انتشار رائحة  (كغضب ،أرج)٫بو:  ،ىيجأك كالٌداؿ لى  انتشار  (،طولك لطش، ) :٫بو ،لطشأك جوع 
 (.) سىس: لدـ امتساؾ البوؿ (كلسم ،سىس) :٫بو ،تعذرأك كالداؿ لى  سهولة  ،(الطيب

 :٫بو ،قبحأك الداؿ لى  حسن  ،بضم العْب (،فػىعيل)لى  كزف  ،كيأٌب مصدرا لكل فعل ،لوأك بفتح (، فىعالة) – 9
  (.حقارة كضخامة: )٫بو ،ربى رً أك  كالداؿ لى  صغم  (،طهارة: )٫بو ،كالداؿ لى  نظافة (،شنالة)

 .(صعوبةك لة، بطو ) :٫بو (،فػىعيل)لى  كزف  ،كيأٌب مصدرا لكل فعل ،بضمتْب (،فيعولة) – 10
 :مثل ،ضعةأك كالداؿ لى  رفعة  ،تشديدالب (،ؿ، يفعٌوؿوٌ عف)الى  كزف  ،فعلكل كيأٌب مصدرا ل (افعٌواؿ) – 11
 (.كآلمةلباىة )

 ،كفعاؿ ،فعبلف :قياسيةبأقم ٦بمع الىغة بالقاىمة "كقد  ،ك٠باليتها ،كقد التىف ُب قياسية ىذه ا٤بصادر     
 .1"كفعالة ،كفعيل

                                                           

 .211أبنية الصمؼ ُب رتاب سيبويو، لدٯبة ا٢بديثي، ص - 1
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 بلثي المزيد فيو: أبنية الث
 ،بفتح لينو ُب ا٤باضي (،أىفعىل، يفًعل)لى  كزف  ،كيأٌب مصدرا لكل فعل ،لوأك من  ا٥بمزبكسم  (،فعاؿإ) – 1

 (.كإلطاء ،إرماـ)مثل:  ،كرسمىا ُب ا٤بضارع
 (.تيسّبتكسّب ك )٫بو:  ،بتضعيف لينو فيهما (،فٌعل، يفٌعل)لى  كزف  ،ٌب مصدرا لكل فعلأكي (،تفعيل) – 2
 :٫بو ،معتل البلـ ،ا٤بتقدـ (،، يفعلفعل)لى  كزف  ،كيأٌب مصدرا لىفعل ،كرسم العْب ،بفتح التاء (،تفًعىة) – 3
 (.تعزية)
 .(مبارزة)مثل:  ،فىالىل، ييفاًلل)لى  كزف  ،كيأٌب مصدرا لىفعل (،ىةفالى مي ) – 4
 (.اشتداد)٫بو:  (،اًفتعل، يػىٍفتىًعل)لى  كزف  ،كيأٌب مصدرا لىفعل (،افتعاؿ) – 5
 (.ؽانطبل)مثل:  (،اًنٍػفىعىل، يػىنػٍفىًعل)لى  كزف  ،ٌب مصدران لىفعلأكي (،انًفعاؿ) – 6
 (.اٞبمار) :٫بو ،اًفػٍعىٌل، يىفعىل  )لى  كزف  ،كيأٌب مصدران لىفعل (،اٍفًعبلؿ) – 7
 (.تقدـ) :٫بو ،مضعف البلـ (،تفعىٌل، يتفعل)لى  كزف  ،ٌب مصدران لىفعلأكي ،بضم العْب (،تفعيل) – 8
 (.تقاتل) :مثل (،تػىفىالىل، يػىتىفالىل)لى  كزف  ،كيأٌب مصدرا لىفعل (،تػىفىاليل) – 9

 (.استىهاـ) :٫بو (،استفعل)لى  كزف  ،كيأٌب مصدرا لىفعل (،استفعاؿ) – 10
 .(كاشهيباب ،اٞبّبار)مثل:  ،مضٌعف البلـ (،افعاؿ، يىفعاؿ)لى  كزف  ،ٌب مصدرا لىفعليأك  (،افعيبلؿ) – 11
 (.اجىٌواذ: )٫بو ، واكبتشديد ال ،افعٌوؿ، يفعٌوؿ)لى  كزف  ،كيأٌب مصدرا لىفعل (،افعٌواؿ) – 12
 (.الشيشاب)مثل:  (،افعولل، يفعولل)لى  كزف  ،ٌب مصدرا لىفعلأكي(، افعيعاؿ) – 13

 أبنية مصادر الرباعي المجرد:
فيأٌب لى   (،زلزؿ)مثل:  ،كُب ا٤بضعف (،زلمفة) :٫بو (،فػىٍعىىىىة) :الفعل المبالي اَّمد بناء كاحد ىو ٤بصدر

  .(زلزلةك زلزاؿ، )أيضا، فيقاؿ:  (بلؿعٍ فً )
 أبنية مصادر الرباعي المزيد فيو:

 .تبعثم٫بو:  ،ليتفعى تفعىل: كيأٌب مصدرا لىفعل لى  كزف (تػىفىٍعىىل) – 1
 .اـ٫بو: احم٪ب ،يفعنىل افػٍعىنىىل: كيأٌب مصدران لىفعل لى  كزف (افعنبلؿ) – 2
 .اطميناف، اقشعمار :٫بو ،مضعف البلـ يفعٌىل افعٌىل: كيأٌب مصدرا لىفعل لى  كزف (افعبلؿ) – 3

 ل: بضم العْب.تػىفىٍعىىل، تفاليل، تفع  در الخماسي: امص
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مع ضم حمفو قبل  ،فيكوف مصدره لى  كزف الفعل (،تػىفىعىل  أك تفالل أك تفعىىل )إذا راف الفعل لى  كزف  – 1
، ك تدحميج، )و: ٫ب ،األلّب فا٤بصدر يكوف بكسم ا٢بمؼ  (،ٛبُب)٫بو:  ،، كإذا رانت الـ الفعل معتىة(ٛباسكك تكمـ 

 (.تعإبك ٛبًِب، ) :٫بو ،قبل األلّب
 (.اصطبارك ارتواء، ) :٫بو (،افػٍتػىعىل) : يكوف مصدرا لىفعل لى  كزف(فتعاؿا) – 2
 (.انكسار) :٫بو (،انفعل): كيكوف مصدرا لىفعل لى  كزف (انفعاؿ) – 3

تكساب، ) :مثل ،لىداللة لى  ا٤ببالغة (،تًفعاؿ)ي مصادر لى  كزف ثكتصاغ من الفعل الثبلمصادر المبالغة: 
 (.تًبياف، كتىقاء) :كٮبا ،فإٌف تاءىا تكسم ،إالٌ ُب مصدرين كٝبيعها مفتوحة التاء (،كتكمار

لطاء،  :٫بو ،كتقديم ،دكف تعويض ،و فعىوكالناقص لن حمكف ،االسم الداؿ لى  معُب ا٤بصدر"وى اسم المصدر:
   .1"زراةك ربلـ، ك سبلـ، ك 
 المشتق: – 2

 ؛ا٤بعنومك ُب االتصاؿ الىفظي  ،كا٤بألوذ منو ،رثم من ألمل ٤بناسبة بْب ا٤بألوذأأك ألذ رىمة " وى شتقاؽاال     
ٮبا معا، كلبلشتقاؽ أك مراهتا حأك ألجىها التىفت بعض حمكفها  ،زيادة مفيدة ،ليدؿ بالثانية لى  ا٤بعُب األصىي

تبعا اللتبلؼ ا٤ببحث ا٤بستعمل فيو ىذا ا٤بصطىح، فا٤بشت  لند  ،ٱبتىف بعضها لن اآللم ،مدلوالت كمعاف
اسم الفالل، كاسم ا٤بفعوؿ، ) كينحصم ُب أربعة أصناؼ ىي: ،كيعمل لمل الفعل ،يمادؼ الصفة ما ،النحويْب

م يعتربكف ا٤بشت  ما دٌؿ لى  ذات مبهمة كحدث، أما أ٠باء الزماف كا٤بكاف ألهنٌ  (؛فعل التفضيلأك  ،كالصفة ا٤بشبهة
   .2"فهي لندىم مىحقة با١بوامد ،كاآللة
األ٠باء فقط،  :ألٌف ا٤بقصود با٤بشتقات ىي ؛سنتطمؽ ٥با الحقا ،سبعة ىمف فا٤بشتقات لندو أما الصمفي       

 اشت  من الفعل. ماكا٤بصدر 
 أقساـ ىي: ثبلثة شتقاؽ إٔب كينقسم اال -
كاتفاؽ ُب لدد  ،بتغيّب ُب الصيغة مع تشابو ُب ا٤بعُب ،ألذ رىمة من رىمة ألمل و: كىشتقاؽ الصغيراال -

شتقاؽ أرثم األنواع كىذا النوع من اال ،الزائدةلدد ا٢بمكؼ أك كالتبلؼ ُب ا٢بمرات  ،كتمتيبها ،األحمؼ األصىية
 .(٨بمج ،لارج ،ٱبمج ،لمج) :٫بو ،األصغمأك  ،3(شتقاؽ الصغّباال)اه ابن جِب كقد ٠بٌ  ،كاتسالا ،الاستعما

                                                           

 .٥56بادم الفضىي، ص٨بتصم الصمؼ، لبد ا - 1
 .247 –246أبنية الصمؼ ُب رتاب سيبويو، لدٯبة ا٢بديثي، ص - 2
 . 247ص 1، ا٤بزىم، السيوطي، ج176، فقو الىغة، لىي لبد الواحد كاُب، ص34-33ص 2يماجع ا٣بصائص، ابن جِب، ج -3
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مع  ،كذلك بتقدٙب بعضها لى  اآللم ،بتغيّب ُب تمتيب أحمفها ،ألذ رىمة من ألمل وكى شتقاؽ الكبير:اال -
رىم، رمل، مكل، ): ك٫بو (،سىم، مىس ،٠بن ٭بس،) :٫بو ،كلددىا ،كنوع األحمؼ ،تشابو بينهما ُب ا٤بعُب

مُب، ك٠بٌاه ابن جِب لقىب الصٌ ٛبييزا لو لن ا ،شتقاؽ )قىبا لغويا(، كيسم  ىذا النوع باال(لكم، ٤بك مىك،
  .1(األررب)أك ،  (شتقاؽ الكبّباال)
كأرثم  ،مع تشابو بينهما ُب ا٤بعُب ،بتغيّب بعض أحمفها ،ألذ رىمة من رىمة ألمل" و: كىاالشتقاؽ األكبر -

 ،هن ) :مثل ،٨بمجْب متقاربْبأك إما من ٨بمج كاحد  ،ف األحمؼ ا٤بختىفة، لى  أف تكو كتمتيبها ،األحمؼ
ظ الٍب تشَبؾ ُب فيو األلفا يبِب ،3(تصاقب األلفاظ لتصاقب ا٤بعا٘ب)ا ُب بابا لاصٌ  ،ك٪بد لند ابن جِب، 2"(نع ك 

م لبد ا أمْب أف كيذر (،االشتقاؽ األررب)٠بٌاه:  كذرم السكاري أف أستاذه ا٢باٛبي. شتقاؽىذا النوع من اال
 .4(االشتقاؽ الكٌبار)أك  (شتقاقياابداال إ) :النوع من االشتقاؽ يسم ىذا 
مع تناسب بْب  ،أرثمأك ألذ رىمة من رىمتْب  وكقد تكٌىم القدماء لن نوع آلم من االشتقاؽ، كى       
 .(النحت)كيسم  ىذا النوع  ،كا٤بألوذ منو ُب الىفظ كا٤بعُب معا ،ا٤بألوذ
فمنهم من يمل أف األصل  ،لكنهم التىفوا فيو كطاؿ ا١بدؿ بينهم ،كقد قٌدر الصمفيوف أصبل لبلشتقاؽ     
 ،حيث يعتربكنو أصبل لىمصدر ،رجعوا األصل إٔب الفعلأالبصميْب، أما ٝبهور الكوفيْب ف حسب (ا٤بصدر)وى

 .5اقي ا٤بشتقاتكأٌف الفعل أصل لب ،كباقي ا٤بشتقات، كيمل السّباُب أٌف ا٤بصدر أصل الفعل
ن بعض، كالىم أٌف بعض الكبلـ أثقل م"إذ يقوؿ:  ،كٯبدر بنا أف نذرم أٌف سيبويو راف من رأم البصميْب     

ك٢بقها ا١بـز  ،ٓب يىحقها تنوينٍب كىي أشد ٛبكنا، فمن  ،ؿك ألٌف األ٠باء ىي األ ؛فاألفعاؿ أثقل من األ٠باء
السم قد يستغِب لن كإالٌ ٓب يكن ربلما، كا ،الفعل البد لو من االسم كالسكوف، كإ٭ٌبا ىي من األ٠باء، أال تمل أفٌ 

 ،ا٤بصدر أصبل لىمشتقات تنتج أنو ٯبعلنس ،أكال٠باء كبالتباره األ، 6"لبد ا ألوناك  ،الفعل، نقوؿ: ا معنا
ذف أصل كا٤بصدر اسم، فاالسم إ ،كاستدؿ أيضا لى  ذلك بأٌف الفعل مألوذ من ا٤بصدر"حْب يقوؿ أيضا: 

 .7"لىفعل
                                                           

 كما بعدىا. 133ص 2يماجع ا٣بصائص، ابن جِب، ج  -1
 .249، لدٯبة ا٢بديثي، صأبنية الصمؼ ُب رتاب سيبويو -2
 كما بعدىا. 145ص 2ا٣بصائص، ابن جِب، ج -3
، السكاري، ص -4  .2، رتاب االشتقاؽ، ابن السماج، ص7يماجع مفتاح العىـو
 .214ص 2يماجع شمح الكافية، المضي، ج  -5
 .6ص 1ج سيبويو، الكتاب، -6
 .166ص 1ـ، ج1987ممرز ٙبقي  الَباث ا٥بيية ا٤بصمية العامةشمح رتاب سيبويو، السّباُب، ٙبقي  رمضاف لبد التواب كآلمكف،  -7
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 ،كأٌف الفعل يعمل ُب ا٤بصدر ،كيعتل اللتبللو ،بأٌف ا٤بصدر يصح لصحة الفعل"ا حجة الكوفيْب فكانت أمٌ      
ضف إٔب ىذا أٌف أكلس ، ك  ،كليس ،كبيس ،رنعم  ،لىفعل، كىناؾ أفعاؿ ال مصادر ٥باكأٌف ا٤بصدر يذرم تأريدا 

إذ ٲبكن  ،رأل ادثوف أٌف رأم القدماء ال ٲبكن األلذ بو بشكل تاـك  ،كفالل ،ا٤بصدر ال يتصور معناه إاٌل بفعل
 ،1"الذم يذىب إٔب أٌف الكىم رىو أصل ،كرأم ابن طىحة ،الذم يقوؿ: إٌف الكىم رىو مشت  ،األلذ بمأم الزجاج

  .ألٌف األدلة لن أصالة رل منهما ضعيفة ؛ا٤بصدر كال الفعل أصبل لىمشتقات فىيس ،منهجا هكالتربك 
 كٲبكن تفصيل أصل ا٤بشتقات راآلٌب: :لمشتقاتا
 ،اسم مصوغ من ا٤بصدر لىداللة لى  ا٢بدث كالذات كيكوف معناه التجدد كا٢بدكث وى اسم الفاعل: – 1 

لى  رأم الز٨بشمم ُب –فالل  وكمنهم من يمل أٌف اسم الفالل لىفعل الثبلٌب اَّمد يعتمد لى  بناء كاحد ى
 :3كمنهم من كضع أبنية الفالل راآلٌب ،2لكافية، كالمضي ُب شمحهاا٤بفصل، كابن ا٢باجب ُب ا

  ي المجرد:ثأبنية اسم الفاعل للثبل –أ   
 لى  كزف:، الذم : كيأٌب اسم فالل لىفعلفاعل -1
 .(راتب، دالل، لاشع)٫بو:  ،كضمنها ُب ا٤بضارع ،بفتح العْب ُب ا٤باضي (،فعىل يفعيل)  -
  (.ضارب) :٫بو ،ا٤بضارعكرسمىا ُب  ،ُب ا٤باضي : بفتح العْب(فػىعىل يفًعل) -
 .(قابض، سارؽ)٫بو:  )ا٤باضي كا٤بضارع(، فيهما العْب : بفتح(فعىل يفعىل) -
 .    (كاللب ،شارب)٫بو:  ،: بكسم لينو ُب ا٤باضي كفتحها ُب ا٤بضارع(فًعل، يفعىل) -
 .(ككأب ،حاسب) :٫بو ،بكسم العْب فيهما (:يفًعل فًعل،) -
 لى  كزف: ،لىفعل (اسم فاللو )كيأٌب  ،لو كرسم ثانيوأك بفتح  :ًعلفى  -2
 (.ردر) :٫بو ،فتحها ُب ا٤بضارعبكسم لينو ُب ا٤باضي ك  (:فًعل، يفعىل) -   
 (.لكح) ، ٫بو:فيهمابكسم لينو  (:فًعل، يفًعل) -  
 (.أشهب، شهباء) :٫بو ،بكسم العْب(، فًعل)لىفعل لى  كزف  (للااسم ف): كيأٌب (فعبلء -أفعل) -3
الداؿ  ،مكسورة العْب (،فًعل)زف لىفعل البلـز لى  ك  (اسم فالل)كيأٌب ، لو كسكوف ثانيوأك فػىٍعبلف: بفتح  -4

 (.افريٌ شبعاف، ك ) :٫بو ،امتبلءأك  ولى  لى
                                                           

 .348ص 1، ا٤بزىم، السيوطي، ج178ص 1يماجع التذييل كالتكميل ُب شمح التسهيل، أبو حياف األندلسي، دار الكتب ا٤بصمية القاىمة، ج -1
، 220ص 2، شمح الكافية، المضي، ج91اجب، ص، الكافية، ابن ا٢ب226ص 1يماجع شمح ا٤بفصل، ابن يعيش، ا٤بطبعة ا٤بنّبية مصم، ج -2

 . 85-84كتصميف األ٠باء، الطنطاكم، ص
 .54التبياف ُب تصميف األفعاؿ، أٞبد حسْب ريحل، ص -3
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 .(رمٙب، أمْب)٫بو:  ،بضم لينو فيهما (عيل يفعيلفػى )لىفعل لى  كزف  (اسم فالل): كيأٌب (يلعً فى ) -5
٫بو:  ،بضم العْب فيهما (فعيل يفعيل)لىفعل لى  كزف  (اسم فالل)كيأٌب  ،لو كسكوف ثانيوأك : بفتح (لفعٍ ) -6
  (.ضخم، ٠بح)
بضم العْب فيهما أيضا، غّب أنٌو  (فػىعيل، يفعيل)لىفعل لى  كزف  (اسم فالل)كيأٌب  ،لو كثانيوأك بفتح  (فػىعىل) -7

 (.بىطل)٫بو:  ،قىيل الوركد
  (مات)ك (،أشيب) وفه (شاب) :٫بو (،فالل)بفتح العْب لى  غّب  (فعىل)من  (الفالل اسم)كقد شٌذ ٦بيء 

  (.ميٍّت)وفه
  ي:ثاسم الفاعل لغير الثبل –ب 
يصاغ اسم الفالل لىفعل غّب " :كىي ،لىفعل غّب الثبلثي (اسم الفالل)الشتقاؽ  ،كضعت قالدة لامة     

٫بو:  ،ٙبقيقاكرسم ماقبل آلمه  ،اؿ حمؼ ا٤بضارلة ميما مضمومةبدإب ،الثبلثي لى  زنة مضارلو ا٤ببِب لىمعىـو
ا اٍلقيٍرآفى عىلىى جىبىلو لىرىأىيٍػتىوي خىاًشعنا ميتىصىدّْعنا ًمٍن خىٍشيىةً و لى كمنو قولو تعأب:  .(ـكمً م، كمي ستفهً مي )  أىنٍػزىٍلنىا ىىذى

 (،ك٧بتلٌ  ،٨بتار) :٫بو ،ْبزيد ٕبمفا٤بفعل من ال ،تقديماأك (، تصدٌع)اسم فالل مشت  من  (:متصدلا)فػ ،1﴾اللَّوً 
 .2"بكسم ما قبىها (،ك٧بتًىل ،ّبتتً ٨بي ) :صىهماأف

 : (لفاعً  اسمى )استعماؿ المصدر  -
فىأيٍىًلكيوا بًالطَّاًغيىةً قولو تعأب:  و٫ب ُب ،اسم الفالل ُب صورة ا٤بصدر"كيأٌب      

 كقولو ،كيقصد بو الطغياف، 3
ٍم ًمٍن بىاًقيىةو فػىهىٍل تػىرىل لىهي : تعأب

عىًتهىا كىاًذبىةه : تعأب كقولو ،بقاء :أم، 4 لىٍيسى ًلوىقػٍ
رذب، كقد   :أم ،5

جاء )ك (،لادؿ) :أم (،رجل لدؿ)ك (،غائم) :أم، غور( ماء)٫بو:  ،كيماد بو اسم الفالل ،يستعمل ا٤بصدر
 وؿ الفمزدؽ:ُب ق (،قمت قائما كقياما كلارجا) :من ذلك قو٥بم"ك ،6"(رارض) :أم (،ررضان 

 رتاج قائم كمقاـلبْب   * أٓب تم٘ب لاىدت ريب كإٌنِب                             
 من ُب زكر ربلـ ..كال لارجا   *  ى  حىفة ال أشتم الٌدىم مسىمال        

                                                           

 .21ا٢بشم اآليةسورة  -1
 .54التبياف ُب تصميف األفعاؿ، أٞبد حسْب رحيل، ص -2
 .5سورة ا٢باقة اآلية -3
 .8سورة ا٢باقة اآلية -4
 .2عة اآليةسورة الواق -5
 .55التبياف ُب تصميف األ٠باء، أٞبد حسن ريحل، ص -6
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فجعل  (،لاىدت)جواب  (،ال ألمج)ك (ال أشتم)كٝبىة  (،ال ٱبمج لمكجا)، ك(ال أشتم شتما)قاؿ سيبويو: 
  .1"لى  ظاىمه ورما ى  ،اسم فالل (:ارجال)

كقد يأٌب اسم  ،أم آتيا ،2﴾ًإنَّوي كىافى كىٍعديهي مىٍأتًيِّا﴿كقد يأٌب اسم الفالل ُب صوره اسم ا٤بفعوؿ رقولو تعأب:      
أم  ،4﴾ًعيشىةو رىاًضيىةو ﴿كقولو تعأب: أم مدفوؽ،  ،3﴾مىاءو دىاًفقو ﴿ا٤بفعوؿ ُب صورة اسم الفالل رقولو تعأب: 

 .5ممضية
زاف إذا أريد ُّا الداللة لى  الكثمة كا٤ببالغة كذرم ابن لالويو أٌف أك أ٠باء ا٤ببالغة: ٰبوؿ اسم الفالل إٔب ىييات ك -

 :6ى  اثِب لشم كزنا، كىيأ٠باء  ا٤ببالغة تأٌب ل
مىنَّاعو  .ىىمَّازو مىشَّاءو بًنىًميمو  .كىال تيًطٍع كيلَّ حىبلؼو مىًهينو  ﴿ قولو تعأب: ولو كتضعيف ثانيو ٫بأك بفتح  :فػىٌعاؿ -1

ٍيًر ميٍعتىدو أىثًيمو   .لى  كزف فعيل (أثيم) ،7﴾لًٍلخى
.وكضم ثانيو ٫بو لأك فػىعيل: بفتح  -2  : رىطيبى
 ٫بو: جبلؿ. ثانيوك  لوأك فػىعىاؿ: بفتح  -3
 مأة صبور كرجل صبورلو كضٌم ثانيو ٫بو: صبور، شكور كيستوم فيو ا٤بذرم كا٤بؤنث ٫بو: امأك فػىعيوؿ: بفتح  -4
 لو "معطّب"أك ًمفعيل: بكسم  -5
 .8﴾كىأىٍرسىٍلنىا السَّمىاءى عىلىٍيًهٍم ًمٍدرىارنا﴿لو ٫بو: أك ًمٍفعىاؿ: بكسم  -6
 .9﴾كىٍيله ًلكيلّْ ىيمىزىةو ليمىزىةو ﴿لو كفتح ثانيو كثالثو ٫بو: أك فػيعىىىة: بضم  -7
  .لو كضم ثانيوأك فػىعيولة: بفتح  -8
 .لو كضم ثانيوأك ح فٌعالة: بفت -9
 

                                                           

 .177ص 1، يماجع شمح الشافية، المضي، ج70ص 1يماجع الكامل، ا٤بربد، ج -1
 .61سورة ممٙب اآلية -2
 .6سورة الطارؽ اآلية -3
 .7سورة القارلة اآلية -4
 .185ص 2يماجع شمح الكافية، المضي، ج -5
 .269ب سيبويو، لدٯبة ا٢بديثي، صأبنية الصمؼ ُب رتا -6
 .12، 11، 10سورة القىم اآلية -7
 .46سورة  األنعاـ اآلية -8
 .1سورة ا٥بمزة اآلية -9
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 .1﴾كىمىا أىٍدرىاؾى مىا ًىيىوٍ  .فىأيمُّوي ىىاًكيىةه ﴿فالىة: ٫بو:  -10
 .لو كتضعيف ثانيو ٫بو: لمٌابةأك فػيع الىة : بضم  -11
 ٦بذامة، مدرارة، مقدامة.: وًمفعالة: ٫ب -12

ا  رن كٍ كا مى ري كى مى ﴿، كفٌعاؿ ٫بو: كٌضاءشميب، رألمل مثل فعبلف: رمٞبن، كفعيل:   صيغ ألمل قىيىة"كىناؾ 
كتسم  ىذه الصيغ: أمثة ا٤ببالغة ألهٌنا تدؿ أيضا لى  ا٤ببالغة ُب ا٢بدث، كىي ال تستعمل إاٌل حْب  ،2﴾اران بَّ كي 

فبل يقاؿ: موات لزيد، كال قتاؿ لعىي ٖببلؼ موات كقتاؿ لؤللداء، كمنها ما يكثم استعمالو كما  ،ٲبكن التكثّب
 .3"شذكذا مثل مفعاؿ، كفٌعاؿ، كفعيل يكوف استعمالو قىيبل، كما يمد

 / اسم المفعوؿ: 2
ا٢بدكث ُب معناه، كال يؤلذ إاٌل من   من كقع لىيو ا٢بدث مع التجدد ك االسم ا٤بشت  لىداللة لى" وى

 ،4"إٔب ا١بار كاَّمكرأك ٔب ا٤بصدر من البلـز ا٤بعدل إأك  (مضمكب كمكـم): وفعل ا٤بتعدم ا٤ببِب لىمفعوؿ ٫بال
ٓب ٯبز بناء الفعل ا٤ببِب لىمجهوؿ منو "فإف ٓب يصحبو جار ك٦بمكر ٓب ٯبز بناء اسم ا٤بفعوؿ منو، رما  كد.د٩ب :٫بو

 : 6ي كغّب الثبلثيثكيصاغ اسم ا٤بفعوؿ من الثبل .5"فبل يقاؿ ا٤بذىوب رما ال يقاؿ ذًىب
تقديمم، ُب ا٤بعتل أك مىـ كمؤٌدب، لفظا ٫بو: مك قبل اآللم من غّب الثبلثي لى  زنة اسم الفالل إاٌل أنٌو يفتح ما-

العْب كا٤بضعف ٫بو: ٨بتار، ٧بتل، كُب ىذا يتف  اسم الفالل كاسم ا٤بفعوؿ، كالفمؽ بينهما تقديمم يعتمد لى  
 القمائن.

معتبل، غّب أنٌو إف راف صحيح العْب كالبلـ ال ٰبدث فيو تغيّب أك من الثبلثي، لى  زنة مفعوؿ مطىقا صحيحا -
 مشمكب.ك ٫بو: مسموع 

 الناقص فيجب حدكث بعض التغيّب ُب صيغة اسم ا٤بفعوؿ. والبلـ كىأك األجوؼ،  وكإف راف معتل العْب فه
ييوعه فنقىت حمرة العْب إٔب واك اسم ا٤بفعوؿ من األجوؼ ال م رقاؿ: مقوؿ كاليائي رباع: مبيع كاألصل مىٍقويؿه كمىبػٍ

ا، كقد التىف العىماء ُب مفعوؿ فوجب حذؼ أحدٮب ككاالسارن الصحيح قبىها فالتق  سارناف لْب الكىمة ك 

                                                           

 .9سورة القارلة اآلية -1
 .22سورة نوح اآلية -2
 .    57التبياف ُب تصميف األ٠باء، حسن رحيل، ص -3
 .٨60بتصم الصمؼ، لبد ا٥بادم الفضىي، ص -4
 .190ص 2ية، المضي، جشمح الكاف -5
 .59، 58التبياف ُب تصميف األ٠باء، أٞبد حسْب رحيل، ص -6
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لْب و ؿ كىك مفعوؿ، كاأللفش يمل أف السارن األ كاك و، فسيبويو يمل أٌف اذكؼ السارن الثا٘ب كىاذكؼ
 .لند سيبويو كمقوؿ لند األلفش لمىفعي تصّب لى  ربل المأيْب إٔب مقوؿ لى  كزف  من ىنا فىمىٍقويكؿ الكىمة

ح مبييع بضم الباء لند سيبويو فتقىب الضمة رسمة لتسىم الياء فتصّب إٔب مبيع بزنة ًمٍفعىل. كلى  أما مبيوع فتصب
م كاليائي واك ياء لىفمؽ بْب ال واكرأم األلفش فتصّب مبيوع بعد حذؼ العْب إٔب مبيوع فتقىب الضمة رسمة كال

 .فتصّب مىًقيل
كجب قىب  (ياء)إف رانت المو  (اكاك )أك  (ياء)المو الناقص من أف تكوف  وىاسم ا٤بفعوؿ من الناقص فبل ٱب-
حداٮبا ُب األلمل كتقىب الضمة رسمة ٤بناسبة الياء إتمالها سارنة مع الياء، ٍب تدغم الج (،ياء)مفعوؿ  (كاك)

 .فعوؿ من رم : ممم  كاألصل: مممو٫بو: اسم ا٤ب
 :1فىها ثبلثة أحواؿ اكاك المو  كإف رانت

: قول، فنقوؿ مقوٌم، كاألصل ٫بو (،كاك)كذلك إال إذا رانت لْب مفعوؿ أيضا  (ياء)ٔب: كجوب قىبها ك األ
ات، كضم قبىها ُب آلم الكىمة فيصّب مقوكم كاك رماىة اجتماع ثبلث –ات قىبت األلّبة ياء كاك بثبلث ك مقوك 

 مفعوؿ كتدغم ُب الياء كيكسم ما قبىها. كاكفتقىب 
اسم  وا ٫بكاك أرجح إذا راف الفعل ا٤باضي مكسور العْب كٓب تكن لينو الثانية: جواز التصحيح كالقىب ياء، كالقىب 
يفعل ُّا لى  ك  األلّبة ياء واكمفعوؿ كالـ الكىمة، فتقىب ال واكبك  ا٤بفعوؿ من رضي نقوؿ ممضي كاألصل ممضو

كٯبوز أف تصحح فتقوؿ  ،2﴾ةن ػاٍرًجًعي ًإلىى رىبًّْك رىاًضيىةن مىٍرًضيَّ ﴿الكمٙب:  ء ُب القمآفجا كبذلك ما ،سىف ُب ممم 
 .دغاـ إٔب قٌىةباإل وممض

اسم ) :٫بو ،الثالثة: جواز األممين التصحيح كاإللبلؿ، كالتصحيح أرجح، ذلك إذا راف ا٤باضي مفتوح العْب
 (.كمدل  ،مغزل)ة ، كٯبوز لى  قىٌ (كمدلوٌ  ،مغزٌ ) :فنقوؿ فيهما (كدلا ،غزا)من  (ا٤بفعوؿ

  منها: ،يكثم استعما٥باأك قد يقل  ،ثي صيغ ألملمن الثبل (مفعوؿ)كينوب لن صيغة 
 .ىم ا٤بوصوؼإذا لي  ث،ذبيح، كيستول فيها ا٤بذرم كا٤بؤنفىًعيل: ٬بو: قتيل ك  -1
نَّتػىٍيًن دىافو  قولو تعأب: :٫بو ،كلدد ،فػىعىل: ٫بو: جُب -2 كىجىنىى اٍلجى

3. 
يٍػنىاهي ًبًذٍبحو عىًظيمو  لقولو تعأب: ،كطعن ،فػىٍعل: رذبح -3 كىفىدى

4. 
                                                           

 .63-61، صالتبياف ُب تصميف األ٠باء، أٞبد حسْب رحيليماجع  - 1
 .6سورة القارلة اآلية -2
 .54سورة المٞبن اآلية -3
 .107سورة الصافات اآلية -4
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 يغة ا٤ببالغة.كتفيد ىذه الصٌ  ،بو كمهزكء ،كمضحوؾ لىيو ،مسبوب :أم ،كىزأة ،كضحكة ،ةفػيعىىوى: ٫بو: سبٌ  -4
 .كجزكر ،رروب :٫بو ،فػىعيوؿ: بفتح الفاء -5

، (فالل)ٗبعُب  (فعيل)لكثمتو قياسا فيما ليس لو  (فعيبل)ها، فيما جعل العىماء تىكىذه الصيغ غّب قياسية لق      
قياسا  (مفعوؿ)ٗبعُب  (فعيل)ال يأٌب منو  (،كقديم ،حفيظػ )، ر(فالل)ٗبعُب  (فعيل)من ا٤بصدر  فإف راف قد كرد

فبل نقوؿ:  (مفعوؿ)تعمل لمل ك  ،ا ىي ُب الداللة لى  ا٤بعُبإ٭بٌ  (مفعوؿ)بس، كنيابة ىذه الصيغ لن من الىٌ  الوف
 .(مذبوح ربشوك)، (مكحولة لينو)ك (مقتوؿ ألوه)وؿ لى  ق، رما ن(ذبيح ربشو)أك ، (ممرت بمجل قتيل ألوه)
ا  :قولو تعأب :٫بو ،ُب صورة ا٤بصدر (اسم ا٤بفعوؿ)كرد ك  ،لى  صيغة ا٤بصدر (اسم الفالل)رما كرد         ىىذى

كىالى ييًحيطيوفى ًبشىٍيءو ًمٍن ًعٍلًموً : ٨بىوقة، كقاؿ تعأب :أم،  1خىٍلقي اللَّوً 
 .معىومة :أم، 2

3فىسىتيٍبًصري كىيػيٍبًصريكفى  قولو تعأب:ما ُب ر  ،لى  صورة اسم ا٤بفعوؿرما كرد ا٤بصدر        
 ،الفتنة بأيكم :أم، 

كقت لسمه،  م، أم دلو إٔب كقت يسمه، كدعدلو إٔب كقت يس :معسوره، أم ُب قو٥بم: دلو إٔب ميسوره، كدلو"ك
حقيقة، ففي اآلية  (سم مفعوؿا) وفه ، كقاؿ ما كرد لى  ذلك(مفعوؿ)كقد أنكم سيبويو أف ٯبئ ا٤بصدر لى  

 .4"كمعسور فيو ،ماف، أم زمن ميسور فيوصفتاف لىزٌ  ،الباء زائدة، أم أيكم ا٤بفتوف، كميسور كمعسور
يدؿ لى  صفة ثابتة ُب صاحبها، فإذا قىنا فبلف أبيض الىوف، طويل  ،ىي اسم مشت  فة المشبهة:الصٌ -3

أك تدؿ لى  "الطوؿ، رما ك ُب صاحبهما، كٮبا البياض  ك)طويل( لى  صفتْب ثابتتْب ،القامة، دلت )أبيض(
، فالفمح طبع كسجية ُب ىذا الشخص، (فبلف فمح)قات لاصة، رقولنا : أك صاؼ ال تظهم ُب أصحاُّا إال ُب 

يت صفة لذا ٠بيٌ  (اسم الفالل)تشبو  الصفة ا٤بشبهة لكنو يظهم حْب تتهيأ أسبابو كدكاليو، كمن ىهنا يتضح أفٌ 
داللتها تدؿ  كلى  فالىو، لكنها ٚبتىف لنو ُب أفٌ  ،حدثأك لفالل، فهي تدؿ مثىو لى  كصف مشبهة باسم ا

 :تبلؼ بينهما رثّبة أٮبهاجو التشابو كااللأك فيدؿ لى  كصف طارئ غّب ثابت، ك  وا ىلى  ثبوت الوصف، أمٌ 
، كتي ، كال تؤلذ إال من الفعل البٌل 5"يغة، كالعمل، كالصٌ الداللة  ، أشهمىا:زاف أكصاغ لى  لدة ـز

 :6كىي اثنا لشم كزنا أبنية الصفة للثبلثي المجرد:- أ

                                                           

 .11سورة لقماف اآلية -1
 .255سورة البقمة اآلية -2
 .5سورة القىم اآلية -3

 .250ص 2لساف العمب، ابن منظور، )مادة لقل كلسم(، الكتاب، سيبويو، ج - 4
 .163-162الصمؼ، حاًب الضامن، ص - 5
 يماجع ا٤بمجع نفسو، ص نفسها.  -6
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 :لىفعل لى  كزف )فىًعل يفعىل( بكسم لينو ُب ا٤باضي كفتحها ُب ا٤بضارع 
 .(بىهاء ػ أبىو)ك (،ٞبماء ػ أٞبم)، ٫بو: الىوفأك ة، ا٢بىيأك أىفػٍعىل فػىٍعبلء: لىداللة لى  العيب الظاىم  -1
 .(صديا ػ صدياف)، ك(سكمل ػ سكماف)كاالمتبلء، ٫بو:  و  ا٣بىفػىٍعبلف فػىٍعى : لىداللة لى -2
 .(ممحةػ ممح )، ك(ضجمة ػ ضجم)حزف، ٫بو: أك فىًعل فىًعىىة: لىداللة لى  فمح  -3
  ل( بضم العْب فيهما:لىفعل لى  كزف )فعل يفعي 
 ٫بو: ضىٍخم. ،بفتح فسكوف)فػىٍعل(  -4
 رمٙب.  :٫بو (،فىًعيل) -5
 صىب. :٫بو ،بضم فسكوف (فػيٍعل) -6
 جباف. :٫بو ،لوأك بفتح  (فػىعىاؿ) -7
 حسن. :٫بو ،بفتحتْب (فػىعىل) -8
 شجاع. :٫بو ،لوأك بضم  (فػيعىاؿ) -9

 جنب. :٫بو ،بضمتْب (فػيعيل) -10
 :كمن ا٤بشَبؾ بْب الوزنْب ا٤بتقدٲبن 

 مىح. :٫بو ،بكسم فسكوف (ًفٍعل) -11
 كطاىم. ،صاحب :٫بو (،فىاًلل) -12
ؽ فم  لغّب الثبلثي، كيي  (اسم الفالل)لى  كزف  ،الثبلثيبُب الصفة ا٤بشبهة لغّب بناء الصفة لغّب الثبلثي: تي - ب

اسم  ، فهو:لى  التجدد كا٢بدكث صفة مشبهة، كما دؿٌ  وفه ،لى  الثبوت كالدكاـ بينهما ُب ا٤بعُب، فما دؿٌ 
 كىذا ما ذرمناه آنفا. ،فالل
 ثل: ٩بدكح صفة مشبهة مو فه ،كيستعمل ا٠بي الفالل كا٤بفعوؿ صفة، فكل ما دؿ لى  الثبوت كالدكاـ

 .1السّبة، فاضل ا٣بى ، طاىم القىب...
شييْب  ك)فعى ( لىمؤنث، كيدؿ لى  أفٌ  ،لى  كزف )أفعل( لىمذرم ،اسم مشت " وكى اسم التفضيل: -1

األب كاالبن طويبلف،  لنيت أفٌ  ،الولد أطوؿ من أبيو اد أحدٮبا لى  اآللم، فإذا قىت أفٌ كز  ،اشَبرا ُب صفة ما
 وفبل يكوف اسم تفضيل، ٫ب ،قد يتجمد من ىذه الداللة ،)أفعل كفعى ( ُب الطوؿ، غّب أفٌ  أبيو لنالولد زاد لكن 

 قوؿ الفمزدؽ:

                                                           

 .61-٨60بتصم الصمؼ، لبد ا٥بادم الفضىي، ص - 1
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 كأطوؿ بيتا دلائمو ألزٌ   *ماء بُب لنا  الذم ٠بك السٌ  إفٌ 
 فا٤بماد ىنا: بُب لنا بيتا دلائمو لزيزة كطويىة.  -

 كقوؿ بشامة النهشىي:
 ة رماـ الناس فادلينايوما سما  *    كمكممةكإف دلوت إٔب جىٌ 

 .1"كصارت ا٠با لىحادثة العظيمة ،ىنا مؤنث األجل ( جىٌ ػػ)ف -
متصمفا، قاببل  لفعل الثبلثيبشمط أف يتوفم ا ،يبُب اسم التفضيل، من الفعل الثبلثي اَّمد لى  كزف )أفعل(ك      

 ، ك٩با ٓب يستوؼ الشمكط السابقة  ال يأٌب الوصف منو لى  )أفعل فعبلء(،ك لىزيادة، تاما، مثبتا، مبنيا لىمعىـو
 ٞبمة من الورد. مثل: الشقي  أشدٌ  ،بعد اسم تفضيل مسالد ،يبُب اسم التفضيل منصوبا لى  التمييز ،الذرم
، كى     شم و كقد شذت ثبلث رىمات لن صيغة )أفعل( كىي: لّب، كشم، كحب، فنقوؿ: الصبلة لّب من النـو
 ، ك٪بد ُب قوؿ الشالم:2مِب

 شيء لئلنساف ما منعا كحبٌ   *أرثمت الولوع بو  منعت شييا ف
 ربل ا٤بسائل الٍب نتعمض ٥با.رقولنا: تىك ىي ري   ،ا ُب ا٤بؤنث فيجئ اسم التفضيل لى  صيغة )فعى (أمٌ  -
الفعل كزمانو، ففي  من مصدر الفعل ليدال لى  مكاف كقوع ،كٮبا ا٠باف مشتقاف اسما الزماف كالمكاف: -2

3دىىيمي الصٍُّبحي أىلىٍيسى الصٍُّبحي ًبقىرًيبو ًإفَّ مىٍوعً تعأب: قولو 
، زماف ا٤بولد، كمن أ٠باء ا٤بكاف، قوؿ  و)مولدىم( ى

 :الشنفمل
  كفيها ٤بن لاؼ القى  متعزؿ  *كُب األرض منأل لىكمٙب لن األذل  

 .كالثانية مكاف التعزؿ ،ٔب مكاف النأمك فاأل -
 كتكوف صياغتهما من: -
 4الثبلثي اَّمد لى  كزف: 
، كراف ا٤بضارع منو مفتوح العْب، (كمىه  ،٦بمل)ٍفعىل: بفتح ا٤بيم كالعْب، إذا راف الفعل ناقصا، مثل: مى - أ

 .(مدلل(، )يدليل، منظم )ينظيم،راف مضمـو العْب مثل: أك  ، (مصنعيصنىع، ك (، )مىعب )يىعىب،مثل: 

                                                           

 .165-164الصمؼ، حاًب الضامن، ص - 1
 .166، صيماجع ا٤بمجع نفسو - 2
 .81سورة ىود اآلية -3

 .168يماجع الصمؼ، حاًب الضامن، ص - 4
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٫بو: )يهبط  ،ُب ا٤بضارعلم مكسور العْب آلسم العْب، إذا راف الفعل صحيح امىٍفًعل: بفتح ا٤بيم كر- ب
 ٫بو: )كرد مورد(، ك)كلد مولد(. ،مهبط(، ك)يعدف معدف(، كمثاال صحيح اآللم

  لغّب الثبلثي، ٫بو: متنزه كمصى ، كُب ىذه ا٥بيية يىتقي ا٠با  (اسم ا٤بفعوؿ)يبنياف من غّب الثبلثي لى  كزف
ُب قوؿ  ،لقمائن، ٫بو: مستودع، مستشف ، كمعتصمفمؽ بينها باالزماف كا٤بكاف، كاسم ا٤بفعوؿ، كا٤بصدر ا٤بيمي، كيي 

 جميم:
 لىطامعْب كلىجّباف معتصم  *أنتم أئمة من صى  كلندرم  

أك لىداللة لى  ما كقع الفعل بوساطتو، كيؤلذ من الفعل ا٤بتعدم، كلو ثبلثة  ،مشت اسم  وكى اسم اآللة: -3
 :1زاف، كىي لىفعل الثبلثي اَّمد

 مفتاح كمنفاخ.ًمٍفعىاؿ بكسم ا٤بيم، ٫بو: - أ
 ًمٍفعىل، بكسم ا٤بيم كفتح العْب، ٫بو: مربد كمغزؿ.- ب
 ًمٍفعىىة بكسم ا٤بيم كفتح العْب، ٫بو: مطمقة كمىعقة.- ت
 :كقد أقم ٦بمع الىغة ُب العصم ا٢بديث كزنا رابعا، كىو 
 اية.الة كشوٌ فػىع الة: بفتح الفاء كالعْب، ٫بو: غسٌ - ث
، كمنها ما جاء لى  غّب قياس  (ندىي بة، مي منقى )، مثل: تضمٌ أك ة منها ما فتحت فيو ا٤بيم كلو صيغ شاذ    
، كالسكْب ،الفأسػ)ر  ،سافلً )عاؿ، مثل: ، كمنها ما لـز صيغتو رما ُب الىغات ا١بزرية اآللمل، كىي فً (كالقدـك

ن مقاة من رق ، كمعماج من لمج، كمزراب ممً )مثل:  ،كىناؾ ما اشت  من مصدر الفعل الثبلثي البلـز (،كحزاـ
 .(زرب

 سب: النٌ -7
نسبو كينسبو نسبا، ذرم نسبو: لزكتو، كانتسب إٔب أبيو التزل، كالنسب يكوف إٔب اآلباء كالببلد، ": لغة -

 .2"كإٔب الصنالة
اللة لى  نسبتو إٔب لىدٌ  ،تغيّب يىح  االسم بزيادة ياء مشددة ُب آلمه، مكسور ما قبىها" و: ىاصطبلحا -

 .3"مشددةقل حمرة اإللماب إٔب ياء شامي، فتنتاَّمد منها، رمصمم ك 

                                                           

 .236-223يماجع الواضح ُب النحو كالصمؼ، ٧بمد لّب ا٢بىوا٘ب، دار الطبع دمش ، ص - 1
 .212التبياف ُب تصميف األ٠باء، أٞبد حسن رحيل، ص -2
 ا٤بمجع نفسو، ص نفسها. -3
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ها من ا٤بعمفة إٔب ىبل يتعداه إٔب تغيّب معناىا، ككظيفتها، رما ينق ،سب لى  تغيّب بنية الكىمةال يقتصم تأثّب النٌ "ك
كمة، كمن ا١بمود إٔب االشتقاؽ، فإذا قىت: ممرت بمجل ٛبيمي أبوه، كآلم ىامشي ألوه، تكوف قد ٝبعت النٌ 

فة ٔبميانو لى  ما قبىو جمل صفة، كرفعو الظاىم بعده، كمة، كالصٌ ، التنكّب، بكونو صار صفة لىنٌ التغيّبات الثبلث
 .1"ُب أحكامو ،را٢بسن كجهو  :فهو
إٔب اَّمد  ةيشبو الصفات إذ يدؿ لى  ذات مبهمة موصوفة بصفة معينة ىي النسب -النسب-كىذا الَبريب      

ما أك فيحتاج إٔب موصوؼ ٱبصص الذات ٯبمم لىيو، كيمفع ضمّبه لذلك يعامل معامىة الصفات "لن الياء، ك
كال  ،الَبريب يعمل المفع مصمم أبوه، فيوضح ابن ا٢باجب ُب شافيتو بأفٌ أك يتعى  بو، ٫بو: جاء٘ب رجل مصمم، 

، كىيعمل النصب؛ ألنٌ   ُب ،صو لعدـ مشاُّتو لىفعلصٌ منسوب، كال يعمل ُب غّب ٨بي أك منتسب  وو ٗبعُب البلـز
 .2"و يكفيهما رائحة الفعلىصا؛ ألنٌ أنا كطِب ٨بي ك  ،ا٢باؿ، مثل: أنا لميب أبداأك الىفظ إال ُب الظمؼ 

الصنعة، كلذلك أك  من أىل تىك البىدةأك إليو،  بسب أف ٯبعل ا٤بنسوب من آؿ ا٤بنسو كالغمض من الن    
بىد فقد أك ذا نسبت شخصا إٔب قبيىة يسمي سيبويو باب النسب بباب اإلضافة، كيقصد اإلضافة الىغوية، ألنك إ

فجعىتو من  ،ك إذا أضفت رجبل إٔب رجلفيقوؿ: "الىم أنٌ  ،اإلضافة ءكيسمي ياء النسبة يا ،يها، كأضفتولزكتو إل
 .3أ٢بقت ياء اإلضافة" ،فجعىتو من أىىو ،كإذا أضفتو إٔب بىد ،أ٢بقتو ياء اإلضافة ،آؿ ذلك الٌمجل

رجل  :من أف نقوؿ ،نا حْب نقوؿ: رجل مصمم ألصمأنٌ  إذ ،مع اإلٯباز اللة لى  الوصفالدٌ " كفائدتو: -
 .4"منسوب إٔب مصم

 أركانو: -
 كجزائم. ،رفاطمة  ،االسم اَّمد من ياء النسب وكى المنسوب إليو: -1
 كجزائمم. ،ما٢بقتو ياء النسب مثل: فاطمي و: كىالمنسوب -2
 سبة.: ىي الياء ا٤بشددة الٌدالة لى  النٍّ العبلمة -3
 5لتفصيل ُب أحكامو راآلٌبكٲبكن ا : 
 ٫بو: فاطمي نسبة إٔب فاطمة. ،حذفت التاء ،إذا أريد النسب إٔب االسم ا٤بختـو بتاء التأنيث -

                                                           

 .143ص 5شمح ا٤بفصل، ابن يعيش، ج - 1
 .13ص 2شمح الشافية، ابن ا٢باجب، المضي، ج - 2
 .69ص 2الكتاب، سيبويو، ج - 3
 .213، 212التبياف ُب تصميف األ٠باء، أٞبد حسن رحيل، ص - 4
 .70يماجع ٨بتصم الصمؼ، لبد ا٥بادم الفضىي، ص - 5
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 باع مايىي:تٌ اٯبب  ،إذا أريد النسب إٔب االسم ا٤بقصور -
 ٫بو: قنا، قنوم. ا،كاك إذا رانت ألفو ثالثة قىبت - أ

 ُّي.أ٫بو: أُّا، أُّوم ك  ،كجاز حذفها ا،ك كاسارنا جاز قىبو  وإذا رانت ألفو رابعة كثاني- ب
 بمدٌم. -٫بو: بمدل ،كجب حذفها ،متحمرا وإذا رانت ألفو رابعة كثاني- ت
 كمستشف ، مستشفي. ، مصطفي،٫بو: مصطف  ،إذا رانت ألفو لامسة كسادسة- ث
 باع مايىي: تٌ اٯبب  ،ا٤بنقوص االسم إذا أريد النسب إٔب -
 كصدا، صدكم. ،٫بو:شجا، شجوم ،ما قبىها كفتح ،اكاك إذا رانت ياؤه ثالثة قىبت - أ

 كرامي، راموٌم. ،٫بو: دالي، دالومي  ،كجاز حذفها ،جاز قىبها ،إذا رانت ياؤه رابعة- ب
 كمستقصي، مسقصي   ،٫بو: مهتدم، مهتدمٌ  ،كجب حذفها ،سادسةأك إذا رانت ياؤه لامسة - ت
 باع مايىي:تٌ اٯبب  ،إذا أريد النسب من االسم ا٤بمدكد -
 م.ك اكصحماء، صحم  ،مك ا٫بو: ٞبماء، ٞبم  ،اكاك قىبت  ،زتو لىتأنيثإذا رانت ٮب- أ

 كإنشاء، إنشائي. ،٫بو: ابتداء، ابتدائي ،بقيت لى  حا٥با ،إذا رانت ٮبزتو أصبل- ب
م كشفاء، ك ارس  ،٫بو: رساء، رسائي ،اكاك كجاز قىبها  ،جاز إبقاؤىا ،إذا رانت ٮبزتو منقىبة لن أصل- ت

 م.ك اشفائي كشف
 بع ما يىي:تٌ يػي  ،ٔب اسم ٨بتـو بياء مشددةإذا أريد النسب إ -
كفتح ما قبىها  ،اكاك كقىبت الثانية  ،)ا٤بدغمة( إٔب أصىها ٔبك ت الياء األدٌ ري  ،إف رانت ياؤه بعد حمؼ كاحد- أ

 ٫بو: حي، حيوم كطي، طيوم.
بوم، ٫بو: نيب، ن ،كفتح ما قبىها ،اكاك كقىبت الثانية  ،ٔبك إذا رانت ياؤه بعد حمفْب، حذفت الياء األ- ب

 كلىي، لىوم.
 َبم نسبة إٔب ٕبَبم.٫بو: ٕبي  ،حذفت ،إذا رانت ياؤه بعد ثبلثة أحمؼ كأرثم- ت
 ٫بو: طٌيب، طييب. ،حذفت ياؤه الثانية ،سب إٔب االسم الذم كسطو ياء مشددة مكسورةإذا أريد النٌ  -
٫بو:  ،ا بسكوف الياءكجاز لدـ ردى ،جاز ٌرد البلـ اذكفة ،ـسب إٔب الثبلثي اذكؼ البلإذا أريد النٌ  -

ىنا  ةفيقاؿ: يدكم فقط. كالبلـ ا٤بمدكد ،ىا لند من يوجب رٌدىا ُب التثنية كا١بمعككجب رد  ، يد، يدكم كيٌدم
 ا أـ ياء.كاك سواء راف أصىها  ،مفتوحا ما قبىها ،ا دائما كاكتكوف 

 ي.فتحت لينو، ٫بو: مىك مىك ،إذا أريد النسب إٔب االسم الثبلثي ا٤بكسور العْب -
 ب يتبع ما يىي: إذا أريد النسب إٔب االسم ا٤بمرٌ  -
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نسب إٔب لجزه لند لدـ بس، ٫بو: بدر الدين، بدرم. كيي ا٤بمرب اإلضاُب: ينسب إٔب صدره لند أمن الىٌ - أ
 أمن الىبس، ٫بو: ابن إياس إياسي.

 نسب إٔب صدرىا ، ٫بو: بعىبك، بعىيب، كتأبط شما، تأبطٌي.زجي كاإلسنادم: يي ا٤بمرب ا٤ب- ب
 ذا أريد النسب إٔب ا٤بثُب كا١بمع، كاسم ا١بنس ا١بمعي، فنتبع ما يىي:إ -
ا٤بثُب كا١بمع: ينسب إٔب مفمدٮبا، ٫بو: شاىداف، شاىدم، كمهندسوف، مهندسي، كينسب إٔب لفظ - أ

شبيها بالعىم، ٫بو: أنصار، أنصارم، كرذلك ينسب إٔب لفظ ا١بمع، إذا ٓب يكن لو أك إذا راف لىما  ،ا١بمع
 و: أبابيل، أبابيىي.مفمد، ٫ب

 كاسم ا١بنس ا١بمعي: ينسب إٔب لفظهما، ٫بو: قومي كشجمم. ،اسم ا١بمع- ب
 لو يتبع ما يىي:أك عيىة( بفتح إذا أريد النسب إٔب اسم لى  كزف )فى  -
 معتل العْب، حذفت تاؤه فقط، ٫بو: حقيقة حقيقي.أك إذا راف مضعفا - أ

 ىي.بى ا٢بمؼ الثا٘ب منو، ٫بو: قبيىة قػى فتح حذفت تاؤه كياؤه، ك  ،غّب مضعف إذا راف صحيح العْب- ب
 لو يتبع ما يىي:أك عيىة( بضم إذا أريد النسب إٔب اسم لى  كزف )في  -
 إف راف مضعفا حذفت تاؤه فقط، ٫بو: ىميمة ىميمم.- أ

 رم.ويمة نو إذا راف غّب مضعف حذفت تاؤه كياؤه، ٫بو: ني  -ب
 يتبع ما يىي: ،إذا أريد النسب إٔب االسم الثنائي -
 لٌوٌم. ،كجب تضعيفو، ٫بو: لوٌ  ،اف ثانيو حمفا معتبلر  ذاإ- أ

 كرٌمي . ،رمي  ،كلدمو، ٫بو: رم ،إف راف ثانيو حمفا صحيحا، جاز فيو التضعيف- ب
 ،الئي ،قاؿ ُب النسب إٔب الا، فيي كاك كأبدلت الثانية ٮبزة، كٯبوز قىب ا٥بمزة  ،فتعٌ لفا، ضي أإف راف ثانيو - ت
 م.ك كأل
 ؼ الفاء، يتبع ما يىي:إذا أريد النسب إٔب اسم ٧بذك  -
 إذا راف االسم صحيح البلـ، ٓب تمد الفاء اذكفة، فنقوؿ: ُب لدة، لٌدم.- أ

 إذا راف االسم معتل البلـ، كجب رد الفاء اذكفة، كفتح لينو، ٫بو: شية، شٌوم.- ب
١بم، ٘بب جم ا النسبة بْب ا٠بْب لى  تقديم حمؼ انسبة اسم إٔب آلم، كيقوؿ الغبلييِب أهنٌ ": كىي اإلضافة-8

٫بو: ىذا رتاب التىميذ، كالتقديم )رتاب لىتىميذ(، ك)لبست لاًب فضة(، كالتقديم )لبست لاًب من  الثا٘ب أبدا،
اـ ُب الىيل(، الفضة(، )ال يقبل صياـ النهار، كال قياـ الىيل إال من ا٤بخىصْب(، كالتقديم )الصياـ ُب النهار، كالقي
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إليو، كٮبا ا٠باف بينهما حمؼ جم مقدر، كلامل ا١بم ُب ا٤بضاؼ إليو  كالثا٘ب مضافا ،ؿ مضافاك األ يكٲبس
 :2أنواع ة، كىي أربع1"ا٤بضاؼ، ال حمؼ ا١بم ا٤بقدر بينهماو ى
االلتصاص، ٫بو: )ألذت أك : ما رانت لى  تقديم البلـ، كتفيد ا٤بىك، ٫بو: )ىذا حصاف لىي(، البلمية -1

 بىجاـ الفمس(.
من(، كضابطها أف يكوف ا٤بضاؼ إليو جنسا لىمضاؼ، حيث يكوف : ما رانت لى  تقديم )البيانية -2

يصح فيها  ةا٤بضاؼ بعضا من ا٤بضاؼ إليو، ٫بو: )ىذا باب لشب(، )ىذه أثواب صوؼ(. كاإلضافة البياني
 .صح (اإللبار با٤بضاؼ إليو لن ا٤بضاؼ، فإذا قىت: )ىذا الباب لشب(، ك)كىذا السوار ذىب

)ُب(، كضابطها أف يكوف ا٤بضاؼ إليو ظمفا لىمضاؼ، تفيد زمن ا٤بضاؼ : ما رانت لى  تقديم الظرفية -3
يىا صىاًحبىًي السٍّْجنً قعود الدار ٦بمل(، كقولو تعأب: مكانو، ٫بو: )سهم الىيل مضن(، ك)أك 

3. 
بو إٔب ا٤بشبو، ٫بو: )انتثم  : ما رانت لى  تقديم )راؼ التشبيو(، كضابطها أف يضاؼ ا٤بشبوالتشبيهية -4

 مع لى  كرد ا٣بدكد(، أم الدمع الذم رالىؤلؤ لى  ا٣بدكد الٍب رالوركد.لدٌ لؤلؤ ا
 :4ة أحكاـ، كىيفكلئلضا

لند اإلضافة، ٫بو: رتابا  ذؼ تنوينوحي  ،ٝبع مؤنث سآب منوناأك ٝبع تكسّب أك إذا راف ا٤بضاؼ مفمدا  -
 ا٤بسجد.و الولد، مؤذن

و من األ٠باء العامىة لمل الفعل، ك٧بى  باأللف ٙبذؼ األلف كالبلـ من ا٤بضاؼ إال إذا راف ا٤بضاؼ إلي -
راف مضافا إٔب ضمّب يعود أك  راف مضافا إٔب اى ، ٫بو: )رأس ا١با٘ب(، أك  ا٢بسن الوجو( )كالبلـ )الػ(، ٫بو: 

، (ا٤بعىما زيد)ٝبع مذرم سآب، ٫بو: أك راف ا٤بضاؼ مثُب أك  ٠بكو(،  ولى  اى  ُّا، ٫بو: البناء )ىم المافع
 زيد(. و٤بعىما)ك
 لبلسم ا٤بضاؼ إٔب ياء ا٤بتكىم أحكاـ لاصة، ىي:ك  -
 رسم آلم ا٤بضاؼ ٤بناسبة الكسمة لىياء.- أ

 تدغم ياء االسم ا٤بنقوص ا٤بضاؼ إٔب ياء ا٤بتكىم بياء ا٤بتكىم، كتفتح ياء ا٤بتكىم، ٫بو: )قاضي(.- ب

                                                           

 .524-523ص 2جامع الدركس العمبية، مصطف  الغبلييِب، ج - 1
 .523يماجع ا٤بمجع نفسو، ص - 2
 .39سورة يوسف اآلية -3

 .72-71يماجع ٨بتصم الصمؼ، لبد ا٥بادم الفضىي، ص - 4
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مع فتح ما قبىها ُب ا٤بثُب،  ،تكىمتدغم ياء ا٤بثُب كٝبع ا٤بذرم السآب ُب حالٍب النصب كا١بم، بفتح ياء ا٤ب- ت
 كرسمه ُب ا١بمع، ٫بو: غبلمي كمعىمي.

 ا٤بثُب ا٤بضاؼ إٔب الياء، ُب حالة المفع يبق  لى  حالو، مع فتح ياء ا٤بتكىم، ٫بو: )معىمام(.- ث
 حكمو ُب حالٍب ا١بم كالنصب، ٫بو: )معىمي(. ،ا١بمع ا٤بذرم السآب ا٤بضاؼ إٔب الياء ُب حالة المفع- ج
 ا٤بقصور ا٤بضاؼ إٔب ياء ا٤بتكىم، حكمو حكم ا٤بثُب ُب حالٍب المفع، ٫بو: فتام كلصام. االسم- ح
 كىي: ،إٔب ياء ا٤بتكىم كلو أحكاـ لاصة ا٤بنادل ا٤بضاؼ -
 إذا راف االسم ا٤بنادل مضافا إٔب ياء ا٤بتكىم معتبل، يتبع مايىي:- أ
 .بقاء الياء ا٤بفتوحة مع االسم ا٤بقصور، ٫بو: يا فتامى  -1
 .كمدغمة مع االسم ا٤بنقوص، ٫بو: يا قاضيى  ،لياء مفتوحةبقاء ا -2
 .ي  ُب ٝبع ا٤بذرم السآب، ٫بو: يا مسىمً  ،كمدغمة مع رسم ما قبىها ،بقاء الياء مفتوحة -3
 .ي  ما فتح ما قبىها ُب ا٤بثُب، ٫بو: يا معىمى مع  ،كمدغمة ،بقاء الياء مفتوحة   -4
 .تـو بياء مشددة، ٫بو: يا سعدمٌ خ٤برسم ما قبىها، مع االسم اأك  ح كفت ،حذؼ الياء -5
 إذا راف االسم ا٤بضاؼ إٔب ياء ا٤بتكىم صحيحا، جاز فيو ما يىي:- ب
 .حذفت الياء كاستغِب لنها بالكسمة، ٫بو: يا ربٍّ  -1
 ي.ػإبقاء الياء سارنة، ٫بو: ياربٍّ  -2
 ب.كقىب الكسمة فتحة، ٍب حذؼ األلف كاالستغناء لنها بالفتحة، ٫بو: يا ر  ،قىب الياء ألفا -3
 كقىب الكسمة فتحة، ٫بو: ياربٌا. ،قىب الياء ألفا -4
 .إبقاء الياء مفتوحة، ٫بو: ياريب   -5
من  ورل لددين راف بينهما حمؼ لطف مقدر، كى" وكى ،: ا٤بمرب العددم من ا٤بمربات ا٤بزجيةالعدد -9

ع كالتسعْب، أحد لشم إٔب تسعة لشم، كمن ا٢بادم لشم إٔب التاسع لشم، أما من الواحد كالعشمكف إٔب التس
 .1"حمؼ العطف مذرور، بل ىي من ا٤بمربات العطفية ألفٌ  ؛فىيست ممربات لددية

  2ة، نوجزىا فيما يىيلاصٌ  حكاـأكلؤللداد ُب الىغة العمبية: 
، (أمة كاحدة)ك (،درس كاحد)التذرّب كالتأنيث، فنقوؿ:  :يطابقاف ا٤بعدكد ُب ،العدداف كاحد كاثناف -
 تاف(.أمٌ ك )درساف اثناف، ك

                                                           

 .19ص 2جامع الدركس العمبية، مصطف  الغبلييِب، ج - 1
 يماجع ا٤بمجع نفسو، ص نفسها. - 2
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ثبلث ك التذرّب كالتأنيث، فنقوؿ: )ثبلثة رجاؿ،  :ٚبالف ا٤بعدكد ُب ،من ثبلثة إٔب لشمة ،األلداد ا٤بفمدة -
 نساء(.

معىم، كمية معىمة(، )ألف  ىفظها مع ا٤بذرم كا٤بؤنث، فنقوؿ: )ميةب، مىيوف(: تستعمل داد )مية، ألفاألل -
 لف ىدية(، )مىيوف شخص، مىيوف نسمة(.أمسكن، 

كاثنا لشم يطابقاف ا٤بعدكد ٔبزأيهما،  ،إحدل لشم من أحد لشم إٔب تسعة لشم: فإفٌ  ،ربةاأللداد ا٤بم  -
ؿ منهما ٱبالف ا٤بعدكد ك ا من ثبلثة لشم إٔب تسعة لشم فا١بزء األمأة، أمٌ م٫بو: أحد لشم رجبل، إحدل لشم ا

 كالثا٘ب يطابقو، ٫بو: ثبلثة لشم رجبل، كسبع لشمة اممأة.
مثل: قولو  ،مثل: )جاء أحد لشم رجبل(، أـ منصوبا ،سواء أراف ممفولا ،العددمٯبب فتح جزأم ا٤بمرب "ك
بنا أب: تع رىأىٍيتي أىحىدى عىشىرى كىوٍكى

٦بمكرا، مثل: )أحسنت إٔب أحد لشم فقّبا(، كيكوف حينيذ مبنيا لى  أك  ،1
، مثل: رفعا مب إلماب ا٤بثُب باأللفعؿ يي ك فا١بزء األ ،٦بمكرا ٧ببل، إال اثِب لشمأك منصوبا  أكفتح جزأيو، ممفولا 

 مبِب لى  ٘بة باثِب لشم درٮبا، كا١بزء الثالشم فقّب  ٍبالياء نصبا كجما، ٫بو: أرممت اثنجاء اثنا لشم رجبل، كب
  .ٗبثابة نوف ا٤بثُب وال ٧بل لو من اإللماب، كى ،الفتح

ا ، أمٌ (لشمكف رتابا)، ٫بو: معطوفةأك ألداد العقود )من لشمين إٔب تسعْب(، تستعمل بىفظها مفمدة  -
إحدل كلشمكف )، ك(أحد كلشمكف رجبل)، ٫بو: ، يطابقاف ا٤بعدكد(اثنافك أحد )ؿ منها ك ا٤بعطوفة منها، فا١بزء األ

 .(ثبلثة كلشمكف اممأة)، ك(ثبلثة كلشمكف رجبل)٫بو:  ،ن ثبلثة إٔب تسعة، ٱبالف ا٤بعدكدا م، أمٌ (اممأة
اغ من األلداد ا٤بفمدة، من اثنْب إٔب لشمة، كمن كاحد إٔب تسعة من يص (فالل)إذا راف العدد لى  كزف  -

 .(الىعبة الثانيةك)، (الصف ا٣بامس)و كصف، ٫بو: ممربا؛ ألنٌ أك األلداد ا٤بمربة، كيأٌب كف  ا٤بعدكد مفمدا 
 ملشٍ )، ك(مة رجاؿلشى )ع ا٤بعدكد ا٤بؤنث، ٫بو: متوحة مع ا٤بعدكد ا٤بذرم، كسارنة شْب )ش( العشمة مف -

 .(نساء
من أربعة إٔب تسعة، كحكمو حكم ثبلث، سواء أك ماد ُّا من ثبلثة إٔب تسعة، بضع كنٌيف: فبضع يي  -
ماد ُّا من كاحد إٔب ف بتشديد الياء، يي ا النيٌ ، أمٌ (بضع سنْب)، (بضعة أسطم)معطوفا، ٫بو: أك عمل مفمدا استي 

 ىنٌ )، ٫بو: (فألف كنيٌ )، ك(فمية كنيٌ )، ك(فلشمين كنيٌ )ستعمل إال معطوفا لى  لقد، ٫بو: ثبلثة، كال يي 
 .2"(فلمم ألي أربعوف سنة كنيٌ )، (فلشمة رجاؿ كنيٌ )، (فٟبسوف نساء كنيٌ 

 
                                                           

 .4سورة يوسف اآلية -1
 .20ص 2، جامع الدركس العمبية، الغبلييِب، ج74-٨73بتصم الصمؼ، لبد ا٥بادم الفضىي، ص - 2
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 الفعل:
الفعل لفظ داؿ "نصم الفارايب بقولو:  وفو أب، كلمٌ 1"مقَبنة بزماف ٧بصل ،عُب ُب نفسهارىمة تدؿ لى  م"وكى     

الذم فيو ذلك  ،ال بالغمض لى  الزماف اصل ،ده، كيدؿ ببنيتوٲبكن أف يفهم بنفسو كح ،لى  معُب مفمد
نوف )أك  (الفالل ضمّب)أك  (تاء التأنيث السارنة)أك  (سوؼ)أك  (السْب)أك  (قد)لبلمتو أف يقبل "ك، 2"ا٤بعُب
، ستذىب،  :، مثل(التوريد كُب ىذا ، 3"رتنب، ارتنبا كسوؼ نذىب، قمت، يكتنب، ليكتنب، قد قاـ، قد يقـو

  :4قوؿ ابن مالكي
ًىي  *  بًتىا  فػىعىٍىتى  كىأىتىٍت  كىيىا  افٍػعىًىي  كىنػيٍوًف   أىٍقًبىىن    ًفٍعله   يػىٍنجى

فهي  ،ىي لوازمو ا٤بختصة بو دكف غّبهك  ،كأما لصائصو فجمع لصيصة"بن يعيش: ان لبلمتو يقوؿ لك      
 الفمؽ بْب الذاٌبك  كا٢بد بالذاتية، ،وف باألمور البلزمةالعبلمة تك أفٌ  ،ا٢بدلذلك من لبلماتو، كالفمؽ بْب العبلمة ك 

،ك  بطىت حقيقة ذلك الشيء، كليس  ،رنا انعدامو ُب الذىنقدٌ  ولك  ،الذاٌب ال تفهم حقيقة الشيء بدكنو أفٌ  البلـز
من  ،ليس رذلك العبلماتك  ،لبطىت حقيقة الفعل ،الزمافأك اء ا٢بدث فقدرنا انت وـ رذلك، أال تمل أف لالبلز 
ح ُب فعىيتها، أال تمل أف فعل د ال يق ،لدـ صحة جواز دلوؿ ىذه األشياء لىيها فإفٌ  ،سوؼك  السْبك  قد :٫بو
 .5"لك أفعاؿذكٮبا مع  ،ال ٰبسن دلوؿ شيء ٩با ذرمنا لىيهما ،النهيك  ،األمم
 ،ستقباؿاال حمُبك  ،قد يقـوك  ،يقـو، ك اـكقد ق ،قاـقد  :٫بو ،لىيو (قد)لصائص الفعل صحة دلوؿ "فمن       
، كإ٭با التصت ىذه األشياء باألفعاؿ :٫بو (،سوؼ)ك (السْب)كٮبا  ، كسوؼ يقـو معانيها ُب  ألفٌ  ؛سيقـو

ٗبنزلة  فهي ُب األفعاؿ ،لتخىيص الفعل لىمستقبل بعينو ؛سوؼك  ،السْبك  ،من ا٢باؿاألفعاؿ، فقط لتقميب ا٤باضي 
كقوؼ و إ٭با ى ،لى  شمط معُب تعىي  الشيء ألفٌ  (؛تقم أقمإف ) :٫بو ،، كحمكؼ ا١بزاءاأللف كالبلـ ُب األ٠باء

 ،ألهنا موجودة ؛ىذا ا٤بعُب فيها فبل يصح ،األ٠باء ثابتة موجودةك  ،لى  دلوؿ غّبه ُب الوجود ،دلولو ُب الوجود
 .6"هنما موجودافا٢باضم ألبكال ، كال يكوف با٤باضي ،لذلك ال يكوف الشمط إال با٤بستقبل من األفعاؿك 

                                                           

، شمح 53-52ـ، ص1/1986، اإليضاح ُب لىل النحو، الزجاجي، ٙبقي  مازف ا٤ببارؾ، دار النقاش ط38األصوؿ، ابن السماج، ص -1
 . 617ص 7ا٤بفصل، ابن يعيش، ج

 .7ـ، ص1976العبارة رتاب ُب ا٤بنط ، الفارايب، ٙبقي  ٧بمد سىيم سآب، ا٥بيية ا٤بصمية العامة لىكتاب مصم -2
 .16ص 2دركس العمبية، الغبلييِب، ججامع ال -3
 ألفية ابن مالك. -4
 .3ص 7شمح ا٤بفصل، ابن يعيش، ج -5
 .3ص 7شمح ا٤بفصل، ابن يعيش، ج -6
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، فيكوف كقاـ ألوؾ قولك: ألوؾ يقـو و٫ب ،كال ٯبوز أف ٱبرب لنو ،أف الفعل ما راف لربا": سماج كيقوؿ ابن     
، كال يقـو ٯبىس ....ذ :ف تقوؿأ ا٢بديث لن األخ، كال ٯبوز من الدلوؿ  (قد)ك ،(سوؼ)ٲبتنع ك  ،ىب يقـو

قد  :ل، ال ٯبوز أف تقوؿقتي ب كاي ضمً اً  :٫بو (،الـ)ا راف بغّب إذ ،النهيك كمن دلوؿ فعل األمم  ،لى  ا٢بمكؼ
 .1"األسد لً قتي اي المجل، كال سوؼ  بً مً ضاً 
 :كمضارع كأمم لى  الزمن إٔب ماض كينقسم الفعل بالتبار داللتو -

تاء )رجاء، اجتهد، تعىم، كلبلمتو أف يقبل   ،ف بالزمن ا٤باضيَب : ما دؿ لى  معُب ُب نفسو مقالماضػػي -1
         (،، رتبتما، رتبتم، رتبًب، رتنبرتبت، رتبت) :مثل (،تاء الضمّب)أك  رتبت  :مثل (،التأنيث السارنة

 :2بن مالكايقوؿ 
 بًالنػ ٍوًف ًفٍعلى األىٍمًم ًإٍف أىٍممه فيًهمٍ   *  كىمىاًضيى األىفٍػعىاًؿ بًالت ا ًمٍن كىًسمٍ              

 
 :3م تصميفا، ٫بوإٔب ثبلثة لش كيتصمؼ مع ضمائم المفع ا٤بتصىة ،أصل األفعاؿ وكى -
 ا٤بتكىم: ٪بحت، بتسكْب الـ الفعل، التصالو بضمّب رفع متحمؾ )التاء(، لىداللة لى  ا٤بتكىم ا٤بفمد. -

 ٪بحنا بتسكْب الـ الفعل، كزيادة )نوف( ٩بدكدة بالفتح لىداللة لى  ٝبع ا٤بتكىم.
 د ا٤بذرم.ا٤بخاطب: ٪بحت، بتسكْب الـ الفعل، كزيادة )تاء( مفتوحة لىداللة لى  ا٤بفم  -
 ٪بحت، بتسكْب الـ الفعل، كزيادة )تاء( مكسورة لىداللة لى  ا٤بفمدة ا٤بؤنثة. -
 ٪بحتما ، بتسكْب الـ الفعل، كزيادة )ميم( ٩بدكدة بالفتح لىداللة لى  ا٤بثُب ا٤بذرم كا٤بؤنث. -
 ٪بحتم، بتسكْب الـ الفعل، كزيادة )تاء( ممفولة، ك)ميم( سارنة لىداللة لى  ٝبع ا٤بذرم. -
 بتسكْب الـ الفعل، كزيادة )تاء( ممفولة، ك)نوف( مضعفة لىداللة لى  ٝبع اإلناث. حًب،٪ب -
 الغائب: ٪بح، ٰبافظ الفعل لى  كزنو كحمرة البناء )الفتحة(، لىداللة لى  ا٤بفمد ا٤بذرم. -
 ٪بحت، بزيادة )تاء التأنيث السارنة(، لىداللة لى  ا٤بفمدة ا٤بؤنثة. -
 ٔب الفتحة الطويىة ُب الـ الفعل، لىداللة لى  ا٤بثُب ا٤بذرم.٪بحا، من الفتحة القصّبة إ -
 ٪بحتا، زيادة )تاء التأنيث( مفتوحة بصائت طويل لىداللة لى  ا٤بثُب ا٤بذرم. -

                                                           

 .37ص 1األصوؿ ُب النحو، ابن السماج، ج -1
 ألفية ابن مالك. -2
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ا١بمالة(، لىداللة لى  ٝبع الذرور، كاأللف ىي  كاك٪بحوا، ضم الـ الفعل، التصا٥با بػػضمّب متصل ) -
 ماب.)ألف اإلطبلؽ(، ال ٧بل ٥با من اإلل

 ٪بحن، تسكْب الـ الفعل التصالو بنوف النسوة. -
 ،يتعىم(ك )يقمأ،  :مثل ،يعتمد ا٢باؿ كاالستقباؿ ،: ما دؿ لى  معُب ُب نفسو مقَبف بزمافالمضػػارع -2

لن ك)، (ٓب أرسلك)، (سوؼ ٯبيء)، ك(سيقوؿ) :مثل ،)لن(أك )ٓب( أك )سوؼ( أك )السْب(  :كلبلمتو أف يقبل
 : 1، يقوؿ ابن مالك(أتألم

 .ًفٍعله  ميضىارًعه  يىًىي  ٓبٍى  رىيىشمٍ *  
  2باع ما يىيتٌ اصياغة الفعل ا٤بضارع من ا٤باضي بكتكوف: 
فيقاؿ ُب  ،كا٤بعمكفة ٕبمكؼ ا٤بضارلة ،)نأٌب( :الٍب ٯبمعها قولنا ،بدؤه بواحد من حمكؼ الزيادة األربعة- أ
 مفتوحة مع لبلمة المفع ُب آلم الصيغة.(، كتكوف األحمؼ الزائدة كٱبمج ،ك٬بمج ،كٚبمج ،ألمج): (لمج)
 ،يكـم)فيقاؿ:  كإبدا٥با ياء مضمومة، كفتح لْب الفعل، كضم المو، ،حذؼ ا٥بمزة ا٤بزيدة من بناء )أفعل(- ب

 (. كٰبسن
يقف ) :فيقاؿ ُب كقف ككجدكإبدا٥با ياء مفتوحة،  ،)ا٤بثاؿ(الفعل من ا٤باضي ا٤ببدكء ُّا  واكحذؼ ال - ت
 (. كٯبد
 ائم المفع ا٤بتصىة إٔب ثبلثة لشمة مثاال:كيتصمؼ مع ضم 
 فتوحة لىمفمد، كنوف مفتوحة لىجمع.، بزيادة ٮبزة قطع م(ننجح ،أ٪بح)لىمتكىم:  -
بإضافة التاء ُب صدر األفعاؿ؛ لىداللة  ،(تنجح، تنجحْب، تنجحاف، تنجحوف، تنجحن)لىمخاطب:  -

ء، كباأللف لىداللة لى  ا٤بثُب ا٤بذرم كا٤بؤنث، لى  ا٤بخاطب، كمد الـ الفعل لىداللة لى  ا٤بؤنث ا٤بفمد باليا
 لىداللة لى  ٝبع الذرور، كبإسكاف البلـ مع نوف النسوة لىداللة لى  ٝبع اإلناث.  واككبال
(، فتكوف الزيادة ُب بداية الفعل: ياء ينجح، تنجح، ينجحاف، تنجحاف، ينجحوف، ينجحن)لىغائب:  -

كالنوف لىجمع  واكُب الـ الفعل لىمفمد ا٤بذرم، كاأللف لىمثُب، كال لىمذرم، كتاء لىمؤنث كإبداؿ الفتح بالضم
 ١بمع اإلناث. مع زيادة النوف ُب آلم الصيغة إسكاف البلـك ا٤بذرم، 
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 ا١بمالة كاكأك  ،رل فعل مضارع اتصل بو ألف اإلثنْب  :كىي ،إٔب األفعاؿ ا٣بمسة، ىنا ٘بدر اإلشارة ىا، 
 ،ينصمكف، تنصمكف، ينصماف ،)تنصماف : ٟبسة أمثىة منهالتأٌبٌ  ؛٣بمسةك٠بيت باألفعاؿ ا ،ياء ا٤بخاطبةأك 

  .تنصمين(
  ،كقد تطمأ بعض التحوالت ُب تصميف األفعاؿ ا٤بعتىة، منها الفعل )ا٤بثاؿ(، أم ما رانت فاؤه حمؼ لىة

)يفعل(،  ٫بو: )كقف(، إذ تبدؿ فاؤة )ياء(، لىداللة لى  ا٤بذرم، كتكسم لينو، فيصبح: )يقف(، أم لى  كزف
، كيدلل ضمن اإللبلؿ با٢بذؼ، كاألصل فيها: )يوقف(، كيبدؿ )تاء( لىداللة لى  ا٤بؤنث، فإذا واكفتحذؼ ال

م(، مع فتح العْب )يفعىل( واك )الأك  بِب الفعل ا٤بضارع لىمجهوؿ، ٓب ٙبذؼ فاؤه )يوقف(، كرذلك )ا٤بثاؿ اليائي(
 .1ُب ا٤بضارع

 ٫بو: )قاؿ(، فبإضافة ياء ا٤بضارلة، فيكوف ُب أصل الصيغة )يقوؿ(.أما الفعل )األجوؼ( ا٤بعتل العْب،  -
كأما الفعل )الناقص(، معتل البلـ، فتحذؼ حمرة ا٤بضارع منو، فتكوف مقدرة لى  حمؼ العىة، كيكوف  -

 ا٢بذؼ لىنيابة لن ا٢بمرة اإللمابية، ال لئللبلؿ.
لة تصبح صصيغتو: )أألذ(، لىداللة لى  كأما إذا راف الفعل مهموزا، ٫بو: )ألذ(، فبزيادة حمؼ ا٤بضار  -

ٔب متحمرة، كالثانية سارنة فتقىب الثانية حمؼ مد؛ ليجانس حمرة ما قبىها، فتقوؿ: ك ا٤بتكىم ا٤بفمد، فا٥بمزة األ
، رما ٙبذؼ ا٥بمزة ُب مضارع الفعل )رأل(، إذ تقوؿ: )يمأل(، فيكوف حذىا كجوبا، تقوؿ: )يمل(، رما )آلذ(

أل(، لتصبح: )رأل(، غّب أف ىذا الفعل لكثمة استعمالو ُب ربلـ العمب ػ ٥بجاهتم ػ كرد ٙبذؼ ُب ا٤باضي )أر 
 :مهموزا، رقوؿ الشالم

ىاتً    *أيرًم لىيػٍِبىٍ ما ٓب تػىٍمأىيىاهي    ًربلنا لآًبه بًالَب 
ا٤بفعوؿ كإذا جاء الفعل لى  كزف )أفعل( كجب حذؼ لينو، أم: )أرأل(، بعد ا٢بذؼ نقوؿ: )أرل( بتعديتو إٔب 

نىابو، كمنو قولو تعأب:  نىا كىتيٍب عىلىيػٍ كىأىرًنىا مىنىاًسكى
كرذلك ٙبذؼ ا٥بمزة ُب األفعاؿ ا٤بزيدة لى  كزف )أفعل(،  ،2

(، كأصل حذفها تصميفو مع ضمّب ا٤بتكىم ا٤بفمد، إذ ٘بتمع فيو  (، كتصبح: )يكـم (، تقولك )يؤرـم ٫بو: )أرـم
(، فتحذؼ الثانية، ك   .3لىيو رانت تصميفاتو مع باقي الضمائمٮبزتاف )أأرـم

                                                           

 كشذ لن كزف )يفعىل( بفتح العْب: )يدع، يذر، يهب، يسع، يطأ، يقع، يضع(، فتحذؼ الوأك فيها. -1
 .128سورة البقمة اآلية -2
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 ،جيء) :ل، مث(الـ األمم)بغّب  ،من الفالل ا٤بخاطب ،ما دؿ لى  طىب كقوع الفعل" وكى: األمػػػػػػػػر -3
 .1"(ماجتهد) :مثل (،الياء ا٤بؤنثة ا٤بخاطبة)مع قبولو  ،صيغةالكلبلمتو أف يدؿ لى  الطىب ب (،كتعىم ،كاجتهد

 : 2كيصاغ فعل األمم من* 
 (،ــ، أرمً أرمى ) :٫بو ،بكسم لينو (لفعً )أبفتح لينو لى  زنة  (لفعى )ألى  كزف  ،الفعل ا٤ببدكء ُّمزة كصل -
 .(نن، آمً آمى )ك
كإبدالو ُّمزة كصل  ،لى  زنة ا٤بضارع بعد حذؼ حمؼ ا٤بضارلة ،من الفعل الذم يكوف ثا٘ب مضارلو سارن -

كيكتب،  ،نصماي ٫بو: )ينصم،  ،بضمة أصىية الزمة ،ضمومةإذا ألذ من الثبلثي الذم لْب مضارلو م ،مضمومة
  .لىم(فتح( )يعىم، اً ٫بو: )يفتح، اً  ،فيما لدا ذلك ،كإبدالو ُّمزة كصل مكسورة(، رتباي 
فيقاؿ:  ،بعد حذؼ حمؼ ا٤بضارلة ،صاغ لى  زنة ا٤بضارعيي  ،من الفعل الذم يكوف ثا٘ب مضارلو متحمرا  -

 .)يزلمؼ، زلمؼ(، )يشارؾ، شارؾ(
نصم اي كىي  ،و ال يأٌب إال من ا٤بخاطبنأل ،إٔب ٟبسة أمثىة فقط ،كيتصمؼ األمم مع ضمائم المفع ا٤بتصىة -

نصمف )١بمع اي نصمكا )١بمع ا٤بذرم(، ك اي نصما )لىمثُب مذرما مؤنثا(، ك اي نصمم )لىمفمد ا٤بؤنث(، ك اي )لىمفمد ا٤بذرم(، ك 
فمد ا٤بذرم، كتنوب لنو الياء لىداللة لى  ا٤بؤنث ا٤بفمد ا٤بؤنث،  فيكوف بناؤه لى  السكوف لىداللة لى  ا٤ب (.ا٤بؤنث

  رما يىح  بضمائم المفع مع ا٤بثُب كا١بمع.
* غّب أف لىماء الىغة تصمفوا ُب بناء بعض األفعاؿ ا٤بهموزة، حيث يتغّب بناؤىا، لثقل ا٥بمزة، من حيث ا٤بخمج 

 :3ائم ُب صيغة األمم، كجعىوىا ثبلثة أنواع)ا٢بنجمة(، فأقمكا بعض التحويل ُب إسنادىا إٔب الضم
فيما ٱبص الفعبلف: )ألذ، كأرل(، إذا صيغ فعل األمم منهما، تدلل لىيهما ٮبزة سابقة، كيسكن ا٥بمز  -1

األصىي، تقوؿ: )ايٍأريل(، فتحذؼ فاء الفعل، أم ا٥بمزة السارنة لىتخفيف، كٙبذؼ ٮبزة الوصل الٍب رانت 
ـى خيذيكا زًينىتىكيٍم ًعٍندى  سارن، لتصبح صياغتهما: )لذ، كرل(، منو قولو تعأب: كظيفتها منع االبتداء بال يىا بىًني آدى

كيلّْ مىٍسًجدو كىكيليوا كىاٍشرىبيوا كىالى تيٍسرًفيوا
4. 
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حمؼ ربط، فتحذؼ ا٥بمزة ُب أك استثناء أك إذا كقعت صيغٍب )سأؿ كأمم( ابتداء كٓب تسبقا ٕبف لطف  -2
نىاىيٍم ًمٍن آيىةو بػىيػّْنىةو ا، فنقوؿ: )مم كسل(، كمنو قولو تعأب: صيغة األمم منهم سىٍل بىًني ًإٍسرىائًيلى كىٍم آتػىيػٍ

ُب  ،1
)أمم كسأؿ( ممتبطة ببعض ٥بجات العمب، كميىهم إٔب ٚبفيف ا٥بمزة، رقو٥بم  حْب يمل ٝبهور النحاة أف حذؼ ٮبزٌب

 )جيت( من الفعل )جيت(.
األمم فيو )ًارأ(، فتحذؼ ا٥بمزة الثانية مع نقل حمرتها إٔب ا٢بمؼ السارن قبىها الفعل )رأل( كأصل صيغة  -3

(، ك لتجنب الثقل، ٍب ٙبذؼ ألف الوصل األ ٔب لزكاؿ لىة دلو٥با، كىي االبتداء بالسارن، فتصبح الصيغة )رى
٤بخاطب، ك)رىٍين( ١بمع لىمفمد ا٤بخاطىب، ك)ًر( لىمفمد ة ا٤بخاطىبة، ك)رًيىا( لىمثُب ا٤بخاطب، ك)ريكا( لىجمع ا

 اإلناث ا٤بخاطبات.
 2رما تطمأ ٙبوالت ُب بناء األمم من الفعل ا٤بعتل، نوجزىا فيما يأٌب: 
قف(، فتكوف صياغة الفعل لى  كزف )يفعل( ُب ا٤بضارع، فتكسم أك ؿ، نقوؿ )ك الفعل ا٤بعتل األ (فاء)ٙبذؼ  -1
 كاأللف، فيصبح الفعل )قف(. واك، كٙبذؼ ال(لينو)
قم(، فيحذؼ حمؼ العىة اللتقائهما بسارن، كتنقل حمرتها أك عل ا٤بعتل الوسط، ٫بو: )قاـ(، فنقوؿ: )الف -2

 من أجىها ٓب تعد موجودة، فنقوؿ: قم(. لفاء الفعل، كٙبذؼ ٮبزة الوصل؛ ألف الوظيفة الٍب زيدت
اجد(، ك)امش(، فيكوف ا٤بعتل اآللم، ٰبذؼ حمؼ العىة فيو لىداللة لى  األمم، ٫بو: )أك الفعل الناقص  -3

 .ىذا ا٢بذؼ نيابة لن السكوف ُب صياغة ا٤بضارع
كميزكا بينهما، فالفعل ا٤باضي رىمة تدؿ لى  حدث  ،زكا بْب أصناؼ الفعلػػحاة ميٌ النٌ  كمن ىنا نبلحظ أفٌ      

مم رىمة قبل النط  ُّا، كا٤بضارع رىمة تدؿ لى  حدث كزمن صاّب لىحاؿ كاالستقباؿ، كاأل ،مقَبف بزمن فات
لىفعل،  ال يتضح ُب ا٢بد العاـ ،فكل صنف ٱبتص بزمن معْب ،تدؿ لى  حدث مطىوب ٙبقيقو ُب زمن ا٤بستقبل

 : 3ٌبُب الشكل اآل توضيحو كيكمن
 الفعل
 

 ما دؿ عل معنى مقترف بزماف
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 عاـ / كلي
 

 يختص
 

 ماضي         مضارع         أمر
 

 كينقسم الفعل بالتبار التصميف إٔب: 
 : 1الجامد كالمشتق

 لى  ثبلثة أنواع ىي: و الفعل ا٤ببلـز لصغة كاحدة كى و: ىالجامد  -1
 .حبذاا٤ببلـز لصيغة ا٤باضي أمثاؿ: لس ، تبارؾ، ليس، - أ

 ا٤ببلـز لصيغة ا٤بضارع مثل: قهيط )ٗبعُب يصيح(. - ب
 ىم، تعىم، تعاؿ.ىبلـز لصيغة األمم مثل: ىب، ىاب، ا٤ب - ت
 بلـز لصيغة كاحدة كينقسم إٔب التاـ كالناقص.الفعل غّب ا٤ب و: ىالمشتق  -2
، ا٤باضي كا٤بضارع كاألمم بزيادة نصم(اي فعاؿ الثبلثة ٫بو: )نصم، ينصم، ا٤بتصمؼ إٔب األ و: كىالتػػػػػػاـ  - أ

   حمكؼ الزيادة.
  :لى  نولْبو ا٤بتصمؼ إٔب نولْب من األفعاؿ الثبلثة فقط كى و: كىالنػػػاقص   -ب
  .شك، يوشك(أك ٫بو: )راد، يكاد،  ،كا٤بضارع فقطما جاء منو ا٤باضي  -
 ٫بو: )يذر، ذر، يدع، دع(. ،ما جاء منو ا٤بضارع كاألمم فقط -
 كينقسم الفعل بالتبار أصالة حمكفو كزيادهتا إٔب ٦بمد كمزيد  المجرد كالمزيد: 
 الفعل ا٤بؤلف من حمكؼ أصوؿ ال زيادة فيو كينقسم إٔب: و: ىالمجرد   -1
 .كيتألف من ثبلثة حمكؼ أصوؿ :الثبلثي -
 ما تألف من أربعة حمكؼ أصوؿ. و: كىالرباعي -
 ،كتعمؼ بأبواب الثبلثي اَّمد ،ُب ا٤باضي كا٤بضارع ،زاف تعمؼ بتواف  كالتبلؼ حمرة العْبأك لىثبلثي اَّمد ستة  -

 :2كىي
                                                           

 .41، 40يماجع دكر البنية الصمفية، لطيفة النجار، ص -1
 .120، الصمؼ، حاًب الضامن، ص٨83بتصم الصمؼ، لبد ا٥بادم الفضىي، ص -2
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 نصم، ينصم. :و٫ب ،بفتح العْب ُب ا٤باضي كضمها ُب ا٤بضارع (لعي فٍ ل، يػى عى فػى )باب نصم:   -أ
 ضمب، يضمب. :٫بو ،بفتح العْب ُب ا٤باضي كرسمىا ُب ا٤بضارع (لل، يفعً عى فػى )باب ضمب:   - ب
من  االمو حمفأك يشَبط أف تكوف لينو ك  ،فتح، يفتح :٫بو ،بفتح العْب فيهما (لل يفعى فعى )باب فتح:   - ت

   .1مهمىتاف ٍب غْب لاء(  *ٮبز فهاء ٍب لْب حاء  )ىي: ك  ،حمكؼ ا٢بى  الستة
، كتكوف الداللة فيو ٫بو: لىم، يعىم ،بكسم العْب ُب ا٤باضي كفتحها ُب ا٤بضارع (لل يفعى فعً )باب لىم:  - ث

االمتبلء كا٣بىو، أك الفمح، ٫بو: )فمح( أك العيوب، ٫بو: )لور يعور(، أك غالبا لى  األلواف، ٫بو: )ٞبم ٰبمم( 
 .٫بو: )شبع، لطش، فمغ(

، حسن، ٰب ،العْب فيهما ضمب (لل يفعي فعي )باب رـم كحسن:  - ج ، يكـم ، كيأٌب لىداللة لى  سن٫بو: رـم
ارتساب لىيقة، كيقبل ٙبويل الصيغ السابقة، إذا راف لكسب لىيقة، ٫بو: )ررب الولد(، كتكوف لؤلفعاؿ 

  البلزمة.
، كينقص استعمالو ُب الصحيح، ٫بو: حسب، ٰبسب ،بكسم العْب فيهما (لل يفعً فعً )باب حسب:   - ح

 فعاؿ ا٤بعتىة.كيكثم ُب األ
 2"إال أفعاؿ الباب ا٣بامس فهي الزمة ،فيها البلـز كفيها ا٤بتعدم ،األبواب الستة فعاؿ مناألٝبيع "ك.   
، ك٫بتت منها العمب، ٫بوؾ ل ٫بو: دحمج، يدحمج كزلزؿ، يزلزؿفعىل، يفعىو كاحد ى وأما بناء المبالي اَّمد فه* 

 .3)بسمل، كحوقل(
ُب ضوء الزيادة  ،كينقسم إٔب ٟبسة أقساـ ،٤بؤلف من حمكؼ أصوؿ معها حمكؼ زيادةالفعل ا وى المزيد:الفعل 

 :4كيتضح ىذا ُب ضوء األبنية اآلتية ،لى  اَّمد إٔب ستة أحمؼ
 أنواع. ةلى  ثبلث كىي اثُب لشمة بناء أبنية الثبلثي المزيد: -1
  :أبنية الثبلثي المزيد فيو حرؼ كاحد -
، يكـم كأصبح، يصبح.أك ٥بمزة من : بزيادة ا(يفعل أفعل) -1  لو ٫بو: أرـم
 : بتضعيف لينو لزيادة حمؼ من جنسها مدلما فيها ٫بو: طوؼ، يطوؼ.(ليفعٌ  لفعٌ ) -1

                                                           

 .٨84بتصم الصمؼ، لبد ا٥بادم الفضىي، ص -1
 .84-٨83بتصم الصمؼ، لبد ا٥بادم الفضىي، ص -2
و: )جوىم صوتو(، كفولل، ٫بو: )حوقل(، كفعيل، ٫بو: )شميف الزرع(، أم: قطع كمن األفعاؿ ا٤بزيدة الٍب أدلىت ُب باب المبالي: فعوؿ، ٫ب -3

 شميافو )كرقو(، كفيعل، ٫بو: )بيطم(، كفعنل، ٫بو: )قىنس(، أم: ألبسو القىنسوة.
 .85-84يماجع ٨بتصم الصمؼ، لبد ا٥بادم الفضىي، ص -4
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 : بزيادة األلف بعد فاء الفعل ٫بو: قاتل، يقاتل.(يفالل فالل) -3
 ن:يأبنية الثبلثي المزيد فيو بحرف -
 لو ٫بو: انكسم، ينكسم.ك أ: بزيادة ا٥بمزة كالنوف من (ينفعل انفعل) -1
 لو كالتاء بعد فائو ٫بو: اجتمع، ٯبتمع أك : بزيادة ا٥بمزة من (يفتعل افتعل) -2
 ٫بو: اٞبم، ٰبمم. ،من آلمه مدغم فيو ،كحمؼ من جنس الـ الفعل ،لوأك : بزيادة ا٥بمزة من ٌل(يفع افعلٌ ) -2
 ٫بو: تكىم، يتكىم. ،مدغم فيها ،كحمؼ آلم من جنس لينو ،لوأك : بزيادة التاء من (لفعٌ تي لتفعٌ ) -4
 ٫بو: تبالد، يتبالد. ،كاأللف بعد فائو ،لوأك : بزيادة التاء من (تفالل يتفالل) -5
 بنية الثبلثي ا٤بزيد فيو ثبلث أحمؼ:أ -
 ٫بو: استخمج، يستخمج.، : بزيادة ا٥بمزة كالسْب كالتاء(يستفعل استفعل) -1
 ،٫بو: الشوشب ،تقع أربعة كاكك  ،كحمؼ آلم من جنس لينو ،لوأك : بزيادة ا٥بمزة ُب (يفعولل افعولل) -2

 يعشوشب.
 ذ.، ٯبىو ذ٫بو: اجىو  ،من بْب لينو كالمو واككال ،لوأك : بزيادة ا٥بمزة من (ؿؿ، يفعوٌ افعوٌ ) -3
، ٫بو: اٞبارٌ  ،كاأللف بعد لينو كحمؼ آلم من جنس المو مدغم فيو ،لوأك : بزيادة ا٥بمزة ُب (يفعاؿٌ  افعاؿٌ ) -4

 .رٌ ٰبما
إف زيادة األحمؼ كتغيّب ا٢بمرات من البناء يؤدم إٔب تغيّب داللتها، كىذا ما  دالالت أبنية الفعل الثبلثي المزيد:

 سنتطمؽ إليو، بنوع من اإلٯباز، رما جاء ُب شافية ابن ا٢باجب:
مل، رالدلوؿ ُب ٌب ىذه الصيغة لىداللة لى  تعدية الفعل إٔب ا٤بفعوؿ، باإلضافة إٔب دالالت ألأفعل: "تأ -1

قولنا ٤بن دلل ببلدا: )ألمؽ( ٤بن دلل أك ا٤بكاف، رقولنا: )اصبح( ُب )اصبحنا كأصبح ا٤بىك (، أك الزماف 
العماؽ، رما تأٌب لىداللة لى  الصّبكرة، فنقوؿ ٤بن دلل اإلسبلـ )أسىم(، كيأٌب لىداللة لى  الصفة، أم 

)٠بعتو فما ارذبتو(، كلىداللة لى  التعميض ػ أم تعميض  قولنا: ومصادفةا٤بفعوؿ لى  صفة من الصفات، ٫ب
يمد  لمضتو لىبيع، فإذا قىت: )بعت(، فهذا يعِب اف الفعل قد كقع، رماالشيء ػ، فإذا قىت: )أبغت الشيء(، أم 

)أقطف الثمم( إذا استح  ا١بِب، كتدؿ لى  السىب كاإلزالة، فنقوؿ: )ألجمت  لىداللة لى  االستحقاؽ، ٫بو:
كافعل لىتعدية غالبا، ٫بو: أجىستو، كلىتعميض، ٫بو: " ب(، أم: أزلت لجمتو، كفيو يقوؿ ابن ا٢باجب:الكتا

أبعتو، كلىصّبكرتو ذا رذا، ٫بو: أغد البعّب، كمنو: أحصد الزرع، كلوجوده لى  صفة، ٫بو: أٞبدتو، كأٖبىتو، 



  التنوعات الداللية للصوائت في المستوى الصرفي                     ل:                                                        و  الفصل األ

  242 

 

يدؿ لى  أف الفعل يدؿ لى  معُب الفعل نفسو  ، كاأللّبعُب )فعل(، ٫بو: ًقٍىتيو، كأقىتوكلىسىب، ٫بو: أشكيتو، كٗب
 .1"الذم يؤديو الثبلثي اَّمد

فٌعل: بتضعيف لْب الفعل، فتكوف لىداللة لى  معُب الفعل اَّمد، كقد تتغّب داللتها إٔب معاف ألمل، منها  -2
 ، الغة، كالتكثّب، كمنو قولو بلزيادة التعدية، إف راف أصبل متعديا، رما يأٌب لىداللة لى  ا٤بأك تعدية الفعل البلـز

كىغىلَّقىًت اأٍلىبٍػوىابى كىقىالىٍت ىىٍيتى لىكى  تعأب:
ٗبعُب )غىقت األبواب بإحكاـ، كطميقة مبالغ فيها(، كمنها ما   ،2

يأٌب لنسبة ا٤بفعوؿ بو إٔب صفة من الصفات، ٫بو: )رذبت فبلنا(، أم: نسبتو إٔب الكذب، رما تدؿ لى  
الفارهة(، أم: أزلت لنها قشمىا، ك٩با يقل استعما٥با الداللة لى  التوجو إلحدل ا١بهتْب، اإلزالة، ٫بو: )قشمت 

كفٌعل لىتكثّب غالبا، ٫بو: غىقت، كقطعت، كجولت، كطوفت، "فنقوؿ: )شمقت كغمبت(، كفيو قاؿ ابن ا٢باجب: 
ٗبعُب )فعل(، ٫بو: زلتو، و، ك كموت ا٤باؿ، كلىتعدية، ٫بو: فمحتو، كمنو: فسقتو، كلىسىب، ٫بو: جىدتو، كقمدت

 .3"ىتوكزي
فالل: كيأٌب لىداللة لى  ا٤بشاررة، كا٤بفالىة بْب الفالل كا٤بفعوؿ، ُب ا٢بدث، ٫بو: )صادفت صديقي(،  -3

كتأٌب ٗبعُب ا٤ببالغة، فنقوؿ: )نالمو ا(، أم: أرثم لىيو النعم، كقد تأٌب لى  معناىا، من الفعل الثبلثي اَّمد، 
 كفالل لنسبة أصىو إٔب أحد األممين متعىقا باآللم، لىمشاررة صمٰبا،"وؿ ابن ا٢باجب: كنستشهد ذلك بق

فيجيء العكس ضمنا، ٫بو: ضاربتو، كشاررتو، كمن ٍب جاء غّب ا٤بتعدم متعديا، ٫بو: رارمتو، كشالمتو، كا٤بتعدم 
، كٗبعُب )فٌعل(، ٫بو: ضالفتو، إٔب كاحد مغايم لىمفاليل، متعديا إٔب اثنْب، ٫بو: جاذبتو الثوب، ٖببلؼ شاٛبتو

 .4"كٗبعُب )فعل(، ٫بو: سافمت
، ككظيفتو ا٤بط -4 لة ُب الىغة العمبية: ىي أف اك لة، كا٤بطاك انفعل: فتأٌب ىذه الصيغة لىداللة لى  الفعل البلـز

ٌسمتو ، ٫بو: راكع )فٌعلكانفعل الـز مط، كفيو قاؿ ابن ا٢باجب: "5تؤدم الصيغة معُب الفعل ا٤ببِب لىمجهوؿ
ع )أفعل(، ٫بو: أسفقتو فانسف ، كأزلجتو فانزلج، قىيبل، كٱبتص بالعبلج كالتأثّب، كمن اك فانكسم، كقد جاء مط
ف يكوف الفعل لبلجيا، يدؿ لى  حمرة حسية، لة الصيغة لىفعل، فيشَبط أاك م: مط، أ6"ٍب قيل: انعدـ لطأ

                                                           

 .83ص 1شافية ابن ا٢باجب، ج -1
 .23سورة يوسف اآلية -2
 . 92ص 1ية ابن ا٢باجب، األسَباباذم، جشمح شاف -3
 .96ص 1شمح شافية ابن ا٢باجب، األسَباباذم، ج -4
 .56الصمؼ، حاًب الضامن، ص -5
 .108ص 1شمح شافية ابن ا٢باجب، األسَباباذم، ج -6
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كال تبُب ىذه الصيغة من ٣بيط(، من )قطع(، كتظهم لىعْب، فنقوؿ: )انكسم الزجاج(، من )رسم(، ك)انقطع ا
الفعل غّب العبلجي، فبل نقوؿ: )فهمت الدرس فانفهم(، كقد يكوف الفعل لبلجيا كيصاغ منو انفعل، ٫بو: 
)طمد( فبل نقولك )طمدتو فانطمد(، رما ٘بيء ىذه الصيغة من الفعل لى  كزف )أفعل(، فنقوؿ: )ازلجت المجل 

 فانزلج(.
لة الفعل، اك لة ا٢بدث، غّب أهنا ٚبتىف لن سابقتها، ُب مطاك لة، أم مطاك ذه الصيغة لىمطافتعل: تأٌب ى -5

غّب لبلجي، ٫بو: )ٝبعت الناس فاجتمعوا(، كغّب العبلجي، ٫بو: )غممتو فاغتم(، كقد كرد لن أك لبلجيا راف 
متطأ البحم( أم الذه مطية،  ، كتأٌب لىداللة لى  االٚباذ، فنقوؿ: )ا1سيبويو ُب الىساف: )أف نقوؿ اغتم كانغم(

كتدؿ لى  ا٤بشاررة كا٤بفالىة رما تفيد ا١بد كالطىب، رقولنا: )ارتسب األجم(، أم: نالو بعد ما جد ُب طىبو، 
بْب الفالل كا٤بفعوؿ، فنقوؿ: اتف  المجبلف(، رم تأٌب لىداللة لى  اإلظهار، أم: إظهار ا٢بدث الذم قاـ بو 

لبا، ٫بو: غممتو فاغتم، لة غااك كافتعل لىمط"الشكول، كفيو قاؿ ابن ا٢باجب: الفالل، ٫بو: )اشتك (، إلظهار 
٫بو: اشتول، كلىتفالل، ٫بو: اجتوركا، كلىتصمؼ، ٫بو: ارتسب(، رما يكثم استعما٥با بدؿ )انفعل(،  كلبلٚباذ

أك  ف ُب كجهو(،ء(، ٫بو: )ارتسم ا٢بز )راأك فنقوؿ: )التول راحىو(  الفعل الذم تكوف فاؤه )الما(،كٖباصة ُب 
 .2")ميما(، ٫بو: )امتزج(أك )نونا(، ٫بو: )انكول(، أك  (،اتصل)(، ٫بو: كاك)
لة )فٌعل(، ٫بو: )نبهت الولد فتنبو(، كتأٌب ٗبعُب االٚباذ، أم: اٚبذ اك لة، مطاك تأٌب لىداللة لى  ا٤بط"تفٌعل:  -6

لى  التكىف، كاإلظهار، رقولنا ٤بن يظهم لى  الشيء، رقولنا: )تبنيت الولد(، أم: اٚبذتو ابنا، كتأٌب لىداللة 
ليس لو )التخى (، رما تأٌب لىداللة لى  التجنب، ٫بو: )ٙبمج(، إذا ٘بنب ا٢بمج، كلىداللة لى  التدريج، ٫بو: 

٫بو:   ة )فٌعل(،اكلل ٤بطكتفعٌ ، كفيو قاؿ ابن ا٢باجب: "التحوؿك )٘بمع(، أم: شمب جملة جملة، كالصّبكرة 
٘بشع، كتعىم، كلبلٚباذ، ٫بو: توسد، كلىتجنب، ٫بو: تأٍب كٙبمج، كلىعمل  تكىف، ٫بو:رسمتو فتكسم، كلى

 .3"ا٤بتكمر ُب مهىة، ٫بو: ٘بملتو، كمنو تفهم ٗبعُب )استفعل(، ٫بو: تكرب كتعظم
لة )فالل(، فنقوؿ: بالد تبالد، رما تأٌب لىداللة لى  ا٤بشاررة، فنقوؿ: )٘باذبا اك كتفيد مط"تفالل:  -7

(، كمنها: )تآزرا كتضامنا(، كتأٌب ٗبعُب التظاىم، فنقوؿ: )٘باىل األمم(، أم: اظهم جهىو بو، رما تأٌب ا٢بديث
كتفالل ٤بشاررة أممين فصالدا ُب أصىو، إذ يقوؿ ابن ا٢باجب: "لىداللة لى  التدريج، فنقوؿ: )تزايد كتناقص(، 

لو، كمنتف أف الفالل أظهم أف أصىو حاصل صمٰبا، ٫بو: تشاررا، كمن ٍب نقص مفعوال لن فالل، كليدؿ لى  
                                                           

 .108ص 1شمح شافية ابن ا٢باجب، األسَباباذم، ج -1
 .57يماجع الصمؼ، حاًب الضامن، ص -2
 .104ص 1ا٢باجب، المضي، جشمح شافية ابن  -3



  التنوعات الداللية للصوائت في المستوى الصرفي                     ل:                                                        و  الفصل األ

  244 

 

، كُب 1"لة )فالل(، ٫بو: بالدتو فتبالداك ، ٫بو: )٘باىت، كتغافىت(، كٗبعُب )فعل(، ٫بو: )توانيت(، ك٤بطلن غنة
 النص أف ىذه الصيغة تأٌب ٗبعُب الفعل اَّمد.

فنقوؿ: )استفحل األمم(، أم:  كرثمت دالالت ىذه الصيغة، كنذرم منها داللة التحوؿ كالصّبكرة، استفعل:  -8
رثم كشاع، ك)استحجم الطْب(، أم: صار حجما، كتفيد معُب االلتقاد، ٫بو: )٠بعٌب ربلمك فاستحسنتو(، 

قولنا: )صادفتو فاستجهىتو(، كقد يتدالل ا٤بعنياف فيما بينهما، رما يأٌب لىداللة لى   وكيؤدم معُب ا٤بصادفة، ٫ب
، كقد تؤدم معُب الفعل اَّمد، ٫بو: )قم كاستقم(، كىذا ما ٪بمىو ُب قوؿ ابن الطىب، من قولنا: )ًاستغفم ا(

تقديما، ٫بو: استخمجتو، كلىتحوؿ، ٫بو: أك كاستفعل لىسؤاؿ غالبا، إما صمٰبا، ٫بو: استكتبتو، "ا٢باجب: 
 .2"استحجم الطْب، كالبغاث بأرضنا يسنتسم، كقد ٯبيء ٗبعُب )فعل(، ٫بو: قم كاستقم

  دالالت األفعاؿ ا٤بزيدة، فزيادة األحمؼ لى  الفعل اَّمد، كتغّب حمراهتا، جعل ا٤بتكىم ينوع ُب كىذه أىم
 ا٤بعا٘ب ا٤بمادة، من استعماؿ الفعل ُب لغتو ا٤بنطوقة.

 :3كىي لى  نولْب ،زافأك  ةكفيها ثبلث أبنية الرباعي المزيد:
 لو ٫بو: تدحمج، يتدحمج.أك ُب المبالي ا٤بزيد ٕبمؼ كاحد: تفعىل، يتفعىل بزيادة التاء  -أ

 المبالي ا٤بزيد ٕبمفْب:  -ب
 ٫بو: احم٪بم، ٰبم٪بم. ،كالنوف بعد لينو ،لوأك : بزيادة ا٥بمزة ُب (يفعنىل افعنىل) -1
 اقشعم، يقشعم. :٫بو ،مدغم فيها ،كحمؼ آلم من جنس المو الثانية ،لوأك : بزيادة ا٥بمزة من (يفعىل افعىل) -2

 :4يدت الرباعي المز دالال
، كيفيد مط -1 لة )فعىل(، فنقوؿ: )دحمج، تدحمج(، أم: دحمجتو فتدحمج(، فهي تاء اك تفعىل: يفيد الىزـك
، كيأك ا٤بط اَّمد بناء كاحد، ٫بو: دحمجتو كدربخ، كلىمزيد فيو ثبلثة: كلىمبالي قوؿ ابن ا٢باجب: "لة كالىزـك

 .5"تدحمج، كاحم٪بم، كاقشعم، كىي الزمة
. افعىل: لىداللة -2  لى  الدلوؿ ُب الصيغة، ٫بو: )ارفهم(، كيفيد الىزـك
، رما يفيد التعدية لىزجم  -3  لاصة.افعنىل: يفيد الىزـك

                                                           

 .99ص 1شمح شافية ابن ا٢باجب، المضي، ج -1
 .104ص 1شمح شافية ابن ا٢باجب، المضي، ج -2
 .202ديزره سقاؿ، دار الصداقة العمبية بّبكت، ص يماجع الصمؼ كلىم األصوات، -3
 ا٤بمجع نفسو، ص نفسها. -4
 .113ا٤بمجع نفسو، ص -5
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 زاف ار٘بالية، أم ليس ٥با أصل لى  كزف )فعل(، كمنها )افعٌوؿ(، ٫بو: ك رما الترب ابن ا٢باجب بعض األ
، ٫بو: ) الىٌوط(، أم: أسمع، رما ار٘بىوا )افعنى (، ٫بو: )الىوط(، أم: )لبل(، فيفيد التعدية، كقد تفيد الىزـك

)اغمندل(، فنقوؿ: )اغمنداه، كاغمندل لىيو(، إذا لبله بالشتم، كالضمب، كالقهم، كمن األبنية ا٤بم٘بىة: )افعولل(، 
اف ز ك فالترب رل األ٫بو: )ادلؤب(، أم: )استَب(، ك)فعٌل كافعاٌؿ(، ٫بو: )اقطم، كاقطار(، أم: )ألذ ُب ا١بفاؼ(، 

، لداؾ )انفعل، كافعٌل، كافعاٌؿ(     .1المبالية ا٤بزيدة، تفيد التعدية، كالىزـك
 : 2إٔب ،ينقسم الفعل بالتبار نولية حمكفو الصحيح كالمعتل:* 
، كينقسم إٔب (رتبك قمأ، ) :٫بو، كليست ٕبمكؼ لىة ،ما رانت حمكفو األصوؿ صحيحة و: كىالصحيح -1

ما رانت أحد  وكى :كفمح، كا٤بهموز ،ذىب :مثل ،كالتضعيف ،ة من ا٥بمزةما سىمت حمكفو األصىي وكى ،سآب
ُب الثبلثي ما رانت لينو كالمو من جنس  وكى :، كا٤بضالف(قمأك أرل، ك سأؿ، ) :٫بو (،ٮبزة)حمكفو األصىية 

 ،جنس آلمٔب من جنس، كلينو كالمو الثانية من ك ه كالمو األؤ ، كُب المبالي ما رانت فا(كامتدٌ  مدٌ )٫بو:  ،كاحد
 .(زلزؿ)٫بو: 
 (:مثاؿ)كينقسم إٔب  (،كٔبك  ،كجدك  ،قاـ) :٫بو ،بعض من حمكؼ العىة ،روف حمكفو األصىية و: كىالمعتل -2
جاد، ) :٫بو ،ما رانت لينو حمؼ لىة وكى (:األجوؼ)، ك(كلد، يسم) :٫بو ،ه حمؼ لىةؤ رانت فا  ما وكى
 ،لىة اما راف فيو حمف وكى (:الىفيف)ك (،رم ك غزا، )و: ٫ب ،ما رانت المو حمؼ لىة وكى (:الناقص)ك (،باع،ك 

ما   وكى (:الىفيف ا٤بفمكؽ)ك (،ىول)٫بو:  ،لينو كالمو حمُب لىةما رانت  وكى (:الىفيف ا٤بقمكف)كينقسم إٔب 
 :استخبلص ما ذرم ُب الشكل اآلٌبكٲبكن  (،كق )٫بو:  ،ه كالمو حمُب لىةؤ رانت فا

 الفعل
 ا٤بعتل                                                      الصحيح

 
 لفيف    ناقص    أجوؼ   مثاؿ                           مضالف    مهموز    سآب

 مفمكؽ           مقمكف                                                                                   

                                                           

 .113-112ص 1المضي، ج يماجع شمح شافية ابن ا٢باجب، -1
 ، كقد أشمنا إٔب تصميفاتو ُب باب ا٤بضارع كاألمم.88يماجع ٨بتصم الصمؼ، لبد ا٥بادم الفضىي، ص -2
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 (،فتح طارؽ األندلس)مثل:  ،زه إٔب ا٤بفعوؿ بوك ابل يتعداه كيتج ،لذم ال يكتفي بفالىوا و: ىالمتعدم 
 (،اجتهد الطالب فأرممو أستاذه)، ك(الكتاب قمأتو)٫بو:  ،كتعود لى  ا٤بفعوؿ بو ،بو ىاء ىح أف ت :كلبلمتو
 :1ن مالكابكيقوؿ 

يػٍمي    نًاًئلً   ًفٍيمىا    *  يػىنػيٍوبي   مىٍفعيٍوؿه   ًبًو   لىٍن   فىاًللً  ًنٍيلى    لى  لىوي    رى
  :بغّبه كإما معتد ،بنفسو إما معتد وكى* 
ما يصل إٔب  ،كا٤بعتدم بغّبه ،بغّب كاسطة حمؼ جم ،ةفعوؿ بو مباشم ا٤بما يصل إٔب ": بنفسو مدعتالم   -

إٔب مفعوؿ  ممتعد صميح، كا٤بتعدم ينقسم إٔب ، كمفعولو غّب(ذىبت بك)مثل:  ،بواسطة حمؼ جم ،ا٤بفعوؿ بو
  .2"مفاليل ةكمتعدم إٔب ثبلث ،إٔب مفعولْب مبو كاحد، كمتعد

 ؛فعوؿ بوا٤بٰبتاج إٔب ال ك  ،ٰبتاج إٔب الفاللو كال يتعداه إٔب ا٤بفعوؿ بو، كى ،الفاللبما ٱبتص  وى": كالبلـز *
 ،لقصوره لى  ا٤بفعوؿ بو ؛()الفعل القاصم :كيسم  ،مفعوؿ بو يقع لىيو إٔب ٰبتاجال ك  ة،ألنو ٱبمج من نفس فالى
ز ك األنو ال ٯب ؛ز(ك ا)الفعل الغّب اَّك ،ألنو ال يقع لى  ا٤بفعوؿ بو ؛)الفعل غّب الواقع(ك ،كاقتصاره لى  الفالل

 فالىو.
دؿ لى  أك  (،حن، قبي ، حسي ع، جنبي شجي ) :مثل ز،كالغمائ ،إذا راف من أفعاؿ السجايا ا،الزمكيكوف الفعل      
 ،لى  لمض غّب الـزأك ، (نظف)أك  (رطهم الثوب) ،لى  نظافةأك  ،، كما شابو ذلك(ؿ، كقصمطا)٫بو:  ،ىيية
، كيكوف 3"(لمش، كلورػ)ر  ،لى  ليبأك  (،لضمأ، م)أٞبمثل:  ،لى  لوفأك ، (رممض، رسل) ،حمرة وكال ى

 زاف اآلتية: )فعيل، افعل، افعاؿ، افعىل، افولل، افعنىل، افعنى (.ك البلـز لى  األ
(، كبتضعيف لينو، ٫بو: )لظيم، لٌظم(، "* ك ، أرـم صّب الفعل البلـز متعدياف بزيادة األلف قبل فائو، ٫بو: )رمـي

ما اشمنا إليو ُب قولنا: )ممرت باألطفاؿ(، كبزيادة األلف ُب )فالل(، ٫بو: )جالس  وكبواسطة حمؼ ا١بم، كى
ويل الفعل من )فعل( لى  )فعيل(، ٫بو: )طىىع، أٞبد ٧بمدا(، كصّبكرتو لى  كزف )استفعل(، ٫بو: )استخمج(، كٙب

طىيع(، فنقوؿ: )طىع الطفل السطح(، كحذؼ حمؼ ا١بم، فينصب االسم اَّمكر، فنقوؿ: )ٛبمكف الديار(، أم: 
 .4"ٛبمكف لى  الديار

                                                           

 ألفية ابن مالك. -1
 .31-30ص 2جامع الدركس العمبية، الغبلييِب، ج -2
 .40-39ص 2ا٤بمجع نفسو، ج -3
 .118-117يماجع الصمؼ، حاًب الضامن، ص -4
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(، "* ك (، ك٤بطأك يصّب ا٤بتعدم الزما إذا تضمن معُب )الىزـك ٫بو:  لتو ا٤بتعدم،اك ٙبوؿ إٔب مثاؿ )رمـي يكمـي
ًإٍف كيٍنتيٍم لًلرٍُّؤيىا تػىٍعبػيريكفى  ، رما ُب قولو تعأب:1"كإف تألم لن فالىو)رسمتو فانكسم(، 

2. 
  :3ا٤بعىـو كاَّهوؿ إٔب ،ينقسم الفعل بالتبار فالىو المبني للمعلـو كالمبني للمجهوؿ:* 
اتصاؿ أك )أرـم ا٤بضيف ضيفو(،  و:٫ب مستَبا،أك ا٠با ظاىما  الفعل الذم ذرم فالىو و: كىالمبني للمعلـو -1

باب )فعل يفعىل(، ٫بو: أك لى  كزف )فعل يفًعل(، ٫بو: )باع(، أك الفعل الثبلثي اَّمد، ضمّب رفع متحمؾ، 
  لو، ٫بو: )ًبعتو(.أك رسم أك  )لاؼ(، 

بن مالك ىذه الَبٝبة لغّب ا ٓب أر"حياف:  وذرم فالىو كيقوؿ أبالفعل الذم ٓب ي و: كىالمبني للمجهوؿ -2
  :5كيقوؿ ابن مالك، 4"كا٤بعمكؼ باب ا٤بفعوؿ الذم ٓب يسم فالىو

يػٍمي    نًاًئلً  *   يػىنػيٍوبي   مىٍفعيٍوؿه   ًبًو   لىٍن   فىاًللً  ًنٍيلى    لى  ًفٍيمىا    لىوي    رى
 : 6تيةكقد ٰبذؼ الفالل لؤلغماض اآل* 
  .عىم السارؽإذا ٓب يي  ،مؽ ا٤بتاعلىجهل بالفالل ٫بو: سي  -
ًبًمٍثًل مىا عيوًقٍبتيٍم بًوً  :قولو تعأب و٫ب ،راإلٯباز  ،لغمض لفظي -

7. 
 اللتىفت (،ٞبد الناس سميتو) :قاؿ و، فإنو ل(من طابت سميمتو ٞبدت سّبتو)رقو٥بم:   ،إصبلح السجع -

 السجعة.
  قمينةُب قولو ُب  ،لؤللش  ميموف ابن قيس، كغّبه رما كقع ُب شمح القطم حإذ يقوؿ ا٤بوض ؛تصحيح النظم -

 :8رانت لمجل من آؿ لمم ابن ممتد
 لى  ألمل ذلك المجلغّبم ك   *  لىقت رجبللىقتها لمضا ك 

                                                           

 .120ًب الضامن، صالصمؼ، حا -1
 .43سورة يوسف اآلية -2
 .84ـ(، ص1987-ق1408يماجع ارتشاؼ الضب من لساف العمب، أبو حياف األندلسي، ٙبقي  مصطف  النماس، مطبعة ا٤بد٘ب القاىمة ) -3
 .30البحم ايط، أبو حياف التوحيدم، ص -4
 ألفية ابن مالك. -5
ُب النحو، لالد بن لبد ا ا١بمجاكم األزىمم ا٤بعمكؼ الوقاد، دار الكتب العىمية بّبكت  شمح التصميح لى  التوضيح ٗبضموف التوضيح -6
 .43-42ص 1ـ، ج1/2000ط
 .126سورة النحل اآلية -7
 .107ديواف األلش ، ص -8
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 لىقِب ا): قاؿ وإذ ل ،ا تعأب وىك  ،لىعىم بو ؛حذؼ الفاللك  ،ُب ا٤بفعوؿ ،ُب ا٤بواقع الثبلثة (لى )فبُب      
فتح ك  ،جاء لمضا بالعْب ا٤بهمىةك  ،اللتل النظم (،لك المجللى  ا ألمل ذك  ،لىقها ا رجبل غّبمك  ،إياىا
   لمضا من غّب قصد.ىتع :أم (،مفعوؿ مطى ) ،الماء
ًإذىا  كقىو تعأب: ،1﴾فىًإٍف أيٍحًصٍرتيمٍ : قولو تعأب و٫ب ،قصد :أم ،رأف ال يتعى  بذرم غمض  ،لغمض معنوم - كى

حييّْيتيمٍ 
تػىفىسَّحيواًإذىا ًقيلى لىكيٍم  كقولو تعأب: ،2

إٔب فالل  ، إسنادىاإذ ليس الغمض من ىذه األفعاؿ ،3
  :جوأك بعد حذؼ الفعل أربعة  ،كُب بياف ما ينوب لن الفالل، بل أم فالل راف ،٨بصوص

ألنو راف الفالل ُب روف الفعل حديثا كال فمؽ بْب الصحيح: رضمب زيد كا٤بعتل العْب  ؛ا٤بفعوؿ بو صمٰبا -
اٍلمىاءي كىقيًضيى اأٍلىٍمري  كىًغيضى كالبلـ ٫بو: 

 .5"كقض  ا األمم ،غاض ا ا٤باء" :كاألصل ،4
 خبلصة:

تغّباهتا ُب لْب  دكر الصوائت ُب داللة الفعل، كٖباصةكمن لبلؿ ما رأيناه ُب أبنية األفعاؿ، كتصميفاهتا، يربز    
 أرثم من تعىقها و(، حمرة تتعى  بالنحالـ الفعل)ىذا إذا التربنا تنولها ُب  ،لىة ا٤باضي، كا٤بضارع، كاألمم ػالفعل 

بالتبار  ،رل الصوامت تدلل ُب الزيادة  بالصمؼ، فإٔب جانب حمكؼ الزيادة الٍب حددىا لىماء الصمؼ، ٪بد أفٌ 
من األٔبدية العمبية، الواقعة  ،ف يصح ُب رل الصوامت، ٫بو: )فٌعل(، فا٢بمؼ ا٤بضعٌ (لْب الفعل)التضعيف ُب 

 وت ا٤بنطوؽ.كمر بااللتماد لى  الصت، فت(لينا لىفعل)
أقيسة الثبلثي ٙبددىا الصوائت القصّبة، ٫بو: )فعىل، فًعل، فعيل(، كالٍب تؤدم ُب بعض الصيغ إٔب تغّب ك       

 ا٤بعُب، ُب حْب ُب صيغ ألمل، يبق  ا٤بعُب كاحدا، كىذا ما تطمقنا إليو ُب الثبلثيات العمبية، كقد التُب ُّا
ف ىذا التنوع ال يغّب من الكمية الصوتية لؤلفعاؿ، فالتحوؿ من صائت قصّب جم لناية لاصة، غّب أأصحاب ا٤بعا

الكمية الصوتية النا٘بة ثابتة، ُب حْب تزيد ُب األبنية ا٤بزيدة، سواء رانت الزيادة  إٔب آلم قصّب، يدؿ لى  أفٌ 
فعل فالل(، فكل صوت يزاد ُب الكىمة بصائت طويل، ٫بو: )أك )فًعل فعىل(، أك بصامت، ٫بو: )فعل فٌعل(، 

                                                           

 .196سورة البقمة اآلية -1
 .86سورة النساء اآلية -2
 .11سورة اَّادلة اآلية -3
 .44سورة ىود اآلية -4
5-  
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 قولنا: )استقاؿ(، كمن الىغويْب من لارض بناء كزف جديد؛ ألفٌ  ولى  الوزف، ٯبب أف يضاؼ إٔب الوزف، ٫ب
 .1لبد الصبور شاىْب :مثل ،التغيّب لارض، كمنهم من يمل بناء كزف لىفعل

مؼ لىة، تسم  زيادة من الناحية حأك حمؼ مد أك حمرة أك صامت  :فكل زيادة سواء رانت زيادة     
)سألتمونيها(، بل يزيد لىيها، كنبلحظ الزيادة الصوتية ُب تصم الزيادة ُب لىم األصوات بػػػفبل تقالصوتية، كمنو 

بزيادة ا٢بمكؼ، كرذلك ا٢بذؼ، ٩با يؤدم إٔب زيادة الكمية تصميف الفعل، بْب ا٤باضي، كا٤بضارع، كاألمم، 
)درس، يدرس، ادرس(، كالتبار الصيغة )فعل( األصل لئلقتصاد ُب الكمية الصوتية،  نقصها، ٫بو:أك الصوتية، 

كبناؤىا لى  أرثم مقطع صوٌب استعماال ُب الىغة العمبية )ص ح(، أم: )درس = صح+ صح+ صح(، ُب حْب 
 )يدرس( فبناؤىا الصوٌب ىو: )صحص+ صح+ صح(، أما بناء األمم فهو: )صحص+ صحص(.

تحوالت الطارئة لى  بناء األفعاؿ ا٤بعتىة بْب ا٤باضي كا٤بضارع كاألمم، ُب األفعاؿ ا٤بعتىة الٍب رما الحظنا ال    
إذا كقعت بْب حمرتْب قصّبتْب  واك٫بو: حذؼ ال تدلل فيها قوالد اإلبداؿ كاإللبلؿ، كا٢بذؼ، كالقىب،

ة حمرة لتجنب التقاء قف(، لتصبح )اقف(، ٍب حذؼ األلف لزيادهتا )قف(، كزيادأك متماثىتْب، ٫بو: )
السارنْب، ٫بو: )قل ٕب الصدؽ(، كٙبذؼ ا٢بمرات الطويىة، كأصوات الىْب لعىة صوتية، أغىب منها صمفية، 

ُب الوقف، فنقوؿ: )ذىب الولد(، فنقوؿ: الم ا٤بقطع ا٤بنبور يؤدم إٔب حذفها، أك فوقولها ُب مواقع الضعف، ُب 
 )الولٍد( ُب ٧بل الوقف.

صيغة الفعل، من ا٤ببِب لىمعىـو إٔب ا٤ببِب لىمجهوؿ، يقـو لى  أساس تغّب ا٢بمرات القصّبة،  كرذلك فتغيّب     
ُب األفعاؿ الصحيحة، كيؤثم فيو قوالد التماثل الصوٌب، بْب ا٢بمرات ُب األفعاؿ ا٤بعتىة، فيحذؼ تارة كيعل ُب 

اشتقاؽ قياسية، كجعل لىماء  زاف تعترب لمىيةك يقىب إٔب حمؼ ٯبانسو، كمنو فقضية تشكيل األأك ألمل، 
   منها ظاىمة صوتية، لتوضيح التغّبات الطارئة لى  الصيغة. األصوات

 :الصرؼ العربي بين األسماء كاألفعاؿ
، ، ٲبد  ٫بو: مد   ،حيث يصّباف حمفا كاحدا مشددا ،من جنسو ،دلاؿ حمؼ ُب حمؼ آلمإ وكى :2اإلدغاـ* 
 ٔب:إكينقسم  دان دٍ د، مى دي مٍ ػػى ، يدى دى فأصىها: مى  ،مٌدان 

إدلاؿ  وكى ،ألف فيو لمبل كاحدا ؛صل، ك٠بي صغّباا٢بمفْب ا٤بتماثىْب سارنا ُب األ ؿأك ما راف ( الصغير: أ
 (.مدٌّ ) (،دٌّ  -ـ) :فتصبح (،ده -دٍ -ـى )٫بو:  ،ؿ ُب الثا٘بك ا٢بمؼ األ

                                                           

 .202يماجع الصمؼ كلىم األصوات، ديزيمة سقاؿ، ص -1
، يماجع التتمة ُب الصمؼ، ابن القبيصي، ٙبقي  ٧بسن بن سآب العمّبم، 105، 104يماجع االشتقاؽ كالتصميف ُب الىغة العمبية، ص -2

 .235، 230ص 2، ج، يماجع جامع الدركس العمبية، الغبلييِب255ـ(، ص1993-ق1414/)1مطبولات نادم مكة الثقاُب األديب ط
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 ْبسكتال :كٮبا ،فيو لمىْبألف  ؛ٕبذؼ حمرتو، ك٠بي بالكبّب ،٥باأك سكن ف ،ما راف فيو متحمراف ب( الكبير: 
ـٍ دي دي )٫بو:  ،بنقىهاأك )مٌد(  (،ـ دٌ )=  (ـى ٍد دى )ك (ـ ٍد دى )تصبح  (ـى دى دى )كاإلدغاـ، ٫بو:  ـي ٍد دي )=  (مى  =  (مى 

ـي د  )  كأحوالو ثبلثة ىي: (،ٲبد  ) (مى 
 (ـى رٌ )= (ـى رى رى )= (ممٌ )٫بو:  ،إذا رانا ُب رىمة كاحدة ،دغاـ ُب ا٢بمفْب ا٤بتجانسْبٯبب اإل كجوب اإلدغاـ: -1

سى ؾى )=  (سكىت  )٫بو:  ،متصبل الثا٘ب ضمّبان ك  ،٥بما ُب الكىمةأك إذا راف  ،دغاـ ُب ا٢بمفْب ا٤بتجانسْبٯبب اإل
( = (+تٍ   (.سى ؾى ت  ))تي
 (.سى ؾى نٌا))فى ا(=  (سى ؾى فٍ )= (سكٌنا)

 ضع التالية:كتمرو ُب ا٤بوا ،دغاـجواز اإلدغاـ كلدمو: ٯبوز اإل -2
 كالثا٘ب سارنا بسكوف لارض لىجـز كالبناء: ،ؿ متحمراك ف يكوف ا٢بمؼ األأ -
 (.يػىٍمتىًددٍ ) – (من يػىٍمتىد  )٫بو:  ،ا١بـز -
  (.غيض  ) – (اغضض)٫بو:  ،بناءال -
ٓب )طبة ياء ا٤بؤنثة ا٤بخاأك  (ٓب ٲبيٌدكا، مىٌدكا)ا١بمالة  كاكأك ، ( ٲبٌدا، مٌدا)ٓبثنْب لف اإلأبشمط لدـ اتصاؿ  -

 (.ٓب ٲبيٌدٌف، ميٌدفٌ )نوف الٌتوريد أك  (ٛبىيٌدم، ميٌدم
 ،، فإف رانت حمرة ا٢بمؼ الثا٘ب لارضا لئللماب(حىٌييي، حىي  )٫بو:  (،ياء)كالمها  ،أف تكوف لْب الكىمة -

كجب الفك كامتنع  ،، كرذلك إف لمض سكوف ا٢بمؼ الثا٘ب(لن ٰبيًٍييى )٫بو:  ،كامتنع اإلدغاـ ،كجب الفك
 (.حىًييتي ) :٫بو ،دغاـاإل
 منع اإلدغاـ: ٲبنع اإلدغاـ ُب ا٤بواضع اآلتية: -3

 ٫بو: تتأمىٌن. ،ؿ الكىمةأك أف يكوف ا٢بمفاف متماثبلف ُب  -
 زاف اآلتية:ك األ  أف يكوف ا٢بمفاف ُب اسم لى -
ٍىبىبٍ ) :٫بو ،لى  كزف المباليك أ (فػىعىٍل ٫بو: ضىمىرٍ )، (ٮًبىمٍ  :ًفعىٍل ٫بو)، (فػيعيٍل ٫بو: جيديدٍ )، (فػيعىٍل ٫بو: ديرىرٍ )  (.جى
 .(ميهىىٍّلٍ )٫بو:  ،ؿ ا٢بمفْب مدغماأك أف يكوف  -
 (.٫بو: ألزز بالعىم، كاحبب بو ،أىٍفًعٍل لىتعجب) :ُب صيغة أف يكوف ا٢بمفاف ا٤بتماثبلف -
، شدىٍدتي ) :٫بو ،بسبب اتصاؿ ضمّب رفع متحمؾ ؛ؿك أف يكوف سكوف ا٢بمؼ األ -  (.مدىٍدتي
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 (قػىوىؿ :األصلك  ،قاؿ)، (يػىٍوًرثي  :األصلك  ،يىًمثي ) ٫بو: ،تسكينوأك قىبو أك حذؼ حمؼ العٌىة  وكى :1اإلعبلؿ ،
 (.ٲبًشيي  :صلكاأل ،ٲبشي)

 :2ٰبذؼ حمؼ العٌىة ُب ثبلثة مواضع :اإلعبلؿ بالحذؼ -أ
أف ال يكوف بشمط  (،اٍبًيعٍ  :كاألصل ،ًبعٍ ك) (،قويـأكاألنصل  ،قم، ٫بو: )أف يكوف حمؼ مٌد مىتقيا بسارن -1

 (.شاذٌّ )٫بو:  ،السارن بعد حمؼ العىة مدغما
 ،األمممن ك  ،من ا٤بضارع (فاؤه)فتحذؼ  ،مكسور العْب ُب ا٤بضارع ،معىوما (يان كاك مثاال )ف يكوف الفعل أ -2

 (.ًلدٍ أك  :األصلك  ،ًلدٍ (، ك)يػىٍوًلدي  :كاألصل ،يىًعدي ) ٫بو:، -إذا لوض لنها بالتاء-كمن ا٤بصدر أيضا 
الش، ك) (،ارمي :األصلك  ،ارـً ) ٫بو: ،فيحذؼ آلمه ُب أمم ا٤بفمد ا٤بذرم ،يكوف الفعل معتل اآللم أف -3

، ٓب ٱبىٍشىيٍ ) ٫بو: ،الذم ٓب يتصل بآلمه شيء ،كُب ا٤بضارع اَّزـك (،الشيٍ كاألصل:   (.ٓب ٱبشى
 :3يكوف لى  ىذه األحواؿ :القلباإلعبلؿ ب -ب
 ،دلا) ٫بو: ،ا، انقىبتا ألفامكانفتح ما قبىه ،كالياء ٕبمرة أصىية واكرت ال: إذا ٙبم لفاأكالياء  واكقلب ال -1
 (.مىٍسيػىمه  :كاألصل ،مسارك)، (مىٍكوىفه  :األصلك  ،مكافك)، (رىمىيى  :األصل، ك رىمى ك)، (دىلىوى  :األصلك 
 :4ُب ذلك ما يىي طَب شيك  -
فبل  ،ت ما بعدٮبان، فإذا سك(قػىوىؿ :كاألصل ،قاؿ)٫بو:  ،إف رانتا ُب موضع لْب الكىمة ،أف يتحمؾ ما بعدٮبا -
  (.طويل، سواد)٫بو:  ،فعبٌل تي 
 (.قوم، ىوم)٫بو:  ،ـبللا٤بعتل ا(، فىًعلى ) :أال تكونا لْب الفعل لى  كزف -
 (.دكىراف، طىوىفاف)٫بو:  (،فعىبلف) :أال تكونا لْب اسم لى  كزف -
ىًيف، )، (أحوؿ :فهو ،حًوؿ، ٰبىٍوىؿي ) ٫بو: (،أفعل) :لى  كزف ،٘بيء الصفة ا٤بشبو منو ،أال تكونا لْب فعل -

 (.أٍىيىف :فهو ،يػىٍهيىفي 
فإف لبل من معُب ا٤بشاررة  (،ازدكجوا) :٫بو ،الدؿ لى  معُب ا٤بشاررة (،افتعل: )لينا لى  كزف واكأال تكوف ال -

 (.يمتادكف) :٫بو ،واكألىت ال

                                                           

، جامع الدركس العمبية، 147، التتمة ُب الصمؼ، ابن القبيصي، ص105يماجع نظاـ االشتقاؽ كالتصميف ُب الىغة العمبية، ممكاف البواب، ص -1
 .231ص 2الغبلييِب، ج

 .106نظاـ االشتقاؽ كالتصميف ُب الىغة العمبية، ممكاف البواب، ص -2
 .108الىغة العمبية، ممكاف البواب، ص نظاـ االشتقاؽ كالتصميف ُب -3
 ا٤بمجع نفسو، ص نفسها. -4
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كسىمت العْب  ،لفاأألىت البلـ بقىبها  (،ىىوىمى  :ألصلكا ،ىول) :٫بو ،أال ٯبتمع إلبلالف ُب رىمة كاحدة -
  .ُب رىمة كاحدة إللبلؿ البلـ، فبل ٯبتمع إلبلالف

 (.، فتومٌ غزكا، رميا)٫بو:  (،الـ الكىمة)إف رانتا ُب موضع ، أال تىيهما ألف كال ياء مشددة -
 :1ُب لدة مواضع أٮبها (ياء) واك: تقىب الياء واكقلب ال -2
 .(حيىة، ًحٍولة)، (ميعاد، كأصىها ًمٍولاد )٫بو:  ،رسمةأف تسكن بعد   -
(، بينما تبق  لى  أصىها إذا أصىها رًضوى ك  ،رضيى )، (كأصىها الغازًكي  ،الغازم) :٫بو ،أف تتطمؼ بعد رسمة -

 ٓب تتطمؼ، ٫بو: )لوج، كحوؿ(.
 :أصىهاك  ،اـقي)٫بو:  ،الذم ألىت لْب فعىو ،كألف ُب مصدر الفعل األجوؼ ،أف تقع حشوا بْب رسمة -

 .2(أصىها ًلوادىةك  ،ليادة)، (ًقوىاـ
كتدغم ُب  ،ياء واكفعندئذ تقىب ال ،كسكونا ،الساب  منها متأصل ذاتاك  ُب رىمة، مع الياء واكإذا اجتمع ال -

 .(أصىها ٨بمجيومك  ،٨بمجي)، (أصىها طٍومك  ،طيٌ ) (،أصىها سٍيًودك  ،سيٍّد) :٫بو ،الياء
ما قبىها مفتوح، لى  أف تكوف منقىبة أيضا ُب ك  ،أرثمأك رانت رابعة ك  ،ُب الفعل ا٤باضيطمفا إذا كقعت  -

 (.األصل تزٌرٍوتي  ،تزٌريتي )، (أصىها ارتضىٍوتي  ،ارتضيتي )، (األصل ٠ب ٍوتي  ،٠ب يت)٫بو:  ،الفعل ا٤بضارع
 :3ا ُب لدة مواضع أٮبهاكاك تقىب الياء  :اكاك قلب الياء  – 3
 ،موقن)ك (،كاألصل يػىٍيقن ،يوقن)٫بو:  ،ُب رىمة غّب دالة لى  ٝبعككاقعة  ،إذا رانت سارنة بعد ضمة -

 (.األصل ميٍيقن
  (.األصل فتػٍٓبى  ،فىتول)٫بو:  (،فػىٍعى ) :إذا كقعت الما السم لى  كزف -
 (.كاألصل طيٍيىب ،طيوىب)٫بو:  (،فيعى ) :إذا كقعت لينا السم لى  كزف -
 :4ُب لدة مواضع أٮبها ،زةٮب واكالك  ،كتقىب الياءالياء ىمزة: ك  واكقلب ال-4
، (كاألصل قضامي  ،قضاء)، (كاكاألصل ًرس ،رساء)، (كاكاألصل ٠ب ،٠باء)٫بو:  ،إذا تطمفتا بعد ألف زائدة-
 .(كاألصل سقامه  ،سقاء)

                                                           

 .110، 109يماجع نظاـ االشتقاؽ كالتصميف ُب الىغة العمبية، ممكاف البواب، ص -1
فإف ٓب تكن الكىمة مصدرا، ٓب تقىب، ٫بو: )سوار، كسواؾ(، كرذلك إف صحت العْب ُب الفعل، صحت ُب ا٤بصدر، ٫بو: )حوار(، مصدر  -2
 حاكر(، كرذا تصح إف ٓب يكن بعدىا ألف، ٫بو: )حوؿ(، كرذا تصح إف ٓب يكن قبىها رسمة، ٫بو: )ركاح، زكاؿ(.)
 .111يماجع نظاـ االشتقاؽ كالتصميف ُب الىغة العمبية، ممكاف البواب، ص -3
 .112يماجع ا٤بمجع نفسو، ص  -4
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 (.كاألصل باًيع ،بائعك)، (ؿك ااألصل قك  ،قائل)٫بو:  ،سم فاللاإذا كقعتا لْب 
فتقىب  ،لذلك تقبل اإللبلؿ منها ؛يحة، غّب أهنا تشبو حمؼ العىةا٥بمزة من ا٢بمكؼ الصحإعبلؿ الهمزة:  -5

 :1إليها ُب بعض ا٤بواضع
ٯبانس حمرة ما  ،كجب قىب الثانية حمؼ مد ،كسكنت الثانية ،ٔبك إذا اجتمعت ٮبزتاف ُب رىمة، فتحمرت األ -

 (.أصىها إٍءماف ،إٲبافك) (،أصىها أأمىنى  ،آمن)٫بو:  ،قبىها
كاألصل  ،رلك) (،ٍءلذكاألصل أى  ،لذ) :فنقوؿ (،أرل)ك (،ألذ)ا٤بشت  من  ،األمم ٙبذؼ كجوبا ُب فعل -
 (.ءٍرلاي 
لى  كزف أفػٍعىل، ٫بو:  (،رأل) :، كُب ٝبيع تصاريف(رأل: )من ،ٙبذؼ كجوبا ُب الفعل ا٤بضارع كاألمم -
 (.كاألصل رىأٍ  ،رى ك)، (كاألصل يٍمأل ،يمل)
كا٠بي الزماف  ،كا٤بصدر ا٤بيمي ،كا٠بي الفالل كا٤بفعوؿ ،ُب ا٤بضارع (أفػٍعىل)ٙبذؼ كجوبا ٮبزة باب  -

 (.كاألصل ميأىرمىـٍ  ،مكمىـٍ ك) ،(كاألصل ميأٍرمـًٍ  ،ميٍكمـًٍ ك)، (األصل ييأرًمـي  ،ييكـم)٫بو:  ،كا٤بكاف
 كيماد منو شيياف:التسكين: اإلعبلؿ ب-6
إف   ،حذفت حمرتها ،حمؼ متحمؾالياء بعد ك  ،واكرفعا لىثقل، فإذا كردت ال ؛حذؼ حمرة حمؼ العىة ؿ:ك األ

كاألصل  ،إٔب القاضيك)، (صل القاضيي األك  ،جاء القاضي(، ك)األصل يٍدليوي ك  ،يدلو)٫بو:  ،رسمةأك  رانت ضمة 
 (.القاضيً 

تسكْب ب (،كاألصل يٍمًمييوفٍ  ،يمموف)٫بو:  ،حذفت الـ الكىمة ،فإف لـز من ذلك اجتماع السارنْب -
 تسكْب كحذؼ رذلك.، (كاألصل يغزيكيكف ،يغزكفك)كحذؼ، 

 ،ٔب السارن فيها، فإذا رانت ا٢بمرة ا٤بنقولة لن حمؼ العىة ٦بانسة لو، ارتف  بالنقلإنقل حمرة العىة  الثاني:
 :٫بو ،قىب حمفا ٯبانسها ،لو ، كإف رانت غّب متجانسة(كاألصل يٍبًيعي  ،يبيعك)، (كاألصل يٍقويؿ ،يقوؿي ) :٫بو
ـى  ،أقاـ)  (.كاألصل يػيٍقوـً ،يقيمك)، (كاألصل أىقػٍوى
ٱبتص بأحمؼ العىة،  2بلؿيشبو اإللبلؿ، غّب أف اإللو آلم، فه اإزالة حمؼ، ككضع مكانو حمف وكى بداؿ:اإل 

 ما يأٌب ألىم حاالتو:يكسنتطمؽ ف ،بداؿ فيكوف ُب ا٢بمكؼ الصحيحةأما اإل
 (.كاألصل اثٍػتىأر ،من ثأر ،(افتعل)اثأر )٫بو:  ،كأدغمتا ،بدلت تاؤه ثاءأ ،ثاءن  (افتعل)إذا رانت فاء -1

                                                           

 .113، صبواب نظاـ االشتقاؽ كالتصميف ُب الىغة العمبية، ممكاف اليماجع  -1
 .115-114، صُب الىغة العمبية، ممكاف البواب نظاـ االشتقاؽ كالتصميف -2
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 (.كاألصل اٍدتىع ،دلا من (،افتعل) اٌدل )٫بو:  ،أدغمتاك  ،بدلت تاؤه داالأداال،  (افتعل)إذا رانت فاء  -2
د ،من طمد (،افتعل)اطمد ) ٫بو: ،أدغمتاك  ،بدلت تاؤه طاءأ ،طاء (افتعل)إذا رانت فاء  -3   (.كاألصل اطَبى
، (كاألصل إذتىكم ،من ذرم (افتعل)اذدرم ) ٫بو: ،بدلت تاؤه داالأزايا أك  ،ذاال (افتعل)إذا رانت فاء  -4
 (.كاألصل ازهتم ،من زىم (،افتعل) ازدىمك)
من صفا، كاألصل  (افتعل)اصطف  ) :٫بو ،دلت تاؤه طاءن بأ، ظاءأك ضادا أك صادا  ل(افتع)إذا رانت فاء  -5

 (.ظتىماكاألصل  ،من ظىم (افتعل)اظطىم ك)، (كاألصل اظتجع ،من ضجع (افتعل)اظطجع ك)، (اصتف 
 ،من كصل (افتعل)اتصل ) :٫بو ،عاؿتفُب تاء اال ،بدلت تاء كأدغمتأ، ياءأك ا كاك  (افتعل)إذا رانت فاء  -6

 (.كاألصل ايٍػتىسىمى  ،من يسم (افتعل)اًتسم ك)، (تصلأك كاألصل 
 .1صوائت، كقوالد ر٠بهاتأثمىا بالك  ،ٔب رسم ا٥بمزةإٯبدر بنا التطمؽ  قواعد رسم الهمزة: -
 ؿ الكلمة:أك الهمزة في  -1

ٓب أك سواءن سبقت ٕبمؼ  ،، كٙبتها إذا رانت مكسورةمضمومةأك إذا رانت مفتوحة  ،تكتب فوؽ األلف      
، حمؼ مكسورأك ،  (كأرل، كأمو، كإجابة) :٫بو ،سبقت ٕبمؼ مفتوحأك  (أىمانة، أيًمو، إجابة: )٫بو ،تسب  ٕبمؼ

 (.لين، ىؤالء ليبل،) ، ٫بو:، كشٌذ لن ذلك(أأمانة، أأمو، أإجابة) :٫بو ،ُّمزةأك  (ألمو، بإجابة ألرتب، ) ٫بو:
 الهمزة في كسط الكلمة: -2

أك سواءن راف توسطها أصىيا  ،-حمرة ما قبىهاك  حمرتها-ة لى  حمؼ يناسب أقول ا٢بمرتْب تكتب ا٥بمز      
 :أىم أحواؿ رتابتها ُب كسط الكىمةلمضيا، كىذه 

 ا،، أما إذا راف ما قبىها مفتوحياء سارنتْبأك  كاكأك ألف أك  افبل يمد قبىها سارن ،سارنةا٥بمزة إذا رانت  -
ييؤمن، ) ٫بو: ،واكفتكتب لى  ال ا،أما إذا راف ما قبىها مضمومك  (،كيأمن ،رأس) ٫بو: ،فتكتب ا٥بمزة لى  األلف

 (.بًيس، كبًيم) ٫بو: ،ربةرتبت لى  الن  ا،مكسور  ا، كإذا راف ما قبىه(أيؤٛبن
ما قبىها كإذا راف ، (مٍمأل، جيٍزأين)٫بو:  ،رتبت لى  األلف  ا،كما قبىها سارن ،إذا رانت ا٥بمزة مفتوحة -

٫بو:  ، واكرتبت لى  ال  ،أما إذا راف ما قبىها مضموماك ، (متىأدب، تمىٌأس)٫بو:  ،رتبت أيضا لى  األلف  ا،مفتوح
فإذا  (،ًكئاـ، بمًييا، ىٍيية، بطيية) ٫بو: ،رتبت لى  النربة  ،ياء سارنةأك  اما قبىها مكسور ، فإذا راف (ليؤليؤة، فيؤاد)
 (.٠بوءؿ، سوءةك)، (قماءة، مساءلة)٫بو:  ،رتبت لى  السطم  ،سارنة كاكأك بقت بألف سي 

                                                           

 .120-119-118، صنظاـ االشتقاؽ كالتصميف ُب الىغة العمبية، ممكاف البوابيماجع  -1
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٫بو:  ،واكرتبت لى  ال  ،ألفجاء حمؼ أك مضمـو أك مفتوح أك ما قبىها سارن ك  ،إذا رانت ا٥بمزة مضمومة -
بمئ، فيية، )٫بو:  ،رتبت لى  النربة  ،ياء سارنةأك أما إذا سبقت ٗبكسور ك  (،مسؤكؿ، رؤكؼ، رؤكس، حياؤه)

 .(بطييوف
 .ُب رل ا٢باالت السابقة ،لى  النربة ترتب ،إذا كردت ا٥بمزة مكسورة -
 ترتب ،سارنة كاكبعد  ،٤بضمومةكا ،كا٥بمزة ا٤بفتوحة ،بعد األلف ،كنبلحظ أف االستثناء يمد ُب ا٥بمزة ا٤بفتوحة -

 فتكتب لى  النربة. ،بعد ياء سارنة ،ا٤بضمومةأك لى  السطم، أما ا٥بمزة ا٤بفتوحة 
 الهمزة في آخر الكلمة: -3
 كيستثُب من ذلك:  ،تكتب ا٥بمزة لى  ما يناسب حمرة ما قبىها 
 سبقت ٕبمؼ يتصل ٗبا بعده.إذا  ،فتكتب لى  نربة ،ثنْبألف االأك ا٥بمزة ا٤بنفمدة قبل تنوين النصب  -
 (،مىجآف)٫بو:  ،إذا رانت الكىمة ا٠با ،تنقىباف مد فوؽ األلف ،كبعدىا ألف االثنْب ،ا٥بمزة فوؽ األلف -
 (.قػىمىأىا)٫بو:  ،إذا رانت الكىمة فعبل ،فوؽ األلف ،تبق  لى  حا٥باك 
 :كُب ما يىي أىم أحواؿ رتابة ا٥بمزة ُب آلم الكىمة 
٫بو:  ،رتبت لى  السطم  ،سارنة كاكأك ألف أك كسبقت بسارن  ،منونة بالنصبإذا رانت ا٥بمزة غّب  -
٫بو:  ،، أما إذا سبقت ٗبضمـو(مىجىأ، قمىأ)٫بو:  ،رتبت لى  األلف  ،أما إذا سبقت ٗبفتوحك ، (جٍزء، حياء، ضوء)
 (.طيئ، شيئقارئ، يبتدئ، ب)٫بو:  ،رتبت لى  النربة  ،ياء سارنةأك ، كإذا سبقت ٗبكسور (تباطيؤ، كضيوء)
جزءه، )٫بو:  ،رتبت لى  السطم  ،سارنة كاكأك ألف أك كما قبىو سارن  ،إذا رانت ا٥بمزة منونة بالنصب -

أما إذا كرد ما ك  (،مىجأن، كاممأ)٫بو:  ،كإذا راف ما قبىها مفتوح تكتب لى  األلف (،ًلبيا)، كنستثِب (حياءه، ضوءه 
 :٫بو ،ياء سارنةأك إذا سبقت ٗبكسور  ،، كتكتب لى  النربة(تباطيؤان ) ٫بو: ، واكرتبت لى  ال  ،قبىها مضموما

 .(قارًئان، شٍيياى، بطيياى )
٫بو:  ،سارنة كاكأك ألف أك إذا سبقت بسارن  ،فتكتب لى  السطم ،إذا كرد بعد ا٥بمزة ألف تثنية االسم -
، كإذا رانت (مىجآف)و: ٫ب ،قىبت مٌدا ،كما قبىها مفتوح ،، كإذا رانت ُب اسم(جزءاف، لبياف، حياءاف، ضوءاف)

، كتكتب (تباطؤاف)٫بو:  ،إذا راف ما قبىها مضمـو ،واك، كتكتب لى  ال(قمأا)٫بو:  ،ُب فعل رتبت لى  األلف
 .(قارئاف، شيياف، بطيياف)٫بو:  ،ياء سارنةأك إذا سبقت ٗبكسور  ،لى  النربة

  ارتكز لىيها لىماء الصمؼ، حيث  الٍبلمسم ا٥بمزة، لت أف أميز أىم الضوابط الصمفية ك احُب األلّب ك
كٯبب إدراؾ ىذه الوحدة الصمفية بعيدا لن الَبريب(، لىتفمي  بْب األبنية ا٤بختىفة، ) ؛اٚبذكىا ٧بورا أساسيا
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إ٭با ٤بعمفة  ونح٤بعمفة أنفس الكىم الثابتة، كال وإ٭با ى)از٘ب: فالتصميف رما يقوؿ ابن جِب ُب شمحو لكتاب ا٤ب
 .(أحوالو ا٤بتنقىة

ىي ا٥بمزة الٍب يتىفظ ُّا ُب االبتداء كال يتىفظ ُّا ُب درج الكبلـ ك٠بيت ُّمزة الوصل  زة الوصل:ىم -
 :1ألهنا ما يتوصل بو لىنط  لىسارن، كمواضعها لى  نولْب

 القياسية كىي:  -أ
 (.انطى )٫بو:  ،ا٤باضي ا٣بماسي -1
 (.استخمج)٫بو:  ،ا٤باضي السداسي غّب ا٤ببدكء بتاء -2
 (.ارتب)٫بو:  ،ثي السارنة فاء مضارلواألمم من الثبل -3
 ،(ػػ)ال :كالتىف ُب ٮبزٌب ،است ،اثنتاف ،اثناف ،اممأة ،اممؤ ،ية: اسم، ابنآلت٠باء اكىي األ :السمالية -ب
 .هنما ٮبزتا قطعأٔب إكذىب بعضهم  ،ٔب أهنما ٮبزتا كصلإٲبن(، فذىب بعضهم أك)

يقوؿ المضي ُب شمح الكسمة، طىبا لتجانس الصوت،  و٫بة كبالفتح ،الياء وباأللف ٫ب وىي أف تنحك  اإلمالة:
٭با تسم  إٛبيم، ك  وكليست اإلمالة لغة ٝبيع الشعوب، كأىل ا٢بجاز ال ٲبيىوف، كأشدىم حمصا لىيها بن" :الشافية
ا يكوف إ٭بتمقي (، كالَبقي  أك الكسمة، كما ٓب تيبالغ فيو يسم  )بْب الىفظْب  وإذا بالغتى ُب إمالة الفتحة ٫ب :إمالة

  .2"ُب الفتحة قبل األلف فقط
 :3سباب الٍب ٘بوز ٥با اإلمالة ستةاأل الياء: وإمالة األلف نح - أ
ؿه )رقولك:   ،بعده رسمةأك ف يكوف قبل األلف أ - ، كلابد، غآبك  مٍشبلى  .4(سٍمباؿه
 .(شٍيباف، قٍيس، غيبلف)٫بو:  ،أف يكوف قبل األلف ياء -
 (.ناب، سع ، باع): رقولك  ،ياء نأف تكوف األلف منقىبة ل -
 ٫بو: )حبى ، مىه ، سكارل(، كرل ألف كقعت رابعة. ،الياء نأف تكوف األلف ُب حكم ا٤بنقىبة ل -
اؿ، كإف رانكاكلن أك منقىبة لن ياء أك زائدة رانت  - اؿ. ت، فإهنا ٛبي  األلف ثالثة ٛبي
ألف )لصا، قفا، فطا(،  :مثل ،كاك)رح (، كال ٛباؿ إف رانت منقىبة لن  ٫بو:، إف رانت منقىبة لن ياء -

  .)غزا( :مثل ،واككٛباؿ ُب الفعل ثالثة، كإف رانت منقىبة لن ال
                                                           

 .117يماجع ٨بتصم الصمؼ، لبد ا٥بادم الفضىي، ص -1
 .413شمح الشافية، المضي، ص -2
 .160ص 3نحو، ابن السماج، جاألصوؿ ُب اليماجع  -3
 مشبلؿ: ا١بمل السميع، كسمباؿ: قميص. -4
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(. ) لاؼ، صار(، فتميل ألنك تقوؿ: :تقوؿ ،أف ينكسم ما قبل األلف ُب حاؿ - ، ًصٍمتي  )ًلٍفتي
 ٫بو: ،بىهابإمالتك األلف الٍب ق ،، فتيميل األلف الٍب بعد الداؿ(رأيت ًلمادان )اإلمالة لئلمالة، تقوؿ: " -

  .1")قمأت رتابان، كلمىت حسابان(
ىي: )الصاد، الضاد، الطاء، الظاء، ك  ،ٛبنع اإلمالة إذا رانت بعد األلف أحد حمكؼ االستعبلء السبعةك        

، ٛبنع )لص ضغط قظ( :حمكؼ االستعبلء ىي ما يمتفع بو الىساف"ْب، القاؼ كا٣باء(، حيث يقوؿ المضي: الغ
كيمتفع ُّذه ا٢بمكؼ، فبل جـم ال تؤثم أسباب ، ٤بناقضتها اإلمالة، ألف الىساف ينخفض باإلمالةاإلمالة...، كذلك 

 تقتضي بقاءىا ،تقتضي لمكج الفتحة لن حا٥با، كحمكؼ االستعبلء ،اإلمالة ا٤بذرورة معها، ألف أسباب اإلمالة
 .2"لى  أصىها، فَبجح األصل

ناقد، لاطس، )مثل:  ،حمفافأك راف بينو كبينها حمؼ أك   ،األلف سواء كليها ،كٛبنع ىذه ا٢بمكؼ اإلمالة      
 .6(5، منافخ كمنافيخ4، مناشيط3مغالي 
مثل: )قالد، كغائب، كلامد...(،  ،قبل األلف كاأللف يىيو ،كرذلك ٛبنع اإلمالة إذا راف حمؼ االستعبلء     

ألف الكسمة أدٗب " :اإلمالة، يقوؿ ا٤بربد جازت ،مكسور كبينو كبْب األلف فاصل وكى ،كإف تقدـ حمؼ االستعبلء
ألف ا٤بستعىي أقمب أب  ؛ٓب ٘بز اإلمالة فيو،راف ا٤بستعىي بعد حمؼ مكسور ومن األلف من ا٤بستعىي...، كل

، 7"كرذلك ًرصاص( فمن رسم الماء، ال يكوف إال النصب ،مفتوح، كذلك رقولك: )رًقاب، ًحقاف واأللف فه
) ٝبع قف رخف،  (:قفاؼك)ثبلثة تصف بينها(، أك فوؼ، ٘بمع بْب ٧بىْب صأك )ٝبع صف  (:صفاؼ) :٫بو
 .(صعاب)ما غىظ كارتفع من األرض(، ك وكى

ٝبع ): (قشالم)، ك(ا١بمالة ا٤بتفمقوف)٫بو: ) لمائم:  ،ٓب ٪بز اإلمالة،فإف انفتح حمؼ االستعبلء ُب ذلك      
كانكسم  ،كإف سكن حمؼ االستعبلء، صفة( ومه كىلطوؿ لم ؛كالملم ،كالنسور ،ا٤بسن من المجاؿ وكى ،قشعم
 .رقولك: ) ًمقبلة، كًمصباح...(  ، جازت اإلمالة ،ما قبىو

                                                           

 .263-261التٌتٌمة ُب التصميف، ابن القبيصي، ص -1
 .14ص 3شمح الشافية، المضي، ج -2
 قـو يغى . -3
م نشاطو". شمح ا٤بفصل، مناشيط: "ىوٝبع منشوط من نشط العقدة أم ربطها ربطا يسهل إ٫ببل٥با، كٯبوز أف يكوف ٝبع منشاط، لىمجل يكث -4

 .60ص 5ابن يعيش، ج
 منافخ: ٝبع منفاخ كىوما ينفخ بو، كياء زائدة من إشباع الكسمة من لواتيم ٝبع لاًب. -5
 المىن لى  أيديهم، كىذا من فعل ا١باىىية، فأبطىو المسوؿ لىيو الصبلة كالسبلـ. -6
 .46ص 3يماجع ا٤بقتضب، ا٤بربد، ج -7
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ضعف، رقولك: )حاٌد، جاٌد، )مفالل( حمؼ مأك كٛبنع اإلمالة لند أرثم العمب إف كقع بعد ألف )فالل(       
راء  ،بعدهأك إف كقع قبل األلف ك  .1ن يعيشلى  رأم اب ،ألف الكسمة الٍب توجب اإلمالة ٙبذؼ لئلدغاـ ؛مواٌد(

ٌار(، فإف انكسمت الماء جازت اإلمالة ،مضمومة، ٓب ٛبل األلفأك مفتوحة  ٫بو:  ،٫بو: )راشد، فماس، كلٌمار كٞبى
ألهنا تعد ؛ ف قبل األلف أحد حمكؼ االستعبلءارًه(، كتغٌىب الماء ا٤بكسورة أيضا إذا راأك ٔب ًٞبارؾ، كٓب إ نظمت)

 ٫بو: )قاًرب، طارًد(. ،مكسورين ٕبمفْب
(، فارًؽ، فارًغ) رقولك:  ،الان، كمع رسمه لبلؼٝبإستعىي بعد الماء مع ضمو كفتحو ٛبنع اإلمالة إذا راف ا٤ب       

مار الناس، من ش وى: )جازت اإلمالة تغىيبا لىمكسور، ٫بو ،كبعده راء مكسورة ،إذا راف قبل األلف راء مفتوحةك 
جازت اإلمالة لند بعض  ،)سمار: آلم ليىة من الشهم(، كإف بعدت الماء لن األلف م(:شهأتانا ُب سمار ال

 إف ٓب تكن الماء مكسورة ، ٫بو: )الكافمكف، كا٤بنابم(. ،العمب
 :2الكسرة والفتحة الميمالة نح - ب

 :٫بو ،ث ُب الوقفرقولك: )من الكرب(، كأماؿ ما قبل ىاء التأني  ،الكسمة وُّا ٫بو أف تنح وإمالة الفتحة ى        
، (الش مىؽٍ )٫بو:  ،ٓب ٘بز إمالة الفتحة قبىها ،)ضمبو كألذه، كصعده...(، فإف كقع بعد الماء حمؼ استعبلء

كألنك ٙبذؼ معهما  ؛إلغنائهما لن ا١بمىة ؛ك)مٌب( ،()إذا(، ك)ما(، كأمالوا )أٗبٌ  :٫بو ،كا٢بمكؼ (،ا٤بشمؽ)
 . 3(ـوسار الق) :٤بن قاؿ (،مٌب؟)فتقوؿ:  ،الفعل
، (كا٠بو لبد ا بن رؤبة ،لقب الماجز ا٤بشهور) (:العجاج)٫بو:  ،كأمالوا من األ٠باء لى  غّب القياس       

؛ لىمْب اما دام (ا٢بجاجك  ،العجاج)، حيث أماؿ العمب (٧بمد ا٢بجاج ابن يوسف الثقفي وبأ وكى) (:اجا٢بجٌ ك)
  .4كجاءا من غّب إمالة ،قياسأجمكٮبا لى  ال ،لكثمة االستعماؿ، فإف رانا صفتْب

 وابط الصمفية، الٍب ارتكز لىيها لىماء الصمؼ، حيث اٚبذكىا ٧بورا لت أف أميز أىم الضاك كُّذا ح
أساسيا، لىتفمي  بْب األبنية ا٤بختىفة، فيجب غدراؾ رل كحدة صمفية بعيدا لن الَبريب، فالتصميف رما يقوؿ 

                                                           

 .64ص 9ش، جشمح ا٤بفصل، ابن يعي -1
 .271-270التتمة ُب الصمؼ، ابن القبيصي، ص -2
، يماجع األصوؿ ُب النحو، ابن السماج، 338ـ، ص1/1983السّباُب النحوم، دراسة كٙبقي  لبد ا٤بنعم الفالم، دار الفكم دمش  ط يماجع -3
 .27ص 3، يماجع شمح الشافية، المضي، ج66ص 3ج
، التتممة ُب التصميف، ابن القبيصي، ٙبقي  كدراسة ٧بسن بن سآب بن 325سّباُب النحوم، ص، ال127ص 4يماجع الكتاب، سيبويو، ج -4

 .270-269-144ـ، ص1/1993العمّبم، نادم مكة الثقاُب األديب ط
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إ٭با ٤بعمفة احوالو و ٤بعمفة انفس الكىم الثابتة، كالنح وتصميف إ٭با ى... فال"ابن جِب، ُب شمحو لكتاب ا٤باز٘ب: 
  .1"ا٤بتنقىة

 سمي كالفعلي:اال بينالتنوعات الداللية في التركي
 ػ،ما سنتطمؽ إليو ُب الفصل الثا٘ب كىذا ػ لْب اثنْب من الَباريب العمبية بْب نو  ،القدام  ولقد مٌيز لىماء النح     
 ،التاـو إف الكبلـ ى" حيث قاؿ ابن ىشاـ: ،كقد لىنوا بو الكبلـ التاـ كا٤بستقل بنفسو ،ـيدل  الكبل :ؿك األ

فيدل  ا١بمىة، كقد لنوا ُّا ُب إطار العبارة  :أما الثا٘ب، 2"كدالٕب مفيد ،شكل ٫بوم وأف الكبلـ ى :أم ،كا٤بفيد
كا١بمىة لبارة لن فعل كفالىو   ..." :لوبقو  ،ؼ ابن ىشاـ ا١بمىةكالٍب تدؿ لى  معُب، حيث لمٌ  ،الىغوية ا٤بنطوقة

راف )، ك؟(أقائم زيداف)ك (،ضمب الىص) :، كما راف ٗبنزلة أحدٮبا، ٫بو(زيد قائمػػػ)ا٤ببتدأ كلربه رك  (،قاـ زيدػػػ)ر
  .3"أف ا١بمىة مسند كمسند إليو :، أم(ظننتو قائما)، ك(زيد قائما
ما يقـو أك ية يسند ا٣برب تقـو لى  الَبريب، ففي اال٠ب ،-ةفعىيأك ا٠بية رانت - كمن ىنا نقوؿ أف ا١بمىة      
نائب الفالل، كُب رىتا أك ٔب الفالل إ ،ما يقـو مقامو ُب ا١بمىة الفعىيةأك ٔب ا٤ببتدأ، ُب حْب يسند الفعل إمقامو 
ددات، نعوت، ما يتعى  بو من ٧ب ،ممربْب، كيمتبط بكل منهماأك مفمدين  إليو،ا٤بسند أك تْب قد يمد ا٤بسند ا٢بال

لماب، كٝبىة ٥با ٧بل من ، فعىية، كٝبىة ال ٧بل ٥با من اإلنواع: ا٠بيةأكغّبىا، فا١بمىة أربعة  ،ظمكؼ، أحواؿ
ُب ا١بمىة  ،الٍب يمد فيها ا٤بمربْب اال٠بي كالفعىي ،ارتأينا توضيح ا٢باالت لىيوك ف مديىها ٗبفأك كالٍب يصح ت ،لماباإل

 ُب ٝبيع األحواؿ.
  :يب االسميال: التركأك 

ما دٌؿ لى  معُب ُب نفسو غّب " :حسب النحاة بأنو ،من الناحية االصطبلحيةأف االسم أف لمفنا قد سب  ل      
كٚبتىف داللة ا٤بفمد  .كمنو ا٤بفمد كا٤بمرب، 5(٠بة الشيء) :فهو ،، كمن الناحية الىغوية4"مقَبف بأحد األزمنة الثبلثة

لى   ،بالتإب ٰبتوم من جهة ألمل والدالٕب التمادا لى  معا٘ب ا٤بفمدات، كى يتم الَبريب" ، إذلن داللة ا٤بمرب

                                                           

 .4ص 1ا٤بنصف، ابن جِب، ج -1
 .419ـ، ص1/1969مغِب الىبيب، ابن ىشاـ، ٙبقي  مازف ا٤ببارؾ ٧بمد ٞبد ا، دمش  ط -2
 .26، ص1ظمية لسانية حديثة، مازف الولم، منشورات دار طبلس سوريا ط٫بو ن -3
 .37ـ، ص1997شمح شذكر الذىب ُب ربلـ العمب، ابن ىشاـ األنصارم، ا٤بكتبة العصمية بّبكت -4
 .37ا٤بصدر نفسو، ص -5
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 ،تدؿ لى  طميقة مزج ا٤بعا٘ب ا٤بفمدة ،لى  قوالد إسقاطية ألمل ٕب، كمن جهةأك معجم يسند لكل مفمدة معُب 
  .1"ٔب مدلوؿ ا١بمىةإالٍب يتوصل ُّا 

قىنا مثبل: و م كظيفة ٫بوية، فىكيؤد ،لمابياإٰبتل موقعا  ،ممربا أكفاالسم مفمدا راف  ،أما من الناحية النحوية       
، أم ا٣برب ػ كقد كرد مفمدا، كا٤بسند (،لالد) :ىو ػ أم ا٤ببتدأػ ليو فيها إ٦بتهد(، فهي ٝبىة ا٠بية، ا٤بسند لالد )

من االسم  ،مرباليو جاء مإ، فإف ا٤بسند (لالد اَّتهد مهذب)يضا اسم مفمد، ُب حْب إذا قىنا: أ (٦بتهدىو: )
 .كاالسم )٦بتهد(، فيقع ىذا الَبريب موقع ا٤ببتدأ ،(ػػػكالنعت )اَّتهد(، الذم يتألف من ادد )ال (،لالد)
  :كٲبكن التمثيل ٥بذين ا٤بثالْب لى  الشكل اآلٌب 

 :02المثاؿ            :                                    01المثاؿ          
 خالد المجتهد مهذب     مجتهد                                             خالد        

 
 مسند مسند اليو                                مسند اليو     مسند                                
 
 خبر                   كن المبتدأ   ر          خالد       مجتهد                                     
 

 اسم     مركب اسمي                                                                                
 

 مبتدأ      ركن نعت                                                             
 

 اسم          مركب اسمي                                                       
 

 محدد       اسم                                                                    
 

 مهذب       مجتهد              ػ(ال)خالد                                                             
    
 نائب أك الفالل أك فإنو قد يقع موقع ا٤بفعوؿ بو  ،-رما رأينا- بتدأفا٤بمرب اال٠بي قد يقع موقع ا٤ب

 كالظمؼ كما يتعى  بو من ٧بددات، كلىتوضيح سنمثل لبعض أررانو. ،االسم اَّمكرأك النعت أك ا٣برب أك الفالل، 
                                                           

 .54ـ، ص2/1988الىسانيات التوليدية كالتحويىية، لادؿ فالورم، دار الطىيعة لىطبالة كالنشم بّبكت ط -1
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 ركن المفعوؿ بو:  -1
ليو فالل إلمم الدرس(، فعمم مسند  ا: )راجعقولنو ٫ب ،من تمريب ا٠بي انبلحظ أف ا٤بفعوؿ بو قد يمد مكون      

، (ٟبسة)بالعدد  ،(اؿممرب فعىي، فإذا ليٌوض ادد )ضمن  ،مفعوؿ بو ينتمي ٤بعىقات اإلسناد (:الدرس+  ػال)ك
(، كيعمب مفعوال  وكى مفعوال  (ٟبسة)بو، غّب أف النحوم العميب يعترب أيضا ٧بدد، فنقوؿ: )راجع لمم ٟبسة رتبو
كقعت لى  )ٟبسة رتب(، أم أف  ،ليو، غّب أف ا٤بنط  يعترب أف ا٤بفعوليةإمضاؼ  (سدرك )مضاؼ، ك وكى ،بو

 فقط.   (ٟبسة)كليس لى   ،)راجع( كقع لى  ا٤بمرب اال٠بي رىو :الفعل
كمتمماتو، فقد اصطىح لىيو  ،من لناصم ا٤بمرب الفعىيضا٤بمرب اال٠بي )ٟبسة رتب(، يدلل كٗبا أف        
ليو + متعىقات إمسند مسند + )التإب:  و، كتكوف ا١بمىة لى  النح(ررن ا٤بفعوؿ بو)أك  ،(ا٤بمرب الفعىي)تسمية 

راجع + لمم + ٟبسة  )=  (ـ إ)، (ممرب ا٠بي)، (فعل)ؼ( +فالل )فا( + مفعوؿ بو )مف()=  (سناداإل
 .(رتب
 :كٲبكن التمثيل با٤بشجم اآلٌب 

 (راجع عمر خمسة كتب)                                                       
 
 مسند اليو                                                 مسند                                                       
 
 مركب فعلي                             
 

 فعل                 مركب اسمي                      
 اسم                                                   اسم              اسم                                                 

 
 فاعل                                            مفعوؿ بو       مضاؼ اليو                                                 

 
 خالد                   كتب                                               مسة      خ      طالع                            

 ركن الفاعل: -2
)ىؤالء  :نبلحظ أف الَبريب اال٠بيك : )راجع ىؤالء التبلميذ الدرس(، ٫بو ،قد يمد الَبريب اال٠بي فالبل       

 :ٌبمثيل ٥بذا ا٤بثاؿ لى  الشكل اآل، كٲبكن الت(لمم)الفالل  ،وليإبلميذ(، يقع موقع ا٤بسند الت
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 راجع ىؤالء التبلميذ الدرس
 

 مسند اليو                                                    مسند                         
 

 ممرب ا٠بي              ممرب فعىي                                                              
 
 فعل            ممرب ا٠بي                                                    
 

 ررن فالل              ررن مفعوؿ بو                                                                 
 
 ٧بدد         ممرب ا٠بي                                          ٧بدد                اسم                   
  

 اسم  ٧بدد                                                                                                       
 
 تبلميذ        ػػ(ال)    ىؤالء                 درس                                               ػػ(ال)راجع          
  ىذه بعض األمثىة لن كقوع ا٤بمرب اال٠بي موقع الفالل:ك 
 .حضم رافة الطىبة ااضمة -
 .حٌضم طىبة ا٤بعهد ااضمة -
 .حٌضم الطىبة اَّتهدكف ااضمة -

الذم ٰبتىو  ،لمايبا٤بوقع اإلٚبتىف داللتو بالتبلؼ  ،أف ا٤بمرب اال٠بي ،يتضح من لبلؿ ىذه النماذجك       
 حدل متعىقات االسناد.إأك ا٤بسند اليو، أك ضمن ا١بمىة، فقد يقع موقع ا٤بسند 

 ركن نائب الفاعل: -3
ريمٍّـ التىميذ ا٤بثابم(، فا٤بمرب اال٠بي ٫بو: ) ،ليوإموقع نائب الفالل، أم مسند  ،كقد يمد ا٤بمرب اال٠بي     

 إذا قىنا: )رـم لمم(، (،لمم)يقابل و كى ،( + اسم )مثابم(ػػػ)التىميذ( + ٧بدد )ال ( + اسمػػادد )ال :يتشكل من
 كٲبكن التمثيل بالتشجّب اآلٌب:
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 ريمٍّـ التىميذ ا٤بثابم
 

 مسند اليو     مسند                                                                  
 

 ممرب ا٠بي                                                                           
                                                            

 ممرب ا٠بي      ممرب ا٠بي                                                                  
 

 اسم   اسم      ٧بدد           ٧بدد                      فعل                                        
 

 مثابم          ػػ(ال) تىميذ               ػػػ(ال)ريمٍّـ                                                         
 :كىذه بعض األمثىة لن ررن نائب الفالل 
 ريمٍّـ ىذا الطالب. -
 ريمٍّـ ثبلثة طبلب. -
 فة الطبلب. ريمٍّـ را -
 ركن المبتدأ: -4

٫بو: )ىذا  ،كغّبىا ،كصفات ،ليوإكمضاؼ  ،من نعوت ،من ا٤ببتدأ كما يمتبط بو ،ليو ا٤بمربإا٤بسند و كى     
 ،)لمم( :ما يقابل وكى ،٧بدد )ىذا( + اسم )الطفل())ىذا الطفل( =  :الطفل مثابم(، فمرن ا٤ببتدأ يتشكل من

 ن التمثيل راآلٌب:مثابم(، كٲبك لمم) :إذا ما قىنا
 ىذا الطفل مثابر

 
 مسند                مسند اليو                                                                            

 
 خبر       مركب اسمي                                                                                   

 
 محدد         مركب اسمي
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 اسم   محدد                    
 
 مجتهد           ىذا            اؿ        طفل                                                           

 ركن الخبر: -5
اآلٌب: )لمم ٦بتهد ُب  ولى  النح ،فيقع ا٤بمرب اال٠بي موقع ا٣برب ،1"الذم ٰبتوم لى  ا٣برب، ا٤بمرب وىك"    

 ، ىو:ليو ُب ىذه األمثىةإة(، )لمم ألبلقو طيبة(، فا٤بسند دركسو(، )لمم طالب ٦بتهد(، )لمم يعٌد ٧باضم 
ُب ا٤بثاؿ الثا٘ب )٦بتهد(، أما ُب ا٤بثاؿ  ،)ُب دركسو(، كأتبع بنعت ،ٔبار ك٦بمكر ،، أما ا٣برب فقد كرد متعىقا(لمم)

لى  ىذا  ،ٔبك عٌد ٧باضمة(، كٝبىة ا٠بية )ألبلقو طيبة(، كٲبكن التمثيل لؤلمثىة الثبلثة األفورد ٝبىة فعىية )ي ،الثالث
 النحو:

 ا١بمىة                                                   
  

 مسند اليو                                                           مسند               
 

 مبتدأ                                                             ررن لرب                  
 

 ٦بتهد ُب دركسو        ممرب ا٠بي                                                                       
 ممرب ا٠بي طالب ٦بتهد                                                                                   

 يعد ٧باضمة              ممرب فعىي          لمم                                                          
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .118الىسانيات العامة كقضايا العمبية، مصطف  حمرات، ص -1
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 كتشجّب ا٤بثاؿ األلّب راآلٌب:
 لمم ألبلقو طيبة                                            

 د اليو                                                      مسندمسن        
 مبتدأ                                                        ررن لرب         

 ممرب ا٠بي                                                                    
 مسند        مسند اليو                                                                       

 
 ممرب ا٠بي                                                           

 ضمّب  اسم                                                              
 

 لرب       ليو    إمبتدأ       مضاؼ                                                        
 

 ةيبط          لبلؽ           ا٥باء     لمم                                      أ          
من  ،ككظائفو مفمدا، فجعىوا لو ما ٲبيزه لن غّبه ،كجهود النحاة ُب ٙبديد أنوالو ،كقد سب  أف تطمقنا لبلسم    

 وكما ى ،ممرب تمريبا إضافيا وكما ى ،سنادياإممرب تمريبا  وفميزكه بْب ما ى ػ، كا٢بمؼ ،الفعلػ لكبلـ أقساـ ا
كلطفيا، كٙبدثوا لن ا٤بمرب العددم، كلامىوا  ،ممرب تمريبا مزجيا وممرب تمريبا بيانيا، ٧بددين أقسامو، كما ى
 لماب.كاإل ،من حيث الوظيفة النحوية ،ا٤بفمد باألحمل االسمأك  ،بعض ىذه ا٤بمربات اال٠بية معامىة الكىمة

 :1سنادياإما ركب تركيبا  .1
با١بماؿ، كا٤بمرب اإلسنادم  وفقد حكمت لى  ا١ب ،ٝبيل( ورقولك: )ا١ب  ،ا٢بكم لى  شيء وكاإلسناد ى       

ليو )الزينة(، إ سندناأننا أل ؛ليوإو: )العقل زينتو(، فالعقل مسند ٫ب ،ليوإ١بمىة، فهي تتألف من مسند كمسند ا وى
كزى  الباطل(، كنائب  ،٫بو: )جاء ا٢ب  ،ليو يكوف فالبلإسندناه )لىعقل(، كا٤بسند أألننا  ؛مسند :ك)الزينة(
كىكىافى اللَّوي عىًليمنا ٫بو:  ،٫بو: ) العىم نور(، كاسم الفعل الناقص ،٫بو: )ييعاقب العاصي(، كمبتدأ ،فالل

                                                           

 .18-17ص 1جامع الدركس العمبية، الغبلييِب، ج -1
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حىًكيمنا
اًت ٫بو:  (،إف)٫بو: )ما الطالب مىتزما(، كاسم  (،سلي)يعمل لمل  ،، كاسم حمؼ1 ًإفَّ اللَّوى عىًليمه ًبذى

2الصُّديكرً 
،  إاٌل ا(. و٫بو: )ال إل (،ال النافية لىجنس)كاسم 

لرب الفعل الناقص، كلرب األحمؼ الٍب تعمل لمل أك اسم الفعل، كلرب ا٤ببتدأ أك الفعل  وليو ىإكا٤بسند       
)ا٢ب  أبىغ(، كا٠با جامدا يتضمن معُب الصفة  :٫بو ،ٌف( كألواهتا، كصفة مشتقة من الفعلكلرب )إ ،)ليس(
 .)ا٢ب  مضيء لى  النور، كالقائم بو شجاع راألسد( :٫بو ،يلأك كالقائم بو أسد(، كالت ،) العىم نور :٫بو ،ا٤بشتقة

  
 ما رٌكب تركيبا إضافيا:  .2

ما  وقولنا: )مسجد ا٢بي، أفماد األسمة، كلدي ا٢بٌم...(، كى و٫ب ،ليوإكمضاؼ  ،ما يتشكل من مضاؼ وكى     
أك ٔب كحدتْب دالتْب إدة قابىة لىتحىيل شكىيا كمعنويا كح" :بالصيغة االٙبادية، كىي ،يعمؼ ُب الىسانيات ا٢بديثة

سانيات كظيفتها ا٣باصة ُّا، فإف الى ،من ىذه الوحدات ،العميب يعترب لكل كحدة وُب حْب أف النح، 3"أرثم
ىذه الوحدات تتصمؼ تمريبيا رمفمدة فقط، أم أهنا تقيم ٫بويا " ا٢بديثة تمل لبلؼ ذلك، حيث يمل ادثوف أف

كالوحدات الدالة، أم الىفظات، كال تشكل أبدا فية جديدة لىوحدات،  ،مع بقية لناصم القوؿ ،نفس العبلقة
(، ) ٝبىة   .4"هنائي(، )غالبا ما( القوؿ(، )الكمثا٥با: )جواز السفم(، )أـ رىثـو

لى   و، كى5"ٔبك رانت ثانيتهما موضحة معُب األرل رىمتْب  "كا٤بماد با٤بمرب البيا٘ب:  ما ركب تركيبا بيانيا: .3
 ثبلثة أقساـ كىي:

 .(التىميذ + اَّتهد) ممرب كصفي: ما تشكل من الصفة كا٤بوصوؼ ٫بو: طابت ألبلؽ -أ
 .(القـو + رٌىهم)٫بو: جاء  ،كا٤بؤر د ،ممرب توريدم: ما تألف من ا٤بؤرٍّد -ب
 .(لىيل + ألوؾ)٫بو: جاء  ،كا٤ببدؿ لنو ،ما تألف من البدؿ وممرب بدٕب: كى -ت
٫بو: يناؿ  ،بواسطة حمؼ لطف ٘ب،ؿ فيو معطوفا لى  الثاك السم األما راف ا وكى ما ركب تركيبا عطفيا: .4
، كحكم ما بعد حمؼ (الدرس + ك+ االجتهاد)ا لى  إذا ثابم  (ا٢بمد + ك+ الثناء (التىميذ + ك+ التىميذة)

 لماب.أف يتبع ما قبىو ُب اإل ،العطف

                                                           

 .96سورة النساء اآلية -1
 .119سورة آؿ لمماف اآلية -2
 .78الىسانيات العامة ا٤بيسمة، لىم الَباريب، سىيم بابا لمم، ص -3
 ا٤بمجع نفسو، ص نفسها. -4
 .13ص 1الدركس العمبية، الغبلييِب، مصطف  الغبلييِب، ج جامع -5
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 ما ركب تركيبا مزجيا:  .5
من الكىمات،  ، كغّبىا1بعىبك، بيت ٢بم، شذر مذر...)مثل:  ،كجعىتا رىمة كاحدة ،رل رىمتْب رربتا وكى

األحد لشم كاإلحدل لشم، "ابن ىشاـ: ىذا السياؽ، حيث يقوؿ ٔب ا٤بمرب العددم ُب إكقد سب  أف تطمقنا 
، ببناء ا١بزأين لى  الفتح ،ٔب تسعة لشمإ ، كممرت بأحدى لشمى كرذلك  ،كالتسع لشمة، تقوؿ: جاء٘ب أحدى لشمى

 ،اء جمايكبال ،لماب ا٤بثُب باأللف رفعاإمعمب  ،ؿ منهماك فا١بزء األ (لشمة اثنٍب)، ك(اثِب لشم)الباقي إاٌل 
 ،ما ررب تمريبا مزجيا من الظمكؼ"فيقوؿ:  ،من طمُب الزماف كا٤بكاف ،الَبريب ا٤بزجي، رما يوضح ُب 2"كنصبا

قولك: فبلف يأتينا صباحى مساءى، كاألصل صباحان  ،مكانية، مثاؿ ما رٌرب من ظمكؼ الزمافأك زمانية رانت 
بلف يأتينا يـو ف" :، كمثىو3"كررب الظمفاف قصدا لىتخفيف، ُب رل صباحو كمساءو، فحذؼ العطف مساءن، أم

، أم يوما فيوما ، حيث رٌرب الظمفْب معا  :أم ،يـو  :كمثاؿ ذلك أيضا ،4"كجعىهما ٗبنزلة اسم كاحد ،رل يـو
كمثل  ،5"آحاد د٫بو: دلل الطبلب آحا ،آحاد آحاد: لفظ ممرب مبِب لى  فتح ا١بزأين ُب ٧بل نصب حاؿ"

جو، منها البناء أك ُب نعتو ا٤بفمد ثبلثة  ،ذرم ا٣برب لك كنعت قبل ،إذا راف مبنيا" ،ىذا اسم )ال( النافية لىجنس
(، فتكوف )٦بد ( ،لى  الفتح  .6"را٤بمرب ا٤ببِب تمريب ٟبسة لشم  ،كمنعوهتا ،٫بو: )ال طالبى ٦بد  لاسمه

سم ٗبثابة اال ،ٔب التبار البعض منهاإكذىبوا  ،أف النحاة تعامىوا مع ا٤بمربات اال٠بية ،ك٩با سب  يتضح جىيا      
ٔب إم شثبلثة ل)لماب ا٤بمرب العددم من إلمايب، كىذا ما يتضح جىيا ُب كا٤بوقع اإل ،من حيث الوظيفة ،ا٤بفمد

حسب موقعو ُب  ،نصبأك جم أك ُب ٧بل رفع  ،، حيث يعمب ممربا لدديا مبنيا لى  فتح ا١بزأين(تسعة لشم
ُب ٧بل نصب لى  الظمفية،  ،مبنيا لى  الفتح، حيث تعمب ممربا ا٠بيا (مساء، ك صباح) :مثل ،ا١بمىة، كالظمكؼ

، ال(اسم حاؿ، كمثىو: ) ُب ٧بل نصب ،اد( الٍب تعمب ممربا ا٠بيا مبنيا لى  فتح ا١بزأينحآ ،)آحاد :كمثىو
 .   كمنعوتو، حيث يعمباف ممربا ا٠بيا مبنيا لى  فتح ا١بزأين، ُب ٧بل نصب )اسم ال(

، (أف + ٝبىة ا٠بية)الذم يتألف من و كى ،من ا١بمىة اال٠بية ،ا٤بصدر ا٤بؤكؿٔب إنحاة شار الأكُب السياؽ ذاتو       
 كيعمب ٕبسب موقعو من ا١بمىة، ك٭بثل لذلك ببعض األمثىة راآلٌب:

                                                           

 .19-18ص 1يماجع جامع الدركس العمبية، الغبلييِب، ج -1
 .15، صشمح شذكر الذىب ُب معمفة ربلـ العمب، ابن ىشاـ -2
 ا٤بصدر نفسو، ص نفسها. -3
 .17يماجع ا٤بصدر نفسو، ص -4
 .30ر الشميفة، صمعجم اإللماب كاإلمبلء، إميل بديع يعقوب، دا -5
 .361ا٤بمجع نفسو، ص -6
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فىاٍعلىٍم أىنَّوي ال ًإلىوى ًإال اللَّوي قولو تعأب:  -1
 :مفعوٕب سد مسدٌ  ،يل مصدرأك ُب ت ،(و إال ا إلأنو ال)فا١بمىة  ،1

 ؿ كالثا٘ب.ك األ (،ملى)
كىظىنُّوا مىا لىهيٍم ًمٍن مىًحيصو قولو تعأب:  -2

، سد (ما ٥بم من ٧بيص) من ا١بمىة اال٠بية  ،فا٤بصدر ا٤بؤكؿ ،2
نافية،  :ٝبىة ا٠بية، ذلك أف )ما( (ما ٥بم من ٧بيص)كقد التربنا ا١بمىة ) ؿ كالثا٘ب،ك ، األ(ظن) :مسد مفعوٕب

 ،الزائدة لفظان  (منػػ)مبتدأ مؤلم ٦بمكر ب :)٧بيص(كحمؼ زائد،  :)من(ك٧بذكؼ،  )٥بم(: شبو ٝبىة متعى  ٖبرب
 .(ممفوع ٧ببلن 

 :سد مسد مفعوٕب (،أنك مسافم)من ا١بمىة اال٠بية  ،، ا٤بصدر ا٤بؤكؿ(ألىىمتي لالدا أنك مسافم)قولنا:  -3
 الثا٘ب كالثالث. (،ألىم)
ُب ٧بل جم ٕبمؼ ا١بم، كىذا ما ينطب   (،٘ب مسافمأ)ؿ من ، ا٤بصدر ا٤بؤك (أشمت إليك بأ٘ب مسافم)قولنا:  -4

 لى  ٝبىة مقَبنة ٕبمؼ ا١بم.
 مثل ىذه القضايا، ل اىتماـ النحاة العمب القدام ، ك٥بم السب  ُب إثارة غش ،كا٣ببلصة أف ا٤بمرب اال٠بي

 كلىماء الىغة نظمياهتم ا٢بديثة. ،الٌىسانيوف مكقد استىهم منه
   :ثانيا: المركب الفعلي

رما قد   ،ليو قد يأتياف مفمدينإأف ا٤بسند كا٤بسند  ،ا٤بمربات ا٤بباشمة وحديثنا لن ٫ب لند ،أشمنا فيما سب       
سناد، حيث يدلل ضمن ا٤بمرب من متعىقات اإل ،يمداف ممربْب، كُب ىذه ا٢بالة قد يمتبط بكل منهما ما يىيو

كغّب ذلك،  ،، حاؿ، ظمكؼ الزماف كا٤بكاف، ا١بار كاَّمكررل ما يتعى  با٤بسند )الفعل(، من مفعوؿ بو  ،الفعىي
كغّبىا، كا٤بمرب  ،نعوت :من (،نائب الفاللك)ليو )الفالل(، إرل ما يتعى  با٤بسند   ،كيدلل ضمن ا٤بمرب اال٠بي

 الفعىي نولاف:
 المركب الفعلي المتقطع )ـ.ؼ.ـ(: -1

قد يكوف ممربا فعىيا و لناصم ا١بمىة الفعىية، كمن ىنا فه بالتبلؼ رتبة ،ا١بديم باإلشارة أف ا٤بمرب ٱبتىف       
كا٤بمرب الفعىي ا٤بستمم  (،ـ.ؼ.ـػػ)ٔب ا٤بمرب الفعىي ا٤بتقطع بإنممز ) ،ممربا فعىيا مستمماأك متقطعا 

 .(ـ.ؼ.مسػػ)ب

                                                           

 .19سورة ٧بمد اآلية -1
 .48سورة فٌصىت اآلية -2
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اتو، كمن ىذا بْب الفعل كمىحق ،لندما تكوف ا١بمىة الفعىية توليدية إببلغية، يفصل فيها الفالل ،ٔبك فا٢بالة األ
 النمط:

 ٫بو:  ،سنادقات اإلفعل الـز + فالل +متعى -أ
 .. جاء لمم راربا1
 .. جاء لمم صباحا 2
 .. جاء لمم من بعيد 3
 :ٌبكن التمثيل ٥بذه األمثىة حسب اآلكٲب* 
 جاء لمم صباحا -2-جاء لمم راربا                             -1-    
 

 ليوإمسند                      مسند مسند اليو                    مسند                
 

 فالل       فالل               ممرب فعىي                      ممرب فعىي         
 

 فعل       اسم                               فعل        اسم
 

 ظمؼ زماف                حاؿ                                   
 
 

 لمم              جاء       صباحا                 لمم      جاء     راربا        
 

 جاء لمم من بعيد -3-                                      
 

 وليإمسند        مسند                                                                  
 
 ممرب فعىي                                                              فالل       
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 فعل         ممرب ا٠بي       
 

 اسم       حمؼ             
 لمم                               جاء       من         بعيد                        
 ،كالظمؼ )صباحا(، كبينو كبْب، كا٢باؿ )راربا( ،يفصل بْب الفعل )جاء(، ىة السابقةإف الفالل ُب األمث -

 ة، كٲبكن رتاب(ممربا فعىيا فالىيا) :فالَبريب الفعىي جاء متقطعا، كٲبكن تسميتو ،كلىيو .شبو ا١بمىة )من بعيد(
 ما سب  راآلٌب:

 جاء ... رارباا٤بمرب الفعىي:                                            
 جاء ... صباحا                                                               
 جاء ... من بعيد                                                               

 فعل متعد + فالل + مفعوؿ بو، ٫بو: )ألٌد لمم ٧باضمة(، كٲبكن التوضيح راآلٌب: -ب
 ألٌد لمم ٧باضمة                                              

 
 ليوإمسند                           مسند                                                

 
 ممرب فعىي                  

 
 فعل            اسم            

 
 فالل                                      مفعوؿ بو                                    

 
 لمم        ٧باضمة                                                ألٌد                 

ف ىذا ا٤بمرب الفعىي بْب الفعل كا٤بفعوؿ بو، كنقوؿ أ ،كيتجى  ُب ا٤بثاؿ الساب  فصل الفالل )لمم( -
الٍب ٙبويىية، ٖباصة  ـسواء توليدية أ ،مة(، كىذا ما ينطب  لى  ا١بملصل: )ألٌد ٧باضف األإمتقطع، حيث 

كف  ما يقتضيو لىم  ،تمبط با٤بمرب الفعىي، شمط أف يندرج رل لنصم جديد ،ليها لناصم جديدةإتضاؼ 
فنقوؿ: )ألٌد لمم ٧باضمة ، ُب ا٤بثاؿ الساب  ،ٲبكن إضافة نعت تابع لىمنعوت ،الَباريب، كلى  سبيل ا٤بثاؿ
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ألٌد لمم ٧باضمة قيمة ُب يومْب(، كيبق  ا٤بمرب الفعىي دائما متقطعا، فيمكن فنقوؿ: ) ،شبو ٝبىةأك يمة(، ق
 القوؿ: )ألٌد ... ٧باضمة قيمة(، ك)ألٌد ٧باضمة قيمة ُب يومْب(.

 المركب الفعلي المستمر: -2
لن طمي  التقدٙب  ، ُب ا١بمىة التحويىية)ـ.ؼ.مس(، كال يكوف ا٤بمرب الفعىي مستمما إالٌ ػػػ ليو بإ نممزما  وكى      

حقو التألّب لى  ٩با  ،غّبىاأك الظمؼ أك شبو ا١بمىة أك ا٢باؿ أك كالتألّب ُب لناصمىا، رأف نقدـ ا٤بفعوؿ بو 
 لى  نولْب: ولغمض تواصىي ببلغي، كى؛ نائبوأك الفالل 

(، كٲبكن توضيحو من لبلؿ األمثىة ) ـ ؼ، مف، فاػػػ كنممز لو ب المركب الفعلي المفعولي الفاعلي: -أ
 كىي: ،السابقة

ٔب ٙبويىية، )ألٌد ٧باضمة لمم(، كىذا إتتحوؿ ا١بمىة  ،)ألٌد لمم ٧باضمة(، فبتقدٙب ا٤بفعوؿ بو لى  الفالل -
ٔب إيتحوؿ ا٤بمرب الفعىي من متقطع  ،فهذا التحوؿ ُب رتبة ا٤بفعوؿ بو، 1ٙبت ضوء النظمية التوليدية التحويىية

لى  الفعل  امع ما ينجم من تغّب ُب الداللة من الناحية التواصىية، فبعد التحويل يصبح االىتماـ منصب ،مستمم
+ بو فالل= ألٌد ٧باضمة بو مفعوؿ +)فعل :لى  )لٌد ااضمة(، فيصبح ا٤بثاؿ لى  شكل :أم ،كا٤بفعوؿ معا

(، كالتمثيل الشجمم يكوف حسب التشجّب الساب .  لممي
ا٤بمرب )راآلٌب: )جاء راربا لمم(، كيكتب لى  شكل:   ،فبتقدٙب ا٢باؿ تصبح ا١بمىة )جاء لمم راربا(، -

 ، فهنا لىداللة لى  الكيفية الٍب جاء ُّا لمم.(الفعىي فعل + حاؿ = جاء راربا
 :نقوؿ: )جاء صباحا لمم(، كيكتب لى  شكل ،)جاء لمم صباحا(، فبتقدٙب الظمؼ لى  الفالل -
 اء صباحا(، كالداللة ىنا لى  زمن اَّيء.جممرب فعىي = فعل+ ظمؼ = )
نقوؿ: )جاء من بعيد لمم(، كيكتب لى   ،)جاء لمم من بعيد(، فبتقدٙب شبو ا١بمىة لى  الفالل -

ا٤بمرب الفعىي= فعل + شبو ٝبىة )جاء +من بعيد(، فا٤بعُب تغٌّب بعد التقدٙب، بعدما راف الغمض من )الشكل: 
 لىَبريز لى  مكاف اَّيء. ؛تتغّب الداللة ،ويل٦بمد اإللبار، فبعد التح ،ؿك األ
 ُب ا٤بثاؿ  ،كالظمؼ ،كالفعل ،ؿك ُب ا٤بثاؿ األ ،كا٢باؿ ،صل بْب الفعلاكمن الواضح بعد التحويل زاؿ الف

ف ا٤بمرب الفعىي إنقوؿ  ،ىناكمن ٖببلؼ ا١بمىة التوليدية السابقة،  ،ُب ا٤بثاؿ الثالث ،كشبو ا١بمىة ،كالفعل ،الثا٘ب
 .مستمم

                                                           

٨بتىف  النظمية التوليدية التحويىية أىم النظميات الىسانية ا٤بعاصمة، رائدىا تشومسكي الذم حأك ؿ كأتبالو بياف ريفيات الَبريب الىغوم كرصد -1
 التحوالت الٍب قد تصيبو.
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فعوٕب الفعىي كٱبتىف ا٤بمرب ا٤ب، )ـ.مف.ؼ.فا( كنممز لو بالممز المركب المفعولي الفعلي الفاعلي:  -ب
من حيث تقدٙب ا٤بفعوؿ بو لى  الفعل كالفالل معا، كىذا  ،-ا٤بمرب الفعىي ا٤بفعوٕب الفالىي-الفالىي لن سابقو 

ما كقع لىيو فعل   حيث يصبح االىتماـ منصبا لى ،ما يعادؿ: ) ٧باضمة ألٌد لمم(، كُّذا تتغّب داللة ا١بمىة
 )٧باضمة(. :أم ،الفالل

 ٧باضمة ألٌد لمم                                         
 

 ا٤بسند                                                    ا٤بسند اليو             
 

 ممرب فعىي           
 

 عل                                                  فاللمفعوؿ بو      ف     
 
 ٧باضمة       ألٌد                                                   لمم       

ا ٦بمد اإللبار، أما بعد غمضه ،إف راف متقطعا فا١بمىة تكوف غالبا توليدية ،كٲبكن القوؿ أف ا٤بمرب الفعىي      
، كُب ىذه (لطابػػ)بالكبلـ ر ،كتدلل ضمن ما يعمؼ لند قدام  النحاة ،ز الغمض اإللبارك ايتجف، التحويل
ا٤بفعوؿ بو لى  أك يمد ا٤بمرب اال٠بي فعىيا مفعوليا فالىيا، كُب حالة تقدٙب الفالل لى  الفعل كا٤بفعوؿ بو،  ،ا٢بالة

 ٧باضمة لمم ألٌد(. ك) ،٫بو: )لمم ألٌد ٧باضمة( ،٠بيةاتصبح ا١بمىة  ،الفالل كالفعل
٥بم ك اكرما ذرمنا آنفا أف من أنواع ا١بمل، ٝبل ٥با ٧بل من االلماب، ك٥بذا فقد أسهب العىماء ُب تن      

ٲبثل ررن و فه ،ا٤ببتدأ، كُب ىذه ا٢بالةأك نائبو أك ، الذم قد يقع موقع الفالل العميب ولىمصدر ا٤بؤكؿ ُب النح
سناد، كا٤بصدر ا٤بؤكؿ متعىقات اإلكىنا يدلل ضمن  ا٣برب،أك ا٢باؿ أك وؿ بو ليو، رما قد يقع موقع ا٤بفعإا٤بسند 

، كلقد حمص الدارسوف 2كيقابىو الصميح ،ما يعمؼ لند البعض با٤بؤكؿو ، كى1ا٠بية أحياناأك يكوف ٝبىة فعىية 
م تكثيفا ثميا من ؿ جوانب شٌب من جوانب البُب الَبريبية العمبية، ٩با كفك اكضع ضوابط حاصمة تتن األقدموف لى 

                                                           

 .112-100-83ص 3، ج300-264-253-247-244ص 2الدركس العمبية، الغبلييِب، جيماجع جامع  -1
 .164يماجع السمات التفميعية لىفعل ُب البنية الَبريبية، مقاربة لسانية أٞبد حسا٘ب، ص -2
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الٍب تفسم  ،حْب ضبطهم ا٢بواليات الىسانية ،الفالل اوؿ ٔب فكمةإنظمية، فأفض  ُّم ذلك أف يهتدكا ا٤بفاىيم ال
 :1ُب ا٢بواليات اآلتية ،رما ٪بد ذلك كاضحا  (،ا٤بصدر ا٤بؤكؿػػ)ما ينعت لديهم ب وباسم حد ضمِب، كى

 / أٌف + الفعل /ػػػػػػػػػػػػػ/ اسم حدث/ -1
 إٌف + اسم  /ػػػػػػػػػػػػػ/ اسم حدث/ / -2
 / ما + الفعل /ػػػػػػػػػػػػػ/ اسم حدث/ -3
 /ػػػػػػػػػػػػػ/ اسم حدث/ اسم/ ما +  -4
 + الفعل /ػػػػػػػػػػػػػ/ اسم حدث/و/ ل -5

الٍب يتميز ُّا الفعل النواة  ،السمة التفميعية االنتقائية"الٍب ٙبدث لنها ىؤالء  ،كتدلل ضمن ىذه الضوابط       
باسم تكوف لو كظيفة ٫بوية  ،الٍب تيؤٌكؿ كما بعدىا ،ٔب ما يسم  باألحمؼ ا٤بصدريةإ، باإلضافة 2"ُب ا١بمىة

 لمابية، كٲبكن التمثيل لبعض ا٢باالت:إ
من  فا٤بصدر ا٤بؤكؿ، 3﴾كىال يىًحلُّ لىهينَّ أىٍف يىٍكتيٍمنى مىا خىلىقى اللَّوي ًفي أىٍرحىاًمًهنَّ قولو تعأب:  و٫ب ،الفالىية -1

 ) ال ٰبل ٥بن رتماف(. :ليو، كالتقديمإُب ٧بل رفع فالل أم مسند  ،)أف يكتمن(
ُب ٧بل رفع  ،سيئ أف يعاقب اسن(، ا٤بصدر ا٤بؤكؿ من )أف يعاقب اسن(قولنا: ) و٫ب ،نائب الفالىية -2

 سيئ معاقبة اسن(.ليو، كالتقديم: )إنائب فالل أم مسند 
ُب ٧بل  ،)أف تعفوا( :ا٤بمرب الفعىيأك صدر ا٤بؤكؿ ، ا٤ب4 كىأىٍف تػىٍعفيوا أىقٍػرىبي لًلتػٍَّقوىل قولو تعأب: و٫ب ،ا٤ببتدئية  

 .) لفورم أقمب لىتقول(: ليو، كالتقديمإرفع مبتدأ، أم مسند 
من متعىقات  وُب ٧بل نصب مفعوؿ بو، فه ،ا٤بصدر ا٤بؤكؿ )آمنت با(ك  ،منت با(آ٫بو: ) ،ا٤بفعولية -3

 التقديم: ) قىت إٲبا٘ب با(.  اإلسناد، ك 
ليوىىا عىلىٍيكى بًاٍلحىقّْ قولو تعأب:  و٫ب ،ا٢بالية -4 تًٍلكى آيىاتي اللًَّو نػىتػٍ

ُب ٧بل  ،)نتىوىا( :فا٤بصدر ا٤بؤكؿ، 5
 )آيات متىٌوة(. :نصب حاؿ، كالتقديم

                                                           

 .166، صالسمات التفميعية لىفعل ُب البنية الَبريبية، مقاربة لسانية أٞبد حسا٘ب يماجع  -1
 .164ا٤بمجع نفسو، ص -2
 .228سورة البقمة اآلية -3
 .237سورة البقمة اآلية -4
 .108سورة آؿ لمماف اآلية -5
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كىبًاآلًخرىًة ىيٍم ييوًقنيوفى قولو تعأب:  و٫ب ،ا٣بربية -5
ُب ٧بل رفع لرب  ،ا١بمىة )يوقنوف( ا٤بصدر ا٤بؤكؿ من، 1

 )ىم(، كالتقديم: )ىم موقنوف(. ليوإأم مسند لىمسند 
نىا ميوسىىقولو تعأب:  و٫ب ،ا١بم -6 رىحى عىلىٍيًو عىاًكًفينى حىتَّى يػىٍرًجعى ًإلىيػٍ قىاليوا لىٍن نػىبػٍ

ا٤بصدر ا٤بؤكؿ من ، 2
 ات اإلسناد، كالتقديم: )حٌب رجوع موس (.إذا من متعىق و)حٌب(، فهػػ ُب ٧بل جم ب ،لينا موس (إ)يمجع 

يِّاقولو تعأب:  و٫ب ،الظمفية -7 كىأىٍكصىاًني بًالصَّبلًة كىالزَّكىاًة مىا ديٍمتي حى
ا٤بصدر ا٤بؤكؿ من )ما دمت  ،3

 يدلل ضمن متعىقات اإلسناد، كالتقديم: )مٌدة حياٌب(. وُب ٧بل نصب لى  الظمفية الزمانية، كلىيو فه ،حيا(
فىعي الصَّاًدًقينى ًصٍدقػيهيمٍ ﴿قولو تعأب:  و٫ب و،ليإمضاؼ الواقعة  -8  )يـو مضاؼ كٝبىة ينفعػ، ف4﴾يػىٍوـي يػىنػٍ

 ليو، كالتقديم: )ىذا يـو نفع الصادقْب صدقهم(.إالصادقْب ...(، ُب ٧بل جم مضاؼ 
له يىٍسعىىكىجىاءى ًمٍن أىٍقصىى اٍلمىًدينىًة رىجي الواقعة صفة: ك٧بىها ٕبسب ا٤بوصوؼ، رقولو تعأب:  -9

فجمىة  ، 5
سقيا ): ٫بو ،ال ٙبَـب رجبل ٱبوف ببلده(، كا١بمقولك: ) و٫ب ،٧بىها المفع، أما النصب :فجمىة )رجل يسع (

 لمجل ٱبدـ أمتو(.
، إف -10 ، رقولو تعأب:  ،الفجائية (إذاػػ )بػأك اقَبنت بالفاًء  الواقعة جوابا ًلشمطو جاـز ًل كىمىٍن ييٍضلً ك٧بىها ا١بـز

لىوي ًمٍن ىىادو اهللي فىمىا 
 ُب ٧بل جـز جواب الشمط. ،)فما لو من ىادو( ،6

لماب، ك٧بىها ٕبسب ا٤بتبوع، ٫بو: )لىي يقمأ كيكتب(، ت تابعة ١بمىة ٥با ٧بل من اإلرما تمد ا٤بمربا      
  ،7ُب ٧بل رفع معطوفة لى  ٝبىة )يقمأ( ،ٝبىة فعىية ُب ٧بل رفع لرب )لىي(، ك)يكتب( ٝبىة فعىية (:يقمأػػ)ف

٫بو: )ال تعبأ بمجل يأرل  ،، كا١بم(راف)كٚبتفي(، )تبدك( ُب ٧بل نصب لرب  كرانت الشمس تبدكالنصب )
 السحت(، فجمىة يأرل السحت ُب ٧بل جم صفة لمجل.

 

                                                           

 .4سورة البقمة اآلية -1
 .91سورة طو اآلية -2
 .21سورة ممٙب اآلية -3
 .119سورة ا٤بائدة اآلية -4
 .20سورة يس اآلية -5
 .36سورة الزمم اآلية -6
 .580ص 1ج يماجع جامع الدركس العمبية، الغبلييِب، -7
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يًهمدً ي أىيٍ كلىمَّا سيًقطى فً ، ٫بو: ؿك اَّمكر سواء راف الفعل الزما لىبناء لىمفعوؿ أـ ال، فاأل -
، ثا٘ب، كال1

كقاؿ ا١بمهور لنا من  .2لن الفالل نيابتو فصح   ،مفعوؿ بو معُبن  ،ألف اَّمكر با٢بمؼ : )سيّبٍّ بزيد(؛لكقو  و٫ب
 ؛كٓب ينيبوا ا٤بصدر ،فأنابوا اَّمكر ،بالنصب : )كسيّبٌٍى بزيد سّبنا(ُب لساف العمب قو٥بم ،األدلة لى  نيابة اَّمكر

 .3ُّامو بل أبقوه منصوباإل
فىًإذىا نيًفخى ًفي الصُّوًر نػىٍفخىةه : ٫بو ،غّبىاأك ٨بتص بصفة  ،متصمؼ (مصدر) ل٩با ينوب لن الفال -

ةه  ، كغّب لكونو موصوفا بواحدة ؛ك٨بتص ، لكنو ممفوع،مصدر متصمؼ وكى ،نائب الفالل (:نفخةػػ)ف  ،4﴾كىاًحدى
 .5ا٤بصدرية ا٤بتصمؼ من ا٤بصدر ما لـز النصب لى 

: ٫بو ،كا٤بكا٘ب : )صيم رمضاف(،٫بو ،فالزما٘ب ،٨بتص ،تصمؼم ،مكا٘بأك ما ينوب لن ظمؼ زما٘ب  -
 ،كا٤بفعولية ،ألهٌنما ٱبمجاف لن الظمفية إٔب الفالىية )رمضاف، كأماـ( ظمفاف متصمفاف؛ػػف )جىس أماـ األمّب(،

  .6كغّبىا ،كاإلضافة
 :7بناء الفعل للمجهوؿ

ا قبل آلمه، ٫بو: )رتب، ريتب(، إذا راف ٦بمدا، لو كرسم مأك يبُب الفعل لىمجهوؿ من الفعل ا٤باضي، بضم      
لو، كرسم ما قبل آلمه، إذا أك لو، ٫بو: )تعىم، تػيعيًىم(، كبضم ثالثو مع كأك كإف راف مزيدا بتاء سابقة، فبضم ثانيو، 

تل، (، ٫بو: )قاكاكسب  الفعل ُّمزة زائدة، ٫بو: )استخمج، استيخمًج(، كإذا راف ثانيو كثالثو ألفا زائدة قىبت )
قوتل(، )تقاتل، تقوتل(، كإف رانت ألفا مقىوبة لن أصىو، قىبت )ياء(، ٫بو: )باع، بيع(، كإف راف مضالفا، ضم 

لو، ٫بو: أك لو، ٫بو: )مٌد، ميٌد(، كإف رانت مسندا إٔب ضمّب متحمؾ، كراف أجوفا، حذفت لينو، كضم أك 
، ٫بو: )٠بت،أك )لاؼ، لفت(، كرسم  ت(. لو ٩با ضم ُب بنائو لىمعىـو  ٠بي

لو، كفتح ما قبل آلمه،  ٫بو: )يكتب، ييكتب(، كإف راف أجوفا، تقىب لينو ألفا أك كمن الفعل ا٤بضارع، بضم     
قاؿ، يقاؿ، كلاؼ، ٱباؼ(، كال يبُب من فعل األمم، لتحمرها، كانفتاح ما قبىها، كنقل حمرتها إٔب ما قبىها، ٫بو: )

 ا٤بقَبف ببلـ األمم،  مبنيا لىمجهوؿ، ٫بو: )ليقمأ(.كإف أريد بو البناء لىمجهوؿ، جيء ٗبضارلو 
                                                           

 .149سورة األلماؼ اآلية -1
 .422ص 1شمح التصميح لى  التوضيح، الوقاد، ج -2

 .423ص 1ا٤بصدر نفسو، ج - 3
 .13سورة ا٢باقة اآلية -4

 .426ص 1شمح التصميح لى  التوضيح، الوقاد، ج - 5
 .428-426ص 1ا٤بصدر نفسو، ج  6-

 .123-122يماجع الصمؼ، حاًب الضامن، ص -7
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ؿ، كبقي ك كذرمنا فيما سب  أف الفعل ا٤بتعدم ينوب  معمولو لن فالىو، كإف تعدل إٔب مفعولْب، ناب األ     
الثا٘ب منصوبا، كمثىو بالنسبة لىمفعوؿ الثالث، يبق  لى  حالو. كإف راف الفعل الزما، فبل يبُب لىمجهوؿ، إذا 

مصدرا، ٫بو: )كقف موقفا أك جار ك٦بمكر، ٫بو: )سىم لى  ا٤بعىم(، أك ف بظمؼ، ٫بو: )سوفم يـو ا١بمعة(، اقَب 
 مشمفا(.

 الفعل المؤكد: 
 ؛الفعل ا٤باضيو كال ٯبوز ى ،كالذم ال يصح توريده ،كما ال يصح توريده ،ينقسم الفعل إٔب ما يصح توريده     

 ،فعل األمم مطىقا و، ىكالذم يصح فيو التوريد، كداللة الفعل لى  ا٤باضي ،ألٌف داللة التوريد تكوف لى  ا٤بستقبل
 :1كىي ،كالفعل ا٤بضارع بشمكط

 أف يسب  بأداة أمم، مثل: )ليقمأف(. -
 أف يسب  بأداة هني، مثل: )ال تقمأف(. -
 أف يسب  بأداة استفهاـ، مثل: )ىل تقمأف؟(. -
نىةن ال تيًصيبىنَّ كىاتػَّقيو ﴿: قولو تعأب ، مثلأف يسب  ببل النافية -  .2﴾ا ًفتػٍ
ًإمَّا تىخىافىنَّ ًمٍن قػىٍوـو ًخيىانىةن ﴿: قولو تعأب ، مثلأف تسب  بأف الشمطية ا٤بدغمة بالزائدة -  .3﴾كى
مثل:  ٗبا ٱبىصو لىحاؿ،أك  مقَبف بنفي كغّب (،الـ القسم)بْب ، ك فاصل بينو نيقع ُب جواب القسم ال أف -
ىًكيدىفَّ أىٍصنىا مىكيٍم بػىٍعدى أىٍف تػيوىلُّوا ميٍدًبرًينى كىتىاللًَّو ألى

 ،ممكأحكاـ توريد فعل األ، كتأريد الفعل مع القسم الـز ،4
إذا راف مسندا إٔب اسم ظاىم  ا٤بؤرد، يفتح آلم الفعلف ،حكم آلمأحكاـ توريد الفعل ا٤بضارع، زيد لىيها  ىي
   .٫بو: لينصمؼ زيد ،إٔب ضمّب ا٤بفمد ا٤بذرمأك 
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 :التنوعات الداللية للصوائت في المستول النحوم: لثانياالفصل  
 توطئة:
قد ك ناف الىساف لن ا٣بطأ ُب الكبلـ، فكبلٮبا يصو  ،يعترب أبوىا والنح إفف ،أـ العىـو والصمؼ ىإذا راف       

 ،ىماتبتحىيل كدراسة ىذه الىغة، كاتضح جىيا من الفصل الساب  اىتمامهم بالك ،لِب لىماء العمبية منذ القدـ
فقد  ،من حيث التحويل كالتغيّب، كظهم جىيا دكر الصوائت فيما يطمأ لىيها من ٙبويل، أما من حيث النحو

نصب أك كما يقتضيو من رفع  ،الم الكىمأك لىم يبحث لن  ومن حيث االلماب كالبناء، فالنح ،اىتموا بالكىمات
، فا٤بستول النحوم تصنف فيو األبنية ضمن تماريأك لفض أك  ٥بذا ال ٲبكن أف هنمل كجود ك  ،ب ٨بصوصةجـز

 عميفٙبىيل األبنية. كقد سب  لنا تك  ،كا٤بستول النحوم ُب الدراسة الىغوية ،لبلقة كطيدة، بْب ا٤بستول الصمُب
 .أرثم فصيلتلل، لكن ٲبكن المجوع إليو بُب ا٤بدو النح

 النحو: ماىية
 : لغة 

كبىغنا أف أبا األسود الدؤٕب كضع كجوه ، 1"دت قصدؾقص :أم ،القصد كالطمي ، يقاؿ ٫بوت ٫بوؾ" وى     
 ،إذا حمٌفو :اه، ك٫با الشيءحقصده، ك٫با الشيء ين :أم ،، ٫با ٫بوه(٫بوا)مي فسي  ،٫بوه وكقاؿ لىٌناس: ا٫ب ،العمبية

ٍتيو، أ٫بوه :٫بوت الشيء أمك ألنو ٰبٌمؼ الكبلـ إٔب كجوه اإللماب،  ؛كمنو ٠بي النحوم  ،الشيء ك٫ٌبيت ،كأ٫باه ،أ٩بى
كالنحواء ، ... أقبل :أم ،انتح  إذا التمد لىيو، كنقوؿ أ٫ب  لىيو ضمباأك ٫بيت لن الشيء، كأ٫ب  لىيو أك 

  .2لىسمن لاصة أم الٌزؽ وى ما :جمٌبو، كقيل :أم ،النحواء منو، كانتح  الفمس تألذ ،كىم ،كالَبدم ،المٍّلدة
 اصطبلحا:

العوامل الٍب تتغّب ُّا ىذه  ةلند تمريبها، كمعمف ،كىمات العمبيةقوالد يعمؼ ُّا إلماب ال كلىم ذ وى     
كينمحي لنها الغموض، كتظهم  ،من ا٤بعا٘ب ،ا٣بفاءكبذلك يزكؿ  ،كجـز ،كجم ،كنصب ،من رفع ،الكىمات

أساس فهم الىساف العميب، " وكاضحة جىٌية، يسّبة الفهم لىسامع، كٛبكن ا٤بتكىم من بناء ربلـ يفيد ا٤بتىقي، فه
قانوف ٌف النحو: إكمن ىنا ٲبكن القوؿ  ،السنة النبويةك  ،كالتفقو ُب رتاب ا ،كيتيح لىٌدارس إدراؾ أم مادة أدبية
تضيي   ،ُب ا٤بفهـو األلّب وحٙبديد النٌ  فحسب، ألفٌ  إلمابا كبناءن  ،الم الكىمأك تأليف الكبلـ، كليس فقط دراسة 
لو، ك٥بذا يطالب ك اينبغي أف يتن كحصم لو ُب جزء يسّب ٩با ،داهتقصّب ٤بك  ،شديد لدائمة لدائمة البحث النحوم

                                                           

 .309ج ص15ق، 3/1414لساف العمب، ابن منظور، دار صادر بّبكت ط - 1
 يماجع ا٤بصدر نفسو، ص نفسها.  2-
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بدراسة  ،ٗبا ٥با صىة با٤بعُب، رما يطالب بوجو لاص ،كأسمار تأليف العبارات ،بدرس كاؼ ألحكاـ نظم الكبلـ
 . 1"كالتقدٙب كالتألّب ،كالزمن ،كالتأريد ،كالنفي ،ثباتطمؽ اإل
 :2ىذين البيتْبُب لميب ا٤بنبت، كٲبكن تىخيص أٮبيتو  وبية، فهكقد التربه البعض أصل العىـو العم      

 كا٤بمء تكممو إذا ٓب يىحن  *  يصىح من لساف األلكن والنح
 فأجىها منها مقيم باأللسن  * ت من العىـو أجىها كإذا طىب

نطوؽ كا٤بسموع، نصب لى  ا٤باكمن ىنا  ،كإ٭ٌبا سبقتو قماءات ،لى  رتاب مكتوب منذ القدـو كٓب يعتمد النح      
و الصحابة مشافهة، ك٤با الحظ تا لىيو كسىم غّب مكتوب، كتىق لى  سٌيدنا ٧بمد صى  ،فكتاب ا نزؿ منطوقا
تصوف  ،كضوابط ،لوضع أسس ؛سوالدىم نمشٌمكا ل ،كدلل الٌىحن لى  الكتاب الكمٙب نلىماء الٌىغة فساد النطق

 ،را٣بصائص البن جِب  ،من لبلؿ رتبهم كمؤلفاهتم ،بالنحو الكتاب الكمٙب، كيظهم جىيا اىتماـ القدماء
إذ يقوؿ لبد  ،كٙبكمو ُب النظم ،أقول ُب أم نشاط لغوم وكغّبىا. كىذا ما جعل سىطة النح ،كالكتاب لسيبويو
كتعمل لى   ،الذم يقتضيو لىم النحو ،الىم أف ليس النظم إاٌل أف تضع ربلمك ُب الوضع"القاىم ا١بمجا٘ب: 

غ لنها، كٙبفظ المسـو الٍب ر٠بت لك فبل ٚبل بشيء منها، يكأصولو، كتعمؼ مناىجو الٍب هنجت فبل تز  قوانينو
إٔب الوجوه الٍب  ا٣بربفمكقو، فينظم ُب  أف ينظم ُب كجوه رل باب ك غّب ،الناظم بنظمو يبتغيوكذلك أنا ال نعىم شييا 

ا٤بنطى ،  ونطى  زيد كزيد ا٤بنطى ، كا٤بنطى  زيد كزيد ىتماىا ُب قولك: زيده منطى ه، كزيده ينطى ، كينطى  زيد، كم
  .3"ا٤بنطىى  وكزيد ى
ل ُب الفصاحة رل ك التس ،راف رذلك وكل"ليس ٦بمولة من القوالد ا١بامدة،  وإٔب أٌف النح ك٘بدر اإلشارة       

كسط ٞباسو  ،ذلك ؿ من أدرؾأك ستخداـ قوالدىا النحوية، كلبد القاىم ا١بمجا٘ب اكٯبيد  ،من يتقن العمبية
أنو ب وككصف ،الذين تعمضوا النتقادات رثّبة ،كالنحاة وفقد دافع ا١بمجا٘ب لن النح .4"كدفالو لنو ،الشديد لىنحو

الذم يفتحها، كأف  وفقد لىم أٌف األلفاظ مغىقة لى  معانيها حٌب يكوف اإللماب ى" ،جامع لى  اإلبداع قيد
مج ٥با، كأنٌو ا٤بعيار الذم ال يتبْب نقصاف ربلـ كرجحانو حٌب يعمض ا٤بستخ وى األغماض رامنة فيها حٌب يكوف

  .5"ا٢بقائ  نفسو غالطكال ينكم ذلك إال من  ،يعمؼ صحيح من سقيم حٌب يمجع إليوال لىيو، كا٤بقياس الذم 

                                                           

 .8َبٝبة كالنشم القاىمة، صإحياء النحو، إبماىيم مصطف ، ١بنة التأليف كال  1-
 .9ا٤بمجع نفسو، ص - 2
 .94ـ، ص2002دالئل اإللجاز، لبد القاىم ا١بمجا٘ب، ٙبقي  ٧بمود شارم، مكتبة األسمة ط/ - 3
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الذم يفسح  وبل ى ،ليس قيدا لى  الكىمة وأٌف النح ،ككظيفتو وألٮبية النح إبمازهيمل لىي جابم ُب ك            
 وإف النح"إذ يقوؿ:  ،ُب الىغة العمبية ،كالترب رتاب سيبويو مصدرا لقوانْب الفكم ،ينفخ فيها ا٤بعُبك  ،٥با اَّاؿ

كالكتابة الصحيحة  ،ليس ٦بمد قوالد لتعىيم النط  السىيم ،لسيبويو (الكتاب)ؿ ك عميب رما نقمأه ُب ممجعو األال
منط   والنح"كبعبارة بعض النحاة القدماء:  ،قوانْب لىفكم دالل ىذه الىغة ،أرثم من ذلك وبالىغة العمبية، بل ى

 ،٫بوا :عمبيةكف رتاب سيبويو رتابا ُب لىم العد  رانوا يى   إذ ،كىذا ماراف يعيو ٛباـ الولي سائم البيانيْب(. العمبية
  .1"ٗبا ُب ذلك الفقو ،نية رىهان من استولبو من اإلمساؾ ٗبفاصل العىـو البياكمنطقا، رتابا ٲبكٍّ  ،كببلغة ،كلغة
إٔب استخدامو ُب ٦باالت الفتول، كشؤكف الفقو  ،كٙبديد صحتو ،ُب ضبط ا٤بعُب وكقد كصىت أٮبية النح      
ك٭با ٙبت ظبللو، كأنشأ من أجىو، كُب ظىو،  ،ألذ أصولو من القمآف الكمٙب" :ديد مقاصد الشميعة، إذ أف النحوكٙب

أك الٍب ٛبثل الشعم العميب منذ ا١باىىية حٌب  ،العميب ارتبط بىغتنا العمبية وف النحإل كمن جهة ألم  ،ىذا من جهة
ُب حقيقتو  وى ،ؿ شعما، كالقمف المابع ا٥بجمم نثما، فأم مساس ٔبوىم ا٤بوضوع النحومك ائل العصم العباسي األ

لعمل قد يعود ألرثم من  ،تارٱبي إلغاءكيضاؼ إٔب ذلك أنو  ،ضمر مباشم لديننا ا٢بنيف، كلغتنا العمبية ا٤بقدسة
 .لىم يعتمد لى  اإللماب نوضح فيما يىي مفهـو اإللماب وكبالتبار النح .2"ألف لاـ

 تعريف اإلعراب:
قاؿ ألمب لن اإلبانة، يي  وكى ،كالتعميب معناٮبا كاحد ،أباف، كاإللماب" :ٗبعُب (،ألمب يعمب) من الفعل وى لغة:
من الىحن،  ىذبوأم  ،تكىم ٕبجتو، كلٌمب ٗبنطقو :أم ،كلٌمب لنو المجل كأفصح، ،كلٌمب، أم أباف ،لسانو

أف تتفوه بو العمب لن مناىجها،  :أم ،سم األلجميتو لو، كتعميب االأبنإذا  ،كيقاؿ: لمٌبت لو الكبلـ تعميبا
 وإللماب الذم ىلتبيينو كإيضاحو، كا ؛ك٠بي اإللماب إلمابا صار لمبيا. :أم ،كلميبى لسانو بالضم ،األلتم كالمب
  .3"إذ ٓب يىحن ُب اإللماب ،اإلبانة لن ا٤بعا٘ب باأللفاظ، كألمب ربلمو وإ٭ٌبا ى ،النحو
ُب لما ألمب المجل  :يقاؿ ،لئللماب معنياف لغوم كصنالي، فمعناه الىغوم اإلبانة" :كقاؿ ابن ىشاـ      

هتا، كاألٙب تعمب اصم كإذهناالبكم تستأمم، ) :نفسو، إذ أباف لنو، كُب ا٢بديث الشميف قولو صى  ا لىيو كسىم
ا أحدى :لماب لو ثبلث معافاإل"ااسن:  وكيقوؿ الشيخ أب، 5"أم: تبْب رضاىا بصميح النط  ،4(لن نفسها

                                                           

 .23ُب البياف العميب، ٧بمد لابد ا١بابمم، ص الىفظ كا٤بعُب - 1
 .56ـ، ص1978ا١بمىة النحوية نشأة كتطورا كإلمابا، لبد الفتاح الدجِب الكويت ط/  2-

 .588ص 1لساف العمب، ابن منظور، ج - 3
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يقاؿ  ،التحبب :ألمبت معدة الفصيل إذ تغٌّبت، كالثالث ٗبعُب :مألوذ من قو٥بم ،ّبغيٗبعُب الت :كالثا٘ب ،اإلبانة
 .2"متحببات إٔب أزكاجهن :أم ،1﴾عربا أترابا﴿كمنو قولو تعأب:  ،إذا ٙبببت إٔب زكجها ،اممأة لمكب
 اصطبلحا:

 ،، كلو آثار ظاىمة تتمثل ُب الضمة3"العوامل الدالىة لىيها ؼاللتبل ،اإللماب تغيّب يىح  الكىم" إف     
لكىمة بوجو ٨بصوص من اإللماب، فيكوف جب روف اأك ما و كالعامل ى ،كالفتحة، بتأثّب العوامل الدليىة ،كالكسمة
 :قولناُب  ،يفيد معُب راالبتداءأك  ،)حضم بسملة( :رقولنا  ،حمفاأك  ،)حضم الطفل( :ُب قولنا ،رالفعل  ،لفظا

سم القاو كلمٌفو أب .4"دكر إلماب األ٠باء لى  ثبلثة أضمب: لى  المفع كالنصب كا١بم"كيقوؿ ا٤بربد: . )العىم نور(
 ،ج إليو من أجىويكاحت ،فما الذم دلا إليو ،فقد ذرمت أٌف اإللماب دالل ُب الكبلـ"و: ُب قول ،الزجاجي

كٓب تكن ُب صورىا  ،كمضافة، كمضافا إليها ،فالىة، كمفعولة :فتكوف ،ا٤بعا٘ب تعتورىاا١بواب: إف األ٠باء ٤با رانت 
: فقالوا ،تنبئ لن ىذه ا٤بعا٘ب ،ماكأبنيتها أدلة لى  ىذه ا٤بعا٘ب، بل رانت مشَبرة، جعىت حمرات اإللماب قي

ٖبفض زيد لى  إضافة الغبلـ إليو، كرذلك سائم ا٤بعا٘ب جعىوا ىذه ا٢بمرات دالئل لىيها  وفدلٌ  ،)ىذا غبلـ زيدو(
ليتسعوا لى  ربلمهم، كيقدموا الفالل إف أرادكا ذلك، كا٤بفعوؿ لند ا٢باجة إٔب تقدٲبو، كتكوف ا٢بمرات دالة لى  

ىو: التطبي  العاـ لى  القوالد النحوية  ،لماب معُب آلم مشهور بْب ا٤بشتغىْب بالعىـو العمبيةكلئل .5"ا٤بعا٘ب
من  ،غّب ذلكأك حاؿ ....أك مفعوؿ بو، أك لرب، أك مبتدأ، أك فالل، أك ا٤بختىفة، ببياف ما ُب الكبلـ من فعل، 

 .غّب ذلكأك إلمابو... أك  ،وكبنائ نكاألفعاؿ، كا٢بمكؼ، كموقع رل منها ُب ٝبىته ،أنواع األ٠باء
كلواله اللتىطت  ،دكف غّبه، رالفالىية، كا٤بفعولية، كسواٮبا نو رمز إٔب معُب معٌْب  أتكمن فائدتو ُب"ك          

از، ال يعادلو ُب إٯبازه ٯبموجز غاية اإل ،مع ىذه ا٤بزية الكربل وا٤بعا٘ب كالتبست، كٓب يفَبؽ بعضها لن بعض، كى
ُب مثل:  ،ا٤بفعوليةأك ندٌؿ لى  الفالىية  أردنا أف ويدؿ لى  ا٤بعُب ا٤بعْب الذم يممز لو، فى ،مكالتصاره شيء آل

الذم و كالطالب ى) (،فالل اإلرماـ وإف األستاذ ى)رأف نقوؿ:   ،الستعمىنا ألفاظا رثّبة (أرمـى األستاذي الطالبى )
 .6"كُب ىذا إسماؼ ربلمي كزما٘ب ،... (نالو اإلرماـ

                                                           

 .34سورة الواقعة اآلية -1
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 ،حيث ٲبكن لىمتحدث التصٌمؼ ُب دكالي التقدٙب كالتألّب ،ترب اإللماب أىم مظاىم ممكنة العمبيةكيع       
 ادكن ،الذم يود ا٤بتحدث الوصوؿ إليو ،دكف التقٌيد بالمتبة، كبفضىو يتضح ا٤بعُب ،فاألغماض ٚبدـ ا٤بعُب ،كا٢بذؼ

كا٢بمرة تزيل إُّاـ  ،، كالنقطة تزيل إلجاـ ا٢بمؼف اإللماب فمع ا٤بعُبإيقوؿ القدماء  ،لن معا٘ب األلفاظ ا٤بستعمىة
كذلك أٌنك ٘بد ُب رثّب من ا٤بنثور "إذ قاؿ:  ،من لبلؿ ابن ا١بِب ،يتأرد لنا ارتباط ا٤بعُب باإللمابك  .1ا٤بعُب

فمٌب التور ربلـ أمسكت بعمكة  ،كا٤بعُب متجاذبْب، كىذا يدلوؾ إٔب أمم، كىذا ٲبنعك منو ،كا٤بنظـو اإللماب
 .2"كارٙبت لتصحيح اإللماب ،عُبا٤ب

فا٢بمرة اإللمابية تتحكم ُب  ،غّب معىـو، كلواله لكاف الكبلـ مبهما ،كمن ذلك فإف اإللماب يوضح ا٤بعا٘ب      
نفينا اإلحساف لن  :)ما أحسنى لالده( :فإذا قىناٰبتمل ثبلثة معاف،  ،)ماأحسن لالد( :تفسّب ا٤بعُب، فقولنا
ستفهمنا لن اأحسني لالدو( )ما :حسنى لالدان( تعجبنا من إحساف لالد، كإذا قىنا)ماأ :لالد، كإذا قىنا

بمفع أك فإذا قىتها بمفع اال٠بْب  ،ٰبتمل النفي كاإلثبات (،النوف)اضم( بسكوف ح)إٍف ٧بمد  :كقولك، اإلحساف
 :كا٤بعُب ،نت مؤردار  (،حاضم)كرفع  (،٧بمد)كإف قىتها بنصب  ،ىغتْبالرنت نافيا لى    ،كنصب الثا٘ب ،ؿك األ
 (.أف ٧بمدا حاضمه )

  اإلعراب كالبناء:
 وكىذا ى ،كا٢بمكؼ ،األفعاؿ وى ،لىبناء كا٤بستح كاألفعاؿ ا٤بضارلة  ،ٱبتص اإللماب باأل٠باء ا٤بتمكنة     

م فكل اس" ،٢بمؼابُب، كتىك العٌىة مشاُّة ٛبنعها من اإللماب فت ،األصل، غّب أف بعض األ٠باء قد تعَبضها لىة
لى   وفه ،لارج لن أصىو، كرل فعل رأيتو مبنيا وفه ،لى  أصىو، كرل اسم رأيتو غّب معمب وفه ،رأيتو معمبا

ك٘بدر اإلشارة إٔب أف  ،3"فقد لمج لن أصىو، كا٢بمكؼ مبنية رىها لى  أصىها ،أصىو، كرل فعل رأيتو معمبا
أثناء إجماء لمىية  ، ُبمرات اإللماب كالبناءتتمثل ُب ا٣بىط القائم بْب حكىي " ،ىنالك مسألة تواجو اإللماب

 ،كمصطىحات البناء، كقد حدد سيبويو مصطىحات اإللماب، 4"اإللماب، فقد يتم أحيانا ا٤بزج بْب ىذه ا٢بمرات
الٌضم، كالكسم،  كىي: ،مرات البناء، ٕبكا١بـز ،كالنصب ،كا١بم ،حمرات اإللماب كىي: المفعكال ٯبوز استبداؿ 
 .كالفتح، كالوقف

                                                           

 .36يماجع الصوائت كا٤بعُب ُب العمبية، ٧بمد ٧بمد داكد، ص  1-
 .255ص 3ا٣بصائص، ابن جِب، ا٥بيية ا٤بصمية لىكتاب، ج -2
 .23ـ، ص2/1993سم صنالة اإللماب، ابن جِب، دار القىم دمش  ط -3

 .116ـ، جامعة تىمساف، ص2005/ينايم٦3بىة ا٤بصطىح، العدد 4-
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أـ  ونود أف نستشف قضية اإللماب أحمرة ى ،أثم الٌصوائت ُب التنوع الدالٕبو كإذا راف ٦باؿ حديثنا ى      
، كرذلك ؟(أـ حمؼ والقوؿ ُب اإللماب أحمرة ى)باب  (،اإليضاح)ُب رتابو  ،، فقد بٌوب الزجاج؟حمؼ

كإنٌو حمرة دالىة لى   ،اب ٌداؿ لى  ا٤بعا٘بف اإللم إقد قىنا  ..."األشباه كالنضائم، يقوؿ الزجاج: ُب  ،الٌسيوطي
، كالفتحة ،لندنا حمرة، ٫بو: الضمة وبعد رماؿ بنائو، فه ،الكبلـ من قولك: رأيت  ،ُب قولك: ىذا جعفمي

من  ،َّمع لىيو أٌف اإللماب يدلل لى  آلم حمؼاصىو أىذا . 1"من قولك: ممرت ٔبعفمو  ،جعفمان، كالكسمة
ىذا  ،مادلل لى  حمؼ ،راف اإللماب حمفاو اإللماب، فى وكذلك ا٢بمؼ ى ،ضارعكالفعل ا٤ب ،االسم ا٤بتمكن
كلند الكوفيْب أٌف اإللماب يكوف  ..."إذ يقوؿ الزجاج:  أما الكوفيوف فقد لالفوا ُب ذلك،، مذىب البصميْب

 .2"حمرة كحمفا، فإذا راف حمفا قاـ بنفسو، كإف راف حمرة ٓب يوجد إالٌ ُب حمؼ...
األمم فيها لندم أهٌنا لبلمات "فقاؿ:  ،ىذا السياؽ ناقش ابن القٌيم قضية إلماب األ٠باء ا٣بمسةكُب        
 (،دـ)ك (،يد)إلضافة، رما ال يعود اذكؼ من كليست حمكؼ إلماب، كاذكؼ منها ال يعود إليها ُب ا ،إلماب

ألف حمرات  (؛دمي)ك (،يدم) :رما تقوؿ  ،إذا أضفت إٔب نفسك (،أيب)ك (،ألي) :كبمىاف ذلك أف تقوؿ
حمؼ إلماب  (،ألوؾ)ُب  (واكال)رانت و ، فى(ا١بمع كاك)رما ٘بتمع معها   (ا٤بتكىم ياء)اإللماب ال ٘بتمع مع 

ألهٌنا حمؼ  (؛الباء)ُب  (واكال)، فتدغم (مسىمي  )رما تقوؿ ىؤالء   (،ألي  )ىذا  :لقىت ُب اإلضافة إٔب نفسك
أح  بالثبات منها، فقد  وكى ،فكيف ٰبذؼ الـ الفعل ،لبلمات إلمابكىي لند غّبه  ،إلماب لند سيبويو

 .3"كضح لك أهٌنا ليست ا٢بمكؼ اذكفة ىي األصىية
تابع لو ُب  وفه ،... إٌف الٌىفظ جسد كا٤بعُب ركح"ا٤بعا٘ب الٍب ٙبمىها فقاؿ: ٍب  يتبْب أٌف ممجع ذلك رٌىو إٔب        
فإذا قطعت لن  ،كىذه األ٠باء ا٣بمسة مضافة إٔب ا٤بعُب ،قصاف منو ...كالن ،كالزيادة فيو ،كالتبللو ،صحتو
حمرة فقاؿ:  وى ،، ٍب بٌْب أف ا٢بمؼ ا٤بصٌوت ُب اإللماب4"فينقص الٌىفظ تبعا لو ،كأفمدت نقص ا٤بعُب ،اإلضافة

إال أف  (ألوؾ)ىي بعينها لبلمة المفع ُب  (،أخ)كقد تقٌدـ أٌف ا٢بمرة بعض ا٢بمؼ، فالضمة الٍب ُب قولك  ..."
ٰبتاجوا مع تطويل حمرات  باإلضافة إٔب مابعد االسم كال ،رما ٛبمموا ا٤بعُب  ،ا٤بصٌوت ُّا ٲبيىد ليتمموا الىفظ

فقاؿ:  ،الم الكىمأك ضح ابن القيم التصاص اإللماب بأك رما  .5"لماب إٔب إلادة ما حذؼ من الكىمة رأسااإل

                                                           

 .72ص 1اإليضاح ُب لىل النحو، الزجاج، ج -1
 ا٤بصدر نفسو، ص نفسها.  - 2
 .40ص 1بن القٌيم، دار الكتاب العميب بّبكت، جبدائع الفوائد، ا - 3
 .41ص 1بدائع الفوائد، ابن القٌيم، ج - 4
 ا٤بصدر نفسو، ص نفسها. - 5
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كتىك ا٤بعا٘ب التىحقو إاٌل بعد ٙبصيىو  ،ى  ا٤بعا٘ب البلحقة لىمعمبألنٌو دليل ل ؛الم الكىمأك التص اإللماب ب"
 .1"الوصف ُب ا٤بعمب ورما تمتب مدلولو الذم ى  ،كحصوؿ العىم ٕبقيقتو، فوجب أف يَبتب اإللماب بعده

 كظيفة العبلمة اإلعرابية:
ؾ كسٌن قوانْب الٌىغة، كىنا ، التقٌيدُب ،كيعتمد لىيو ،يعتد بو ،ٔب مهتما با٤بعُبك منذ نشأتو األ ولقد راف النح      

ُب  ،الذم يفمض لى  الكىمة التموقع وا٤بعُب ى"كالوظيفة النحوية، إذ أف  ،تفالل مستمم بْب الوظيفة الداللية
الذم  وى ،باإلضافة إٔب ا٤بوقف ا٤بعْب وىذا التفالل بْب ا٤بعُب كالنح كإفٌ  ،ضمن سياؽ ا١بمىة ،الوظيفة النحوية
الذم يكفل  ،رالقىب من ا١بسم اإلنسا٘ب  ،من الىغة والنح (تشومسكي)الكىي لىجمىة، ك٥بذا الترب يعطي ا٤بعُب 
 .2"كٰبدد ٥با لناصم ىذا ا٤بعُب ،٥با الٌصحة
من مكونات  ،ن ا٤بعُب بالتباره مكونا أساسياضالذم ٰب و باإللماب، كاإللماب ىيمبط ا٤بعُب وإذ النح       
لىوظيفة النحوية  ،كيفمؽ بينها بالعبلمة اإللمابية ا٤بناسبة ،ضمن ا١بمىة ،ت الٌىغويةكٰبدد كظائف الوحدا ،الٌىغة

اإلبانة لن ا٤بعُب ك  ،لتدؿ كتشّب إٔب موقعو من الَبريب ؛الم الكىمأك كالداللية، إذ تطمأ العبلمة اإللمابية لى  
كالتربكه لىما  ،مىة تقدٲبا كتألّبا٤بكونات ا١ب ،لذلك جعل العىماء من اإللماب ٦بمل أساسيا، 3الوظيفي لىكىمة

 .4"ال يقدـ لنا الناظم ُب رتاب ا تعأب إالٌ إذا راف فارسا ُب لىم اإللماب"رما كرد ُب قوؿ الز٨بشمم:   ،بذاتو
اإلبانة لن ا٤بعا٘ب  وى"قاؿ: إذ  ،جِب كظيفة ا٢بمرة اإللمابية من لبلؿ تعميفو لئللمابضح ابن  كاك       

تمل أٌنك إذا ٠بعت أرمـى سعيدي أباه، كشكم سعيدان لىمت بمفع أحدٮبا كنصب اآللم الفالل من باأللفاظ، أال 
كقد راف العىماء العمب يعىموف اإللماب  .5"أحدٮبا لن صاحبو ستبهمراف الكبلـ شمحا كاحدا ال وؿ، كلا٤بفعو 

أنٌو لمل ربلـ العمب " :لن سيبويو ماجعل أتباع ا٤بدرسة الكوفية يقولوف ،انطبلقا من ا٤بعُب ال غّب ،ُب الكبلـ
ٕبث ُب و إ٭ٌبا ى ،كالٌىغة ولاص بالنح كلى  ىذا الترب ابن جِب رل ٕبث .6لن األلفاظ" كلى لى  معا٘ب 
  .الٍب تعفي من االلتماد لى  قوالد الَبتيب كالتعدد ،كُّذا تظهم فائدة ا٢بمرة اإللمابية ،الدالالت

                                                           

 .34ص 1، جبدائع الفوائد، ابن القٌيم   1-
 .9النحو كالداللة، ٧بمد ٞباسة، ص - 2
 .61الصوائت كا٤بعُب ُب العمبية، ٧بمد ٧بمد داكد، ص -3

 .53ص 1شمم، ابن يعيش، جا٤بفصل لىز٨بشمح  - 4
 .35ص 1ا٣بصائص، ابن جِب، ج - 5

 .171طبقات النحويْب كالىغويْب، الزبيدم، ص  6-
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ليتسقوا "قوؿ الزجاج:  ُب رما سب  أف أشمنا سالفا  ،ل لنصم من لناصم ا١بمىةا٤بواقع الٍب ٲبكن أف ٰبتىها رف    
ا٤بفعوؿ لند ا٢باجة إٔب تقدٲبو، كتكوف ا٢بمرات دالة لى  أك كيقدموا الفالل إذا أرادكا ذلك،  ،ُب ربلمهم

أك سكوف  أكحمؼ أك من حمرة  ،ما جيء بو لبياف مقتض  العامل واإللماب ى"، كيقوؿ األمشو٘ب: 1"ا٤بعا٘ب
  .2"حذؼ
ذلك  ؛ ألفةُب ٛبييز لناصم ا١بمىة ُب الٌىغة العمبي ،ال ٲبكن اٚباذ المتبة النحوية بديبل لن العبلمة اإللمابية إذ     

الم أك اإللماب اإلبانة لن ا٤بعا٘ب بالتبلؼ "د من االتساع، قاؿ ابن يعيش: ا٢بك  ،يؤدم إٔب تضيي  ا٤بذىب
يعىم  ٓب ،قىت: ضمب زيد لمم بالسكوف من غّب إلماب وأال تمل أٌنك ل .٥باك ألتعاقب العوامل ُب  ،الكبلـ

لضاؽ ا٤بذىب،  ،كا٤بفعوؿ بتألّبه ،فيعىم الفالل بتقدٲبو ،اقتصم ُب البياف لى  حفظ المتبةو الفالل من ا٤بفعوؿ، كل
أرـم ألاؾ أبوؾ، أك لمم  أال تمل أٌنك تقوؿ : ضمب زيد .بالتقدٙب كالتألّب بوجود اإللمابكٓب يوجد ُب االتساع 
ليس   ضمب ىذا ىذا، كأرـم :فأنت تقوؿ :تأٌلم، فإف قيلأك سواء تقٌدـ  ،كا٤بفعوؿ بنصبو ،فيعمل الفالل بمفعو

ظهم و لتعٌذر ظهور اإللماب فيهما، كل ،موس ، كتقتصم ُب البياف لى  ا٤بمتبة، قيل ىذا شيء قادت إليو الضمكرة
 ،ب زيدمً ضي  :٫بو ،التألّبأك جاز االتساع بالتقدٙب  ،لفظتأك دت قمينة معنوية كجأك أحدٮبا، أك اإللماب فيهما 

 ،قيل: أرل رمثمل ليس  وٓب يظهم فيو اإللماب، كرذلك لو لمٌفك أٌف ليس  مفعوؿ، كل ،فظهور المفع ُب زيد
جاز التقدٙب  ،أحدٮباأك ثنيتهما و جاز تقدٙب ا٤بفعوؿ لظهور ا٤بعُب، لسب  ا٣باطم إٔب أٌف الكمثمل مأروؿ، كرذلك ل

ُب ذلك   ،فنقوؿ: ضمب ا٤بوسياف العيسْب، كضمب ليس  الكمٙب موس ، فحينيذ ٯبوز التقدٙب كالتألّب ،كالتألّب
 .3"لظهور ا٤بعُب بالقمائن ،رىو
االتساع ألط  ، كىذا (االتساع) :أطى  لىيو ابن يعيش اسم ،فالتكامل ا٤ببلحظ بْب العبلمة اإللمابية كالمتبة     

يقـو بأرثم من باب، ك٠بح لىشالم كالناثم  ،كجعل ا٤بعُب ممنا ،كمنحها تنولا تمريبيا لصبا، ىجمىة العمبية غُبل
 بكغمض ُب نفسو، كرذلك تقدٙب ما كج٤بعُب  اطىبأك  ،كا١بمس ا٤بوسيقي ،لدمة لىنظم ،تألّب ما يىـز تألّبه

لى  الشالم ُب نظمو، كتبقي  اتنفس رثّب  ،كببلغية ،ليةتقدٲبو لؤلغماض ذاهتا، فظاىمة التقدٙب كالتألّب ظاىمة دال
ع ا٢بمرات نوٍّ تي إذ اإللماب بالداللة لبلقة كطيدة،  عبلمةىىكالمتبة النحوية ذات القمينة ا٤بفسمة ٥با، ف ،العبلمة اإللمابية

أحد العناصم و اإللماب ى  أفٌ كيبٌْب  ،كيعكس مستواىا المٌفيع ،كتزيد من ا٤بظهم ا١بمإب ُب الٌىغة العمبية ،اإللمابية
 كجود الَبريب ُب الٌىغة العمبية. ؿا٦بسنعود الحقا لتعميف ك األساسية ا٤بكونة لىٌداللة. 

                                                           

 .70-69، الزجاج ، صاإليضاح ُب لىل النحو - 1
 .30ص 1، حاشية ابن ٞبدكف لى  ا٤بكودم، ج19ص 1شمح األمشو٘ب أللفية ابن مالك، األمشو٘ب، ج - 2
 .72ص 1جشمح الفصل، ابن يعيش،  - 3
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 الطويىةأك قصّبة اليعترب ا٢بمرة اإللمابية "ك ،ُب إطار ا٤بنهج الوصفي ،فالدرس الٌىغوم ا٢بديث يتعامل مع الٌىغة     
 ،م معا٘ب تفسّب ا٤بعُب، كأٌف تغيّبه يكوف بسبب المغبة ُب اإلبانة كاإلفصاح٥با أث ،لى  أهٌنا كحدة صمفية )مورفيم(

)اإلٲبافي،  ٫بو: ،1"بسبب تغّب ا٢بمرة اإللمابية ؛فالكىمة الواحدة، يتغّب ا٤بعُب ا٤بتعى  ُّا ،لن معُب ُب النفس
( ، )الكفمي  اإلٲبافى( ( بالمفعتفكىم ،الكفمى  ،بالنصب أما رىمة )اإلٲبافى( .قل ا٣بربتفيد أف ٦بمد ن ،ا )اإلٲبافي كالكفمي

( بالنصب ،)التـز اإلٲباف(: ٗبعُب ،تعِب االلتزاـ بو  )احذر الكفم(.: أم ،تعِب التحذيم من الكفم ،كرىمة )الكفمى
منا قىاؿى كيظهم ىذا جىيا ُب قولو تعأب:       ـه فىمىا لىًبثى أىٍف كىلىقىٍد جىاءىٍت ريسيلينىا ًإبٍػرىاًىيمى بًاٍلبيٍشرىل قىاليوا سىبلى سىبلى

ًنيذو  جىاءى ًبًعٍجلو حى
ا ٩با٣بىيل بأحسن  كحيي، -نصبلذلك -ممجوا راف سبلـ ا٤ببلئكة دلاء "قاؿ ابن لطية:  ،2

ُب القمآف:  ،نظما إٔب األدب الذم لٌىمنا إيٌاه ا لز كجل" :أم ،3"ا٤بتقمر، كلذلك جاء ممفولا الثابت و، كىحيي
 ًٍإذىا حييّْيتيم هىا  كى ريدُّكىىا ًإفَّ اللَّوى كىافى عىلىى كيلّْ شىٍيءو حىًسيبناأك بًتىًحيَّةو فىحىيُّوا بًأىٍحسىنى ًمنػٍ

جز أك فحك  ذلك ب ،4
 .5"ُب الكىدانية ،٤بعُب ربلـ إبماىيم لىيو السبلـ ءأدا ُب العمبية ،لفظ
مصدر ممفوع  ،)سبلـي( ا٤بمفوعك، (ماسٌىمنا سبل)كقع بدال من الفعل، كالتقديم:  ،فػ)سبلما( مفعوؿ مطى      

يله مً جى  ره بػٍ صى فى : مثل ،أم لكم (،أممم سبلـ)تقديم: ال"ك ،6لى  ا٣برب ٤ببتدأ ٧بذكؼ
كرفع ا٤بصدر أبىغ من  ،7

لك لالف بينهما لىداللة لى  أٌف كلذ ،أدٌؿ لى  الدكاـ كالثباتو فه ،ألٌف المفع فيو تناس  معُب الفعل ؛نصبو
ع السبلـ بالمٌف، . كبعبارة أيسم8"زيادة ُب اإلرماـ ،رٌد السبلـ بعبارة أحسن من لبارة الٌمسل ،ـبماىيم لىيو السبلإ

٠بية الٌدالة لى  الثبوت كالتجدد، كا٤بنصوب يدٌؿ لى  الفعىية الٌدالة لى  يدؿ لى  ا١بمىة اال"أرمل، فإنٌو 
)سٌىمنا  يدؿ لى : ،فإٌف قو٥بم )سبلـ(ا٢بدكث كالتجدد، فإبماىيم لىيو السبلـ حٌياىم بأحسن من ٙبيتهم، 

 .9"سبلـ لىيكم :أم ،)سبلما( :كقولو ،سبلما(

                                                           

 .62الصوائت كا٤بعُب ُب العمبية، ٧بمد ٧بمد داكد، ص - 1
 .69سورة ىود اآلية -2

 .188ص 3امر الوجيز، ابن لطية األندلسي، ج - 3
 .86سورة النساء اآلية -4

 .16ص 12التحميم كالتنويم، الطاىم بن لاشور، ج - 5
َبات العميب لبناف، كُّامشو النهم ا٤باد من البحم، كرتاب الدر الىقيط من البحم ايط، يماجع البحم ايط، أبو حياف األندلسي، دار إحياء ال - 6
 .241ص 5ج
 .18سورة يوسف اآلية -7

 16ص 12اىم بن لاشور، جطالتحميم كالتنويم، ال - 8
 .488-487ـ، ص1/1990التفسّب القٌيم، ابن القيم، مماجعة كإشماؼ إبماىيم رمضاف، دار مكتبة ا٥ببلؿ لبناف ط - 9
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 التنوين: -1
لن الٌىغات   ،الٍب تتميز ُّا الىغة العمبية ،ظواىمالمن  ةنٌو يعترب ظاىم إلتنوين من حمرات اإللمابية، حيث ا       
  كأدرجناه. كلىم األصوات ،كالقماءات ،كالعمكض ،كالصمؼ ،رالنحو  ،إذ ٥با أثم ربّب ُب لىـو العمبية ،األلمل

 .كاإللمابية ا٣باصة ،داللتها النحوية لامة ةٙبت لنواف لاص لغىب
التعميف الذم اتف  و كىذا ى ،طا ككقفالكتفارقها  ،تىح  آلم االسم لفظا ،كالتنوين لبارة لن نوف سارنة      

 ،2"بعدىا نوف ،األصوات فيعتربكف التنوين حمرة قصّبة لىماء"أما  .1مع التبلفات لفظية بسيطة ،لىيو النحاة
فبل تدلل ُب  ،ككصىها ،فصل الكىمة فائدتو التفمي  بْب :كالتنوين ..." :يقوؿ ابن القٌيم ،كلن كظيفة التنوين

 التخصيص باإلضافة، فإذا ٓبلفمط احتياجها إٔب  ؛االسم إالٌ لبلمة لى  انفصالو لما بعده، ك٥بذا رثم ُب النكمات
إال فيما قٌل من  ،تنبيها لى  أهٌنا غّب مضافة، كال تكاد ا٤بعارؼ ٙبتاج إٔب ذلك ،تضف احتاجت إٔب التنوين
ال ينوف  ،لن زيادة ٚبصيصها، كما ال يتصور فيو اإلضافة ٕباؿ، را٤بضمم كا٤ببهم ،الكبلـ الستغنائها ُب األرثم

السارنة ا، إذا ا٤بوقوؼ لىيو ال يضاؼ، كالتصت النوف ٕباؿ، كرذلك ا٤بعمؼ بالبلـ، كىذه لىة لدـ التنوين كقف
أف تكوف ٕبمكؼ ا٤بد كالىْب  ،ألٌف األصل ُب الداللة لى  ا٤بعا٘ب الطارئة لى  األ٠باء ؛بالداللة لى  ىذا ا٤بعُب

بة ُّا. كآلم األ٠باء ا٤بعم  ُب األصل، فإف تعٌذرت فأقمب شبيوفمٌب قدر لىيها  ،كىي ا٢بمرات الثبلث ،ضهااكأبع
ألهٌنا مشبعة من  ؛قد ٢بقها حمرات اإللماب، فىم يب  لدلوؿ حمرة ألمل لىيها سبيل، كال ٢بمكؼ ا٤بٌد كالٌىْب

من لبلمات أك كأهٌنا من حمكؼ الزٌيادة  ،فأشبو شيء ُّا النوف السارنة ٣بفائها كسكوهنا، ... تىك ا٢بمرات
 .3"اإللماب...

أنٌو يأٌب بديبل لن  :أم (،االلتياؿ)يقـو ٫بويا ٗبا نستطيع أف نسميو  وفه ،االعففالتنوين يىعب دكرا دالليا     
)غواش،  ٫بو: ،ا٤بعتىة اآللم ،ؿ ما نبلحظو ُب األ٠باء ا٤بمنولة من الصمؼك ٝبىة، فمن األأك رىمة أك  حمؼ 

 أٌب، إذا ي(ضبع)أك  (رل)كمن الثا٘ب ما ٪بده بعد لفظٍب  ،فقد جاء التنوين بديبل لن حمؼ الياء ،جوار، دكاع(
فإٌف ا٤بماد من ىذه ا١بمىة ُب ىذه  ،4﴾قيٍل كيلّّ يػىٍعمىلي عىلىى شىاًكلىًتوً ﴿ رقولو تعأب:  ،كٰبذؼ ا٤بضاؼ إليو ،بالتنوين

فبعض  ،متحافظهمت نتيجة اال)كرذلك ُب قولنا:  (،رل إنساف يعمل لى  شارىتو) يعرٌب لن ٝبىة: ،ىذه اآلية

                                                           

، إرشاد السالك إٔب ألفية ابن مالك، ابن القيم، 18يماجع حاشية ا٣بضمم لى  شمح ابن لقيل أللفية ابن مالك، ٧بمد الدمياطي، ص - 1
 .90ص
 . 239ـ، ص1/1996األصوات الىغوية، إبماىيم أنيس، دار النهضة العمبية ط - 2
 .36ص 1بدائع الفوائد، ابن القيم، ج - 3
 .84ماء اآليةسورة اإلس -4



                                              التنوعات الداللية للصوائت في المستوى النحوي                الفصل الثاني:                                                             

288 

 

أٌف التنوين الذم ٢ب    ،فنبلحظ من لبلؿ ا٤بثالْب (،كبعضهم راسب ،ناجحبعض الطىبة ) :كا٤بماد ،ناجح كبعض(
 .كالطىبة( ،)إنساف :قد كرد بديبل لن ،كبعض( ،)رل :ربل من

إذ يقوؿ ابن  ،1﴾يػىٍومىًئذو تيحىدّْثي أىٍخبىارىىىا﴿: رقولو تعأب  ،تأٌب مضافا إليو ،)إذ( كمن الثالث ما ٪بده بعد    
كيقوؿ اإلنساف ما٥با، فحذفت ىذه ا١بمل  ،كٚبمج األرض أثقا٥با ،لزؿ األرض زلزا٥بافاألصل يوميذ تز " يعيش:
 .2"كناب مناُّا التنوين ،الثبلث

الذم يىيو  ،فإنٌو يعمل ُب االسم ،إذا ٢ب  اسم الفالل مثبل بوظيفة العمل، أم ،رما يقـو التنوين أيضا     
يوسف يذـ  ويوسف لند ىاركف الٌمشيد، فجعل أب وكأب اجتمعتي ": كنبلحظ ىذا ُب قوؿ الكسائي ،بالنصب
غبلمك،  أنا قاتلي  :ماذا تقوؿ ُب رجل قاؿ لمجل :ما النحو؟، فقىت كأردت أٌف ألٌىمو فضل الٌنحو :كيقوؿ ،الٌنحو

ريف تألذ بمجل ٓب يقم   :قاؿ: آلذٮبا ٝبيعا، قاؿ فقىت ،غبلمك، أيٌهما رنت تألذ بو؟ أنا قاتله  :كقاؿ آلم
غبلمك  الذم قاؿ: أنا قاتلي  وقتل الغبلـ ىبريف ذلك؟ فقىت: الذم يؤلذ   :كقاؿ ،فاستحٓب ،د؟بالكناية بع
، 3"ألنٌو مستقبل ٓب يكن بعد ؛فإنٌو ال يؤلذ ،غبلمك باإلضافة أنا قاتله  :أٌما الذم قاؿل ماض، عألنٌو ف ؛باإلضافة

قد ربط ا٢بدث  ،بالتنوين (غبلمك أنا قاتله : )لىتنوين، فيقوؿ الٌمجلالٌدكر الدالٕب  ىذه الواقعة،كنبلحظ من لبلؿ 
و ارتبط با٤باضي، كصار ا٢بدث فإف فعى ،غبلمك( باإلضافة )أنا قاتلي : القائلأف با٤بستقبل، فبل إٍب لىيو، ُب حْب 

 ا.عكاق
ذا ٢ب  فإكالتفمي  ُب بنية الكىمة من لبل٥بما،  ،كالتعميف ،التنكّب ،كمن الدالالت الٍب يؤٌديها التنوين رذلك    

 .ك٠بالي ،قياسي :ة ىذا النوع إٔب قسمْبم النحاكقسٌ  ،فتو التنكّب لىكىمة ا٤بىح  ُّايالتنوين ا٤ببنيات تكوف كظ
فإذا أردت أف تتحدث لن كاحد من  ،كسيبويو( ،لويةا)ل، ٫بو: )كيو(ػػأما القياسي فيكوف ُب األ٠باء ا٤بختومة ب

بصورة غّبه، فإٌنك  ،صورتو ُب الذىن ال ٚبتىط ،مكفا ُّذا االسمكبْب من ٚباطب مع ،كراف معهود بينك ،ىؤالء
 ،بلـ األلمل، الٍب يدٌؿ الواحد منها لى  فمد لاص بعينولتتكىم لن األ كأنت ُّذا ،من غّب تنوين ،٠بواتنط  
 ،عْبيصّب رمن يتحدث لن شخص م إذ ،تغّبيأما إذا أتيت بالتنوين فإٌف ا٤بماد  .(لممأك صاّب أك ٧بمد )مثل: 

كمن  ،سمحدث لن رجل، أم رجل مسم  ُّذا االكرذلك حْب تت ،سممن ا٤بشاررْب لو ُب اال ،ال يتميز لن غّبه
 .لذ بيدم( )يا رجبلن : ذلك قوؿ الشخص الكفيف

                                                           

 .4سورة الزلزلة اآلية -1
 .30ص 9يماجع شمح ا٤بفٌصل، ابن يعيش، لآب الكتب بّبكت، ج - 2
، النحو 14ـ، ص٧1/1983باكلة لفهم صمُب ك٫بوم كدالٕب، أٞبد رشك، مطبعة ا٤بدينة القاىمة ط-يماجع من كظائف الٌصوت الىغوم  - 3

 .35ص 1الواُب، لباس حسن، ج
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تكوف  ،فهذه الكىمات كأشباىها ،اؽ(، كغموك  ،)صو: كذلك مثل ،كأما السمالي فيكوف ُب أ٠باء األصوات    
كتميد منو الكف  ،)صو( بسكوف ا٥باء :فتخاطبو قائبل ،شخص يتحدث ُب أمم ال يهمك ٠بالوقولك ل و، ٫بمنونة

ُب  ،فيكوف ممادؾ حينيذ إسكاتو لن الكبلـ ،( بالتنوين)صوو : ُب ىذا األمم، أما إذا لاطبتو قائبل ،لن الكبلـ
 يل لمىهالبدح  لىصفات البل وكى ،م الفعىيةكمن دالالت التنوين لىى ، 1ال ُب موضوع لاص ،ٝبيع ا٤بوضولات

أصو٥با أفعاؿ قد بولغ فيها، فالتنوين يعيدىا إٔب  معُب الفعىية فيها، كألف ألٌف التنوين فيها يقوم ؛لمل أفعا٥با
مع التبلؼ داللتو فيهما، بديل صحة اإللبار لن ألمؼ  ،أصو٥با ُب ا٤بعُب، ألنٌو يبلـز األصل ا٠با راف أـ كصفا

ًإفَّ اللَّوى فىاًلقي اٍلحىبّْ كىالنػَّوىل :قولو سبحانو وُب ٫ب ،ٕبذؼ التنوين من الوصف (ا تعأب) وا٤بعارؼ، كى
2، 

غىاًفًر الذٍَّنًب كىقىاًبًل التػٍَّوًب شىًديًد اٍلًعقىاًب ًذم  .تػىٍنزًيلي اٍلًكتىاًب ًمنى اللًَّو اٍلعىزًيًز اٍلعىًليًم : ُب قولو ،ككصفو تعأب
مىاًلًك يػىٍوـً الدّْينً  *الرٍَّحمىًن الرًَّحيًم  .اٍلحىٍمدي لًلًَّو رىبّْ اٍلعىالىًمينى : كجلكقوؿ لٌز  ،3﴾الطٍَّوؿً 

اإلضافة فيها ، ف4
فػىلىمَّا رىأىٍكهي عىاًرضنا ميٍستػىٍقًبلى ﴿ قولو تعأب: و٫ب ،جاء كصفا لىنكمة ،كإذا نٌوف الوصف ،5كليست لفظية ضة،٧ب

ا عىارً  ضه ميٍمًطرينىاأىٍكًديىًتًهٍم قىاليوا ىىذى
 ، كقولو7﴾ًإنّْي جىاًعله ًفي األٍرًض خىًليفىةن ﴿: لقولو تعأب ،كلامبل رفعىو ،6

فػىلىعىلَّكى تىاًرؾه بػىٍعضى مىا ييوحىى ًإلىٍيكى كىضىاًئقه ًبًو صىٍدريؾى : تعأب
فػىلىعىلَّكى بىاًخعه نػىٍفسىكى عىلىى : تعأب ، كقولو8

ا اٍلحىًديًث أىسىفناآثىارًًىٍم ًإٍف لىٍم يػيٍؤًمنيوا  ًبهىذى
لنواف ُب سع من أف يندرج أك ألٌف ىذا الباب  ؛كنكتفي ُّذا القدر، 9

 فملي.
 الحركة تقـو مقاـ الجملة: -2

مثل:  ،الٍب تقـو لى  حمؼ كاحد ،ُب أفعاؿ األمم ،من الوظائف ا١بىٌية لىحمرة اإللمابية أهٌنا تقـو مقاـ ا١بمىة    
 الوأم:)ك  (إً  :كاألمم منو ،ل)كأك(، ؽً  :كاألمم منو ،)كق ك(، عً  :كاألمم منو ،)كل ك(، ؼً  ،كاألمم منو ،)كُب
 ،فبل يبق  منو إاٌل حمؼ كاحد ،قد ٰبذؼ حمؼ العىة من األمم ا٤بعتل)قاؿ ا٣بضمم: . لساف العمب( ُب الولد

                                                           

 .14ص 1ـ، ج٤6/1980بسالك إٔب ألفية ابن مالك، ابن لقيل، ٙبقي  ٧بي الدين لبد ا٢بميد، دار إحياء الَباث العميب طيماجع أكضح ا - 1
 .95سورة األنعاـ اآلية -2
 .3-2سورة غافم اآليتْب -3
 .4، 3، 2سورة الفاٙبة اآلية -4

 .43-39-627-647يماجع امر الوجيز، ابن لطية األندلسي، ص - 5
 .24ألحقاؼ اآليةسورة ا -6
 .30سورة البقمة اآلية -7
 .12سورة ىود اآلية -8

 .207ص 5، البحم ايط، أبو حٌياف األندلسي، ج175-934 -71-70-1713يماجع امر الوجيز، ابن لطية األندلسي، ص - 9
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  ،ٍب بِب لى  حذؼ آلمه ، ٍب ٮبزة الوصل لتحمؾ ما بعدىا،(الياء كالكسمة)لوقولها بْب لدكتيها  (يوئي) :٫بو
 ل الفاء كاالـ، كقد ٝبعها ا٤بصنفلْب الكىمة، كىكذا رل فعل معت وى ،رما ٯبـز ا٤بضارع، فبقي من حمؼ كاحد

 ،ٍب الواحد، ٍب ٝبعها ،ٍب ا١بمع ا٤بذرم ،الواحد ا٤بذرم ٍب ا٤بثُب مطىقاإٔب  مبينا ريفية إسنادىا  -ابن لقيل-
 :1فقاؿ

 ْبي قً وه قً ياه قي ا٤بستجّب قً  ؽً   *  :توإٌ٘ب أقوؿ ٤بن تمج  شفال
 ْب لً وه ٕب ياه لي لً شغل ىذا  ؿً   *  :قل، كإف صمفت لواؿ شغل آلم

 ْبي شً وه شً ياه شي الثوب كيك شً  شً   *   :قىت ُب كجل ،ثوب غّبم  كإف كش
 ينم دً دً  هك ياه دي من قتىت دً  دً   *   :ف لقاتل إنساف لن لطأإك 
 ينرً م كه رً ياه ري المأم كيك رً  رً   *  :٥بمأقوؿ  ،ييف ىم ٓب يمكا رأإك 

 ينم إً ق إً أك ياه من ٙبب إً  إً    *  :فقل ،لىمحب وأمو ػػػكإف أممت ب
 ْبي نً ػػً وه نياه ني يالىيىي نً  فً   * :فقل ،الفتورو كى ،كإف أردت الو٘ب

 ْبي فً ػًػػوه فياه في يا فبلف فً  ؼً   *  :قىت لو ،ي بالعهدفأف ي كإف أىب
 ْبي جً وه جً ياه جي القىب مِب جً  جً   *  :يب إف سواؾ بوكقل لسارن قى

 ،من الفعل إاٌل حمرة فبل يب  ،بنقل حمرتها إٔب ما قبىها ،جاز ٚبفيف ا٥بمزة ،كقع قبل إسكاف صحيح"كإذا  -
 من ٦بزكء المجز: ،كُّذا ألغز الدماميِب ،ل با٣بّب يا زيد( بكسم البلٌـ)قً  ٫بو:

 زيد قل ايٍب ٕب   *وأ٠باء ق أقوؿ يا
ي من ىذه  حمرة قالبامن الوأم  ،كٝبىة األمم ،كٝبىة القوؿ ،كالثا٘ب ثبلث ٝبل، أم ٝبىة النداء ،كذاؾ ٝبىتاف    

 البلـ من قل.
 رما قاؿ بعضهم:    

 حمرة قامت مقاـ ا١بمىة *حاة ا٤بىة منُب أٌم لفظ 
مقاـ  ،حمرة الكسمة ىنا تقامك  ،فيوكفالىو ا٤بستَب  ،قامت مقاـ فعل األمم، فا٢بمرة الٍب ٙبت البلـ -   

 ،2"ا١بمىة
 ،فبل بد من توضيح معُب ا١بمىة ،ُب ٙبديد لناصم ا١بمىة ،كا٢بمرة اإللمابية ،كإذا ٙبدثنا لن كظيفة اإللماب     

 .كحدكد الَبريب ُب الٌىغة العمبية
                                                           

 .31حاشية ا٣بضمم لى  شمح ابن لقيل أللفية ابن مالك، ص -1
 .31ابن لقيل أللفية ابن مالك، صيماجع حاشية ا٣بضمم لى  شمح  - 2
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 حدكد التركيب: -3
 ،نوا بو الكبلـ التاـكقد لي  (،الكبلـ) ؿ يدل ك ة، األالقدام  بْب نولْب من الَباريب العمبي اةلقد مٌيز النح     
الشكل، ٫بوم كدالٕب  وأٌف الكبلـ ى :أم ،التاـ كا٤بفيد وإف الكبلـ ى" قاؿ ابن ىشاـ: ،1كا٤بستقل بنفسو ،كا٤بفيد
  معُب، ٲبكن أف تدؿ لى كالٍب ،العبارة الٌىغوية ا٤بنطوقة كقد لنوا ُب إطار ،)ا١بمىة( أما الثا٘ب فيدل  ،2"مفيد

كما   ،)زيد قائم( لربهك كا٤ببتدأ  ،كفالىو )قاـ زيد( ،كا١بمىة لبارة لن فعل" ُب تعميفو لىجمىة: ،يقوؿ ابن ىشاـ
أف ا١بمىة  :أم ،ك)ظننتو قائما( ،ك)راف زيد قائما( ،ك)أقاـ زيداف( ،)ضمب الٌىص( ٫بو: ،راف ٗبنزلة أحدٮبا

ىو ا٤ببتدأ ك ىو الفعل كا٣برب، كا٤بسند إليو ك ا٤بسند  تتكوف منا١بمىة لموما  كلىيو فإف .3"كمسند إليو ،مسند
        .4كالفالل كنائبو

يسم  ٝبىة (، كأف غّب ا٤بفيد )إف قاـ زيد: ٫بو ،مفيدكغّب  ،)قاـ زيد(ػػ ر  ا،كا٤بمرب اإلسنادم يكوف مفيد    
كبْب ا١بمىة كالكبلـ "، إلسنادملوجود الَبريب ا ؛لوجود الفائدة، كيسم  ٝبىة ؛فقط، كأف ا٤بفيد يسم  ربلما

لوجود  ؛كلدـ صدقو بدكهنا، فكل ربلـ ٝبىة ،لصدقها بدكنو ؛لمـو كلصوص مطى ، كا١بمىة ألم من الكبلـ
الَبريب اإلسنادم، كال ينعكس لكسا لغويا، أم ليس رل ٝبىة ربلما؛ ألنو يعترب فيو اإلفادة، أال تمل أف ٝبىة 

كا٤بسند إليو، كال  ،)إف قاـ زيد قاـ لممك(، تسم  ٝبىة الشتما٥با لى  ا٤بسند الشمط، ٫بو: )قاـ زيد(، من قولك:
ألف  ؛ألمجتو لن صبلحيتو لذلك (،إف الشمطية) ألنو ال يفيد معُب ٰبسن السكوت لىيو؛ ألفٌ  ؛تسم  ربلما

ىة )قاـ ، كرالقوؿ ُب ٝبىة الشمط القوؿ ُب ٝبىة جواب الشمط، كىي ٝب(أم)السامع ينتظم ا١بواب، كرذلك 
 .5"... كال تسم  ربلما ،من ا٤بثاؿ ا٤بذرور، كتسم  ٝبىة ،لممك(
ألف لمىية التأليف الىغوم تنظمها  ؛المتبة اإللماب، كرذا :كمن أىم المرائز الٍب تمتكز لىيها ىذه الَباريب    

أنو  وى ،ىماء الىغةٔب ا٤بسىمات الٍب تقمرت لدل لأك ٙبتىها كحدات الَبريب الىغوم، ف ،كٙبكمها لبلقات موقعية
لى  لط الزمن سابقا، فبلحقا  ،من ح  اإلنتاج الكبلمي أف يَبتب ُب ا٢بدكث: فبلبد ألجزائو أف تنتظم ٠بعيا

اقب الزما٘ب، إذ ٧بل التع ،لعبلمات الكتابة ءكف  ما ٛبىيو مواصفات الىغة، أما بصميا فيحل ا٣بط ا٤بكاُب ،فتابعا
يوفم  ،داؿ البصمم رإشارات ا٤ببلحة مثبلُب أف ال ،عي لن الداؿ البصممٱبتىف الداؿ السم"يقوؿ دم سوسّب: 

                                                           

 .419ـ، ص1/1969مغِب الىبيب، ابن ىشاـ، ٙبقي  مازف ا٤ببارؾ، ٧بمد ٞبد ا، دمش  ط - 1
 .419ص 1ا٤بصدر نفسو، ج -2

 .60ص 1ا٤بصدر نفسو، ج - 3
 .٫27بو نظمية لسانية حديثة، مازف الولم، صيماجع  -4

 .31ـ(، ص1996-ىػ1415/)1زىمم، ٙبقي  لبد الكمٙب ٦باىد، المسالة بّبكت طموصل الطبلب إٔب قوالد اإللماب، لالد األ - 5
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البعد  وى ،فقط ُب حْب أف الداؿ السمعي لو بعد كاحد ،ُب آف كاحد ،إمكانية قياـ ٦بمولات لى  لدة أبعاد
لداؿ  فهي تؤلف سىسىة، كتظهم ىذه ا٣باصية لندما نعرب لن ا ،الزمِب، كلناصم الداؿ السمعي تظهم لى  تعاقب

 .٧1بل التعاقب الزما٘ب" ،رتابة، فيحل ا٣بط ا٤بكا٘ب لعبلمات الكتابة
ُب الَباث  ت بو نظمية النظمطبارتحيث كاإللماب ُب النص،  ،ثاره ا١بمجا٘ب ُب حديثو لن المتبةأكىذا ما      

ٔب إ ُّا ديعمف، ضمبا لاصا من التأليكاأللفاظ ال تفيد حٌب تؤلف "لف لاـ، إذ يقوؿ: أالىغوم منذ ما يقارب 
فعددت رىماتو لدا ريف جاء  ،فصل نثمأك نك لمدت إٔب بيت شعم أ ويب، فىتف كجو من الَبريب كالَب كجو دك 
فاد  أكغّبت تمتيبو الذم ٖبصوصيت،  ،كأجمم ،فمغ ا٤بعُبأِب، كفيو الذم لىيو ب ،كنظامو ،كأبطىت نضده ،كاتف 
= )منزؿ قفا )قفا نبك من ذرمل حبيب كمنزؿ(  :قوؿ ُب قفاأف تو كبنسقو ا٤بخصوص أباف ا٤بماد، ٫بفاد، أرما 

كأسقطت نسبتو من صاحبو، كقطعت  ،نعم .من رماؿ البياف إٔب ٦باؿ ا٥بذيافلمجتو أذرمل من نبك حبيب(، 
 .2"كنسب ٱبتص بو ا٤بتكىم ،حىت أف يكوف لو إضافة إٔب قائلأبينو كبْب منشيو، بل  المحم
لىبيت الشعمم  صوص،كٚبتص بالَبتيب، فإذا قىبنا النس  ا٤بخ ،داللة حٌب تؤلف أكفاأللفاظ ال ٙبق  معُب     

الدالة لى  ا٤بعا٘ب ُب نفس  ،إلماج البيت من رماؿ البياف، كمن ىنا فإف التيار العناصم الىغوية :رانت النتيجة
نف أٓب ٙبتج إٔب أف تست ،إذا فمغت من تمتيب ا٤بعا٘ب ُب نفسك"  صىة بَبتيب تىك األلفاظ، فػػػ ا٤بتكىم، تبق  لى

كالحقة ُّا، كأف العىم ٗبواقع  ،كتابعة ٥با ،فكما ُب تمتيب األلفاظ، بل ٘بدىا تَبتب لك ٕبكم أهنا لدـ لىمعا٘ب
كمبينا  ،ف يكوف الَبريب الىغوم لاضعاأ، فبلبد 3لىم ٗبواقع األلفاظ الدالة لىيها ُب النط " ،ا٤بعا٘ب ُب النفس
أللفاظ ال تفيد حٌب تؤلف ضمبا لاصا من التأليف، كيعم دُّا إٔب كجو دكف كجو من ا"فػػػ ،لى  تمتيب معْب
 .4الَبريب، كالَبتيب"

نو من األساسيات ُب النظميات أكنستنج  ،كبَبتيب معْب ،فالبنية الىغوية ٧بكومة بنموذج تمرييب ٨بصوص    
فتحقي  القماءة الداللية  ،ٰبكمو نظاـ الىغة كف  نس  ،لصوصية اإلفادة مبنية لى  تأليف لغوم ،الىسانية ا٢بديثة

من  ،كحصو٥با لى  ريفية ٨بصوصة ،ممتبط بَبتيب األلفاظ لى  طميقة معىومة ،الصحيحة لئلنتاج الكبلمي
بل ٱبضع تمتيبها ألنساؽ تمريبية  ،لشوائيو من ا٤بعمكؼ أف الكىمات ال تتوأب ُب ا١بمىة لى  ٫ب"التأليف، فػ 

                                                           

 .89لىم الىغة العاـ، دم سوسّب، ص - 1
 .2ـ، ص1/1959أسمار الببلغة، ا١بمجا٘ب، ٙبقي  ٧بمد رشيد رضا، مكتبة ٧بمد لىي صبيح القاىمة ط - 2
 .69دالئل اإللجاز، لبد القاىم ا١بمجا٘ب، ص - 3
 .2غة، الز٨بسمم، صأسمار الببل - 4
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ساسيات أمتبة من ، فال1"ة دالىية معقدة، تشكل ُب ٦بمولها قوالد الَبريب النحوممضطمدة كلبلقات شكىي
ا٢بدث حينما تدلل ُب تشكيل  ،الذم ٙبتىو رل كحدة لغوية ،الَبريب الىغوم، فهي ذلك ا٤بوقع ا٤بخصوص

منهما من يدؿ موقع رل  ،من أجزاء السياؽ ،ىي لبلقة موقعية بْب جزأين ممتبْب"الىغوم، يقوؿ لاطف مذرور: 
 .2"اآللم لى  معناه

الذم تتطىبو  ،يمتبط بالمتبة لن طمي  إلطاء رل لنصم لغوم ا٤بوقع ،فعمىية تمريب أجزاء الَبريب الٌىغوم    
ُب  ،٥بذا فهي تشكل نقطة التبلؼ بْب الٌىغات، ألهٌنا ال تنهج هنجا كاحدا"لبلقات الَبريب الىغوم ُب الٌىغة، ك

  .3"كمنهج معْب ُب تمتيب الكىمات ،كإ٭ٌبا ٚبضع رل لغة لطميقة ٧بددةبناء الَباريب الىغوية، 
كىذا بالنظم إٔب منهج  ،فىكل لغة نظاـ ٫بوم لاص ُب تمتيب الٌىغوم، بل كُب تنوع الوظائف النحوية كتعددىا    

 ،كا٤بفعولية ،ىيةكالفال البتدائية،اُب ٙبديد ا٤بعا٘ب النحوية حيث التمدكا ُب األساس لى  ا٤بوقعية، ف ،النحاة
كجعىوا أربعة  ،حىٌىوا الكبلـ من كجوه ٨بتىفةلقدام  كظائف ٙبددىا المتبة. كالواقع أف النحويْب العمب ا ،كاإلضافة

حسب التصنيف الىسا٘ب لىعمب القدام ، كيمتكز التأليف الىغوم لىَبريب لى  ثبلثة  ،أنواع من الَباريب العمبية
 :4ىي ،مكونات أساسية

ا٢بكم  وكى ،5رما ذرم سيبويو   ،منوبدا الىفظ الذم ال يستغِب لنو ا٤بسند إليو، كال ٯبد ا٤بتكىم  و: كىا٤بسند -أ
كا٤بصدر النائب لن فعل  ،اسم الفعلك  ،كا٣برب ،يعازه إٔب اكـو لىيو، كمواضيع ا٤بسند ُب العمبية ىي: الفعلإا٤بماد 
 .األمم
 ،كنائبو ،رالفالل  ،ا١بزء اكـو لىيو وىأك  ، يستغِب لنها ا٤بسندالوحدة الىغوية الٍب ال وا٤بسند إليو: كى -ب

 .(كإٌف كألواهتا ،راف  ي:ا٠بػػػػ )كما أصىو مبتدأ ر ،كا٤ببتدأ
 ،الذم يضاؼ إٔب ا٤بسند ،كىي متعىقة بذلك ا٤بىح  ،لى  العبلقة اإلسنادية دلل الَبريب رعنصم إضاُبيك  -ج

 كا٤بسند إليو.

                                                           

 .220ـ، ص1996/مصم ط العمبية كالوظائف النحوية، ٧بمود لبد المٞبن الممإب، دار ا٤بعارؼ ا١بامعية - 1
، النحو العميب كالدرس ا٢بديث، لبده 199-198لىم الىغة العميب كالدرس ا٢بديث، لاطف مذرور، دار الثقافة لىنشم كالتوزيع دمش ، ص - 2

 .154ـ، ص1979هضة العمبية لىطبالة كالنشم بّبكت ط/المٌاجحي، دار الن
 .154النحو العميب كالدرس ا٢بديث، لبده الماجحي، ص - 3
 .239ـ، ص2/1999يماجع مبادئ الىسانيات، أٞبد ٧بمد قٌدكر، دار الفكم ا٤بعاصمة بّبكت ط - 4
 .23ص1الكتاب، سيبويو، ج - 5
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)إس(،  كتدل  العبلقة الٍب تمبط ىذه ا٤بكونات ا٤بذرورة باإلسناد"، لى  ىذه ا٤بكوناتكل تمريب يمتكز ف    
ا١بمىة  :أم ،يدل  التمثيل العبلقٍب بالكبلـ )ؾ( ،ُب العمىية الٌىغوية ،كٯبب أف يكوف ٧بكوما بتمثيل لبلقٍب آلم

بْب ا٤بكونات  ،ن طمي  المبط العبلقيفالعمىية الَبريبية تتحق  ل .1"لىيها تكالٍب ٲبكن السكو  ،ا٤بفيدة كالتامة
 ٲبكن السكوت لىيو. ،لتنتج ُب األلّب ربلما مفهوما ؛نفاآ ةا٤بذرور 
 إذ يقوؿ: ،ُب رل تمريب لغوم ،ضح أنٌو يشكل األساسأك كقد بْب سيبويو أٌف اإلسناد يتم بْب ررنْب أساسْب، ك    
كا١بار كاَّمكر لى  االبتداء، أال  ،ب كالمافع سول االبتداءؿ أحوالو االبتداء، كإ٭ٌبا يدلل الناصأك كالىم أٌف االسم "

كال تصل إٔب االبتداء ما داـ  ،حٌب  يكوف غّب مبتدأ ،قد تدلل لىيو ىذه األشياء ،تمل أٌف االبتداء ما راف مبتدأ
شيء قوؿ مؤلف من مسند كمسند إليو، فهي كا٤بمرب اإلسنادم  فا١بمىة إذان  ،2"مع ما ذرمت لك إال أف تدلو

جىاءى اٍلحىقُّ كىزىىىقى اٍلبىاًطلي ًإفَّ اٍلبىاًطلى كىافى زىىيوقنا :٫بو ،كاحد
3. 

ممربا إسناديا أف يفيد معُب تاما مكتفيا بنفسو، رما يشَبط ذلك فيما نسميو  أك ال يشَبط فيما نسميو ٝبىة "ك    
)مهما تفعل  :٫بو ،اربلـ، كقد يكوف ناقصو فه، 4﴾قىٍد أىفٍػلىحى اٍلميٍؤًمنيوفى ﴿: ٫بو ،قد يكوف تاـ الفائدةو ربلما، فه
)مهما تفعل ٫بو:  ،ذرم جواب الشمط سناديا، فإفإنسميو ممربا أف كٲبكن  ،فبل يسم  ربلما ،شم(أك من لّب 
 .5"٢بصوؿ الفائدة التامة ؛يسم  ربلما ،شم تبلقو(أك من لّب 

التسمية و كى ،ثبوٌب :أحدٮبا ،لى  أمميننبلحظ أف ٝبىٍب الشمط كجوابو تشتمبلف  ،كمن لبلؿ ما سب     
ُب حْب قد  ،ا١بمىة كالكبلـ ؼددليل لى  لدـ تما"لكبلـ، كُب ىذا لدـ التسمية با وكى ،سىيب :كاآللم ،با١بمىة

، 6"ٖببلؼ ٝبىة الشمط رالمضي ،ٌف ٝبىة جواب الشمط ربلـإكمن قاؿ  ،رالز٨بشمم  ،كرد من قاؿ بَبادفهما
 :7ربعة أقساـأ كا١بمىة

 ،بوصف رافعأك  ،مؤكؿأك  ،ت باسم صميحأابتدأك نت مؤلفة من مبتدإ كلرب، ٠بية: كىي ما راا١بمىة اال  -1
 باسم فعل.أك  ،مكتف بو

                                                           

 .53-52ـ، ص1/1989بلس دمش  طدراسات لسانية تطبيقية، مازف الولم، دار ط - 1
 .24-23ص 2الكتاب، سيبويو، ج - 2
 .81سورة اإلسماء اآلية -3
 .1سورة ا٤بؤمنوف اآلية -4
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 ،مماأ ـأ مضارلا ـأ ما ابتدأت بفعل، سواء راف ماضياأك ا١بمىة الفعىية: كىي ما تألفت من فعل كفالل،  -2
، كال فمؽ إذا راف الفعل ف مبنيا لىفالل أـ مبنيا لىمفعوؿاء راكسو  ،كسواء راف الفعل جامدا أـ متصمفا أـ ناقصا

 ٧بذكفا.أك مذرورا 
 نسبة إٔب الوصفية إٔب صغمل كرربلكتنقسم ا١بمىة بال: 
 فعىية،أك ُب ا٢باؿ، ا٠بية رانت أك فالصغمل ىي ا٤بخرب ُّا لن مبتدإ ُب األصل  -
كٝبىة  (،زيد)ألهنا لرب لن  ؛صغمل (قاـ أبوه) ، فجمىة(زيد قاـ أبوه)٫بو:  ،كالكربل ىي الٍب لربىا ٝبىة -
 .1ألف ا٣برب فيها ٝبىة ؛رربل  (زيد قاـ أبوه)
ل ٥با من اإللماب )رثّب من النحاة ٯبعل ا١بمل الٍب ال ٧ب ،ٝبل ال ٧بل ٥با من اإللماب: كىي تسع  -3

 ٔب(:أك ، كالتفمي  بينها ستينافية كاالبتدائية كالتعىيىيةسبعا، فيجمع اال
ٍوثػىرى ، ٫بو: فعىيةأك ـ، ا٠بية رانت ية: كىي ما تكوف ُب مفتتح الكبلاالبتدائ - نىاؾى اٍلكى ًإنَّا أىٍعطىيػٍ

2. 
اٍلًعزَّةى لًلًَّو  ﴿ستيناؼ ربلـ جديد، رقولو تعأب: قطعة لما قبىها النأثناء الكبلـ، م ُب االستينافية: الٍب تقع -

ال ٧بل ٥با من اإللماب،  ،جمىة )إف العزة  ٝبيعا( مستأنفةف ،﴾كىال يىٍحزيٍنكى قػىٍوليهيمٍ الواقعة بعد  ،3﴾جىًميعنا
فػىلىمَّا آتىاىيمىا صىاًلحنا جىعىبل لىوي شيرىكىاءى ًفيمىا آتىاىيمىا فػىتػىعىالىى االستينافيتْب، رقولو تعأب:  واككال ،كقد تقَبف بالفاء

اللَّوي عىمَّا ييٍشرًكيوفى 
ي كىضىٍعتػيهىا أينٍػثىى كىاللَّوي أىٍعلىمي ًبمىا كىضىعىٍت كىلىٍيسى الذَّكىري  قىالىٍت رىبّْ ًإنّْ كقولو تعأب:  ،4

 .5﴾كىاألنٍػثىى
كىصىلّْ عىلىٍيًهٍم ًإفَّ صىبلتىكى سىكىنه  قولو تعأب: والتعىيىية: كىي الٍب تأٌب تعىيبل ٤با قبىها من الكبلـ، ٫ب -

 إنو يهدم إٔب الرب(.، كقد تقَبف بفاء التعىيل، ٫بو: )ٛبسك بالصدؽ ف6 لىهيمٍ 
، فتكوف بْب توضحتقوم ك  :أم ،كتبيْب ،االلَباضية: كىي ا٤بعَبضة بْب شييْب متبلزمْب، كىي تسديد -

 الفعل كفالىو، رقوؿ الشالم:
 أسنة قـو ال ضعاؼ كال لزؿ  * كقد أدررتِب كا٢بوادث ٝبو 

                                                           

 .34-33موصل الطبلب إٔب قوالد اإللماب، لالد األزىمم، ص - 1
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 كالفعل كمفعولو، رقولو :  -
 كالشمأؿصيفا دبورا بالصبا * تبدؿ ك كبدلت كالدىم ذ

 .الميح الغمبية تقابل الصبا( :ريح حارة تأٌب من الشماؿ، كالدبورالشمأؿ: ) 
 كبْب ا٤ببتدإ كا٣برب، رقولو:  -

 نوادب ال ٲبىىنو نوائح  *  كفيهن األياـ يعثمف بالفٌب
وديىىا النَّاسي ػالًَّتي كىقي  وا النَّارى ػػوا فىاتػَّقي ػفىًإٍف لىٍم تػىٍفعىليوا كىلىٍن تػىٍفعىلي بْب الشمط كجوابو، رقولو تعأب: ك  -

كىاٍلًحجىارىةي 
1. 

 كا٢باؿ كصاحبها، ٫بو: )جيت منذ الصباح البارم مسملا(. -
ًإنَّوي لىقىسىمه لىٍو تػىٍعلىميوفى عىًظيمه كبْب الصفة كا٤بوصوؼ، رقولو تعأب:  - كى

2. 
 . 3(لف درىمأا و بػ ك ، ٫بو: )اشَبيتمتعىقوكبْب حمؼ ا١بم  -
ًإنَّوي لىقىسىمه لىٍو تػىٍعلىميوفى عىًظيمه  .فىبل أيٍقًسمي ًبمىوىاًقًع النُّجيوـً قولو تعأب:  وبو، ٫بكبْب القسم كجوا - كى

فبْب ، 4
 ال ٧بل لو من اإللماب. ،كجوابو الَباض (،ال أقسم)فبْب 

لىحى مىٍن تػىزىكَّى﴿ قولو تعأب: و٫ب ،الواقعة صىة السم موصوؿ - كما الواقعة صىة ٢بمؼ يؤكؿ أك ، 5﴾قىٍد أىفػٍ
 ، ٫بو: )لجبت ٩با قدمت(.6ىي: )أف، كأٌف، كري، كما، كلو، ٮبزة التسوية( ،كىذه ا٢بمكؼ ستة ،بعده ٗبصدر

  ،٦بمدة من حمؼ التفسّب ؿ:ك ، األما، كىي لى  ثبلثة أنواع كىي الٍب تكشف لن حقيقةو  التفسّبية: -
كىأىسىرُّكا النٍَّجوىلرقولو تعأب: 

ا ، كقولو تعأب: 7 ًإال بىشىره ًمثٍػليكيمٍ ىىٍل ىىذى
مقمكف بأم ، ٫بو:  ، كالثا٘ب:8

نىا ًإلىٍيًو أىًف اٍصنىًع اٍلفيٍلكى قولو تعأب:  و٫ب ،مقمكنة بأف الثالث:)أشؤت إليو أم اذىب(،  يػٍ فىأىٍكحى
9. 
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 .57لد األزىمم، صموصل الطبلب إٔب قوالد اإللماب، لا - 3
 .76-75سورة الواقعة اآلية -4
 .12سورة األلى  اآلية -5

 .582ص 1جامع الدركس العمبية، الغبلييِب، ج - 6
 .3األنبياء اآليةسورة  -7
 .3سورة األنبياء اآلية -8
 .27سورة ا٤بؤمنوف اآلية -9



                                              التنوعات الداللية للصوائت في المستوى النحوي                الفصل الثاني:                                                             

297 

 

كالقرآف .يسرقولو تعأب:   ،حمفو أـ ٓب يذرمأك الواقعة جوابا لىقسم: سواء ذرم فعل القسم  -
الحكيم

1. 
: رجواب ال -  الشمطية، (لو): )إذ اجتهدت ٪بحت(، كا١بواب بػ ٫بو ،الشمطية (إذا)واقعة جوابا شمط جاـز

ذا اقَبنت ا١بمىة إ: )لوال اجتهادؾ ٤با ٪بحت(، أما ٫بو ،الشمطية (لوال)اجتهدت لنجحت(، كجواب و ٫بو: )ل
.  ،لشمط جاـز االواقعة جواب  رانت ُب ٧بل جـز

األستاذ( ال ٧بل  )لمج :٫بو: )دلل التىميذ كلمج األستاذ(، فجمىة ،ن اإللماببعة ١بمىة ال ٧بل ٥با مالتا -
 ألهنا معطوفة لى  )دلل التىميذ(، كىي ٝبىة مستأنفة. ؛٥با من اإللماب

أك فيكوف إلماُّا رإلمابو، إما النصب  ،يىها إٔب مفمدأك ت كنمن اإللماب: كىي ا١بمىة الٍب ٲب ٝبل ٥با ٧بل  -4
، كىي سبع لى  ا٤بشهور.أك ا٣بفض أك المفع   ا١بـز

األحمؼ ا٤بشبهة بالفعل، ٫بو: أك  ،زيد قاـ أبوه()٫بو:  ،الواقعة لرب: ك٧بىها المفع، إذا رانت لربا لىمبتدأ- أ
لن الفعل  ، ٫بو: )ال رافم يدلل ا١بنة(، كالنصب إذا رانت لربا(النافية لىجنس ال)أك ، (إف زيدا قاـ أبوه)

بىحيوىىا كىمىا كىاديكا يػىٍفعىليوفى فىذى الناقص، رقولو تعأب: 
2. 

كىجىاءيكا أىبىاىيٍم ًعشىاءن يػىٍبكيوفى قولو تعأب:  والواقعة حاال: ك٧بىها النصب، ٫ب- ب
3. 

قىاؿى ًإنّْي عىٍبدي اللَّوً قولو تعأب: ك٧بىها النصب أيضا، ر :الواقعة مفعوال بو- ت
4. 

فىعي الصَّاًدًقينى ًصٍدقػيهيمٍ ىى ك٧بىها ا١بم، رقولو تعأب:  :الواقعة مضافا إليو- ث ا يػىٍوـي يػىنػٍ ذى
5. 

كىمىٍن ييٍضًلًل رقولو تعأب:   ،الفجائية، ك٧بىها ا١بـز (إذاػػ )بأك إذا اقَبنت بالفاء  :الواقعة جوابا لشمط جاـز- ج
اللَّوي فىمىا لىوي ًمٍن ىىادو 

هيٍم سىيّْئىةه ًبمىا قىدَّمىٍت أىٍيًدي﴿، كقولو تعأب: 6 ًإٍف تيًصبػٍ ًهٍم ًإذىا ىيٍم يػىٍقنىطيوفى كى
7. 

كىجىاءى ًمٍن أىٍقصىى اٍلمىًدينىًة رىجيله يىٍسعىىقولو تعأب:  و٫ب ،المفع ؛ك٧بىها حسب ا٤بوصوؼ :الواقعة صفة- ح
8 ،

يىٍسعىى
 ٫بو: )ال مكاف إلنساف أىاف دينو(. ،رـم إنسانا ٰبمي دينو(، كا١بمأ) :٫بو ،نصب، كال8
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 ،مبتدأ (:و: )لىي يقمأ كيكتب(، )لىي٫ب ،ها حسب ا٤بتبوع، المفعالتابعة ١بمىة ٥با ٧بل من اإللماب: ك٧بى- خ
 ، كا٤بعطوؼ لو حكم ا٤بعطوؼ لىيو،)كيكتب( ُب ٧بل رفع ا٤بعطوؼ لى  ٝبىة )يقمأ( :)يقمأ( لربه، كٝبىة :كٝبىة

)كٚبف ( ُب ٧بل  :، كٝبىة(راف))تبدك( ُب ٧بل نصب لرب  :ٝبىة ،كٚبف ( ككالنصب ٫بو: )رانت الشمس تبد
)ال  :كال لّب فيو ألمتو(، ٝبىة ،٫بو: )ال تعبأ بمجل ال لّب فيو لنفسو ،ا١بمأك صب معطوؼ لى  ٝبىة )تبدك(، ن

 ُب ٧بل توريد. ،)ال لّب فيو( الثانية :ُب ٧بل جم صفة لمجل، كٝبىة ،ٔبك لّب فيو( األ
ٲبكننا ذرم أنواع الَباريب العمبية،  ،كالَبريب اإلسنادم شيء كاحد ،ف ا١بمىةإننا قىنا أكُب ىذا السياؽ كٗبا      

، (اريب األساسية ُب الىغة العمبيةنظمية لسانية حديثة لتحىيل الَب  و٫ب)ُب صنيعو  ،حسب ما كرد لند مازف الولم
 لند ادثْب: ،ؿ ٙبديد الَباريب األساسية ُب الىغة العمبيةك اكُّذا ٫ب

ؿ من ك نحويوف يدلونو با٤بسند إليو، أم المرن األأم تمريب يبدأ ٗبا راف العمب ال وى التركيب االسمي: -1
ممربا ا٠بيا، كيىح  لادة ا٤بسند إليو ٝبىة ٲبكن أف أك  ،ف يكوف إما ٝبىة قائمة بذاهتاأأرراف الكبلـ، الذم ٲبكن 

 ف تكوف ممربا ا٠بيا فقط.أٲبكن أك يبا ا٠بيا ذا لرب رو٘ب، تمرأك  ،تكوف تمريبا فعىيا
با٤بسند )ـ( أم  ،فقد دلاه العمب النحويوف القدام  ،الكبلـ، بغض النظم لن نوع تمريبو أما المرن الثا٘ب من   

ألنو يبدأ باالسم، كإ٭با دلوه بالَبريب اال٠بي  ؛الفعل، كُب ا٢بقيقة ٓب يدع النحويوف العمب الَبريب العميب ا٠بيا
ؿ لىَبريب العميب ٲبكن أف يكوف ك األ ألنو يبدأ با٤بسند إليو )ا٤ببتدأ(، كقد رانت حجتهم ُب ذلك أف الَبريب

 أصنافا ٨بتىفة، فيمكن أف يكوف ٝبىة حسب ا٤بثاؿ:
                                                                                                           

                                                                                                                               
                      ـ إ                                        ـ إ                                             

 )مة حوؿ الَبريب اال٠بياا٥بقيقة ا٢بك  ،يكوف تمريبا ا٠بيا ،إف أم تمريب لو ىذه المتبة )مسند إليو ػ مسند، 
 من لبلؿ األمثىة التالية: ،ف يكوف مسندا إليو، كتتبْب األنواع الثبلثة لىَباريب اال٠بيةأؿ ٯبب ك ىي أف ررنو األ

 شالم    زيد- أ
 ـ إ        ـ    
 أبوه شالم      زيد- ب

 ـ إ            ـ         
 أحب ميا حبا ٝبا    زيد- ت

 ـ إ             ـ 

 بالمعيدي أنتراه خيرمن تسمع
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لقد التُب النحويوف العمب القدام  بالَبريب الفعىي، أم الَبريب الذم يبدأ بالمرن  لفعلي:التركيب ا  -2
الفعل، كبشكل لاـ فإف ا٤بسند غالبا ما ٲبثل المرن الفعىي، ىذا المرن الفعىي ٲبكن أف  :، أم(ا٤بسند)الىغوم 

الَبريب الفعىي من األرراف كيتألف  أربعة لناصم.أك  ،ثبلثةأك  ،لنصمينأك  ،يعمل لى  لنصم لغوم كاحد
من لبلؿ  ،ليو(، كيتبْب مفهـو النحويْب العمب لىَبريب الفعىيإمتبة التالية: )ا٤بسند ت ا٤بسند الىغوية ذات ال
 زيد    جاء                                                         ا٤بثاؿ التإب:

 ـ     ـ إ                                                           
من كجهة نظمىم الىسانية، كٲبكن أف  ،ٯبب أف يكوف تمريبا فعىيا ،إف أم تمريب منظم طبقا لىمثاؿ الساب       

الٍب يتمتع ُّا الفعل،  ،يتمتع بالوظيفة نفسها و، كى(اسم فالل)، رأف يكوف (الفعل)يكوف أشياء ألمل غّب 
بغض النظم لن المرن  ،ف يكوف مسنداألعمل لى  العناصم الىغوية، ٲبكن   اكىكذا فإف أم ررن تمرييب قادر لى

، كُب ا٤بثاؿ (اسم فالل)الَبرييب، كٲبكن أف نبْب ىذا من لبلؿ األمثىة التالية، حيث ٪بد ُب ا٤بثاؿ )أ( أف ا٤بسند 
 )ب( فعل صحيح، كُب ا٤بثاؿ )ج( فعل ناقص.

 لمما وى   ضارب- أ
 ـ         ـ إ  
 دزي     رحل- ب

 ـ       ـ إ     
 راف شجالا    زيد- ت

 ـ          ـ إ     
 )ٲبكن أف يتصدر الَبريب، كمع ذلك فإف الَبريب  ،كنبلحظ ُب ا٤بثاؿ األلّب أف الفعل الناقص )راف

 صحيح ٫بويا.
 ،ا٤بسند إليو)ريب الذم يتألف من الَبريب الظمُب: لقد التُب القدام  من النحويْب بالَبريب الظمُب، الَب  -3

أف الفعل كفالىو و االفَباض ىنا ىك  ،(ظمفيا)، كممربا (جار ك٦بمكر)ف يكوف إما ممرب أ، كٲبكن لىمسند (ا٤بسند
 ، كحجة لى  ذلك(الظمُب)ا٤بمرب أك ، (جار ك٦بمكر)من الَبريب الظمُب، كٯبب أف يتبدال ٗبمرب  ،ف ٰبذفاأٯبب 

كالىم أف ")يستقم( ، يقوؿ ابن يعيش: أك ف( يكو )ىي أف الَبريب ا٤بقدر ٰبوم الفعل  ،طبقا لمأم ابن يعيش
ألف  ؛، ليس الظمؼ ٖبرب لى  ا٢بقيقة1"دؾ(لن ك)لمم ك ٦بمكرا، ٫بو: )زيد ُب الدار(أك جارا أك ا٣برب إذا كقع ظمفا 
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)حدث أك  ،الدار ليست من زيد ُب شيء، كإ٭با الظمؼ معموؿ لىخرب كنائب لنو، كالتقديم: )زيدا استقم لندؾ(
كأقامت الظمؼ مقامها، إٯبارا ٥با ُب  ،فهذه ىي األلبار ُب ا٢بقيقة بالتبلؼ البصميْب، كإ٭با حذفتها ،كقع(أك 

 .1الظمؼ من الداللة لىيها
 ريب الظمُب با٤بثالْب التاليْب:كٲبكن أف نبْب الَب 

 ُب الدار    زيد -أ -(1
 ـ إ          ـ          

 ُب الدار ويكوف ى    زيد -ب
 ـ              ـ إ         

 ُب الدار وراف ى     زيد-ج
 ـ إ            ـ      

 اليـو   القتاؿ -أ -(2
 ـ        ـ إ           

 اليـو ويكوف ى     القتاؿ -ب
 ـ              ـ إ        

 البارحة وراف ى     القتاؿ-ج
     ـ              ـ إ       
  ك)فالىو( ٯبب أف ٰبذفا من البنية السطحية  ،فإف الفعل )يكوف( ،نا ُب ا٤بثالْب )ب( ك)ج(الحظرما

 لى  المغم من كجودٮبا ُب البنية العميقة.
الذم يتألف من  ،الَبريب الشمطي والَبريب الشمطي: قد شمح القدام  تمريبا آلم ُب الىغة العمبية، كى -4

سيكوف  ،(2..... إذف ج1)إذا ج :التالية يعمبلف رَبريب كاحد، إف أم تمريب مؤلف من ا٤بعادلة ،تمريبْب اثنْب
 من لبلؿ ا٤بثاؿ التإب، ُب قوؿ ا٤بتنيب: ،كٲبكن أف تمل ىذا ،تمريبا شمطيا
 مىكتو    إذا أنت أرممت الكمٙب- أ
 2ج                    1ج               

 ٛبمدا     كإف أنت أرممت الىييم- ب
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 2ج                   1ج             
 ،ٮبا: الَبريب اال٠بي ،قع أنو قد افَبض ٝبهور النحاة العمب أف ىناؾ تمريبْب أساسيْب ُب الىغة العمبيةكالوا    

لى  المغم من  ،كالَبريب الفعىي، كقد التربكا الَبريب الظمُب تمريبا ا٠بيا، رما التربكا الَبريب الشمطي تمريبا فعىيا
 أنو تمريب مؤلف من أرثم من ٝبىة كاحدة.

كالَبريب اال٠بي، مع كجود  ،الَبريب الفعىي :ٮبا ،ذا فإف الىغة العمبية تتألف من تمريبْب أساسيْبكىك     
 حسب ما يىي: ،الٍب ٙبكم ىذين الَبريبْب، كٲبكن توضيح ىذين الَبريبْب كضوابطهما ،الضوابط
 مسند إليو(. –الَبريب الفعىي: )مسند  -1
 مسند(. -الَبريب اال٠بي: )مسند إليو -2

أك ٯبب أف ٰبذؼ الفعل )يكوف( من الَبريب الكو٘ب، )الظمُب( إال إذا راف ُب الزمن ا٤باضي )راف(  -3        
 ُب الزمن ا٤بستقبل )سيكوف(.

فإذا جاء الػػ )ـ إ( قبل  ،لقد التمد التصنيف النظمم لىَباريب النظمية العمبية لى  طبيعة األرراف الىغوية"ك     
فإف الَبريب سيكوف فعىيا، إف ىذا التفمي  بْب  ،ف ا٠بيا، كإذا جاء الػػ )ـ إ( بعد )ـ(فإف الَبريب سيكو  ،)ـ(

 .1"لو كجوه ػ ببلغية ػ كظيفية دقيقة لتحديد ا٤بعُب ،كاال٠بي ،الَبريب الفعىي
 التقديم كالتأخير:  -7

ف ا٤بسند إليو فيهما أما يدرؾ ي كالفعىي، كا٤بتأمل ٥ببنوليها اال٠ب ،قد سب  لنا ا٢بديث لن ا١بمىة العمبية       
اال٠بية متكونة فا١بمىة  الذم يأٌب فيما بعد العامل. ،ا٤بوقعأك  ،كفقا لفكمة العامل ،كاحد، مهما تعددت تسمياتو

ل لىيها ماالىذاف يظبلف دالْب لى  العمىية اإلسنادية، سواء أدلىت العو  (،ا٤بسند إليو كا٤بسند) من لنصم اإلسناد
 ُب ٝبيع األحواؿ.  وى وىو، كا٤بسند ى و٤بسند إليو ىأـ ٓب تدلل، فا

صالة المتبة ُب ا١بمىة مضبوطة، كف  االستعماؿ الىغوم أا ٱبضع ٢بكم المتبة ُب ا١بمىة، ك كلنصم اإلسناد ىذ      
الٍب ٙبتىها   ،افوظة تشمل تىك ا٤بواقع الثابتةأك كالمتبة الثابتة  ا١بارم لى  النس  العميب )ا٤بسند إليو + ا٤بسند(.

كُب ىذا اإلطار سنتذرم  ،كإال التل نظاـ الَبريب ،حيث ال ٯبوز ٙبويىها ،رل كحدة لغوية دالل الَبريب الىغوم
منزؿ قفا )ؿ، من معىقة اممئ القيس، فقاؿ: ك حْب غّب رتب كحدات الشطم األ ،٤بثاؿ الذم استعاف بو ا١بمجا٘با

العبثية بوحدات الَباريب الىغوم، حيث إف ا٣بمكج من لتب  بذلك رل مظاىم  (،ذرمل من نبك من حبيب
 يؤدم إٔب ضياع التفاىم بْب البشم. ،الٍب ٙبكم ىذه الوحدات ،العبلقات التأليفية
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رل ما "تؤثم ُب معُب الكبلـ، ك٥بذا فػػ الٍب تقتضي المتب افوظة، كالٍب ،كقد بْب العىماء الوحدات الىغوية     
 ،كاالستفهاـ ،كالتنبيو ،مضمونو، كإف راف حمفا فممتبتو الصدر، رحمكؼ النفي كيؤثم ،يغّب معُب الكبلـ

كإٌف أثمت ُب  ،كاألفعاؿ الناقصة، فإهٌنا ،رأفعاؿ القىوب  ،كإٌف كألواهتا، كغّب ذلك، كأما األفعاؿ ،كالتخصيص
             .1"األفعاؿ كإجماء ٥با  ٦بمل سائم ،ٓب تىـز التصدر ،مضموف ا١بمىة

 ،فيفيد كظيفة معينة ،ُب ىذا القوؿ، ٍب إٌف رل ما يغٌّب كظيفة الكبلـ ،الرتكاز لى  ا٤بعط  الوظيفي كاضحفا    
كإف تغّب معُب ا١بمل،  ،رانت رتبتها ثابتة، لكن األفعاؿ ،رتبتو الصدر، ك٤با رانت األدكات تفيد معُب ُب غّبىا

ق( 316)ت مواقعها. كُب اإلطار ذاتو يبْب ابن السماججاز فيها ٙبويل  ،فإهٌنا ٤با رانت ٙبمل معا٘ب ُب أنفسها
الٍب ال ٯبوز تقدٲبها، الصىة لى  ا٤بوصوؿ، كالضمّب  فالثبلثة لشم" إذ قاؿ: ،األشياء الٍب ال ٯبوز اإللبلؿ ٗبواقعها

حكمها لى  الظاىم ُب الىفظ كا٤بعُب إالٌ ما جاء لى  شميطة التفسّب، كالصفة لى  ا٤بوصوؼ، كٝبيع توابع االسم 
اتصل بو حمؼ زائد ال يتقدـ لى  أك حكم الصفة، كا٤بضاؼ كما اتصل بو لى  ا٤بضاؼ، كما لمل فيو حمؼ 

ا٢بمؼ، كما شبو من ىذه ا٢بمكؼ بالفعل فنصب كرفع فبل يقدـ ممفولو لى  منصوبو، كالفالل ال يقدـ لى  
ال يقدـ  ،األفعاؿ الٍب ال تتصمؼ رذلكالت أجزاؤه لى  ٭بط معٌْب، ك فبل ٯبوز اإللبلؿ بكل نظاـ تو . 2"الفعل

فبل  ،ال يقدـ ما بعدىا لى  ما قبىها، كلما فيو معُب الفعل ،لىيها ما بعدىا، كالصفات ا٤بشبهة بأ٠باء الفالىْب
 .3كال يقدـ ممفولو لى  منصوبو ،يقدـ ا٤بنصوب لىيو

 ،ُب الَباريب األساسية ،يفة إضافيةأٌف رل كحدة لغوية تفيد كظ ،الشيء الذم نبلحظو من ىذا اإلحصاءإف      
را١بار   ،اإلحبلؿ ٗبوقعهالو ال ٯبوز  ،أٌف رل نظاـ ال يقـو إالٌ ٔبزئية اُب رل إ٪باز لغوم، رم ،رتبتها ثابتة ك٧بفوظة

ا٢بسن بن أيب  وقاؿ أب حيث تكوف ىذه ا٤بكونات رالشيء الواحد، ،كاَّمكر، كالصىة كا٤بوصوؿ، كالتابع كا٤بتبوع
ٟبس ىي ٗبنزلة شيء كاحد، ا١بار كاَّمكر رالشيء الواحد، كا٤بضاؼ كا٤بضاؼ إليو رالشيء الواحد، ": المٌبيع

فهذه  ،4"كالفعل كالفالل رالشيء الواحد، كالصفة كا٤بوصوؼ رالشيء الواحد، كالصىة كا٤بوصولة رالشيء الواحد
 تتعْب كظيفتهما بمتبهما الثابتة. ،األشياء ال تقـو إالٌ ٗبكونْب
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 ،دأ التقدٙب كالتألّبما ًب االصطبلح لىيو ٗبب وكى ،غّب أٌف النظاـ ا٤بتبع ُب تمتيب لناصم الَبريب العميب    
٧بولة، فالمتبة األصىية  :الثانيةُب المتبة ك  ،أصىية ٧بفوظة :ٔبك ُب المتبة األ ،الذم أفمز صوتْب اثنْب لىجمىة العمبيةو كى

 (،لرب مبتدأ+: )ُب ا١بمىة اإل٠بية تقتضي
 مفعوؿ بو+ل(، ك)فع فالل+(، ك)لرب+ مبتدأ) فينتج لنها: ،أما ا٢بالة اولة(، ك فالل فعل+: )كُب ا١بمىة الفعىية

يقابىها رذلك  ،كشيوع مساحة المتبة افوظة ،كجود النمطْب معا ،ستعماؿ الىغومكيؤرد اال(. فالل فعل+
 مساحة من استعماؿ المتبة اٌولة.

كا٤بدركسة ُب باب التقدٙب كالتألّب، فقد  ،ة اولة ٓب تعمؼ ىذه الصيغة الشائعة لند النحويْبىذه المتبك"      
حيث التربت لغة ال  ث(،أرىو٘ب الرباغي) ةغرى  ،أهٌنا ٥بجية شاذة ال يقاس لىيهابكصفت  ،جاءت أ٭باط ألمل

قولو و ٫ب ،دت حٌب ُب القمآف الكمٙبكقد كر  ،بمغم كجودىا ُب االستعماؿ العميب القدٙب ،تمق  إٔب درجة الفصاحة
كىأىسىرُّكا النٍَّجوىل الًَّذينى ظىلىميوا تعأب:

يتعاقبوف فيكم مبلئكة بالىيل كمبلئكة ): ُب ا٢بديث الشميفكجاء  ،1
(، ظىمو٘ب الٌناس: )رقولنا مثبل  ،كقد بقيت ىذه الظاىمة شائعة ُب رثّب من الىهجات العمبية ا٢بديثة، 2(بالٌنهار

 .3"كالىهجات القدٲبة ،كىذا رٌىو امتداد لؤلصل الٌسامي (،كنا ا١بّبافزار )ك
لتحقي   ؛كإصابة غمض ا٤بتكىم ،كٙبقي  ممادىا ،رريزة أساسية ُب ببلغتها ،كٲبثل التقدٙب كالتألّب ُب بناء ا١بمىة    

ٍب يؤديها التقدٙب كالتألّب ال ،التواصل بينو كبْب ا٤بخاطب، كقد ٙبدث لبد القاىم ا١بمجا٘ب رثّبا لن تىك الوظيفة
 :4بأٌف التقدٙب يأٌب بصفتْب رألك  ،ُب الكبلـ

 :تقديم على نية التأخير- أ
 ،الذم راف لىيو، كُب جنسو الذم راف فيو، رخرب ا٤ببتدأ ،كذلك ُب رل شيء أقمرتو مع التقدٙب لى  حكمو     

فمعىـو  (،ضمب زيد لممك) ـ لى  الفالل رقولنا:إذا تقد ،كا٤بفعوؿ (،منطى  زيد) قولنا: و٫ب ،إذا تقدـ لى  ا٤ببتدأ
ممفولا بذلك، كيكوف ذلك ، من روف ىذا لرب مبتدأ ،نا لىيوآب ٱبمجا بالتقدٙب لما ر(لممك)ك (،منطى ) أفٌ 

 .رما يكوف إذا ألمت  ،مفعوال منصوبا، كمنصوبا من أجىو
 تقديم ال على نية التأخير: -ب
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كإلمابا غّب إلمابو، كذلك أف ٘بيء إٔب  ،ك٘بعىو بابا غّب بابو ، حكمأف تنقل الشيء من حكم إٔب" وكى      
فتقدـ تارة ىذا لى  ذلك، كألمل ذلك لى   ،كيكوف لربا لو ،ٰبتمل رل كاحد منهما أف يكوف مبتدأ ،ا٠بْب

 ىذا ٓب تقدـ فأنت ُب (،ا٤بنطى  زيد) :كألمل (،زيد ا٤بنطى ) :فتقوؿ ممة (،زيد ا٤بنطى ػػػ )ىذا. كمثالو ما تصنعو ب
الذم راف معو مع التألّب، فيكوف لرب ا٤ببتدأ رما راف، بل لى  أف  ،ال لى  حكموو لى  أف يكوف ٧ب (ا٤بنطى )

لى  أف يكوف مبتدأ رما راف، بل لى  أف ٚبمجو من   (زيد)لم ؤ كرذلك ٓب ت ،إٔب رونو مبتدأ اتنقىو من رونو لرب 
 :كجهة لبد القادر ا١بمجا٘ب صفتاف ٙب كالتألّب منكمن ىنا فىىتقد. 1"رونو مبتدأ لى  رونو لرب

حيث ٓب ٱبمجا ُب  ،ا٤بفعوؿ لى  الفاللك كمسألة تقدٙب ا٣برب لى  ا٤ببتدأ،  ،ٔب: التقدٙب لى  نية التألّبك األ       
رغم تقدمو إال أنو بقي ٧بافظا لى   (:لمم) (،ضمب لمم زيدا) :فمثبل ،حالة التقدٙب لن حكمهما اإللمايب

الذم يكوف بنقل ك  ،تقدٙب لى  نية التألّب :و اإللمايب، كحافظ لى  لبلمتو اإللمابية، كُب الصيغة الثانيةحكم
لىتقدٙب  (،هناية اإلٯباز) رونو مبتدأ. كٯبعل صاحب ٔب إلماب، فيخمج ا٣برب لن رونو لربا إٔبإمن إلماب  ،شيء

 :2دكالي كأسباب أٮبها
 ـ.الكبل التألّب ألي  ٗبا اتصل من أف يكوف -
ينبغي أف  (،زيد قالد)لبار ُب قولك: ، كذلك من األلبار كالصفات، فاألؿ ألمؼ من الثا٘بك أف يكوف األ -

 ،كُب ممتبتها ،حينيذ لى  حقها  قبفت ،ما تعمؼ األلبار لنو ٗبا ال تعمفو ،لتطىع نفسو بذرمؾ (؛زيد)يبتدئ بذرم 
 ؛فإنو لص بالتقدٙب (،قاـ زيد)رقولك:   ،رل لرب إال األفعاؿفهذا أصل الكبلـ ُب   (،زيد قائم)كذلك ُب قولك: 

 منو. وراف ال ٱبى   إذ ،لقوة تعىقو با٤بخرب لنو
 
 
 أسباب التقديم كالتأخير: -7-1

الٍب لدىا  ،لمكج لن المتبة األصىية وى ،تقدٙب ا٤بفعوؿ لن الفعل كالفاللأك  ،إف تقدٙب ا٣برب لن ا٤ببتدأ     
جتهاد االإٔب كىذا ما حذا بالنحويْب  ،باألحمل فمض المتبة اولةأك جد أك اقع الىسا٘ب النحاة رذلك، لكن الو 

 ،حسب ثقافتو النحوية ،٥با ٫بن اليـو بالدراسة، كيقف رل منها موقفاك انتن ،أحدثوا ٚبمٯباتفإلٯباد ا٤بربر، 
درروا أف اإلٝباع حولو قد ال كأ ،جىيا أف القدماء تفطنوا إٔب طبيعة اجتهادىمك كحسب طبيعة منهجو، كلكن ما يبد

ألذت  :لندما سيل ذات ممة لن ما استنبطو من لىل النحو ،كىذا ما لرب لنو ا٣بىيل بن أٞبد الفماىيدم، يتم
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كلمفت  ،أف العمب نطقت لى  سجيتها كطبالها"، فأجاب: ؟ىذه العىل لن العمب أـ الَبلتها من نفسك
٤با لىىتو منو، فإف  ،ت أف ٗبا لندم أنو لىةىكالتى ،ٓب ينقل ذلك لنها كإف ،كقاـ ُب لقو٥با لىىو ،مواقع ربلمها

دلل  ،فمثىي ُب ذلك مثل رجل حكيم ،ف تكن ىناؾ لىة لو ألملإالذم التمست، ك  وفه ،أرن أصبت العىة
 ،الرباىْب الواضحةأك  ،ه حكمة بانيها با٣برب الصادؽدكقد صحت لن ،دارا ٧بكمة البناء لجيبة النظم كاألقساـ

فجائز أف يكوف ، قاؿ: إ٭با فعل ىكذا لعىة رذا كرذا... ،كا٢بجج البلئحة، فكىما كقف ىذا المجل ُب الدار
ىذا الذم دلل الدار، كجائز أف يكوف فعىو لغّب تىك العىة، إال  ،ا٢بكيم البا٘ب لىدار فعل ذلك لىعىة الٍب ذرمىا

ىي ألي  ٩با  ،ف سنح لغّب لىة ما لىىتو من النحوأف يكوف لىة ذلك. فإ ،أف ذلك ٩با ذرمه ىذا المجل ٧بتمل
  .1"ذرمتو لىمعموؿ فىيأٌب ُّا

كطمي   ،لىم منتزع من استقماء ىذه الىغة، فكل من فمؽ لو لن لىة صحيحة و٭با ىإ" :قوؿ ابن جِبمثىو ك         
وضولية الوالدة الوالية، ال ، كا٤ببلحظ أف ىذه المؤية ا٤بنهجية تتسم با٤ب2"فكمه ككأبا لمم  ،راف لىيل نفسو  ة،هنج

ف تقديس االجتهاد إحيث  ،كال تقىل من قيمة أم اجتهاد ،كال تقصي الغّب ،كال تتعصب لمأم ،تىغي رأم اآللم
فتح كاسع  ،نو ُب التبلؼ الناس ُب ا٢بكمإو أف يعي  البحث كاالجتهاد، حيث من شأن ،كااللتقاد بصوابو الدائم

 لباب االجتهاد.
 ،اجتهاد ُب تفسّب الىغة وكالنح ،ال لىقدماء كال ادثْب ،ليس حكما لى  فية دكف ألملو ُب النح كإف البحث     

 كال يقتصم لى  زمن ٧بدد. ،ال ٙبتكمه ٝبالة معينة
 كالببلغة: والتقديم كالتأخير بين النح 7-2
التقدٙب كالتألّب، جوازه تتصل بشمكط  ،لمابيةإدٙب كالتألّب من كجهة نظم ٫بوية التق ولاِب لىماء النح     

د جوانب النظاـ الىغوم أح وى والنحك  ية أسىوبية تعبّبية.أك من ز  ،ككجوبو، كامتنالو، بينما لا١بو لىماء الببلغة
منسجمة فيما ك  ،طار شبكة متدالىةإيندرج ضمن  والنحوم فحسب، فالنح الىغة ال تقـو با٤بستولإذ العميب، 
لن األنساؽ  ،قد قنن لظاىمة التقدٙب كالتألّب، فإف ذلك ال يبق  ُب معزؿو و اف النحتنتج لنها الىغة، كإذا ر ،بينها
 ،ىنا اإلشارة إٔب لبد القاىم ا١بمجا٘ببوجود نس  لغوم ٧بكم، كٯبدر بنا فتحق  ا٤بعُب ال يتم إال  األلمل، الىغوية

كيمبطو بالنظم، بالتبار  ،النحو دكف منافس، فا١بمجا٘ب يتحدث لن سىطة ،الٍب تَببع لى  ذركهتا ،كنظمية النظم
كالىم أف ليس النظم إال أف تضع ربلمك الوضع الذم "فيقوؿ:  ،أساس ُب ٙبقي  صحة النظم من لدمو والنح

يقتضيو لىم النحو، كتعمل لى  قوانينو كأصولو، كتعمؼ مناىجو الٍب هنجت فبل تزيغ لنها، كٙبفظ المسـو الٍب 
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أننا ال نعىم شييا يبتغيو الناظم بنظمو غّب أف ينظم ُب كجوه رل باب  ر٠بت لك فبل ٚبل بشيء منها، كذلك
كفمكقو، فينظم ُب ا٣برب إٔب الوجوه الٍب تماىا ُب قولك: زيد منطى ، كزيد ينطى ، كينطى  زيد، كمنطى  زيد، كزيد 

 .1"منطى  وا٤بنطى ، كزيد ى وا٤بنطى ، كا٤بنطى  زيد كزيد ى
فا١بمىة ليست تطارد كحدات لغوية،  ،ٙبقي  ا٤بعُبك  ،ُب إٯباد الىحمة ُب النظم ،حويؤرد ا١بمجا٘ب كظيفة الن     

 ،ا٤بتىقي، فالثابت ُب العقلأك لدل ا٤ببدع  ،٭با ىي تصور ذىِب مسب إسم، ك الفعل يطارد االسم، كاالسم يطارد اال
 وُب قىب النظم، فهو ٘ب يضع النحإف لبد القاىم ا١بمجا"، (٨برب لنو)ك (،٨برب بو)حٌب يكوف فيو   (لرب)أال يكوف 

باب رثّب الفوائد  وى"بقولو:  ،لقد لو فصبل استهىو ،، ففي حديثو لن التقدٙب كالتألّب2"بالنسبة لو قانوف النظم
 ،كال تزاؿ تمل شعما ،جم ااسن، كاسع التصمؼ بعيد الغاية، اليزاؿ ييفَب لك لن بديعو، كيفضي بك إٔب لطيفة

كحوؿ  يا،أف قدـ فيو شي ،كلطف لندؾ ،لديك موقعو، ٍب تنظم فتجد سبب أف راقكيمكقك مسمعو، كيىطف 
كذلك ُب شيء  ،كالىم أف تقدٙب الشيء لى  كجهْب، تقدٙب يقاؿ إنو نية التألّب ،الىفظ من مكاف إٔب مكاف

 ،ى  ا٤ببتدأرخرب ا٤ببتدأ إذا قدمتو ل  ،كُب جنسو الذم راف فيو ،أقمرتو مع التقدٙب لى  حكمو الذم راف لىيو
ٓب ٱبمجا  (لمم)ك (منطى )معىـو أف  (ضمب لممان زيد)ك (منطى  زيد)رقولك   ،كا٤بفعوؿ إذا قدمتو لى  الفالل

فيقوؿ  الثا٘ب، ؿ لىتقدٙب كالتألّب، أما النوعك بالتباره النوع األ ،كقد تطمقنا آنفا إٔب ىذا ،3"بالتقدٙب لما راف لىيو
غّب  كإلمابا ،ك٘بعىو بابا غّب بابو ،ن لى  أف تنقل الشيء من حكم إٔب حكمكلك ،ال لى  نية التألّب"لنو أنو 
  .4"إلمابو
 
 ذرمنا آنفا أف ٝبىة ربلـ العمب قسماف: المبني كالمعرب: -8
  معرب: -1

ممرت )ك (،رأيت زيدا)ك (،جاء٘ب زيد) :ُب (،زيد) :مثل ،بالتبلؼ العوامل ،ما ال ٚبتىف حمرة آلمه وى"ك     
 وىعمب ُب ربلـ العمب ا٤ب. ك 5"لمابكالداؿ ٧بل ٧بل اإل ،لمابإكالضمة  ،معمب (:زيد)ك ،لامل :(جاء)ك، (بزيد
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توريد، رما يكوف كنوف ال ،مط لىوه من نوف النسوةشب ،بشمط كقولو ُب تمريب، كالفعل ا٤بضارع ،االسم ا٤بتمكن
  .ٕبسب موقع زيد ُب ا١بمىة ،تتقديما، كيظهم جىيا التبلؼ الصوائأك حدل ا٢بمكؼ لفظا إااللتبلؼ ُب 

االسم  :ا٤بعمب با٢بمرات أربعة أنواعف ،كاآللم يعمب با٢بمكؼ ،كا٤بعمب قسماف أحدٮبا يعمب با٢بمرات       
حضمت : )٫بو ،كٝبع ا٤بؤنث السآب (،لمج األطفاؿي مبتهجْب) :٫بو ،كٝبع التكسّب (،٧بمده ) :٫بو ،ا٤بفمد

، كٓب يتصل بآلمه ضمّبأك سبوؽ بناصب ، كا٤بضارع غّب ا٤ب(السيداتي رىهن ٰبضم ا٤بتساب  الجتياز ) :٫بو ،جاـز
 .(االمتحاف

 :1لماب أقساـ ثبلثةكاإل -
 قولو تعأب: و٫ب ،كغّب ا٤بنتهية ٕبمؼ لىة ،ا٢بمرة الظاىمة ُب آلم الكىمة ا٤بعمبة وكى االعراب اللفظي: -1
 ًمٍّْدرىاران  عىلىٍيكيم السَّمىاءى  يػيٍرًسل

2. 
لمابية لى  آلم الكىمة، فنقوؿ أف ا٢بمرة مقدرة لى  آلمه، كال تظهم فيو ا٢بمرة اإل لتقديرم:اعراب اإل -2

ع  الطالب لكسب ا٤بزيد من يس) :الياء، ٫بوأك  واكالأك ا٤بعتىة اآللم باأللف  ،كيكوف ُب الكىمات ا٤بعمبة
 (.النجاح

ىذه ) :٫بو ،ُب االسم ا٤بقصورك أ (ىذا ألي) :٫بو، كُب ا٤بضاؼ إٔب ياء ا٤بتكىم ُب االسم الصحيح -
فإذا أ٠بينا شخصا  ،اكي إف راف ُب ٝبىةأك ، كا٤بسم  بو (أتقي شم لدكم) :٫بو ،، كاالسم ا٤بنقوص(لصام

مت حضم ٧بمد، كشك) :٫بو ،لماب مقدرالماُّا ُب ا٢باالت الثبلثة لئلإكيكوف  ،بكىمة مبنية تظل لى  لفظها
كرفعا لى  آلمه، حٌب كإف ٠بينا  ،كجما ،لماب نصبافتقدر حمرات اإل (،٧بمد، كحضمت ٕبضور ٕبضور ٧بمد

  (.ت ٕبضور جادى ا٢ب ا٢ب ، كحضم  حضم جادى ا٢ب ، كشكمت جادى ) :فنقوؿ (،جادى ا٢ب ) :٫بو ،شخصا ٔبمىة
معمب  وما ى ،حل ٧بىوو بالتبار أف ما يعمب ىذا اإللماب ل :أم ،تغّب التبارم وكى عراب المحلي:اإل -3

لماب إكفيما يىي مىخص ٢بمرات . فإلمابو ليس مقدرا كال ظاىما ،٦بزكماأك ٦بمكرا أك منصوبا أك و ممفولا لكاف ٧بى
 :3األ٠باء

 الجر النصب الرفع االسم
 الكسمة الفتحة الضمة االسم ا٤بفمد
 الكسمة الفتحة الضمة ٝبع التكسّب

                                                           

 .200قوالد الىغة العمبية، يوسف ا٤ببل، ص - 1
 .11سورة نوح اآلية -2
 .200قوالد الىغة العمبية، يوسف ا٤ببل، ص -3



                                              التنوعات الداللية للصوائت في المستوى النحوي                الفصل الثاني:                                                             

2:8 

 

 الكسمة الكسمة الضمة ٝبع ا٤بؤنث السآب
 الياء الياء  واكلا ٝبع ا٤بذرم السآب
 الياء األلف  واكال األ٠باء ا٣بمسة

 الفتحة الفتحة الضمة ا٤بمنوع من الصمؼ
 الكسمة ا٤بقدرة الفتحة الظاىمة الضمة ا٤بقدرة ا٤بنقوص

 ا٤بقصور كا٤بضاؼ إٔب
 ياء ا٤بتكىم

 الكسمة ا٤بقدرة الفتحة ا٤بقدرة الضمة ا٤بقدرة

 
 :1آلٌبفتكوف را ،لماب األفعاؿإأما حمرات  -

 الجـز النصب الرفع الفعل
 السكوف الفتحة الضمة ا٤بضارع الصحيح اآللم

 حذؼ حمؼ العىة الفتحة ا٤بقدرة الضمة ا٤بقدرة ا٤بضارع ا٤بعتل اآللم باأللف
 حذؼ حمؼ العىة الفتحة الظاىمة الضمة ا٤بقدرة كالياء واكا٤بضارع ا٤بعتل اآللم بال

 حذؼ النوف لنوفحذؼ ا ثبوت النوف األفعاؿ ا٣بمسة
 
 
 
 2فيما يىي ،لمابكٲبكن التصار حمرات اإل: 
  .لماآلما يسبب ٢بوؽ لبلمة معينة ب و: كىالعامل -1
 فظهمت لىيها لبلمة ما. ،الكىمة الٍب تأثمت بسبب لارجي و: كىالمعموؿ -2
 غّبىا.أك  ا٦بمكر أك ظمفا أك مفعوال بو، أك  مثل روهنا فالبل، ،لو٥بادكم ،ما ٰبدد كظيفة الكىمة و: كىالموقع -3
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كىي ثبلث  ،ُب أبواب النحو، كتكوف إما حمرة ، تدؿ لى  مواقع الكىمة ا٤بختىفة: كىي اإلشارة الٍبالعبلمة -4
إما بغياب ا٢بمرة أك  (الياءك  واكاأللف كالنوف كال) :كىي أربعة ،حمؼأك  (مةالضمة كالفتحة كالكس) :حمرات

 حذؼ النوف.كإما  ،كإما حذؼ اآللم (،سكوف)ال
إذا ٙبق  معو العامل، كا٤بقصود با٤بشاُّة ا٤بناسبة، أم االسم ا٤بعمب  ،فقد يتحق  ا٤بعُب ا٤بقتضي لئللماب       
فبل  ،لمابكا٤باضي مناسبة مؤثمة ُب منع اإل ،كاألمم بغّب البلـ ،ا٢بمؼ وكى ،الذم ٓب يناسب مبِب األصل ،ا٤بمرب

 .(يوميذ) :٫بو ،يدلل ُب ا١بم ا٤بناسب الغّب مشابو
 :األ٠باء ا٤بعدكدة العارية لن ا٤بشاُّة ا٤بذرورة معمبة، فا٤بعمب ليس من قولك (الكشاؼ)كقد جعل صاحب      

ماـ لبد القاىم ا١بمجا٘ب أف الترب اإلك٥بذا  ،لماب لى  الكىمة بعد الَبريببإجماء اإل وألمبت الكىمة، بل ى
 ،د الَبريب، كالترب ابن ا٢باجب ضمكرة حصوؿ االستحقاؽ بالفعلالعبلمة ىي الصبلحية الستحقاؽ اإللماب بع

 ٥بذا ارتكز لى  الَبريب ُب مفهومو. ،مع الصبلحية
زيدو ػػػ )ر  ،كالتنوين ،نولاف: نوع يستوُب حمرات اإللماب" (،كنتمالفعل ا٤بضارع كاالسم ا٤ب)كا٤بعمب بنوليو       
  ،كٰبمؾي بالفتح موضع ا١بمٌ  ،كالتنوين ،كنوع ٰبذؼ لنو ا١بمٌ  (،كنماأل)رما يقاؿ لنو   ،كيسم  ا٤بنصمؼ (،كرجلو 
 .1"غّب ا٤بنصمؼ :كيسم  (،الـ التعميف)و تدلىأك إال إذا أضيف  (بماىيمإك  ،أٞبدػػػ )ر

االسم الذم  وى ،كلند النحاة ،ظمؼ منوأك  ،لمابف ا٤بعمب اسم مفعوؿ من اإلإ" (الكشاؼ)رما ٪بد ُب       
لماب حصوؿ استحقاقو فبعضهم التربكا مع صبلحية اإل ،لمابمناسبة معتربة ُب منع اإل ،صلٓب يناسب مبِب األ

بتىك  ،الذم ٓب يناسب مبِب األصل ،يتحق  معو لامىو ،فىذا لمفوه بأنو االسم ا٤بمرب مع غّبه تمريبا ،بالفعل
٫بو:  ،األ٠باء العارية لن ا٤بشاُّة جعىواك  ،فىم يعتربكا الَبريب ا٤بذرور ،كبعضهم ارتفوا بتىك الصبلحية ،ا٤بناسبة

٭با ٠بي إك  ،لماب لى  آلمهأجمل اإل :مأ ،لمبأٗبعُب أنو  ،ا٤بضارع ى طبلؽ ا٤بعمب لإك  ،بكم، لممك، زيد)
كاالسم ا٤بذرور  ،لمابرما لمفت ُب اإل  ،زالة الفسادإأك اإلظهار  :ٗبعُب ،لمابألنو من اإل ؛االسم ا٤بذرور معمبا

كا٤بعمب ُب  ،2"فا٤بعمب لن ىذا اسم مكاف ،زالة فساد التباس بعض ا٤بعا٘ب ببعضهاإكمكاف  عا٘ب،ظهار ا٤بإ٧بل 
 .3(Noun declinal)أما ُب الفمنسية فيصطىح لىيو ك  (،Declinal noun)اإل٪بىيزية 

                                                           

، 53-52ـ(، ص1995-ق1416/)1، العكربم، ٙبقي  لبد اإللو النبهاف، دار الفكم دمش  طا٤بفصل كالىباب ُب لىل النحو كاإللماب - 1
 .33ـ، ص1/1993يماجع ا٤بفصل ُب صنالة اإللماب، الز٨بشمم، ٙبقي  لىي بو مىهم، مكتبة ا٥ببلؿ بّبكت ط

 .203ص 3ُب اصطبلحات الفنوف، حسن لاف القنوجي، ج جامع العىـو-دستور العىماء  - 2
، التهانوم، تقدٙب رفي  العجم، ٙبقي  لىي دحمكر، نقىو إٔب العمبية لبد ا ا٣بالدم، ت -3 مٝبو يماجع  رشاؼ موسولة اصطبلحات الفنوف كالعىـو

 .1581ص 2ـ، ج1/1996إٔب اإل٪بىيزية جورج زينا٘ب، مكتبة لبناف ناشمكف بّبكت ط
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بالتبلؼ العوامل لفظا  ،ما التىف آلمه ولماب كىمن اإل ،لى  صيغة اسم ا٤بفعوؿ وإذا فا٤بعمب ما ى     
فهذا األلّب ال  ،ٱبمجو لن ا٤ببِب ،قديما، كا٤بماد بالىفظ را١بنس شامل لىمعمب كلىمبِب، كالتبار التبلؼ العواملكت

 مبِب لىيو.و بل ى ،سكونو ال يكوف بسبب لامل لارجيأك بالتبلؼ العوامل، فحمرة آلمه  ،ٱبتىف آلمه
اإلسناد و قيل ا٤بماد بالَبريب ى"ك ،1بِب األصلا٤بمرب الذم ال يشبهو ماالسم ا٤بعمب بكقد لمؼ ابن ا٢باجب      

لن  ،كسائم الفضبلت ،كا٤بفاليل ،، كيمد لىيو لمكج ا٤بضاؼ إليو(غبلـ زيد) :٫بو ،ليخمج لن ا٢بد ا٤بضاؼ
كدلل ا٤بضاؼ إليو، كيمد لىيو ا٤ببتدأ  ،الَبريب الذم مع العامل، فخمج ا٤بضاؼ وا٢بد، رما قيل أف الَبريب ى

رما الترب الكوفيوف أف رل   ،لامل فيهما والذم ى ،ال مع االبتداء ،كاحد منهما ممرب مع اآللمفإف رل  ،كا٣برب
 .2"الذم يتحق  معو العامل ،كاألجدر التبار الَبريب ،منهما لامل ُب اآللم

كمنو فا٤بعمب ما ىو لى  صيغة اسم ا٤بفعوؿ من اإللماب كىو ما التىف آلمه بالتبلؼ العوامل لفظا كتقديما، 
كا٤بماد بالىفظ ا١بنس كيشمل ا٤بعمب كا٤ببِب، كالتبار التبلؼ العوامل ٱبمجو من ا٤ببِب، فآلم االسم ا٤ببِب ال ٱبتىف 

 –ا٢بمرة أك السكوف  –بالتبلؼ العوامل، فحمرتو أك سكونو ال تنتج لن لامل لارجي بل ىو مبِب لى  أحدٮبا 
، كا٤بماد بالَبريب ىو اإلسناد 3"ذم ٓب يشبو مبِب األصلاالسم ا٤بعمب با٤بمرب الٌ "كُب ىذا قاؿ ابن ا٢باجب: 
)لتبة البيت(. ٩بٌا ٱبمج ا٤بضاؼ إليو كا٤بفاليل كسائم الفضبلت لن ا٢بد، فالَبريب  :ليخمج لن حد ا٤بضاؼ ٫بو

لم يمتبط بالعامل، فخمج ا٤بضاؼ كدلل ا٤بضاؼ إليو كا٤بفاليل كلىيو فا٤ببتدأ كا٣برب رل كاحد منهما ممرب مع اآل
ال مع االبتداء إذ يعترب العامل فيهما، كقد الترب الكوفيوف أف  رل منهما لامل ُب اآللم، فالَبريب يتحق  مع 
العامل كبو يتحٌق  ا٤بعُب ا٤بقتضي لئللماب، كا٤بشاُّة تعِب ا٤بناسبة كييقصد ُّا االسم ا٤بعمب ا٤بمرب اٌلذم ٓب 

. رما الترب (يوميذ)ضي فبل يدلل ُب ا٢بد ا٤بناسب بغّب اإللماب ٫بو كا٤با (البلـ) يناسب مبِب ا٢بمؼ كاألمم بغّب
ضح أف  ا٤بعمب ليس من قولك ألمبت الكىمة، بل ىو اإلجماء و األ٠باء ا٤بمدكدة لن ا٤بشاُّة ا٤بذرورة معمبة إذ يي 

ستحقاؽ اإللماب لى  الكىمة بعد الَبريب كىذا ما جعل اإلماـ لبد القاىم ا١بمجا٘ب يعترب العبلمة الصبلحية ال
.4الَبريب ألنٌو يمل بأن و ضمكرة ٢بصوؿ االستحقاؽ مع الصبلحيػػة ى بعد الَبريب، ُب حْب ارتكز ابن ا٢باجب ل  

                                                           

سبلمي  يماجع شمح الكافية الشافية، ابن مالك الطائي، ٙبقي  لبد ا٤بنعم أٞبد ىميدم، جامعة أـ القمل ا٤بمرز البحث العىمي كإحياء الَباث اإل -1
 .177، 176ص 1رىية الشميعة مكة ا٤بكممة، ج

 .203ص 3جامع العىـو ُب اصطبلحات الفنوف، حسن لاف القنوجي، ج-دستور العىماء  -2
 .60ص 1ابن ا٢باجب، جشافية  3-

، الىباب ُب لىل البناء 33ص 1ـ، ج1993ا٤بفصل ُب صنعة اإللماب لىز٨بشمم، ٙبقي  لىي أبو مىحم، مكتبة ا٥ببلؿ بّبكت يماجع  -4
  .53، 52ص 1ـ، ج1995كاإللماب، أبو البقاء ٧بب الدين، ٙبقي  لبد اإللو النبهاف، دار الفكم دمش 
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 الفعل المضارع كاالسم الممكن نوعاف: كالمعرب بنوعيػػو -
 .(مكناالسم األ)كييسم  ا٤بنصمؼ كييقاؿ لنو  (زيد كرجل)نوع يستوُب حمرات اإللماب كالتنوين رػػ  -
مؾ بالفتح موضع ا١بم - ذؼ لنو ا١بم كالتنوين كٰبي إال  إذا أضيف أك أدلىو الـ  )أٞبد كإبماىيم( :نوع ٰبي

 التعميف فيسم  غّب ا٤بنصمؼ أك ا٤بمنوع من الصمؼ.
 / الممنوع من الصرؼ: 2

أك ا٤بمنوع من كيسم  غّب ا٤بنصمؼ . االسم اٌلذم ال يىحقو تنوين كال رسمة رػػ)أٞبد كيعقوب كلطشاف("كىو 
 الصمؼ.

أ. ا٤بمنوع من الصمؼ لسبب كاحد كىو رل اسم رانت ُب آلمه ألف التأنيث ا٤بمدكدة، رصحماء كلذراء، 
)مساجد  :)حبى ، جمح ( أك لى  كزف منته  ا١بموع )مفالل، كمفاليل( ٫بو :كجوزاء، أك ألف مقصورة ٫بو

 :ٝبعا، فيكوف مفمدا فهو ٩بنوع من الصمؼ، ٫بوحٌب إف ٓب يكن االسم الوارد لى  ىذا الوزف  .كلصافّب(
فمن العىماء من التربه ا٠با ألجميان معمبا  .إذ يعترب اسم مفمد مؤنثا كقد يذرم كٝبعو )سماكيبلت( :)سماكيل(

كىو اسم لىم لى  رجل فمنع من الصمؼ لىعىمية كمنهم  :)شماحيل( .كمنهم من قاؿ ألنٌو لميب كىو ٝبع سمكاؿ
 .1"يا فالترب منعو من الصمؼ لىعجمة، باإلضافة إٔب كزنو لن صيغة منته  ا١بموعمن التربه ألجم

 ا٤بمنوع من الصمؼ لسببْب، كىو أف يمد اسم لىم أك صفة: . أ
 : 2اسم العلم كىو سبعة أنواع -1
)سعاد كزينب(، : أك اسم لىم مؤنث معنوم ٫بو (.فاطمة، طىحة، ٞبزة) :أف يكوف اسم لىم مؤنثا بالتاء ٫بو -
)دٍلد( فيجوز فيو الصمؼ كا٤بنع كاألكٔب صمفة، إال  ما راف ٨بتصا : ما راف لمبيا ثبلثيا سارن الوسط ٫بو إالٌ 

. كرذلك أ٠باء القبائل ا٤بؤنثة فتمنع 3)ركز( :)سٍعد( فيمنع صمفو كجوبا كرذلك إذا راف ألجميا ٫بو :با٤بذرم ٫بو
كما راف لى  كزف  .لمفاف() :يت ٗبا ٯبمع باأللف كالتاء ٫بوٛبيم( أك ٠ب: )من الصمؼ بالتبارىا ألبلـ ٤بؤنثات ٫بو

 )حذاـ( فيبنونو أىل ا٢بجاز لى  الكسم. :)فػىعىاًؿ( ٫بو
)إبماىيم( إف راف أصىو ُب لغتو اسم لىم، أٌما إذا راف : أف يكوف اسم لىم ألجمي زائد لى  ثبلثة أحمؼ ٫بو -

غًتو ال ييستعمل لىما يصمؼ إف ٠بيت بو كما راف من ثبلثة ُب لغتو اسم جنس ٫بو )١باـ( ٩بٌا ىو ُب أصىو ُب ل
 أك سارن ٫بو )نوح( فيصمؼ. -ابن متوشىح –أحمؼ صمؼ ٫بو ) لىمىًك( كىو اسم ٢بفيد نوح لىيو الٌسبلـ 

                                                           

 مع ىامشو. 307ص 1ييِب، ججامع الدركس العمبية، الغبل -1
 يماجع ا٤بمجع نفسو الصفحة نفسها. -2
  اسم اممأة ألجمي -3
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أف يكوف لىما موازنا لىفعل سواء راف منقوؿ لن فعل ٫بو )زيد( أك لن اسم لى  كزنو ٫بو )ديئل(، أٌما الوزف   -
 أك )فالل( أك )فعىىل( فتصمؼ. أك )فىًعل( أك )فعيل( )فػىعىل( :ُب االسم الكثّب فبل يعترب ٫بو الغالب

 بعىبك حضمموت(ريبا مزجيا غّب ٨بتـو بويو ٫بو )أف يكوف لىما ممربا تم  -
 )لثماف كلمماف( :أف يكوف لىما مزيدا فيو األلف كالنوف ٫بو -
) لمم معدكال لن  :عىل( فيقدر معدكال لى  كزف )فالل( ٫بوأف يكوف لىما معدكال بأف يكوف لى  كزف )فػي  -

 .1لامم( ك )زيحل معدكال لن زاحل( كقد أحصاىا العىماء ٖبمسة لشم لىمان 
 ٢باؽ كزهنا ٔبعفم.أف يكوف لىما مزيدا ُب آلمه ألف لئل٢باؽ رأرط  كنفملو إذا ٠بيت ُّا كألفها زائدة إل -
 في ثبلث مواضع: الصفة الممنوعة من الصرؼ كىي كذلك -
)أرمل أرمىة(  :كيشَبط أف ال تؤنث بالتاء ٫بو )أٞبد كأحسن( :أف تكوف الصفة أصىية لى  كزف أفعل ٫بو -

)ممرت بأربع نساء( فأصل )أربع( اسم لدد ٍب استعمل لىوصف،  :كالصفة العارضة ال ٛبنع من الصمؼ ٫بو
 فالوصف لارض فبل ٲبنع من الصمؼ.

)ندماف، ندمانة(  :)لطشاف(، كييشَبط دائما لدـ التأنيث بالتاء ٫بو: ف )فعبلف( ٫بوأف تكوف صفة لى  كز   -
 فبل ٛبتنع من الصمؼ.

 :2أف تكوف الصفة معدكلة عن كزف آخر كيكوف في موضعين -
 )أيحاد ك مٍوحدى، كثناءن كمثُب، كثبلث كمثىث، كأرباع كممبع( :األٌكؿ: األلداد لى  كزف )فيعاؿ أك مىفعىل( ٫بو -

 كىي معدكلة لن )كاحد كاحد( ك)اثنْب اثنْب( إْب.
 ويْب قاسوه إٔب العشمة.حكىناؾ من قاؿ أف  العدؿ ٠بع لند العمب إٔب األربعة، غّب أف  الن

 .كىػػي ٝبع ألمل، مؤنث آلم ،3﴾فىًعدَّةه ًمٍن أىيَّاـو أيخىرى ﴿ :الثا٘ب: أيلىم ٫بو قولو تعأب
نع من التن م بالفتحة إال  إذا سبقتو )كا٤بمنوع من الصمؼ ٲبي ؿ( التعميف أك أضيف فيجم  بالكسمة أوين كالكسمة، كٯبه

كقد تثبت  .ك)ما أنت بأفضًل الٌناس( )لست باألفضًل منوي( :٫بو )ممرت بأفضلى منك( كيكوف لى  األصل ٫بو
، رأيتي  :ياء ا٤بنقوص ا٤بمنوع من الصمؼ إذا راف اسم لىم ٫بو ، ٩بمت بناجيى (، رما قد ٙبذؼ  )جاء ناجيى ناجيى

                                                           

، قػيثىم -1 ، ليبل، ىيذؿي ع، قيزح، ديلف، جح ، بيىع، ليصم، مضمي  (.أ٠باء العىم ا٤بعدكلة: )لمم، زفم، زحل، جيشىم، ٝبي
  .314يماجع جامع الدركس العمبية، الغبلييِب، ص -2
  .184يةسورة البقمة اآل -3
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ممرت ٔبواًر( )جاءت جوارو( ) :ياؤيه رفعان كجمان كيكوف بفتحة مقدرة لى  ياء كُب حالة النصب تثبت ياؤه ٫بو
 .1ك)رأيت جوارم(

 :Invariable –Indeclinableكُب الفمنسية   Invariableُب اال٪بىيزية  المبني:. 
ما  .2"اء كا٤بقصود منو القمار كلدـ التغٌّب رما ُب غاية التحقي ىو تشديد الياء من اسم مفعوؿ مألوذ من البن"ك

كىو نفسو رفعا كنصبا كجما كٝبىة  (.ىؤالء) :ال ٚبتىف حمرة آلمه بالتبلؼ العوامل ال لفظا كال تقديما ٫بو
٘ب التوريد ا٢بمكؼ مبنية كرذلك رل األفعاؿ: الفعل ا٤باضي كأمم ا٢باضم ا٤بعمكؼ كا٤بضارع ا٤بتصل بنوف النسوة كنو 

 كاالسم غّب ا٤بتمكن كىو اٌلذم يشبو مبِب األصل كىو ثبلثة:
 .الفعل ا٤باضي -1
 .األمم ا٢باضم ا٤بعمكؼ -2
 ٝبىة ا٢بمكؼ. -3

)من ك)من رجل(  :فحمرة آلم ا٤ببِب أك سكونو ال يكوف بسبب لامل أكجب ذلك لىيو فهو مبِب لىيو ٫بو
  لفظان كال تقديمان بسبب مانع من تأثّبه .اممأةو(، فا٤ببِب ىو ما ال يؤثم فيو العامل أصبل كال

 :3كاالسم ا٤بتمكن كىو ٜبانية أقساـ
منها: أربعة لشم ممفولان  ،4كتعدادىا سبعوف (ٕب)ك (ضمبِب) (إيام) (ضمبت)ك (أنا)ا٤بضممات مثل:  األٌكؿ:

، ضم  :متصبل ٫بو ، ضمبتمىا، ضمبتيم، ضمبًت، ضمبتما، ضمبًبي ، ضىمىبنىا، ضمىٍبتى ، ضمبا، ضمبوا، ضمبىٍت، )ضىمىبتي بى
 ضمبتىا، ضمبن(.

، أنتما، ىو، ىي، ٮبا، ٫بن، أنتم، أنًب، ىم، ىٌن( :كاثنا لشم ممفولا منفصبلن ٫بو ، أنتى  )أنا، أنتى
كُب ٧بل النصب فهو ضمّب كاحد منفصل كىو )إيػػا( إذ يوجب إ٢باقو بعبلمة تدؿ  لىيو فيقوؿ )إيام، إيانا،  -

)إياؾ نعبد( الفاٙبة، فيكوف إيػػا: ضمّب منفصل  :إيارن، إياىا، إياٮبا، إياىن، إياىم( ٫بوإياؾ، إيارما، إيارم، 
 مبِب لى  السكوف ُب ٧بل نصب مفعوؿ بو، كالكاؼ حمؼ لطاب مبِب لى  الفتح ال ٧بل لو من اإللماب.

                                                           

  .30ص 1جا٤بفصل ُب صنالة اإللماب، الز٨بشمم، يماجع  ،315، 314، صجامع الدركس العمبية، الغبلييِبيماجع  -1
، ٧بمد بن لىي القاضي ٧بمد صابم الفاركقي ا٢بنفي التهناكم، ٙبقي  رفي  العجم، ج  -2  .1432ص 2رشاؼ اصطبلحات الفنوف كالعىـو
. ٫بو مّب مبادئ الىغة الفمنسية، سيد مّب 46، 44ـ(، ص1999-ق1420/)1الماجحي، مكتبة ا٤بعارؼ طيماجع التطبي  النحوم، لبده  -3

  .11ـ(، ص1927-ق1408/)1شميف، تعميب حامد حسْب، مكتبة الفيصل شيتا غونغ ط
الضمائم فقاؿ بعضهم سبعْب كقاؿ  التىف النحاة ُب تعداد .كفصىوا )حاء( التأنيث بالتبارىا حمؼ لىداللة لى  الفالل ا٤بؤنث كليست ضمّبا -4

 بعضهم ستْب.
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، زارًؾ، زارنا، زاررما، زاررم، - زاررٌن، زارىا، زاره، زارٮبا،  كالضمائم ا٤بتصىة ُب ٧بل نصب فهػػي: )زار٘ب، زارؾى
كىي نفسها تكوف ُب ٧بل جم باإلضافة أك بأحمؼ ا١بم ٫بو )ىذا صديقي( فالياء ضمّب متصل . زارىم، زارىٌن(

 :أٌما الضمّب ا٤بتصل بعد لوال ٫بو ُب ٧بل جم مضاؼ إليو )ممرت ُّم( فهم ضمّب متصل ُب ٧بل جم بالباء.
  ٧بل رفع مبتدأ لربه ٧بذكؼ كجوبا.فهو ضمّب متصل ُب )لوالؾ كلوالم...(

كٲبيكن القوؿ لن )لس ( ما قيل لى  )لوال( فهذا األلّب التربه سيبويو حمؼ جم زائد فيما التربه باقي النحاة 
لس ( لىداللة لى  المجاء يعمل لمل راف ٩بٌا يىـز اتبالو متناع لىوجود، ُب حْب التربكا )حمؼ شمط يدؿ  لى  اال

)لسا٘ب(، فمنهم من ألمل لس  لمل راف كألمب  :دائما بضمائم النصب ٫بوْب ٪بده ييتبع بضمّب رفع، ُب ح
الضمّب ا٤بتصل ُب ٧بل رفع اسم لس ، كمنهم  من ألمىها لمل إف ، بالتباره حمؼ ناسخ يدؿ  لى  الٌمجاء، 

 كالضمّب ا٤بتصل ُب ٧بل نصب اسم لس .
)زيد ىو اَّتهد( فمنهم من يعتربه  :ا٣برب لن الصفة رأف تقوؿضمّب الفصل كىو يفصل بْب ا٤ببتدأ كا٣برب لفصل 

.  ضمّب فصل مبِب لى  الفتح ال ٧بل لو من اإللماب، كمنهم من يماه ُب ٧بل رفع مبتدأ ثافو
ضمّب الشأف كىو نولاف ضمائم شخصية كغّب شخصية كقد أطى  لىيو النحاة ضمّب األمم كضمّب القصة  -

)ىي  :شخصي فبل يدؿ  لى  متكٌىم أك غائب أك غّبٮبا من الضمائم رقولنا، كيكوف غّب 1كضمّب ا٢بكاية 
فيقع ُب صدر الكبلـ كتكوف ا١بمىة بعده مفسمةن لو فيكوف ُب ٧بل رفع مبتدأ أٌكؿ كيكوف ُب ٧بل  .األقدار ٙبكما(

فيستَب جوازان، كإذا راف  كييسَب الضمّب ُب بعض ا٤بواقع، فإذا راف يدؿًّ لى  الغائب. )إن و حاًب ا١بواد( :نصب ٫بو
)أحب كطِب( فالضمّب استَب كجوبان د قائم( فالضمّب مستَب جوازان، كيدؿ  لى  حاضم فييستَب كجوبان ٫بو )زي

 كتقديمه )أنا(.
أ٠باء اإلشارة كىي: ذا، ذاف، كذين، كتا، كٌب، كتًًو، كًذًه، كًذًىي، كهًتًي، كتاًف، كتْب، كأكالء با٤بد كأكٔب  الثاني:

م بالياء. لقصم.با  فاسم اإلشارة مبِب دائما، فّبفع باأللف كينصب كٯبي
األ٠باء ا٤بوصولة كىػػي: اٌلذم، كالىذاف، كالٌىذين، كالذين، كاٌلٍب، كالٌىتاف، كالٌىتْب، كالبلٌب، كالٌىواتػػي، كما،  :ثالثال

ضارب( الذم ضمب، ك)ا٤بضمكب( )ال :كمن، أٌم، كأية، كاأللف كالىم ٗبعُب الذم ُب اسم الفالل كا٤بفعوؿ ٫بو
 جاء٘ب ذك ضمبك(، كتستعمل لىعاقل كلغّب العاقل.) :الذم ضيمب، كذك ٗبعُب الذم ٫بو

 لػػػ )أم، كأية( أربع حاالت كىػػي: -
 .أف تكوف مضافتْب كييذرم صدر صىتها مثل: )أم ىو قائم( -1
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 .أف ال تكوف مضافتْب كال يذرم صدر صىتها )أم قائم( -2
 .ييذرم صدر صىتها )أي هم ىو قائم(أف تكوف مضافتْب ك  -3
 .أف تكوف مضافتْب كال ييذرم صدر صىتها )أي هم قائم( -4

 فهما معمبتاف إال  ُب ا٢بالة المابعة فهما مبنيتاف.
 :: أ٠باء األفعاؿ كىػػي ثبلثة أقساـالرابع
 أقبل كإيت، ٫بو )حي  معُب فعل األمم ا٢باضم مثػػل: )ركيدا( ٗبعُب أمهل ك)بىىوى( ٗبعُب دع ك)حٌيهل( ٗبعُب .1

 انزؿ.ك  احذر )حذار( ك)نزاًؿ( ٗبعُب :لى  الصبلة( ك)آمْب( ٗبعُب استجب كمنو ما ييصاغ لى  كزف )فعىاًؿ( ٫بو
 معُب الفعل ا٤باضي: مثل )ىيهات( ٗبعُب بػىعيدى( ك)شتٌاف( ٗبعُب افَبؽ كييعد  أقل استعماال من القسم األٌكؿ. .2
)أكه( ٗبعُب التعجب ك)أؼ( ٗبعُب التضجم ك)أٌكاه( ٗبعُب التوجع  :ل كركدا ٫بواسم الفعل ا٤بضارع: كىو األق .3

هىٍرىيمىا﴿من قولو تعأب:   ستحسن، ك)ٖبىٍل( ٗبعُب يكفي.أ، ك)بخ( ٗبعُب 1﴾فىبل تػىقيٍل لىهيمىا أيؼٍّ كىال تػىنػٍ
ب ٥با كال تتحمل : أ٠باء األصوات كىي رىمات ال تشارؾ أ٠باء األفعاؿ إاٌل ُب بنائها فبل إلماالخامس

 )أيٍح، أيٍح( :الضمائم، كالغمض منها ٨باطبة األطفاؿ كما ال يعقل من ا٢بيواف أك تقىيد أصوات ا٢بيواف مثل
 .ك)أؼ( ك)نٍح( كلاؽ

 السادس: أسماء الظركؼ كىي قسماف:
ىل ، رما تعترب رل أدكات االستفهاـ أ٠باء، كرىها مبنية إأل )2ظمؼ الزماف مثل: إذا كإذ كمٌب كريف -

أم( فهو معمب ألن و ييضاؼ دائما إٔب مفمد ٫بو لك مبنياف، أٌما اسم االستفهاـ )كا٥بمزة( فهما حمفاف، كٮبا رذ
)أم جواد فاز؟( فأم اسم استفهاـ ُب ٧بل رفع مبتدأ ممفوع بالضمة الظاىمة آلمه كىو مضاؼ، رما يمد ُب ٧بل 

 االستفهاـ فتعمب حسب موقعيتها ُب ا١بمىة.نصب مفعوؿ بو ٫بو )أم جواد ٚبتار(، أٌما باقي أ٠باء 
 )أين(. :ظمؼ مكاف مثل: حيث، قداـ كٙبت كفوؽ إذا راف مضافان كمنها أ٠باء االستفهاـ ٫بو -

 السابع: أسماء الكنايات كىي قسماف:
رم اسم استفهاـ مبهم ٰبتاج إٔب ما يفك اُّامو فيىح  باسم ٛبييز مفمد "أٌما لن العدد مثل: رم كرذا، ك .1
 .3")رم طفبلن ُب ا٢بديقة( :وب ٫بومنص
2. .)  رناية لن ا٢بديث مثل )رىٍيتى كذىٍيتى

                                                           

  .23سورة اإلسماء اآلية -1
  اسم استفهاـ كظمؼ زماف لند سيبويو. -2
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ا٤بمرب تمريبا مزجيا من أحد لشم كتسعة لشم كما بينهما لدا "الثامن: ا٤بمرب العددم مثل أحد لشم، أم  -
 .1"اثِب لشم

ال مفعوال كال مضافا إليو، فا١بمىة كإذا التربنا مبِب األصل ما ال ٰبتاج إٔب إلماب من حيث أن و ال يقع فالبلن ك  -
بنفسها ال ٙبتاج إٔب إلماب لكن ارتساءىا إلماب ا٤بفمد ألمجها لن أصىها كىو البناء إٔب اإللماب، فهي بذاهتا 

 ال تقع فالىة كال مفعولة كال مضافا إليها فهي مبنية قوية مثل غّبىا من ا٤ببنيات.
 بناء الفعل الماضي: -
ي لى  كزف ) فػىعىل( ٫بو )دلل( فييبُب لى  الفتح ٕبيث تكوف الفتحة ظاىمة لى  آلمه، أصل بناء الفعل ا٤باض -

ذؼ حمؼ العىة إذا دلىت لىيو تاء  :كتكوف الفتحة مقدرة إذا راف الفعل معتل اآللم ٫بو )سع  كدنػػا( كٰبي
كفة. أٌما إذا راف معتل اآللم التأنيت السارنة ٤بنع التقاء السارنْب فيكوف بناؤه لى  حمرتو مقدرة لى  األلف اذ

 .بواك أك ياء فيكوف مبنيا لى  الفتح ٫بو )رضيىت، ربوىت(
كإف راف آلمه  .)دلىوا( :يكوف مبنيا لى  الضم التصالو بواك ا١بمالة َّانسة الضمة ٢بمؼ ا٤بد ٫بو"ك

اف حمؼ العىة ) كاكا أك )دلا( فتصبح )دلاكا( فيحذؼ حمؼ العىة اللتقاء األلف اذكفة، فإذا ر :حمؼ لىة ٫بو
سميككا( كثقل الضمة أٌدل إٔب حذفها فاجتمع سارناه )ديليوا رضيوا  :ياء(، حذؼ حمؼ العىة ٤بنع التقاء السارنْب

 فحذؼ حمؼ العىة كحمرة الضمة السابقة الواك جاء لتجانس حمؼ ا٤بد.
 الفعل ا٤باضي لى  السكوف لند اتصالو كلكماىية الٌىغة العمبية توإب ا٤بقاطع القصّبة )صح( فوؽ الثبلثة فيبُب

(، فالفعل كفالىو ا٤بضمم ا٤بتصل صيغة كاحدة، كإف   ( فيسكن الـ الفعل )رتبتن بضمّب رفع متحمؾ ٫بو )رتىبتي
، فيسهل النط  كيقع التناسب بْب الصوائت مع االحتفاظ بالكمية 2"رانا رىمتْب، فالضمّب جزء من الفعل

فعل ا٤باضي، رما تمد أفعاؿ ٩بٌا ال تتوأب فيها ا٢بمرات إذ ال تتوأب ا٤بقاطع حٌب كإذ الصوتية نفسها حْب النط  بال
( غّب أن و يبُب لى  الفتح كمنو تكوف قالدة بناء ا٤باضي  :بِب لى  الفتح التصالو بضمّب رفع متحمؾ ٫بو )أرممىتي

إف رانت رابعة فصالدا، كثالثة  )ياءن( مطمدة، كاتصاؿ الفعل ٕبمؼ لىة ُب آلمه، فإف راف حمؼ العىة )ألفا( قىبت
( كإٍف كردت ثالثة أصىها )كاك( ردت إليو ٫بو :٫بو أصىها )ياءن( ، كاستىٍحيػىٍيتي (، كإف راف حمؼ  :)ألطٍيتي )لىوتي

 العىة )كاكا( أك )ياء( بقي لى  حالو ٫بو ) رضيت(.

                                                           

  .13عميب حامد حسْب، ص، يماجع ٫بو مّب مبادئ الىغة العمبية، سيد مّب شميف، ت77ا٤بمجع نفسو، ص -1
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ادلٍل( كيبق  بناؤه لى  السكوف ) :األصل ُب بناء األمم السكوف لى  كزف )افػٍعىل( ٫بو بناء الفعل األمر: -
)ادلىن( ىذا ُب األفعاؿ الصحيحة، كلند اتصالو ٕبمؼ العىة أم الفعل ا٤بعتل فيبُب  :لند ا٢باقو بنوف النسوة ٫بو
، اجًم، اسعى(. :لى  حذؼ حمؼ العىة ٫بو  )ارـً

)ادلبل، كادلىوا،  :٫بو كإذا أ٢ب  بألف االثنْب أك كاك ا١بمالة، أك ياء ا٤بخاطبة فييبُب لى  حذؼ النوف
)ادليىىٍن، ادلىىن (، أم ا اتصاؿ نوف التوريد ا٤بشٌددة  :كلى  الفتح لندما تىحقو إحدل نو٘ب التوريد ٫بو كادلىي(

)ادلبلٌف( فهو مبِب لى  حذؼ النوف، ألفو ثابتة ُب ٧بل رفع فالل كتكسم النوف ا٤بشٌددة، كىي  :بألف التثنية ٫بو
 حمؼ توريد.
ضمّب الفالل ٤بنع  (الواك))ادلٍىن( فيبق  بناؤه لى  حذؼ النوف، كٙبذؼ  :بػػ )كاك ا١بمالة( ٫بو كاتصا٥با

ا٤بخاطبة )ادلًىٌن(، فيحذؼ ضمّب الفالل ٤بنع التقاء  (ياءػ)التقاء السارنْب )ادلىٍوٌف( كمثىو لند اتصا٥با ب
 :النوف ا٤بخففة إذا اتصىت بواك ا١بمالة ٫بوالسارنْب كييبُب فعل األمم لى  حذؼ النوف، كرذلك ييىـز ا٢بذؼ مع 

( كياء ا٤بخاطبة ٫بو  .1)ارتينًب( ُب حْب ال تتصل بألف االثنْب :)ارتنبي
 بناء الفعل المضارع:

أسىفنا الذرم أف الفعل ا٤بضارع معمب، أما باتصالو بنوف النسوة فيبُب لى  السكوف ُب حْب ييبُب لى  
)يىٍدليٍىنى، يدلىىن ، يدلىىن( كإذا فصل بْب الفعل كنوف التوريد ضمّب  :د ٫بوالفتح إذا اتصل بإحدل نو٘ب التوري

)يدلىٌن(، فيكوف الفعل ممفولا بنوف ٧بذكفة لتوإب  :التثنية أك كاك ا١بمالة ٫بو )يدليىين ( كياء ا٤بخاطبة ٫بو
ذؼ ضمّب الفالل ٤بنع  ، تدلىينن (.تدلىونن  التقاء السارنْب كاألصل فيهما ) األمثاؿ، رما ٰبي

كما نبلحظو أف  بقاء حمؼ ا٤بد الـز لفض النوف ليقع التجانس ُب النط ، فالمفع يناسب حمؼ ا٣باء، 
بتطبي  التجويف ا٢بىقي كىذا ما يناسب الضمة، ُب حْب الفتحة الطويىة تكوف من كسط الٌىساف تنتهي با٣بفض 

ف ا٤بد يوجب لفضها ٤بناسبة حمرة الىساف لند النط  اٌلذم يناسب النوف بالتبارىا حمؼ أنفي، فوجودىا بعد أل
با٢بمؼ ا٤بتحمؾ كلىيو يتحٌق  التجانس كرذا ا١بمس ا٤بناسب لنط  الصيغة أم ا االنتقاؿ من حمرة قصّبة إٔب ألمل 

 فبل يوجب جهد ٩بٌا ال يوجب تغيّب الصائت، رما تكسم نوف التوريد بعد ألف االثنْب تشبيها ٥با بنوف المفع.
)ٱبشٍوف، كيمضوف( فيأٌب ما قبل الواك كالياء مفتوحان، تضم كاك ا١بمالة  :ا رانت الـ الفعل حمؼ لىة ٫بوكإذ

كتكسم ياء ا٤بخاطبة مع بقاء ا٢بمؼ الساب  ٥بما مفتوحا فتقوؿ: )ٱبشىٍوفى، كيمضو ف(، أم ا إذا سبقت الواك 
، كالياء ٗبكسور حذفتا ٤بنع التقاء السارنْب، كبقيت  )تغزكف، تػيٍغزيٌف( ك)تغزين، تغٌزف(.  :حمرة ما قبىهما ٫بوٗبضمـو
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فإذا أ٢بقت نوف النسوة نوف التوريد مشٌددة فصل بينهما بألف )يدلىناف( لتفادم توإب األمثاؿ، أم ا ا٤بخففة فبل 
 .1تدلل لى  نوف النسوة

 كا٤ببِب إما الـز أك لارض.
األصل كأ٠باء األصوات كأ٠باء األفعاؿ، كما التـز فيو اإلضافة  : ما ٓب يوجد لو حالة إلماب أصبل رمبنياتفالبلـز

 إٔب ا١بمىة رإذ كإذا كما يتضمن معُب حمؼ االستفهاـ أك الشمط )غّب، أم، رما كمن(.
: كىو ٖببلؼ البلـز را٤بضارع ا٤بتصل بو ضمّب ا١بمالة كنوف التوريد كا٤بضاؼ إٔب ياء ا٤بتكٌىم لى  رأم العارض

 ا٤بعمفة كما بِب من ا٤بنفي ببل كا٤بمرب ٖبمسة لشم كبادم بدأ كالغايات رذا. كا٤بنادل ا٤بفمد
كألقاب ا٤ببِب لند البصميْب )ضم، فتح، رسم( لىحمرات الثبلث ككقف لىسكوف، أٌما لند الكوفيْب فيطىقوف 

رات اإللماب، ألقاب ا٤ببِب ُب ا٤بعمب كبالعكس، كأف  ا٢بمرات كالسكنات البنائية ييطىقها البصميوف لى  حم 
فيقولوف بالفتحة نصبا، كبالكسم جما، كبالضمة رفعا، كلى  غّبىا فيقولوف ُب )الكتف( الكاؼ مفتوحة كالتاء 

 :3. كىذه ا١بداكؿ لتوضيح حمرات بناء األفعاؿ كاأل٠باء2مكسورة
 بناء األفعاؿ: .1
 اتصالو بياء ا٤بخاطبة اتصالو بواك ا١بمالة اتصالو بتاء ا٤بخاطب كالفالل كنوف النسوة لموما الفعل
 الكسم الضم السكوف الفتح ا٤باضي

 
 مضارلو من األفعاؿ ا٣بمسة مضارلو معتل اآللم مضارلو صحيح الفعل
 حذؼ النوف حذؼ حمؼ العىة السكوف األمم
 بناء األسماء: -

 األمثىة األ٠باء ا٤ببنية البناء
 
 
 

رل ما ررب تمريبا مزجيا 
مة كاحدة من ضمّبٮبا رى

 الظمكؼ كاألحواؿ كاأللداد.

مثالو من الظمكؼ الزمانية 
كا٤بكانية مثل: يوصي األطباء 
بتنظيف الفم صباح مساء. 

                                                           

  376، صجامع الدركس العمبية، الغبلييِبيماجع  -1
  .1432ص 1يماجع رشاؼ اصطبلحات العىـو كالفنوف، التهانوم، ج -2
  .32، 31بل، صقوالد الىغة العمبية، يوسف ا٤ب -3
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 كقف مقدـ الربنامج بْب بْب ما يبُب لى  الفتح
يبُب ا١بزء األٌكؿ كيعمب 
اآللم إلماب ا٤بمنوع من 

 الصمؼ

 زرت آثار بػىٍعىىبىكى 

اسم ال النافية لىجنس إذا  
 مضاؼ راف مفمدا كغّب

 ال طالبى ُب السباحة

 بناء األسماء: -
 األمثىة األ٠باء ا٤ببنية البناء
 

 ما يبُب لى  الكسم
 

( كما  الواردة لى  كزف )ًفعىاؿو
 لتم بويو.

اـً  ألبلـ األثاث مثل: حىدى
 كقىطىاـً 

كما لتم بويو ٫بو: سيبويو 
 كلالويو

 
 

 ما بِب لى  الضم

الظمكؼ ا٤ببهمة ا٤بقطولة 
 فظالن اإلضافة ل

مثل: أتعتذر لن ا٢بضور 
 بسبب سفم أليك ؟

غّب ا٤بضاؼ  -ا٤بنادل العىم
 كالنكمة ا٤بقصودة

 يا كائل ممحبا
يا سائ  انزلِب من فضىك 

 ىنا.
 

كمن لبلؿ ما سب  ذرمه، نستخىص أف  كجوه اإللماب ىػػي: المفع كالنصب كا١بم، كرل منهما لىم لى  
كاحد ٕب إال ، كأٌما ا٤ببتدأ كلربه، كلرب إف  كألواهتا كال الٍب لنفي ا١بنس كاسم   فالمفع لىم الفالىية كالفالل" ،معُب

راف كألواهتا كاسم ما كال ا٤بشبهتْب بىيس فمىحقات بالفالل لى  سبيل التشبيو، كرذلك النصب لىم ا٤بفعولية، 
٢باؿ، كالتمييز، كا٤بستثُب ا٤بنصوب، كا٤بفعوؿ أضمب: ا٤بفعوؿ ا٤بطى ، كا٤بفعوؿ فيو، كا٤بفعوؿ معو، كا٤بفعوؿ لو، كا

كا٣برب ُب باب راف، كاالسم ُب باب إف كا٤بنصوب ببل لنفي ا١بنس كلرب ال كما ا٤بشبهتْب بىيس، كمىحقات 
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با٤بفعوؿ، كا١بم لىم اإلضافة كأما التوابع فهي رفعها كنصبها كجٌمىا دالىة ٙبت أحكاـ ا٤بتبولات ينصب لمل 
 كىذا ما سنفصل فيو رل ُب بابو لزيادة التوضيح.. 1"بة كاحدةالعامل لى  القبيىْب انصبا

 مباني الخماسيات: -
كمن مبا٘ب الصيغة اإلفمادية ا٢بديثة االسم ا٣بماسي كأبنيتها أربعة قاؿ فيها ابن ا٢باجب: "كلىخماسي أربعة: 

، جىٍحمىًمش، قيٍذٍلًمله  ت متبادلة ا٤بوقعية دالل اليغة ٩بٌا أتت ىي األلمل متنولة الصوائقد ك . 2"سىفىٍمجىله، ًقٍمطىٍعبه
 :3أضف  تىوينات صوتية بارزة، كىذا النوع موضح ُب الشكل التإب

 السكوف ا٤بكمكر التنوين الكسمة الضمة الفتحة الصوائت الصيغ ا٤بكونات
 02 03 04 03 02 06 20 04 ٟباسية
 %10 15 20 15 10 30  النسبة

٢بمرات دالل الصيغة الواحدة بْب فتح كضم كرسم كسكوف، كتنوين. ٯبنبنا بالنسبة لصدارة الصيغة، رما تنولت ا
توإب ا٢بمرة ُب صوائت أربعة متتالية الفصل بينها بتسكْب الصائت الثا٘ب أك الثالث من الصيغة كُّذا يتحق  

العديد من الصيغ االنسجاـ كالتوازف بْب مكونات، رما غىبت الكسمة لن فاء الصيغة المبالية كىذا ما ييفسم آمالة 
إٔب الكسم لند بداية النط  ُّا، كلىيو نستدؿ با١بدكؿ التإب لتوضيح تنوع الصوائت ضمن الصيغة الذاتية 

 :4المبالية
 السكوف ا٤بكمكر التنوين الكسمات الضمات الفتحات  الصوائت الصيغ الكونات
 05 01 06 04 03 05 24 06 العدد
 20.83 4.16 25 16.66 12.5  %النسبة 

( صائتاف، راف الشيوع فيها دائما لىتنوين الذم تكمر ُب ا٤ببا٘ب الستة، 24فالعدد اإلٝبإب لصوائت الصيغ المبالية)
هذا يدلو لىحديث لن ليتساكل السكوف بالفتحة ٍب  الكسمة فالضمة فا٤بكمر، كإذا التربنا التنوين نوف سارنة، ف

من الصيغ ا٣بمسة، ُب حْب   -الصامت الثا٘ب- الذم تكمر ُب الفاء –بالتباره من الصوائت العمبية–دكر السكوف 

                                                           

  .37ا٤بفصل ُب صنالة اإللماب، الز٨بشمم، ص -1
  .47ص 1شمح الشافية، المضي، ج -2
 . 90التحوالت الصوتية ُب ا٤ببا٘ب اإلفمادية، سعاد بسناسي، ص -3
  .89، صالتحوالت الصوتية ُب ا٤ببا٘ب اإلفمادية، سعاد بسناسي -4
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فكاف التنوع بْب ا٢بمرات حيث تصدرت  –الصامت الثالث–راف موقعو ُب البلـ األكٔب من الصيغة السادسة 
 :1الفتحة صيغة كاحدة من ىذه الصيغ، ليكوف التقطيع الصوٌب ٥بذه الصيغ راآلٌب

 ريٍف صحص + صح + صحص   مقطعات متوسطات مغىقات + مقطع قصّب مفتوح. ؼى +فػىٍعىىلي  جىٍع+ :جىٍعفىمي 
 ًفٍعىىله   ًزٍب + رى + جين صحص+ صح +صحص   مقطعات متوسطات مغىقات + مقطع قصّب مفتوح. :زًبٍػمىجه 
 نين صحص + صح +صحص   مقطعات متوسطات مغىقات + مقطع قصّب مفتوح. –ثي  –فػيٍعىيله    بػيٍم  :بػيٍمثنه 
 ميٍن صحص+ صح+ صحص   مقطعات متوسطات مغىقات + مقطع قصّب مفتوح. –قى  –ًفٍعىله   ًدٍر  :مه ًدٍرىى 

 ًفٍعلٌّ   ًؽ+ ٍمطى + ريٍف صح+ صحص + صحص  مقطعات متوسطات مغىقات + مقطع قصّب مفتوح. :ًقٍمطىمه 
بينهما لتحقي  االنسجاـ كا٤ببلحظ توسط مقطع قصّب مفتوح ٤بقطعْب متوسطْب مغىقْب، إذ تعترب كظيفة المٌبط 

كا٣بفة، كتطابقت مقاطع الصيغ الٍب قاؿ ُّا ابن ا٢باجب أما االلتبلؼ فكاف ُب موقعية ا٤بقطع القصّب الذم 
 أضافو األلفش.

  التنوعات الداللية في المرفوعات:
 تعريف الٌرفع:  -1
صائت لاُب ناتج لن ارتفاع  سب  أف قدمنا تعميفا لىضمة، كما نبلحظو ُب قوؿ لىماء الٌىغة أٌف الضمة     

إٔب المٌفع ألٌف الضمة ُب أصىها نا٘بة لن انضماـ الشفتْب كىذا ما يشّب إليو مصطف   إشارةمؤلم الىساف، 
، 2"يعترب المٌفع ناتج لن ارتفاع ا١بزء األلى  من مؤلم الىساف ٩با ٯبعل الضمة لىفية متعىقة مضمومة"حمرات إذ 

من مشتقات  وى"ك (العىو)ؿ كالعاـ ك االٍب تعِب ُب مفهومها ا٤بتد (المٌفعة)من  وهف (المٌفع) كبالنظم إٔب مفمدة
٭باه كأرثمه،  (رفع ا الشيء)كرفع الشيء بفتح الفاء أم رفعو كصانو كأقٌىو، ك (رىفيع)ك (رفىع)الصيغة ا٢بديثة الثبلثية 

 ،4لوضع، كنقيض ا٣بفض ُب رل شيء"فالمفعة بفتح المٌاء ىي "ضد ا، 3"بضم الفاء، شمؼ كالصوت لبل (رفيع)ك
حْب داللة فداللتها بالفتح تىمس ا٤باديات كا٤بعنويات ُب  .5كالمٍّفعة بكسمىا ىي "نقيض الٌذلة، كلبلؼ الصنعة"

 بفتح المٌاء كمفهـو الضمة ُب ٦باؿ االستعماؿ الىغوم. (المٌفعة) يظهم التواف  بْبكلىيو ، الكسمة تىمس ا٤بعنويات

                                                           

  .90، صاد بسناسيالتحوالت الصوتية ُب ا٤ببا٘ب اإلفمادية، سع -1
 .22ـ(، ص1998-ق1418/)1الىسانيات العامة كقضايا العمبية، مصطف  حمرات، ا٤بكتبة العصمية صيدا بّبكت ط - 2
 .46ص2ـ(، ج1983-ق1403/)1رتاب األفعاؿ، ابن القطاع الصقىي ، لآب الكتب ط  - 3
 .129ص 8لساف العمب، ابن منظور، ج - 4
 .13ص 8ا٤بصدر نفسو، ج - 5
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ا الضمة صائت ينتج لن انضماـ الشفتْب إٔب بعضهما من غّب التقاء، فالمفع ناتج لن ارتفاع ا١بزء التربن ما كإذا
فنبلحظ صاحب النص يصف كضعيات ألضاء جهاز النط  لند إصدار الصوت  ،األلى  من مؤلم الىساف

. ك  ،يو اإلسناد كاالستعبلءالم ا٤بفمدات لند كركدىا ُب الَبريب، كمن معانأك المفع مصطىح إلمايب يىح  "ا٤بضمـو
لات لىداللة و ك٥بذا تأٌب ا٤بمف .ا٤بكانة وكمن معانيو أيضا المفعو كلى ،1"كجود مسند كمسند إليو ُب الَبريب :أم

ٙبمل مسؤكليتو، كغالبا ما ٙبمل ا٤بسؤكلية لؤللى  مكانة، فمما قالو الٌدارسوف أٌف أك لى  رل من قاـ بالعمل 
ك٘بدر اإلشارة إٔب أٌف  .كالفتح لىحياد ،ُب حْب جعىت الكسمة لئلضافة ،العمبية لئلسناد ُب االضمة جعىت لىم

الم الَباريب كالصيغ لند القدماء، ُب حْب أك القدماء كادثْب حٌددكا كظيفة كاحدة لىمفع، غّب أنٌو اقتصم لى  
يغة أك كسطها أك هنايتها، ، كىو كقوع الصائت ُب بداية الصفماديةو ادثوف لى  ا٤بوقعية ُب الصيعة اإلملم

 (.النهايةأك الوسط أك موقعية البداية كتسم  بػ)
(  :قولنا و٫ب ،كال منصوبا، سواء راف الَبريب فعىيا أـ ا٠بيا مبية ٓب تورد ا٤بسند إليو ٦بمكرافالىغة الع أك )حضم األبي

كا٤بكانة العالية، فالمٌفعة قوة صوتية  )األبي حضم(، فهي نتاج ٦بتمع لميب بدكم ينزع فيو الفمد إٔب المفعة كالزلامة
لن الثمثمة   ف المسوؿ صى  ا لىيو كسىم هنإإذ " حٌب، تناسب تفكّبه كصوتو القوم الفصيح كأدائو الكبلمي

 . 2كالتشٌدؽ كالتفيه  الذم يعِب امتبلء النعم بالكبلـ تكربٌا كتعظما"
كالغالب  ،دىا مفخمة كروهنا الصائت األرثم اتسالال القبائل البدكية إٔب الضمة يمجع ٣بشونتها ككرك يمإف 

ُب الٌىغة العمبية يمجع إٔب اتساع بيية العميب، فَباجع الىساف لند النط  بالضمة إٔب الوراء كتبالد الفك األسفل لن 
ن كمنو ٘بمع أررب رمية م ،األلى  كامتداد الشفتاف لؤلماـ كضمهما مستديمتْب يؤدم إٔب اتساع التجويف الفموم

 كبالتإب فإٌف أررب رمية من الٌنفس تكوف لند النط  بالمٌفعة. ،ا٥بواء ُب الفم
إ٭با من لبلؿ  ،فمادية دالل ٦باؿ ٧بدكداإل يغالصيغ الَبريبية معامىتها ُب الصكٯبب لدـ التعامل مع الضمة ُب 

صب كا١بم كا١بـز ُب الَبريب ة مواقع المفع كالنفما يىـز شيوع الضم كغىبتو، كمعم  كىذا .نص رامل يكوف إسناديا
فالتبادؿ ا٤بوقعي لعناصم ا١بمة العمبية كالتحويل ُب مكونات " .كرذا معمفة النط  الصحيح ،يوضح داللة ا١بمىة

حيث تغيّب ا٤بعُب  الصامت ينتج لنو تمريب جديد بإلقاء صوٌب جديد منأك الَبريب كرذا موقعية الصائت 
 ،3"كرمثاؿ لى  ذلك نوع من ا١بمل ٠باه النحويوف ا١بمىة ا٤بزدكجة ،حةصل إٔب الداللة الصحيكاإللماب لىتو 

كُّذا  .)القمآف الكمٙب نزؿ منجما(: تتحوؿ إٔب ا٠بية بقولنا ،)نزؿ القمآف الكمٙب منجما( :فنقوؿ أٌف ا١بمىة الفعىية
                                                           

 .13ـ، ص2012التحوالت الصوتية كالداللية ُب ا٤ببا٘ب الَبريبية، سعاد بسناسي، لآب الكتب ا٢بديث إربد األردف - 1
 .20، صا٤بمجع نفسو - 2
 .171ص 2ـ، ج1982ا٘باىات البحث الىغوم ا٢بديث ُب العآب العميب، رياض قاسم، مؤسسة نوفل بّبكت ليناف - 3
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، (فالبل) ؿك الَبريب األ ُب (قمآف) فتغّب اإللماب كنوع ا١بمىة، فإلماب صيغة ،ٙبولت ا١بمىة من فعىية إٔب ا٠بية
 .)نزؿ منجما( :ٝبىةُب  (نزؿ)إ٭با أصبح الفعل  (مآفالق) فالفالل ٓب يعد .(مبتدأ) أما ُب الَبريب الثا٘ب فتعمب

كاستتحضار الفالل ا٤بستَب يكوف ، (القمآف)يعود لى   (ىو)ضمّب مستَب تقديمه  وٰبتاج إٔب فالل كى ،كىي ا٣برب
 .1لبلؿ حوار بْب ا٤بمسل كا٤بستقبل، فيكوف نتاج لمىية صوتية فيها توجيو قصدمراف ٨بتزنا من    حضار ماإب

ا٣برب، كاسم راف كألواهتا ك : الفالل كنائب الفالل كا٤ببتدأ ٝبعها كٙبدث لنها لىماء الىغة كىي ؛كا٤بمفولات أقساـ
 امل ٥بم المفع كما ينوب لنو.٠باء كأفعاؿ جىبت العو أفهي  ،كالفعل ا٤بضارع إٌف كألواهتا كالتابع لىممفوع كلرب
ُب ٝبع ا٤بذرم السآب  واككىي األلف ُب ا٤بثُب كال ،لىمفع لبلمات أصىية تدؿ لىيو ىي الضمة كلبلمات فمكع"ك

منو يظهم كظيفة العبلمة اإللمابية "ك .2"كياء ا٤بخاطبة كألف االثنْب كُب األ٠باء الستة كالنوف ُب األفعاؿ ا٣بمسة
كرمثاؿ  ،تة ُب النصوصك امن ٙبوالت صوتية كداللية ُب ا٤ببا٘ب الَبريبية، فنجد ا٤بمفولات تمد متفكتغيّبىا كما يؤديو 

 .3"ت ا٤بمفولات ُب القمآف الكمٙباك ؿ درجة تفك الى  ذلك جد
 ا١بدكؿ:

 ٦بمولهما ا٤بمفولات
 16658 الفالل
 4162 ا٤ببتدا

 4139 لرب ا٤ببتدأ
 2404 لرب إف كألواهتا
 1464 لةالتوابع ا٤بمفو 

 1261 اسم راف كألواهتا
 31142 نائب الفالل
 31212 اَّموع

كرأينا أٌف المٌفع لبلمة إلمابية كصوتية لو كظيفة بارزة ُب ٙبديد حدكد الَبريب، كٯبدر بنا أف ٭بيز لبلقة الصوت 
مسىة لند النط  ُّا لبلقة بْب الكمية ا٤بىناؾ ينبغي أف تكوف فتمييز الضمة كاتصافها با٣بشونة ٥بذه الوظيفة، 
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كإدراؾ ما يىح  من تغيّب ُب الصيغ ا٤بمسىة منها كبإٰباءاهتا لدل ا٤بستقبل ٥با، كىذا ما يؤديو الصائت من حيث 
 الوظيفة.

فالصوامت ا٤بمفولة أرثم أثما  ،رساؿ كاتساع صداىايقـو لى  أساس قوة ٦با٥با ُب اإل فالتبار الضم لىم اإلسناد
با٘ب. كاألصوات العمبية ليست ٦بمد موجات فزيائية ممسىة، إ٭با ىي شحنات فكمية ٨بتزنة، كمنو كتأثّبا ُب ٙبديد ا٤ب

ررات الفكمية دنقوؿ أٌف تأثّب الضمة ال ينحصم ُب قوة موجاهتا الصوتية فحسب بل إٔب التيارىا من قبل ا٤ب
ىل ا٣بطاب الىغوم صوتيا كلذا فيجب أف ٰب ة ليست أصوات فحسب، بل ىي أفكار،فالىغ. 1كتمتيبها كإرسا٥با

فا٢بمرة اإللمابية ىي السبيل لىوصوؿ إٔب النط   -الوظيفة الداللية :أم ،كفكميا ٗبمالاة كظيفة الصائت ُب األداء
الصوٌب الصحيح كالداللة ا٤بناسبة، فالصوت ا٤بمسل كا٢بامل لعبلمة اإللماب التمده الىغويوف العمب منذ البداية، 

طأ الذم يقبىو السامع كيمسىو رما ٠بعو جعىهم ىماء لى  القمآف الكمٙب نتيجة ا٣بؼ العلكن احتماؿ ا٣بطأ، كلو 
فالداللة تنحمؼ با٫بماؼ الصوت، كمع ىذا ال ٲبكن لزؿ  و،الم رىماتأك يضبطوف ك الكمٙب  القمآف يكحبوف

مع أهٌنا  ، آف كاحدالصوت لن ٙبديد ا٤بعُب ُب الدراسات الىغوية، فتوجد ظواىم صوتية توضح األداء كالداللة ُب
نٌو يفيد ُب ٛبييز ا٤ببا٘ب من استفهامية كتقميمية إإذ  ،تبق  مدررات صوتية ال ٲبكن إدرارها بصميا مثل التنغيم

االجتمالية ٘بعىو أك كتعجبية كغّبىا، فالَباريب ا٤بمفولة مع حفاظها لى  حمرتها غّب أٌف حالة ا٤بمسل النفسية 
 كمثاؿ لن ذلك لبارة ،كحسب صعود الصوت كنزكلو ،كدالالت متعددة ،ت صوتيةينط  ُّا بعدة نغمات كتىوينا

ضي ، كرذا ٙبتمل ُب و لىداللة لى  النضج كمؤزارة من ىأك لبار لن صفة الصرب، حيث تقاؿ لئل ،)الصرب ٝبيل(
كما  .كحٌب التعجب ُب ا٢بالة ذاهتا ،كضاؽ ضملا بوضع لنقو ،االسستفهاـ إف صدرت لن شخص نفذ صربه

ات تدؿ لى  ا٤بعُب ا٤بقصود بإحبلؿ نربة مكاف رب نارتفاع الصوت كا٬بفاضة ُب  وت ىيبْب لىمتىقي ىذه الدالال
 .2استغناءأك ألمل، كىذا ما يسم  نيابة 

لتكوف الصورة  ،كبالتإب رأيت أف أفٌصل ُب دراسة ا٤بمفولات بأنوالها كبتحديد لوامل رفعها من ا١بانب النحوم
 ىتحوالت الٍب تطمأ لىيها.لصورة أك اـ لن أم إُّاـ كرفع الىث ،كاضحة

و نوف تباشم يكوف معمبا إذا "بعده، كأك لتكىم ما دؿ لى  حدكث شيء ُب زمن ا وكى الفعل المضارع: -أ
كيمفع  .)ٯبتهد الولد( :٫بو ،ا١باـزأك التجمد لن  الناصب  وكى ،كيكوف رفعو بعامل معنوم ،نوف النسوةأك التوريد 
ٌف( فعل جتهدأحيث أٌف )البلـ( جواب القسم ك) .جتهدٌف()أل: كإما ٧ببل إف راف مبنيا ٫بو ،كإما تقديماإما لفظا 

كالفالل ضمّب  ،ممفوع ٧ببل لتجمده من النواصب كا١بواـز وىك  ،تصالو بنوف التوريدمضارع مبِب لى  الفتح ال
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كوف التصا٥با بنوف النسوة رما يبُب لى  الس  .مابكنوف التوريد الثقيىة ال ٧بل ٥با من اإلل ،مستَب كجوبا تقديمه ىو
)الفتيات  :ىفالل مبِب لى  الفتح ُب ٧بل رفع فالل فيأٌب ممفولا لتجمده من النواصب كا١بواـز ٫بولضمّبا 
 ،٦بمكراأك ممفولا أك فع بوقولو موقع االسم سواء جاء منصوبا أىل البصمة أٌف الفعل ا٤بضارع يم كيمل  .1"ٯبتهدٌف(

( ُب موضع )زيد قائم( :وع ُب قولنافا٤بمف ( ُب موضع :كا٤بنصوب ،)زيد يقـو أما  .)راف زيد قائما( :)راف زيد يقـو
( ُب موضع :قولك واَّمكر ٫ب  كاستحقاقو المفع يكوف لوجهْب:  ،)ممرت بمجل قائم( :)ممرت بمجل يقـو

ل الىفظية، فاستحقاؽ ا٤ببتدأ المفع متجمد من العوام وكقولو موقع االسم معُب كليس لفظا، فه ؿ:ك الوجو األ
 سناد، فا٤بسند يستح  المفع دائما.ذاتو أم المفع، بالتباره لىم اإل ألط  الفعل االستحقاؽ

 لىفعل ثبلثة أحواؿ كىي: أف الوجو الثاني:
( موضع :أف يقع موقع االسم كحده ٫بو- أ  )قائم(. :)زيد يقـو

 )أريد ذىابك( :ذىب( أم)أريد أف ت :أنٌو يقـو موقع االسم مع غّبه ٫بو- ب
ف تأتيِب آًتك( ك)ٓب يقم زيد(، كالتبار االسم أصل اإللماب، إ) :أال يقع موقع االسم نفسو كال غّبه ٫بو - ت

 موقع ال يتناسب قولو ُبك ك  ؛)المفع( كىي لطاؤه أقول ا٢بمراتإُب موضعو أغىب أحوالو، ٩با يوجب فيقع الفعل 
(.وال يصح دلولو لى  االسم من ا٢بمرات كى ئو مابعاد الشبو منو بالطاإجب أك مع االسم   )ا١بـز

رانت ىذه الزكائد و لو من الزكائد، بيد أٌف ىذا المأم الترب فاسدا فىأك يعترب الكسائي أٌف ا٤بضارع يمتفع ٗبا ُب "ك
مهما احك٦بزكما بوجودىا فيو، فعوامل النصب ال تدلل لى  لوامل المٌفع، فأأك لامىو رفعا، ٓب يقع الفعل منصوبا 

لو أك كا٢بمكؼ ُب  ،كىذا مستحيل، فهذا الفعل يمفع كينصب ؛وف الصيغة ممفولة كمنصوبة ُب حاؿتوجب أف تك
ألٌف الفعل ا٤بضارع يمفع بسبلمتو  ،موجودة، لىما أهٌنا ليست لىة رفعو، أما الفماء فجعل النصب كا١بـز قبل المفع

، كيعترب رأيو فاسدا ألٌف  كلبلمة رفع الفعل ا٤بضارع بالضمة  .2"أحواؿ اإللماب المفع ؿأك من النواصب كا١بواـز
 يكوف راآلٌب: الظاىمة لى  آلمه

 .)يكثم ا٤بؤمن من الصا٢بات( :إذا راف الفعل صحيح اآللم ٫بو  -
)ٱبش  العاقل  :٫بو ،كإذا راف الفعل ا٤بضارع معتل اآللم فعبلمة رفعو الضمة ا٤بقدرة لى  حمؼ العىة -

 )يقضي العادؿ با٢ب (.ك ،لىعبل( الناجح وك)يسم ،ربو(
 :٫بو ،ياء ا٤بخاطبة فعبلمة رفعو ثبوت النوفأك ا١بمالة  كاكأك كإذا اتصل آلم الفعل ا٤بضارع بضمّب التثنية  -

  .ك)تكتبْب الٌدرس( ،ك)يكتبوف الدرس( ،)يكتباف الدرس(
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 حسب ا٤بخطط اآلٌب عبلمات رفع الفعل المضارع:
 الفعل ا٤بضارع ا٤بمفوع

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 صحيح اآللم                معتل اآللم          متصل بألف أك كاك أك ياء                  

 
 ضمة ظاىمة                  ضمة مقدرة            ثبوت النوف                 

 مرفوعات األسماء: -ب
كلرب األحمؼ  (ليس)ممفولات األ٠باء تسعة: الفالل كنائبو، كا٤ببتدأ كلربه، اسم الفعل الناقص، كاسم أحمؼ 

 :ٌباآل ا٤بخططحسب كتمفع األ٠باء  ا٤بشبهة بالفعل، كلرب ال النافية لىجنس، كالتابع لىممفوع.
اـ فالطالب فالل أسند إٔب فعل ت .)٪بح الطالب(: ٫بو ،شبيوأك إليو بعد فعل تاـ معىـو  ا٤بسند وى الفاعل: -1

، ك  أٌف "كيقوؿ الغبلييِب  .)ا٤بتقدـ( وكى معىـوكا٢بصاف أسند إٔب شبو الفعل تاـ  .فائز( حصاف )ا٤بتقدـ: ٫بومعىـو
كاسم التفضيل كالصفة ا٤بشبهو، كمبالغة اسم الفالل، كاسم الفعل، كرٌىها تمفع ا٤بماد شبو الفعل اسم الفالل، 

، كمنو االسم ا٤بستعار ٫بو: فخىقو فالل ٤بسك ممفوع بو، ألٌف  .و(قـ رجبل مسكا لى)أرم  الفالل رالفعل ا٤بعىـو
فعو ألنٌو أقل من جب ر كاك  ،1")صاحب رجبل را٤بسك( :شبو الفعل ا٤بعىـو كالتقديم يلأك االسم ا٤بستعار ُب ت
كىل ٤با تقدـ ُب الكبلـ ا٢بمرة ا٣بفيفة ليفيد ال، رما أنٌو مشبو  ،جعىت لو ا٢بمرة الثقيىة ،ا٤بفعوؿ ُب الكبلـ

كالفعل ٝبىة تامة كرذا ا٤ببتدأ كا٣برب ٝبىة تامة، ككجب رفع ا٤ببتدأ، فحمل الفالل لىيو، ككركده ُب  ولىمبتدأ، فه
أح  بالتقدٙب لى  ا٤بفعوؿ لذا ٯبب  وؿ ا٢بمؼ ٨بمجا، فهأك لطاؤه حمرة إؿ كجب تيب ا١بمىة أسب  من ا٤بفعو تم 

 )دلل الولد(.: ال: رما أف يستغِب بو لن ا٤بفعوؿ ٫بوأك أف يمتب 
سم )الضم( كُب العمـو فإٌف اال ات كىوكاستحقاؽ الفالل المفع، رونو ٰبدث الفعل، فوجب أف يعطي أقول ا٢بمر

٫بو: ك  ،)لاد الولد(: ُب ا٢بالتْب ٨برب لنو ٫بو وفه ،ثباتاإلأك ٓب ٱبتىف حالو ُب النفي  ذالبار لنو، ك٥بيمتفع باإل
 .)ٓب يعد الولد(

أجازكا ما يقع فيو  ،ا لى  ا٤بفعوؿ لعدـ تضيي  الكبلـ لىيهمممقد كٗبا أف العمب أجازت لدـ اقتصار روف الفالل
بلمة يعمؼ ُّا أين كقع فتكوف الضمة دائما لىداللة لى  وا لو لممن تقدٙب كتألّب لينتظم كزف الشعم لندىم، فيعى

 .2الفالل
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 : 1كيقوؿ ابن مالك 
 زىٍيده   ميًنيػٍمىان   كىٍجهيوي   نًٍعمى   اٍلفىٌبى  *   اٍلفىاًللي    ال ًذم   رىمىٍمفيولىٌي   أىتى 

، كال ٯبوز تقدٲبو لى  رافعو، (دقاـ زي)ك (قاـ الزيداف): شبهو ٫بوأك الفعل  وحكم الفالل التألم لن رافعو، كى"ك
بل لى  أف يكوف مبتدأ، كالفعل بعده  ،لى  أف يكوف زيد فالبل مقدما .(زيداف قاـ)ك (الزيداف قاـ): فبل يقاؿ

 ،2"كىذا مذىب البصميْب، أما الكوفيْب فأجازكا التقدٙب ُب ذلك رىو .(زيد قاـ ىو)ىتقديم: ل مستندارافع الضمّب 
تباررت : )كا٤بضمم البارز ٫بو (تبارؾ ا) يىو، فاالسم الصميح الظاىم ٫بو:أك ما ُب تأك ىم، فالفالل اسم صميح ظا

الفالل را١بزء من الفعل فذلك راف حقو أف يتصل بالفعل كح  ا٤بفعوؿ "ك. 3"(أقـو كقم) كا٤بستَب ٫بو: (.يا ا
 :5كُب ىذا يقوؿ ابن مالك، 4("ضمب زيد لمما): ٫بو االنفصاؿ

 كىاألىٍصلي  ُب  اٍلمىٍفعيوًؿ  أىٍف يػىٍنفًصبلى  *   ُب  اٍلفىاًلًل  أىٍف  يػىت ًصبلى   كىاألىٍصلي 
ي   اٍلمىٍفعيٍوؿي  قػىٍبلى  اٍلًفٍعلً   *  كىقىٍد    ٯبيىاءي    ًٖبًبلًؼ    األىٍصل  كىقىٍد   ٯبًى

أنٌو يقدـ كجوبا لشية الىبس إذا ٓب  إالٌ "موقعو ُب ا١بمىة،  :أم ،لضمة تكوف لىداللة لى  الفاللفكما أسىفنا أٌف ا
ألٌم ٓب و كل (.موس )إذ رتبة الفالل التقدٙب، فالفالل ىنا  (.ضمب موس  ليس ) :٫بو ،يظهم اإللماب كال قمينة

 .6"(أضنت سعدل ا٢بم )ك (،موس  لأرل الكمثم ) :٫بو ،يعىم، فإف راف ٜبة قمينة جاز التألّب
وؿ ا٠بْب مقصورين ٩با يقدر ظهور حمرة اإللماب يوجب تقدـ الفالل لى  فعدـ ظهور القمينة كروف الفالل كا٤بفع

لذرم ُب األمثىة افا٤بعنوية رما سب   الفالل معنوية، كقد تكوف لفظية، كقد تكوف القمينة الدالة لى  ،ا٤بفعوؿ
  مأروال إلرضاع ال يكوف من الصغمل لىكربل، رما ال يكوف موساف .)أرضعت الصغمل الكربل( :السابقة، ك٫بو

 كالقمينة الىفظية ثبلثة أنواع:. 7بل الكمثمل ىي األرل

                                                           

 .22ألفية ابن مالك ُب النحو كالصمؼ، ابن مالك األندلسي، ص - 1
ن مالك كمعو رتاب منحة ا١بىيل لتحقي  شمح ابن لقيل، تأليف ٧بمد ٧بي الدين لبد ا٢بميد، دار الكتاب شمح ابن لقيل لى  ألفية اب - 2

 .462ص 1العميب بّبكت، ج
 .268-267شمح التصميح لى  التوضيح، لالد بن لبد ا األزىمم، ص - 3
 .87-86صم حسمك طهماف إيماف، ج صشمح ألفية ابن الناظم، تصحيح كتنقيح ٧بمد بن سىيما الىبابيدم، إنشارات نا - 4
 .22ألفية ابن مالك ُب النحوكالصمؼ، ابن مالك األندلسي، ص - 5
زاريطة شمح السيوطي لى  ألفية ابن مالك ا٤بسم  بالىهجة ا٤بمضية، إلداد زين رامل ا٣بويسكي، دار ا٤بعمفة ا١بامعية لىطبع كالنشم كالتوزيع األ - 6
 .147ص 1ـ(، ج2000-ق1421)
 .488ص 1ح ابن لقيل لى  ألفية ابن مالك، جشم  -7
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رفع راف  موس  الظميف ليس ، فالظميف تابع ٤بوس ، فىويكوف أحدٮبا تابعا ظاىما لئللماب ٫بو ضمب  أف/ 1
 رذلك. نصب راف موس  منصوبا  و، كلموس  ممفولا

كقوؿ لمم بن معد  .(ضمب موس  سىم ) :٫بواتصىت بالفعل لبلمة التأنيث  حدٮبا مؤنثا كقدأ/ أف يكوف 2
 :1يكمب

 ما قطٌم الفارس إالٌ أنا  *  د لىمت سىم  كجاراهتاق
فهنا يتعْب أف يكوف الفٌب  (.ضمب فتاه موس ) :/ أف يتصل بالساب  منهما ضمّب يعود لى  ا٤بتألم ٫بو3

كمن لبلؿ ما سب  نبلحظ أٌف  .ذا جائزكى ،جعىتو فالبل لعاد ضمّب لى  ا٤بتألم لفظا متقدـ رتبة ومفعوال، إذ ل
القمينة ىي الدالة لى  الفالل إذا راف الفالل كا٤بفعوؿ ا٠بْب لن ا٤بفعوؿ، فمثبل رىمة )ظميف( تدؿ لى  أٌف 

أما ُب البيت الشعمم فتاء  .ا٤بفعوؿ وى (موس )فإٌف   حالة رفعها، أما ُب حالة نصبها)موس ( ُب والفالل ى
)إرماـ  ، ٫بو:كقد ٯبم الفالل بإضافتو إٔب ا٤بصدرلل أف الفالل كرد ا٠با مؤنثا،  لىداللة تالتأنيث السارنة جاء
إرماـ مضاؼ، كا٤بمء مضاؼ إليو من إضافة ا٤بصدر إٔب فالىو ٦بمكر لفظا باإلضافة ممفوع  .ا٤بمء أباه فمض لىيو(

اؼ كالكاؼ مضاؼ إرماـ مض .(رمامك لىغِبإ)أرـم الفقّب  :٫بو ،إٔب اسم ا٤بصدرأك حكما ألنو فالل مصدر، 
المفع لى  أهٌنا  وا١بم باإلضافة، كبعيد كى وا٤بصدر إٔب فالىو، ك٥با ٧ببلف من اإللماب: قميب كى إليو من إضافة

 فالل.
 قولو تعأب:ك  ،2﴾كىفىى بًاللًَّو شىًهيدنا﴿قولو تعأب:  و٫بك  .)ما حضم من أحد( :٫بو :من البلـ الزٌائداتأك بالباء أك 
يػٍ ﴿ هىاتى ًلمىا تيوعىديكفى ىى يػٍ : اسم موصوؿ فالل ا تولدكف كالبلـ حمؼ جم زائد كمافاألصل ىيهات م .3﴾هىاتى ىى

قد يمد الفالل ُب الكبلـ كفعىو ٧بذكؼ رأف ٯباب بو "ك. 4السم الفعل ىيهات ك٧بىو القميب ا١بم بالبلـ الزائدة
رقولو   ،استفهاـأك وابو )بى  جاء سعيد(، )ما جاء أحد( كاألصل ُب ج :نفي )بى  سعيد( ُب جواب من قاؿ

)لىقنا ا(، كٰبذؼ الفعل مع رل اسم ممفوع بعد أداة  :أم ،5﴾كىلىًئٍن سىأىٍلتػىهيٍم مىٍن خىلىقىهيٍم لىيػىقيولينَّ ﴿تعأب: 
الل مثُب ، كيبق  الفعل بصيغة الواحد حٌب كأف راف الف6﴾ًإذىا السَّمىاءي اٍنشىقَّتٍ ﴿قولو تعأب:  ولاصة بالفعل ٫ب

                                                           

 .488ص 1ج ،شمح ابن لقيل لى  ألفية ابن مالك - 1
 .28سورة الفتح اآلية -2
 .36سورة ا٤بؤمنوف اآلية -3

 .323-322ص 2يماجع جامع الدركس العمبية، الغبلييِب، ج - 4
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)اجتهد التىميذاف، كاجتهد التبلميذ(، أما إذ راف مؤنثا، أينت فعىو بتاء سارنة آلم ا٤باضي، كتاء  :٦بموع فنقوؿأك 
 .1")دلىت البنت(، ك)تدلل البنت(: ؿ ا٤بضارع ٫بوأك ا٤بضارلة ُب 

 :2الفالل ثبلثة أنواع أقساـ الفاعل:
 .)ظهم ا٢ب (: / صميح: كالذم يذرم ُب سياؽ الكبلـ صمٰبا ٫بو1
 ثبلثة أقساـ كىي: و/ ضمّب: كى2
 .)قمت، قاموا، كقاما( :ُب ا١بمع كاأللف ُب ا٤بثُب ٫بو واكمتصل: رالتاء ُب ا٤بفمد، كال- أ

 .ك)إ٭با قاـ ٫بن( ،)ما قاـ إالٌ أنا( :منفصل: رالضمائم مثل أنا ك٫بن ٫بو - ب
( :مستَب: ٫بو- ت ، كىند تقـو ، كزيد يقـو ، كنقـو  :نولاف وكى ،)أقـو
)أرل الطعاـ(.  :ا٤بستَب جوازا: كيكوف ُب ا٤باضي كا٤بضارع ا٤بسندين إٔب ا٤بفمد الغائب، كا٤بفمدة الغائبة ٫بو -1
 .)أرل الولد الطعاـ(ك
ا٤بستَب كجوبا: كيكوف ُب ا٤بضارع كاألمم ا٤بسندين إٔب ا٤بخاطب ا٤بفمد كا٤بضارع ا٤بسند إٔب ا٤بتكىم مفمدا  -2

كُب أفعاؿ  .)ما أحسن العىم( :تكىم رأؼ، كفعل التعجب كزف )ما أفعل( ٫بوُب اسم ا٤بسند إٔب مأك كٝبعا 
 .)جاء التبلميذ ما لدا زيد( :االستثناء ٫بو

ؿ الفعل با٤بصدر بعد ٟبسة ك ناأف يأٌب الفعل كفالىو مصدرا مفهوما من الفعل بعده، كيت وى المؤكؿ: -3
 .)يعجبِب أف ٘بتهد(: كاألصل .ِب اجتهادؾ()يعجب :ا٤بصدر بتْب( ٫بو وأحمؼ، كىي )أف، كإف، كري كما كل

كُب ىذه ا٢باالت  .)ألجبِب ما ٘بتهد( :أم ،ك)ألجبِب اجتهادؾ( .)بىغِب أنك فاضل( :أم ،بىغِب فضىك()ك
 :ٗبصدر ٦بمكر ببلـ ٫بو الإؿ الفعل بعدىا أك )ري( فبل يت أماؿ الفعل بعدىا با٤بمفوع كا٤بنصوب كاَّمكر، أك يت

٘بتهد(،  و)كددت ل :ٗبفعوؿ مثل الإؿ الفعل أك ت ك)لو( ال ،)حضمت ألراؾ( :كالقديم ،)حضمت لكي أراؾ(
 .)كددت اجتهادؾ(ك
 ُّم(، )كجب أف ٫بافظ لى  كحدتنا( )كيتبْب لكم ريف فعىنا: : ٫بوالفاعل جملة -4

 مطابقة الفالل لىفعل الساب  لو:
لل الولد( ك)دلىت البنت(، أما من ناحية )د: وكمن األفضل أف يطاب  الفعل الفالل ُب التذرّب كالتأنيث ٫ب

 اإلفماد كالتثنية كا١بمع فكما سب  الذرم فإف الفعل ا٤بتقدـ يبلـز اإلفماد.
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 :1كقد جٌوز العىماء تمؾ ا٤بطابقة ُب التذرّب كالتأنيث ُب األحواؿ اآلتية
 .)قمأ اليـو فاطمة(: إذا راف بْب الفعل كفالىو ا٤بؤنث فاصل: ٫بو -1
 .)طىع الشمس( :٦بازم التأنيث ٫بو إذا راف الفعل -2
 )حضم الطبٌلب( ك)حضمت الٌطبٌلب(. :إذا راف الفالل ٝبع تكسّب ٫بو -3
 .)نعم ا٤بمأة أ٠باء( ك)نعمت ا٤بمأة أ٠باء( :إذا راف الفعل من أفعاؿ الدـ كا٤بدح ٫بو -4
 .)جاء الطىحات( ك)جاءت الطىحات( :إذا راف مفمد الفالل مؤنثا لفظا فقط ٫بو -5
 .)يقمأ البنوف( ك)تقمأ البنوف( :لفالل مىحقا ٔبمع ا٤بذرم كا٤بؤنث السا٤بْب ٫بوإذا راف ا -6
من أ٠باء األجناس ا١بمعية أك ( )حضم الٌنساء( ك)حضمت النساء :إذا راف الفالل من ا٠باء ا١بموع ٫بو -7
( :٫بو إذا فصل بْب ككجب تمؾ التأنيث  .ك)تأىب العمب الظىم( ،)يأىب العمب الظىم( :فنقوؿ ،)لمب، تمؾ، رـك

كإذا راف الفالل ضمّب منفصبل جاز األمم األمماف:  .)ما حضم إاٌل ىند( :ا٤بؤنث ا٢بقيقي كفعىة رىمة )إالٌ( مثل
)الشمس : ٯبب ا٤بطابقة إذا راف الفالل ضمّبا يعود إٔب متقدـ ٫بو .ك)ما حضمت إاٌل ىي( ،)ما حضم إاٌل ىي(

التأنيث إذ صح قياـ ا٤بضاؼ إليو مقاـ أك إليو التذرّب كقد يكتسب الفالل ا٤بضاؼ من ا٤بضاؼ  .طىقت(
ؿ كتذرّب ك كا٤بطابقة تقضي تأنيث الفعل األ .)شبيو صمكؼ الدىم كأٮبتو شأف صغّباتو( :ا٤بضاؼ بعد حذفو مثل

بىِب )قا :كال ٯبوز ُب قولنا ،)شبيو الٌدىم كأٮبيتو صغّباتو( :الثا٘ب ألنٌو يصح إسناد الفعل إٔب ا٤بضاؼ إليو فنقوؿ
 .فبل ٯبوز إسناد )ىند( إٔب )قابىِب( ،ىند( وأل
 ،لو كرسم ما قبل آلمه ُب ا٤باضيأك بضم  ،مقامو ورل اسم حذؼ فالىو كأقيم ى وكى نائب الفاعل: -1
)ييكًمـي الطالب( فالضم راف مطىقا ُب رىتا : ٫بو ،لو ما قبل آلمهأك )أيرمًـ الطالب(، كُب ا٤بضارع أيضا بضم : ٫بو

كىخيًلقى اإلٍنسىافي ﴿رقولو تعأب:   ،ا٤بفعوؿ ينوب لن الفالل إذا راف األلّب معمكفا كال حاجة لذرمهف" ا٢بالتْب.
لسَب أك منو، أك رغبو ُب الفائو لوفا لىيو أك قولك )سمؽ ا٤بتاع(،  وراف ٦بهوال ال ٲبكن تعيينو ٫بأك  ، 2﴾ضىًعيفنا

أك السائل( ك)هنم السائل( كإذا راف لىفعل مفعوالف )أرـم  :قاـ بفعل حسن ال يتبعو ٗبن ٫بوأك من أت  منكما 
)ألطي الفقّب درٮبا( ك)رسي  :ؿ مقاـ الفالل، فّبتفع بالنائبية أما بقية ا٤بفاليل فتنصب ٫بوك ثبلثة أقيم األ

ـ كإف غاب ا٤بفعوؿ بو قا. 3")ألطي الفقّب درىم( :الفقّب ثوبا(، أما ُب باب ألط  فيجوز نيابة ا٤بفعوؿ الثا٘ب ٫بو
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لى  شمط أف ال يكوف حمؼ ا١بم لىتعىيل، فنقوؿ  ،1﴾كىلىمَّا سيًقطى ًفي أىٍيًديًهمٍ ﴿ قولو تعأب: و٫ب ،مقامو اَّمكر
ما يصح كقولو و ا٤بكاف كىأك الظمؼ ا٤بتمكن من الزماف أك ُب إلماب نائب الفالل أنٌو ٦بمكر لفظا ممفوع ٧ببل، 

ال ينوب الظمؼ لن الفالل إاٌل إذا راف ٨بتصا بالوصف مفيدا غّب مسندا إليو رشهم كيـو كأماـ ككراء كغّبىا، ك 
)سهمت ليىة   :)سهمت ليىة( إاٌل إذا التصت يفيد يقيدىا فنقوؿ :مبهم فنقوؿ )سهمت ليىة القدر( كال نقوؿ

 .رامىة(
ء، كغّب لطاإع مسندا إليو رإرماـ، كاحتفاؿ، ك ما يق و)اقيم احتفاؿ ربّبا( كى: كا٤بصدر ا٤بتصمؼ ا٤بختص ٫بو

 :ا٤بتصمؼ منها ال يصح ال يصح، يقع مسندا إليو ألنٌو ال يكوف منصوبا لى  ا٤بصدرية أم ا٤بفعولية ا٤بطىقة ٫بو
 )معاذ ا كسبحاف ا( فبل ينوب ىذا لن الفالل.

أك (، امهم )سيل سؤاال :كينوب ا٤بصدر لن إذا راف مع تصمفو ٨بتصا أم مقيدا غّب مبهم، كٱبتص بالوصف ٫بو
 :قولو تعأب ٫بو ؾبياف النوع رما يصح اإلسناد إٔب إرماـ كفتح كنصم أك )نظم ُب األمم نظمات(  :بياف العدد ٫بو

 .2﴾ًإذىا جىاءى نىٍصري اللًَّو كىاٍلفىٍتحي ﴿
كرل ما تقدـ  .)أيرًمـى اَّتهد من ا٤بعىم( :كمٌب حذؼ الفالل كناب لنو نائبو فبل ٯبوز ذرم ما دؿ  لىيو فبل يقاؿ

 :كىي رالفالل ثبلثة أقساـ ومه ُب أحكاـ الفالل ٯبب أف يمال  مع نائبو ألنٌو قائم فىو حكمو ككجب رفعو كىذر
( بزيادة التاء ا٤بفتوحة ُب آلم الفعل ا٤ببِب لىمجهوؿ، كإما  :ييكـم اَّتهد( كضمّب متصل ٫بو)٫بو:  صريح )أيٍرمًٍمتى

ـي( بزيادة ا٥بمزة لىمتكىم  :٫بو مستتررفع نائب فالل، ك)ما يكـم إاٌل أنا( فالضمّب ُب ٧بل  :منفصل ٫بو )أيٍرمى
( بزيادة تاء ا٤بخاطب ممفولة، كلىغائب ٫بو ( بزياد نوف ا١بمع ممفولة ك)تكـم )زىّب يكـم كفاطمة  :ا٤بمفولة، ك)نٍكـم

( ُب ا٤بضارع  .3)يستحسن أف تأتوا( :قولنا و٫ب المؤكؿك ،)أرممت( :يقوؿفأما ُب ا٤بضارع  ،تكـم
 التإب: وكيبُب الفعل لىمجهوؿ لى  النح

لو كرسم ما قبل آلمه كىذا مطمد ُب رل األفعاؿ ا٤باضية مثل أك الفعل ا٤باضي: كاألصل فيو رما أسىفنا ضم - أ
( فإذا بدأ الفعل ا٤باضي ُّمزة كجب ضم ا٢بمؼ الثالث زيادة لى  ضم األ (  :ؿ مثلك )ريٍتبى ، اٍستػيٍغًفمى )اٍستػىٍغًفمى

)ساـ، باع، راد، الـ( فقد كرد لن العمب تشكيل فائو كنط   (، كإذا راف الفعل ا٤باضي أجوفا ٫بو:ك)أباح، أيبيحى 
 اآلٌب:و لينو لى  ٫ب

 : )بيم، كليم، كبيع، كريد(، قيل(الفعل فيكوف حمؼ العىة ياء فتنط رسم فاء - أ
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، قوؿ، بوع( كمن ا- ب ، لـو لشواىد لى  ىذا ضم فاء الفعل فيكوف حمؼ العىة كحينيذ ينط  راآلٌب: )سـو
 قوؿ الشالم:

 ليت شبابا بوع فاشَبيت  *  ىل ينفع شييا ليتليت ك 
اإلتياف بالفاء ٕبمرة بْب الضم كالكسمة كىذا ما يظهم لفظا ال لطا،  وحسب قوؿ ابن لقيل كى :اإلمشاـ -ج

لك ُب قولو تعأب: ٔب لتىيها الثانية فالثالثة كمثاؿ ذك كالتمدت العمب الثبلث كنطقت ُّا غرب أٌف أفصحها األ
  .1﴾كىًقيلى يىا أىٍرضي ابٍػلىًعي مىاءىًؾ كىيىا سىمىاءي أىٍقًلًعي كىًغيضى اٍلمىاءي كىقيًضيى األٍمري ﴿

)التار، التاد( فقد كرد ُب ا٢بمؼ الذم قبل لينو  :أجوؼ مثل ونٍػفىعىلى( كىاأك فػٍتػىعىلى ا) كإذا كرد الفعل لى  كزف
 .د، التود(يلتور، التالتّب، ا) :و لىمجهوؿ ٫بوالٌىغات الثبلثة السابقة ُب بنائ

)المك ا١باىىوف كجاءؾ أك ، مِب ا١باىىوف كجاء٘ب لومهم()ال :٨باطبا ٫بوأك كإذا كرد نائب الفالل ضمّبا متكىما 
،  :اإلمشاـ فقط ٤بنع ا٣بىط بينو كبْب ا٤ببِب لىمعىـو ٫بوأك  مكاك فيحسن حينيذ أف ينط  ما أصىو  ،لومهم( )ًلٍمتى

(، كأف ينط  ما أصىو يائيا بالضم ك  ( :لىخىط  فنقوؿ تفاديااإلمشاـ فقط أك ًلٍمتي ، جيٍؤتى )جيٍؤتي
2.  

 ،ٰبوم ثبلثة صوامت مفتوحة ُب بنائو لىمعىـو ،)رتب الدرس( ٫بو: الفعل ا٤باضي الصحيحأف فنبلحظ ٩با سب  
)ريًتبى  :فنقوؿ ، لىمعىـو كبتغّب ا٢بمراتُب حْب أٌف ا٤بفعوؿ كرد مفتوح اآللم كىذا ما يدؿ لى  أٌف الفعل مبِب

) ا٤بفعوؿ نائب الفالل الذم كرد ضمّبا مستَبا غّب أنٌو من الواضح التقارب الكبّب ُب  تفالتحوالت جعى .الد ٍرسي
صحص صحص صح(  :صح( ك)الٌدرس صح صح :كريًتبى  ،صح صح صح :رىتىبى )التقطيع الٌىغوم بْب 
: صحص صحص ،صحص صحصح )ًاٍستػىٍغفىم: صحص بْبكرذلك  ،صح( صحص ك)الٌدرس: صحص  كايٍستػيٍغًفمى

لتار: صحص اكرذلك ) ،صح( صحح :لـوك  ليم صحح صحك  ،صحح صح :كرذلك ُب )الـ ،صحصح(
 .صح(التّب: صحص صحك صح،  صحح

ييًفهىمي: صحص، ك  لو كيفتح ما قبل آلمه ببل تفصيل مثل )يػىٍفهىمي: صحص، صحصح(أك ب/ الفعل ا٤بضارع بضم 
 )يٍسًتًبيحي: صحص صحصحح ،ح(، )يػىٍنتىًقي: صحص، صح، صحح، ينتق : صحص، صح، صحح(صحص
 .صح( كييٍستباح: صحص صحصح ،صح

ج/ ا٤بمفوع بعد الوصف ا٤بشت : إٌف ا٤بمفوع بعد االسم ا٤بشت  الٌداؿ لى  الٌصفة يطى  لىيو اسم ا٤بفعوؿ يكوف 
 -ا راف ا٤بمفوع بعد الوصف ا٤بشت  غّب ذلك راسم الفاللفإذ .نائب فالل رقولك: )كىذا اإلنساف ٧بمود سّبتيو(

كاألساس ُب ىذا أٌف اسم ا٤بفعوؿ يبُب صمفيا من  .(أبالغه ا٤بسافم غايتو: )رفع لى  أنٌو فالل ال نائب فالل فنقوؿ
                                                           

 .44سورة ىود اآلية -1
 .417-416يماجع النحو ا٤بصف ، ٧بمد ليد، ص - 2



                                              التنوعات الداللية للصوائت في المستوى النحوي                الفصل الثاني:                                                             

333 

 

، فى فعوؿ كضعت بدؿ اسم ا٤ب والفعل ا٤ببِب لىمجهوؿ، أما غّب من أ٠باء الصفات فتأٌب من الفعل ا٤ببِب لىمعىـو
فبل مناسبا ُب ا١بمىة الٍب يمد فيها ١باء مبنيا لىمجهوؿ، أما إذا ضعت الفعل بدؿ اسم الفالل كأمثىة ا٤ببالغة كاسم 

.  التفضيل كالصفة ا٤بشبهة ١باء مبنيا لىمعىـو
أصابو  :)فيًىجى( .تكرٌب  :)زيًىي( .اىتم (:)ليًِب  :اال تمد دائما مبنية لىمجهوؿ كىيرد رتاب شذا العمؼ أفعأك كقد 
أينٍػتيًقع أك  )ايٍىتيقع .ٚبٌّب  :)أغمي لىيو(، )شده( :)غٌم ا٥ببلؿ( : أصابو ا١بنوف.)جين ( .أصابو السل :)تسل( .الفاِب
  .1كا٤بمفوع بعدىا فالل ال نائب فالل .أم تغٌّب  :لونو(

 :المبتدأ كالخبر -2
 تسم  ا١بمىة ا٤بمربة منهما ٝبىة ا٠بٌيةا٤ببتدأ كا٣برب ا٠باف تتألف منهما ٝبىة مفيدة رقولك: القنالة رنز، ك 

، ا٤بسند إليوأك ا٤بخرب لنو  وء كىاالبتدا واسم ممفوع بعامل معنوم ى وأحكاـ ا٤ببتدأ كى. فلكل منهما أحكاـك 
 كفيو:
)ٕبسبك ا( فالباء حمؼ زائد : وبمب الٍب ىي حمؼ شبيو ٫بأك من الزائدتْب أك / كجوب رفعو كقد ٯبم بالباء 1

ري اللًَّو ﴿كا لربه كقولو تعأب:  -مبتدأ -كر لفظا بالباء الزائدة ممفوع ٧ببلكحسب ٦بم  ىىٍل ًمٍن خىاًلقو غىيػٍ
 فقد كرد ا٤ببتدأ ٦بمكر لفظا كممفوع ٧ببل. .)رٌب صدفة لّب من ألف ميعاد(رقولنا: ك ، 2﴾يػىٍرزيقيكيمٍ 

 :قولو تعأب و٦بمكرا ٫بأك جار أك ا٣برب ظمفا / يمد ا٤ببتدأ معمفة: كقد يأٌب نكمة إذا أفادت بأف يتقدـ لىيها 2
أك )ما أحد لندنا( : وتقع بعد نفي ٫بأك . 4﴾ًلكيلّْ أىجىلو ًكتىابه ﴿كقولو تعأب:  ،3﴾كىفػىٍوؽى كيلّْ ًذم ًعٍلمو عىًليمه ﴿

 :تعأبقولو  ورانت موصوفة ٫بأك  )رب ساع لقالد، : رب ٫بوأك  ،5﴾اهللً  عى مى  وه أإلى ﴿قولو تعأب:  واستفهاـ ٫ب
ره ًمٍن ميٍشًرؾو ﴿ يػٍ أف ك  .7﴾قيٍل كيلّّ يػىٍعمىلي عىلىى شىاًكلىًتوً ﴿قولو تعأب:  ومضافا إٔب نكمة ٫بأك  .6﴾كىلىعىٍبده ميٍؤًمنه خى

إذا  .فىح()لوال إٮباؿ أل :أف تقع بعد لوالك  .8﴾كىٍيله لًٍلميطىفًّْفينى ﴿: يكوف ا٤ببتدأ رىمة دالة لى  دلاء رقولو تعأب
 .صدقة( امسكين)إطعاـ : دأ لامبل فيما بعده ٫بوراف ا٤ببت
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 .1)ُب الغابة أسد( :/ ٯبب أف يتقدـ ا٤ببتدأ لى  ا٣برب كقد يتألم لنو ٫بو3
/ ٯبب تقدمو ُب األلفاظ الٍب ٥با الصدارة رأ٠باء الشمط كاالستفهاـ كما التعجبية كرم ا٣بربية، كما اقَبف ببلـ 4

 .بقيت(، )لىصدؽ منجاة( يـويأٌب(، )ما ألٌذ اإلٲباف(، ك)رم )من يزرع ٰبصد(، )من  :االبتداء ٫بو
هىا﴿/ جواز حذفو إف دؿ لىيو كمنو قولو تعأب: 5  تعأب: كقولو ،2﴾مىٍن عىًملى صىاًلحنا فىًلنػىٍفًسًو كىمىٍن أىسىاءى فػىعىلىيػٍ
 .3﴾سيورىةه أىنٍػزىٍلنىاىىا﴿
)نعم الولد لامم، كبيس التىميذ الكسوؿ( كإذا : و/ ٰبذؼ ا٤ببتدأ كجوبا إذا ألرب لنو ٗبخصوص نعم كبيس ٫ب6

)ُب ذمٍب ألحضمف( أم  :و٫ب ،ٗبا يشعم القسمأك )صربم صرب ٝبيل(  :أم ،)صرب ٝبيل( :ألرب لنو ٗبصدر ٫بو
)أنت :و)ا رمٙب( كضمّب منفصل ُب ٧بل رفع ٫ب: ىي: صميح ممفوع ٫بو ةا٤ببتدأ أقساـ ثبلث"ك .4ُب ذمٍب لهد

تك(، اسم موصوؿ ُب )رم ضيفا ُب بي :اسم استفهاـأك )ىذا غبلـ(  :رة مبِب ُب ٧بل رفع ٫بومؤدب( كاسم إشا
 .5"ستاذؾ(أ)ىذا  :٧بل رفع

ره لىكيمٍ ﴿قولو تعأب:  )دراستك مهمة( كمؤكؿ ٫بو: ا٤ببتدأ مصدر اسم ممفوع ٫بوك" يػٍ يل أك كالت ،6﴾كىأىٍف تىصيوميوا خى
 .7"مصدر ممفوع لى  أنٌو مبتدأ ، فيكوف الفعل ُب تقديم(صومكم لّب لكم)ك

 :8ا٤بخرب بو كما أسند إٔب ا٤ببتدأ كبو تتم الفائدة مع ا٤ببتدأ كلو سبعة أحكاـ وكى الخبر:
)ا٠با ٦بمكرا : قديمالتك  ،فيكوف ا٤بسند كا٤بسند إليو ممفولْب ،سنادفالضمة ىي لبلمة اإل ،رفع ا٤ببتدأ كجب -1

 .ٕباضم(بالباء الزائدة ممفوع ٧ببل ٫بو: )ما سعيد 
ا٤بقدرة أك فّبفع بالضمة الظاىمة  ،يطاب  ا٣برب ا٤ببتدأ ُب اإلفماد كالتثنية كا١بمع كرذلك التذرّب كالتأنيث -2

 ا)البخيبلف لٌدك : رما تكوف ا٤بطابقة ُب التثنية فنقوؿ .الناس( كنفسو كلد ك)البخيل لد :لىداللة لى  ا٤بفمد ٫بو
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)البخبلت : كرذلك التأنيث فنقوؿ .خبلء ألداء أنفسهم كألداء الناس()الب :كرذا فنقوؿ .لٌدكا الناس(ك هما ينفس
 .لدكات أنفسهن كلدكات الناس(

 .)ىذا باب( :األصل ُب ا٣برب أف يكوف نكمة مشتقة كقد يكوف جامدا ٫بو -3
 :فنقوؿ .)من بالباب؟( :لقىية فقولناأك بوجود قمينة لفظية  :أم ،ظهم ما يدؿ لىيو إذا جواز حذؼ ا٣برب -4

 :كاألصل ىو .)لمجت فإذا ا٤بطم( :فأٞبد مبتدأ، كلىي لرب حذؼ لوجود ما يدؿ لىيو، كرذا ُب قولنا .د()أٞب
 كاألصل كظىها رذلك. ،1﴾أيكيليهىا دىاًئمه كىًظلُّهىا﴿كرذلك ُب قولو تعأب  .)فإذا ا٤بطم يتساقط(

 :2ٰبذؼ ا٣برب كجوبا ُب لدة مواضع أشهمىا ٟبسة -5
فا١بنة  ،)ا١بنة ٙبت أقداـ األمهات( ك)العىم ُب الصدكر( :طىقة رقولناأف يدؿ لل رل لاـ أم صفة م- أ

)لوال لدؿ ا٢بارم  :متنالية ٫بووجود، ككقوع ا٤ببتدأ بعض لوال االرائن م وتدؿ لى  رائن موجود كرذا العىم فه
ٮبا يغّب أحدأك كغياب ىذين الشمطْب  .ما الكتابة لضاع أرثم العىم( لو) :ما ٫بو ولقتل الناس بعضهم( كل

ال  )لو :كجب ذرم لربه ٫بو -غّب لاص -راف ا٣برب لاما وا٢بكم، فغياب لوال يغّب حكم ا٢بذؼ من لدمو كل
ال  )لو :فكىمة حذر لرب كجب ذرمه، كإف دؿ لىيو دليل جاز حذفو كذرمه ٫بو ،السائ  حذر لوقع ا٢بادث(

 .ال أنصاره ٞبوه ٥بىك( )لوأك  ،اره ٥بىك(صأن
ألجيدف )بوجود ا(  لى )٢بياة ا ك  :أم ،)لعمم ا( :تدأ صميح ُب القسم ٫بوأف يكوف لرب ا٤بب- ب

فالداللة لى  القسم كاستعما٥با   (.)لعمم ا قسمي ألجيدف لمىي :قسمْب فنقوؿ وفا٣برب ٧بذكؼ كى .لمىي(
 توجد الـ االبتداء  ٓبأك ُب اليمْب،  نصاقسمي(، فإف ٓب يكن ا٤ببتدأ ) وجب غياب ا٣برب كىأك ُب لمؼ السامع 

فبلـ االبتداء ٙبتم حذؼ ا٣برب  .)لهد ا قسمي ال أرتكب ذنبا( :قولنا وراف حذؼ ا٣برب جائزا ال كاجبا ٫ب
 .ا٤ببتدأ كليس ا٣برب وألٌف لوجودىا داللة لى  أٌف ا٤بذرور ى

فيسم   ،ب ا٠با بعدىاالٍب تنص واكتفيد الداللة لى  العطف كا٤بعية كىي غّب ال واكأف يقع ا٣برب معطوفا ب- ت
شاىدت أىل ىذه البىدة لارفْب لى   فإذا أردت كصف أىل بىدة كقىت: -وسّبد ذرم ىذا ُب باب- مفعوال معو

الطالب ) ،(ا٤ببلح كسفينتو) ،(التاجم كمتجمه) ،(الصانع كمصنعو) ،(الفبلح كحقىو) ،ألما٥بم، منصمفْب لشؤكهنم
....فالفبلح (الصانع كمصنعو مثبل زماف)ك، (زمافالفبلح كحقىو مثبل )فا٤بعُب أٌف  .(رل رجل كحمفتو) ،(كمعهده

و من سياؽ كيشاررو ا٣برب اذكؼ كالذم نفهم (حقىو)ا٤بعية كالعطف كبعدىا ا٤بعطوؼ لىيو  ( كاك)مبتدأ تىيو 
ح كحقىو، ا٤بعية كردت لىداللة لى  االقَباف بْب الفبل واكف. (متصاحبافأك مثبل زماف ) ا١بمىة كٲبكن أف يكوف
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تدؿ لى   واكفهما غّب متبلزماف، فال (،ا١بد كحفيده: )كإف ٓب تكن رذلك يصبح حذؼ ا٣برب جائزا فقولنا
 العطف كاالصطحاب.

أف يكوف ا٤ببتدأ مصدر اسم تفضيل مضاؼ إٔب مصدر متبولا ٕباؿ ال تصىح أف تكوف لرب، بل تفيد - ث
منصوب ال تصىح لىداللة لى  ا٣برب ا٤بمفوع، كرذلك إذ  )حضورم إليكم راربا(، فماربا حاؿ: الداللة لىيو ٫بو

فبل يصح رفع )ناضجا( لىداللة لى  ا٣برب فوجب كركدىا حاال منصوبة، أما إذا  .)أرىي الطعاـ ناضجا( :قىنا
كٲبكن استخبلص مواقع  )حضورم إليكم ضمكرةه( بالمفع لى  ا٣برب. :فيصح القوؿ .)حضورم إليكم ضمكرة( :قىنا

  .لوجود ما يدؿ لىيو السياؽ ال ُب اإللماب حذؼ ا٣برب
حسبك السكوت )كاألصل فيها  (حسبك ينم الناس)كٲبكن إضافة مواضع حذفو ٩با ٠بع لند العمب منها  -ح

مضاؼ، كالكاؼ مضاؼ إليو مبِب لى  الفتح ُب ٧بل جم، و فحسب: اسم مبتدأ ممفوع كى (.ينم الناس
لى  أداة شمطية فإف اقَبف ما بعدٮبا بالفاء   -مباشمة -ا٤ببتدأ متقدماالسكوت: لرب ا٤ببتدأ ممفوع ، كأف يكوف 

، فدلوؿ (نافع والطفل أف يتعىم فه): ، كراف لرب ا٤ببتدأ ٧بذكفا كجوبااألرجح وراف جوابا باألداة الشمط كى
و يستفد مىالصانع إف يتقن ل): الفاء لى  ا١بمىة اال٠بية يدؿ لى  أهنا جواب لىشمط، كليست لربا، كُب قولنا

لىداللة لى  أنٌو جواب الشمط كأٌف ا١بمىة الفعىية ليست لىداللة لى   (يىٍستىًفدٍ )فجـز ا٤بضارع ُب  (ال كجاىاام
الصانع أف يهمل صنالتو )ك (نافع والطفل إف يتعىم ى) :ؿ بفاء فنقوؿك فعدـ اقَباف ا٤ببتدأ ُب ا٤بثاؿ األ" ا٣برب.

تعدده كا٤ببتدأ كاحد، إذا كرد لىداللة لى  الصفة ُب ا٤بعُب، فكما ٲبكن  من أحكاـ ا٣برب جواز"ك. 1(ليس يستفيد
 ،2كا٣برب متعددارثم من لرب فيكوف ا٤ببتدأ كاحدا أف يوصف اإلنساف بأرثم من صفة، فيمكن أف ٱبرب لنو بأ

 كمثاؿ لى  ذلك:
 البطالة ضياع مهانة مذلة  *  ح  كاجب كشمؼ العمل

ذيك اٍلعىٍرًش  .كىىيوى اٍلغىفيوري اٍلوىديكدي ﴿ كقولو تعأب: .لة بألبار ثبلثة رذلككلن البطافألرب لن العمل بألبار ثبلثة 
 .4"كجوبا كسنتكىم لى  ذلك الحقاأك يتقدـ لىيو جواز أك يو أف يتألم األصل ف .3﴾فػىعَّاؿه ًلمىا ييرًيدي  .اٍلمىًجيدي 

: ٦بمولا ٫بوأك ما راف غّب ٝبىة، كالىية كإف راف مثُب فا٣برب ا٤بفمد . لرب ا٤ببتدأ قسماف مفمد كٝبىة أقساـ الخبر:
ا١بامد ما ال يفيد الداللة "ك إما جامد كإما مشت . و)التىميذ ٦بتهد( التىميذاف ٦بتهداف، التبلميذ ٦بتهدكف، كى

                                                           

 .225-224النحو الواُب، لباس حسن، ص - 1
 .218النحو ا٤بصف ، ٧بمد ليد، ص -2

 .16، 15، 14سورة الربكج اآلية - 3
 .٤218بصف ، ٧بمد ليد، صالنحو ا - 4
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فحجم ٰبمل ضمّبا يعود إٔب اسم  (.حجمىذا : )ال يتضمن ضمّبا يعود إٔب ا٤ببتدأ فقولنا ولى  الوصف، فه
حسب رأم الكوفيْب كىذا المأم قميب جدا من الصواب ألنٌو يوجد رابط  (حجم ىوىذا ) :ارة تقديمه ىواإلش

يعود  و)التىميذ ٦بتهد( فمجتهد فيو ضمّب مستَب تقديمه ى: كا٤بشت  ما فيو معُب الوصف ٫بو. يمبط ا٤ببتدأ با٣برب
فقد رفع زميبله لى  الفالىية كُب حالة  .زميبله()التىميذ ٦بتهد  :لىتىميذ، إاٌل إذا رفع الظاىم فبل يتحمىو ٫بو

كإف راف ا٤ببتدأ كصفا متقدما  فىو  ،1"ٙبمل ا٣برب ضمّب ا٤ببتدأ  ٯبب مطابقتو لو، إفماد كتثنية كٝبعا كتذرّبا كتأنيثا
 ال يتطابقا:أك مع لربه حالتاف إما أف يتطابقا 

، فقد أجاز إلماب (ما ٧بمود الكذب) -(؟أحاضم األستاذ) ُب اإلفماد مع تقدـ الوصف مثل: ا٤بطابقة- أ
نائب فالل، كجاز إلماب الوصف لربا مقدما، كاالسم ا٤بمفوع أك الوصف ا٤بتقدـ مبتدأ كاالسم ا٤بمفوع بو فالبل 

فتدؿ لى  الفالل، رما  (األستاذ)لىداللة لن ا٤ببتدأ أما رىمة  (حاضمه ) ه مبتدأ مؤلم فيجوز أف تكوف رىمةبعد
مبتدأ مؤلم، كرذا بالنسبة مود، فهي  وفه (األستاذ)اضم( لىداللة لى  لرب مقدـ، أما )ح مةٯبوز أف تعرب رى

لىداللة لى  نائب الفالل أرثم من ا٣برب، رما ٯبوز أف تدؿ لى  لرب مقدـ، الكذب مبتدأ مؤلم كىذه ا٤بطابقة 
الوصف لىداللة لى  ا٤ببتدأ، أما ا٤بمفوع ُب اإلفماد تقتضي ا٤بطابقة ُب التأنيث كالتذرّب حتما، فإف التىفت فيكوف 

نائب الفالل كال ٯبب إلماب الوصف لربا مقدما، مع إلماب االسم ا٤بمفوع أك بعده فيكوف لىداللة لى  الفالل 
 (.أجالس ُب ا٢بقل فاطمة: )ومبتدأ مؤلم لعدـ تطابقهما ُب التأنيث ٫ب
راف الوصف لفظا يصح استعمالو ُب اإلفماد كالتأنيث نائبو إذ  أك فالل أك رما ٯبوز إلماب الوصف لربا مقدما 

، أنتم لٌدك، أنًب لٌدك(، ك :كفمكلهما دكف أف تتغّب صيغتهما رقولنا ، أنتما لدكٌّ ، أنًت لدكه ىذا ما ")أنت لدكه
أما  .2"ت لدؿ، أحاضمكف لدؿاٯبوز لىمصدر الذم يصح أف يستعمل لفظا كاحد ٫بو: أحاضم لدؿ، أحاضم 

فوجب إلماب الوصف لربا  (،ما السإبوف امدكف -امداف ما السإباف)لتثنية كا١بمع مثل: تطابقا ُب ا فإ
 لىداللة لى  ا٤ببتدأ ا٤بؤلم، كُب ىذا يقوؿ ابن ا٤بالك: واالسم ا٤بمفوع بعده فه"مقدما ك

 إف ُب سول اإلفماد طبقا استقم  *  مبتدأ كذا الوصف لربكالثاف 
االسم ا٤بمفوع بعد الوصف لىداللة لى  ا٤ببتدأ ا٤بؤلم، كيقدـ ا٣برب كٯبدر  وثا٘ب كىف شمط التطاب  ٯبعل الإإذ 

٦بموع كالوصف لندىم إذ رفع ا٠با أك نائب فالل لكاف الوصف مثُب أك الذرم أف التبار االسم ا٤بمفوع فالبل، 
 .3"بعده يكوف ٗبنزلة الفعل، كالفعل ال يثُب كال ٯبمع

                                                           

 .324ص 2جامع الٌدركس العمبية، الغبلييِب، ج - 1
 .454النحو الواُب، لباس حسن، ص - 2
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 (ألآب امداف؟ أ٧ببوب امدكف)ٝبعا مثل: أك ممفولو مثُب ك  امفمدكإف ٓب يتطابقا كراف الوصف - ب
ُب من الداللة نائب الفالل ألأك فالَبريب صحيح، كيكوف إلماب ا٤بوصف مبتدأ، أما ممفولو فيدؿ لى  الفالل 
مفمدا، فيجب أف  ٝبع كا٣بربأك لى  ا٣برب، كال ٯبوز أف يكوف ممفولو مبتدأ ليبل يغيب التطاب  فيكوف ا٤ببتدأ مثُب 

 ف نقوؿ:أالَبريب فسيكوف األسىوب فاسدا ر يكوف ممفوع الوصف ا٠با ظاىما، كضمّبا بارزا كإذا تغّب
 ما قائماف ٧بمد: الوصف مثُب كاالسم ا٤بمفوع مفمدا. -
 أقائماف امدكف: الوصف مثُب كاالسم ا٤بمفوع ٝبعا. -
 .فوع لىداللة لى  ا٤بفمدأحاضمكف ٧بمده: الوصف لىداللة لى  ا١بمع كاالسم ا٤بم  -
 .1أحاضمكف المجبلف: الوصف لىداللة لى  ا١بمع كاالسم ا٤بمفوع مثُب -

يل حسبما يقتضيو السياؽ، أما أك كما ٲبكن قولو لى  ا٣برب ا٤بفمد أنٌو ا٣برب ا١بامد ال يتحمل الضمّب أاٌل لند الت
لو شمط  وذا جمل الضمّب ا٤بشت  لى  غّب من ىا٤بشت  فيحتمىو، كأنٌو من ا٤بمكن استتار الضمّب رما جاز إبمازه إ

لرب  (٨بيف)مبتدأ ثا٘ب ك (الثعىب)ؿ كأك أف يكوف الىبس مأمونا ٫بو: )الكىب الثعىب ٨بيفو(، فالكىب مبتدأ 
مضاؼ إليو كىذا إذا استتار الضمّب لىداللة لى  أف الثعىب أنٌو ٱبيف الكىب، كإذا  (ا٥باء)مضاؼ، ك والثا٘ب كى

فإظهار الضمّب كرد لتجنب  (،الكىب الثعىب ٨بيفو ىو: )اآللم ٯبب إبماز الضمّب ا٤بستَب فنقوؿأردنا ا٤بعُب 
الىبس غّب أٌف ىذا األسىوب الذم يوجب إبماز الضمّب ألمن الىبس يستحسن لدـ ٧باراتو بالمغم من كركده ُب 

 الكبلـ العميب، غّب أنٌو ٦باؼ لىغة العامة.
 (االجتهاد يؤدم إٔب الٌنجاح): ا٠بية، فا٣برب ٝبىة فعىية ٫بوأك وف من ٝبىة فعىية / ا٣برب ٝبىة: كيقصد بو ما تك2

االجتهاد يبدؿ )كالتقديم  (االجتهاد لىنجاح: )كيمد ا٣برب شبو ٝبىة رقولنا (االجتهاد لاقبتو النجاح) :كا٠بية ٫بو
   .2﴾كىًفي السَّمىاًء ًرٍزقيكيٍم كىمىا تيوعىديكفى ﴿ كقولو تعأب: (،لىنجاح

 وا٣برب كا١بار كاَّمكر متعى  بو كبالتبار ما كرد لند ابن لقيل كما ذىب إليو أب وفقد الترب البعض أٌف اذكؼ ى
بكم ابن السمٌاج أٌف الظمؼ كاَّمكر قسم بمأسو كليس من قبيل ا٤بفمد كال قبيل  ا١بمىة كىذا ما يغِب لن التقديم 

 :4يكوف إماأك عة لربا لى  رابط يمبطهما با٤ببتدأ كيشَبط أف تشتمل ا١بمىة الواق. 3كا٤بشاُّة
 .(الظىم ممتعو كليم: )ضمّب بارز ٫بو -

                                                           

 .456، صالنحو الواُب، لباس حسنيماجع  - 1
 .22سورة الذاريات اآلية - 2
 .213النحو ا٤بصف ، ٧بمد ليد، ص - 3
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 (.ا٢ب  يعىو) عود إٔب ا٤ببتدأ ٫بو:ضمّب مستَب ي -
ؿ، كالدرىم بعمش: أك الدرىم منها حيث أٌف الفضة مبتدأ  :أم (،الفضة، الدرىم بقمش) ضمّب مقدر ٫بو: -

 الضمّب اذكؼ كالتقديم الدرىم منها بقمش: وؿ، كالمٌابط ىك أ األمبتدأ ثا٘ب كلربه كا١بمىة لرب ا٤ببتد
ره ﴿ قولو تعأب: وإشارة إٔب ا٤ببتدأ ٫ب - يػٍ فوردت  ،(ذلك)كالمابط اسم اإلشارة  ،1﴾كىلًبىاسي التػٍَّقوىل ذىًلكى خى

 .1ؿ مع ا١بمىةك لىداللة لى  ا٤ببتدأ الثا٘ب كلرب ا٤ببتدأ األ
  .(اإلحساف مع الكمٙب): كقولنا ،2﴾مىا اٍلقىارًعىةي  .اٍلقىارًعىةي ﴿تعأب:  قولو وبىفظة ٫ب إلادة ا٤ببتدأ -
نعم ) :فهند تدلل ُب لمـو النساء لىداللة لى  ا١بنس، كقولنا (،ىند نعم النساء: )لفظ ألم منو ٫بو -

 .(اإلحساف ا٤بمكءة، كبيس اإلساءة  النذالة
ارنا ا أررب كالعزة شع) :ا نفس ا٤ببتدأ ُب ا٤بعُب رقولنارب كقد ال ٫بتاج إٔب رابط ألٌف ا١بمىة ا١بمىة الواقعة ل -

 .3﴾قيٍل ىيوى اللَّوي أىحىده ﴿ كقولو تعأب: (،لىعمب
اجتمالي يصدؽ لىيو رل أنواع السىوؾ االجتمالية األلمل، فإذا قامت لبلقة بْب شخص كمن  كىمسفالىغة 

نت العبلقة بْب شخص كأجنيب لنو احتاجت إٔب ما قميب لو ٓب تكن ُب حاجة إٔب دالئل تثنيتها، أما إذا راو ى
يسوغها، كىذا ما يصدؽ لى  ا٤ببتدأ كا١بمىة الوقعة لربا لو، فإف رانا يصباف ُب ا٤بعُب نفسو، ٓب ٰبتج ا٣برب إٔب 

 رابط يمبطو.
االت أربعة كرما أسىفنا أٌف القالدة الىغوية تقم بتعميف ا٤ببتدأ كتنكّب ا٣برب مع رفعها، كمن كجهة نظم  االحتم

 :4ٌباآلاحتماالت من حيث التعميف كالتنكّب كىي ر
فا٤ببتدأ معمؼ أصبل كا٣برب معمؼ باإلضافة،  (،ينناداإلسبلـ ) فة كا٣برب معمفة كمثاؿ لى  ذلك:ا٤ببتدأ معم  -1

 من ا٣بربو كا٤بمج (،الثىج بارد) ٰبتمل أم معُب جديد كرأنك تقوؿ:كىذا تمريب مقبوؿ نطقا بالمغم من أنٌو ال 
 .جديدو اإللبار رٗبا ى

فهذا الَبريب مقبوؿ صوتيا كرذا من حيث ا٤بعُب فا٣برب  (،ٝبيل وا١ب) ٫بو: ا٤ببتدأ معمفة كا٣برب نكمة: -2
 .اَّهوؿ يدؿ لى  ا٤بعىـو

                                                           

 .26سورة األلماؼ اآلية -1
 .2، 1سورة القارلة اآلية -2
 .1سورة اإللبلص اآلية -3
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تمريب غّب مألوؼ، ٰبمل ثقبل نطقيا، غّب أنٌو غّب و كى (،ا١بميل وج)٫بو:  :ا٤ببتدأ نكمة كا٣برب معمفة -3
 .ممفوض لى  العمـو

فهذا التحوؿ الَبرييب غّب مقبوؿ لىميا ألٌف ا٤بسند إليو نكمة   (،جسم ضخم) :كمة كا٣برب نكمة: ٫بونا٤ببتدأ  -4
ا٤بعىـو من ا٣برب، لذا كجب تعميفو  و٦بهوؿ، كما يسند إليو يكوف دائما نكمة ٦بهوال دائما، ُب حْب أننا نمج

 ،)اإلسبلـ ديننا(: ذىن ا٤بتىقي ليؤثم فيو، فقولنا مثبللىداللة لى  قيمتو كفائدتو، فيجب أف يأٌب با١بديد إٔب 
فهذا تمريب  ،)اإلسبلـ الدين( :غّب مفيد كغّب مقبوؿ، أما إذا قىناو فا٣برب معمؼ باإلضافة ا٤بتمثىة ُب الضمّب فه

عا، ممفوض لفظا كمعُب كنطقا، فا٤بسند ٯبب أف ٰبمل إٔب لقولنا رمية صوتية ٨بتزنة ُب ذىن السامع كا٤بتكىم م
 .1ممفولا (دين) يعتو التعميف ٰبعل كا٤بسند إليو)اإلسبلـ( كمن طب كصيغة ا٤ببتدأ

التجمد  وارتفاع ا٤ببتدأ باالبتداء كى"كاألصل ُب ا١بمىة اال٠بية أف يتقدـ ا٤ببتدأ لى  ا٣برب، ك تأخير الخبر كتقديمو:
مج ا١بمىة اال٠بية لن ٭بطها الَبرييب ا٤بعمكؼ لغمض قد ٚب"ك ،2"لئلسناد، كارتفاع ا٣برب با٤ببتدأ ال باالبتداء كال ُّما

كإٔب ذلك أشار  ،4"األصل و٥با التألم كىأك لى  العمـو لىخرب ثبلث حاالت: "ك، 3"فِب فيتقدـ ا٣برب لن مبتدئو
 :5ابن مالك بقولو

 ضىمىرىاكىجىو زيكىا  اٍلتػ ٍقًدٍٙبى  ًإٍذ  الى   *   كاأٍلىٍصلي  ُب  األىٍلبىاًر أىٍف تيؤل مىا
٧بكـو بو  بو، كيكوف ح  ا٣برب التألم ألنٌويتألم ا٣برب ألٌف ا٤ببتدأ ٧بكـو لىيو فحقو التقدٙب لىداللة لى  تعىقو "ك
 .6"(زيد قائم)
  ا٣برب ُب أربع مسائل:ّبكٯبب تأل ر الخبر:ي/ تأخ1
ُب التخصيص، كلدـ كجود قمينة يْب ك انكمتْب متسأك ٔب: أف ٱباؼ التباسو با٤ببتدأ، كذلك إذا رانا معمفتْب ك األ

فالَبريب النطقي صحيح، ألٌف   (،ألوؾ زيد) :حٌولنا الَبريب كقىنا و، فى(زيد ألوؾ: )تدؿ لى  التمييز بينهما ٫بو
(، زيد ألوؾ) :ربل ا١بزأين صاّب لئللبار لتو ُب حْب ٱبتىف ا٤بعُب بالتبلؼ الغمض، فا٤بشهور صحة قولك

ألوؾ : )ا٤بخاطب أما قولنا ويدا بعينو كا٠بو كال يعمؼ ا٤بخاطب اتصافو بأنٌو أللىداللة لى  أف السامع يعمؼ ز 

                                                           

 .38-35صالتحوالت الصوتية كالداللية ُب ا٤ببا٘ب الَبريبية، سعاد بسناسي،  - 1
 .90دالالت التقدٙب كالتألّب ُب القمآف الكمٙب، منّب ٧بمود ا٤بسّبم، ص - 2
 .صالببلغة العمبية، رجاء ليد،  - 3
 .110، صالوقادشمح التصميح لى  التوضيح،  - 4
 .16، ص1ألفية ابن مالك ُب النحوالصمؼ، ٧بمد بن لبد ا  بن مالك األندلسي، دار الكتب العىمية بّبكت ط - 5
 ص ،الوقادلى  التوضيح،  شمح التصميح -6
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لىداللة لى  أٌف ا٤بخاطب أخ ا٤بخاطب كال يعمفو لى  التعيْب با٠بو كيقاؿ ٯبوز تقديم رل منهما مبتدأ كلرب  (،زيد
فالصوت ا٤بنطوؽ ٰبمل معاف "صوت، مطىقا كىنا ٲبكن القوؿ أٌف ٙبديد ا٤ببتدأ كا٣برب ُب ىذه ا٢بالة يمجع لداللة ال

كمواضع ُب الٌدماغ اإلنسا٘ب، كأف ربٌل من الناط  ا٤بمسل دالالت، كلكل منطوؽ مواضع ُب ا١بهاز العصيب 
يكوف لو رد فعل مناسب لطبيعة "، ك1"كا٤بستقبل اىل هتتز فمائسو كتتحمؾ مشالمه لند ٠بالو األصوات بعينها

 .2"لصوتيةالصوت كمضمونو كٕبسب الفكمة ا
قيل إف راف "ا٣برب ٫بو: )القائم زيد( فاسم الفالل كرد لىداللة لى  ا٣برب، ك وكإف راف أحد ا١بزأين مشتقا فه

ا٤ببتدأ ٫بو: )ىذا زيد(، فاسم اإلشارة يدؿ لى  ا٤ببتدأ، كإف استويا ُب المتبة كجب ا٢بكم  وأحدٮبا ألمؼ فه
يتاف ٫بو: )أفضل اك قدـ ُب الَبريب يدؿ لى  ا٤ببتدأ ا٤بمفوع، كالنكمتاف ا٤بتسباالبتدائية لىمتقدـ ٫بو: )ا ربنا(، فا٤بت

منك، أفضل مِب(، فوجب أف يكوف أحد ىذين الوضعْب صا٢با لئللبار لنو، فإذا جعىنا )أفضل منك مبتدأ( 
 .3"كأفضل مِب لربه امتنع تقدٙب ا٣برب ليبل تتوقف ابتدائية فينعكس ا٤بعُب النعداـ القمينة

 :4ىذا أشار الناظم كإٔب
 ليٍمفىان    كىنيٍكمىان    لىاًدمىٍي   بػىيىافً  *   فىاٍمنػىٍعوي   ًحٍْبى  يىٍستىًول  ا١بٍيٍزءآفً 

كُب ىذه ا٢باالت ٲبكن أف يتحدد ا٤ببتدأ كممفولو بااللتماد لى  لمىية اإلرساؿ الصوٌب ثبلثية األبعاد كالٍب تبدأ 
مىية االستقباؿ الصوٌب الٍب تبدأ من السمع كتصل إٔب الفكم، التمادا لى  من الفكم إٔب النفس ٍب النط ، كرذا ل

البصم كالفؤاد، فالنربة الصوتية مع ا٢بمرات ا١بسمية الٍب تصحب صوت ا٤بتكىم قد تعترب قمينة حسية لتحديد 
 ا٤ببتدأ كلربه لند غياب القمينة الىفظية.

د شخص يسمع كال يبصم كرذا لدل شخص فاستقباؿ الصوت لدل شخص يسمع كيبصم، ٱبتىف لنو لن"
حنيفة(  ويوسف أب و)أبك ، ٖببلؼ قولنا: )رجل صاّب حاضم(5"يبصم كال يسمع، كلند من ال يسمع كال يبصم

 :6كقوؿ الشالم
 بنوىيٌن أبناء الٌمجاؿ األبالد  *  أبنائنا، كبناتنا وبنونا بن

                                                           

 كبعدىا. 20ا٤بقمرات الصوتية ُب الربامج الوزارية لىجامعة، مكي درار، سعاد بسناسي، ص - 1
 .92السمعيات العمبية األصوات الىغوية دار أـ الكتاب، سعاد بسناسي، ص - 2
 .171-170شمح التصميح لى  التوضيح، لالد بن لبد ا األزىمم، ص - 3
 .16كالصمؼ، ابن مالك، ص ألفية ابن مالك ُب النحو - 4
 .12السمعيات العمبية ُب األصوات الىغوية، سعاد بسناسي، ص - 5
 . 233ص 1نسب ٝبالة ىذا البيت لىفمزدؽ، كقاؿ قـو ال يعىم قائىو مع شهمتو ُب رتب النحاة كأىل ا٤بعا٘ب كالغمضْب، شمح ابن لقيل، ج - 6
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 .1"أبنائنا بنونا( و)بن :ديم الكبلـفالشالم يميد تشبيو أبناء ابنائهم بأبنائهم ال لكس، فتق"
ؿ: )رجل صاّب حاضم(، فقد كردت قمينة لفظية لىداللة لى  ا٤ببتدأ كا٣برب كىي الصفة لى  النكمة ك ُب ا٤بثاؿ األ"ك

فقد كردت قمينة معنوية لىداللة لى  ا٤ببتدأ ا٤بمفوع  ،حنيفة( وأب ،يوسف وا٤بوصوفة االبتدائية، أما ا٤بثاؿ الثا٘ب: )أب
 ه، كىي التشبو، كتضعف الداللة لى  ا٤ببالغة ألٌف ذلك ٨بالف ألصوؿ كنادر الوقوع.كلرب 

لرب و ؿ كبنوىٌن مبتدأ ثاف، كابناء المجاؿ لرب ا٤ببتدأ الثا٘ب الذم ىأك كبالمجوع إٔب البيت الشعمم: فبناتنا مبتدأ 
 .2"ؿ كاألبالد نعت المجاؿك ا٤ببتدأ األ
ا لضمّب ا٤ببتدأ ا٤بستَب ٫بو: )زيد جاء(، كال ٯبوز التقدٙب فيقاؿ: )جاء زيد( ألٌف أف يكوف ا٣برب فعبل رافع"الثانية: 

فيجب تألّب ا٣برب لتوضيح داللة ا٣برب لى  داللة الفالل إذا تقدـ " .3"الَبريب يتحوؿ من اال٠بي إٔب الفعىي
(، فىأك ا٣برب كراف فعبل مسندا إٔب ضمّب ا٤ببتدأ ا٤بستَب ٫بو: )زيد قاـ  لتبس يقـو زيد(، الأك ـ كقىنا: )قاـ قدٌ و يقـو
)ألواؾ قاما( فيختفي الىبس، كتتضح داللة ا٣برب أك ا٤ببتدأ بالفالل، ٖببلؼ كقوع ا٣برب صفة ٫بو: )زيد قاـ أبوه( 

 :5، كىذا التقييد ال بد منو ُب قوؿ الناظم4")قاـ ألواؾ(ك زيد(و )قاـ أبك حٌب ُب حالة تقدٲبو فتقوؿ: )قائم زيد(
ا  إ  ...  *  ذىا  مىا  اٍلًفٍعلي  رىافى  ا٣ٍبىبػىمىارىذى

 .7﴾كىمىا ميحىمَّده ًإال رىسيوؿه ﴿كقولو تعأب:  .6﴾ًإنَّمىا أىٍنتى نىًذيره ﴿قولو تعأب:  والثالثة: أف يقَبف با٤بعُب ٫ب
 المٌفع ُب )٧بمد(فا٤ببتدأ كىو: )٧بمد( صى  ا لىيو كسىم، ك "فا٤ببتدأ كرد ٧بصورا ُب ا٣برب القَبانو بإاٌل لفظا، 

)رسوؿ( أرسب الٌنص قوة كلصت ٧بمدا بالمسالة مع أهٌنا فإذا قدمنا ا٣برب بقولنا: )كما رسوؿ إاٌل ٧بمد( لفسد ك
-لو كلغّبه من المسل  -المسالة-ى  ا لىيو كسىم، مع مشوليتها ا٤بعُب لداللتو لى  أنٌو ال رسوؿ إاٌل ٧بمد ص

رما نبلحظ قوؿ الشالم ،  8"ا٘ب اقَبف ا٣برب با٤بعُب إذ أٌف ا٤بعُب ما أنت إاٌل نذيمكُب ا٤بثاؿ الث -صىوات ا لىيهم
 :9الكميت بن زيد

                                                           

 .104يمي كالتطبي  ُب القمآف الكمٙب، ٧بمود سىيماف ياقوت، صالنحو التعى - 1
 .173-172شمح التصميح لى  التوضيح، لالد األزىمم، ص - 2
 .104النحو التعىيمي كالتطبي  ُب القمآف الكمٙب، ٧بمود سىيماف ياقوت، ص - 3
 .173شمح التصميح لى  التوضيح، لالد األزىمم، ص - 4
 ا٤بصدر نفسو، ص نفسها. -5

 .12سورة ىود اآلية - 6
 144آؿ لمماف اآلية - 7
 .147-146أك ضح ا٤بسالك إٔب ألفية بن مالك، ابن ىشاـ األنصارم، ص - 8
 .235ص 1البيت بن زيد األسدم، شمح ابن لقيل، ج - 9
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 لىيهم؟ كىل إاٌل لىيك ا٤بعٌوؿ  *  ارب ىل بك إاٌل الٌنصميم ٘ب في
 بك(، كارتباط ا٣برب بإاٌل لفظا دٌؿ لى  أٌف ا٣برب كجب أف يتألم كاألصل: )كىل ا٤بعوؿ إاٌل لىيك كىل النصم إاٌل 

ال ٯبوز أف يكوف ا٤بعوؿ ممفولا لى  الفالىية با١بار كاَّمكر قبىو ال لتماده لى  االستفهاـ ألٌف )إاٌل( منعت "ك
)ىل إاٌل ُب الٌدار زيد( فا٤بتىقي لن يستسيغ ىذا أك )ىل إاٌل قاـ زيد( أك ذلك فبل نقوؿ: )ىل إاٌل قاـ زيد( 

 .1"قصم استعمالو منحصما(أك شار الناظم بقولو: )...ٔب، كإٔب ىذا أأك الَبريب الصوٌب من باب 
اسم شمط )من أك المابعة: أف يكوف ا٤ببتدأ مستحقا لىتصديم بنفسو رأف يكوف اسم استفهاـ ٫بو: )من ُب الٌدار(، 

مشبها باسم الشمط رأف تقوؿ: )الذم يأتيِب فىو درىم(. أما )ما( التعجبية ٫بو: )ما أحسن أك يقم أقم معو( 
)أحسن زيد(، كرذلك )من ُب الٌدار( فاسم االستفهاـ يٌدؿ  و، فداللة التعجب تىزمها االبتداء كلربىا ى2زيدا(

ا٤ببتدأ كقيل لربه )يقم( لى   ولى  ا٤ببتدأ كلربه )ُب الٌدار(، كرذلك اسم الشمط ُب )من يقم أقم معو( )فمن( ى
 األصح كقيل ا١بواب، كقيل ٮبا معا.

 )لبيد( مضاؼ إليو،ك رد )رم( ا٣بربية ٫بو: )رم لبيد لزيد(، فوردت رم )مبتدأ(كيمد ا٤ببتدأ مقدما إف ك  -
 )زيد لرب)رم(.ك

ؿ فعل ماض مبِب )أحسن( كُب الثا٘ب فقد ك فنبلحظ التنوع الدالٕب لىخرب الواجب تألّبه، فقد كرد ُب ا٤بثاؿ األ
كإُّامو  (، كُب المابع جار ك٦بمكر )لزيد(.كرد جار ك٦بمكر )ُب الٌدار(، كُب الثالث ففعل مضارع ٦بزـك ٗبن )يػىقيمٍ 

كاستقبالو لفعل بعده، فالشمط يىزمو ا١بواب، ٥بذا دلىت الفاء ُب ا٣برب رما تدلل ُب ا١بواب لىداللة لى  أٌف 
 ٓب تذرم )الفاء( احتماؿ ذلك رما احتمل اإلقمار. واستحقاؽ الدرىم مسبب لى  اإلتياف، فى

، أم إذا اقَبف ا٤ببتدأ ببلـ االبتداء ٫بو: 3صديم بغّبه فيكوف إما متقدما لىيوكيقدـ ا٤ببتدأ إذا استحقها الت -
)لزيد قائمي(

فاسم الفالل )قائم( لرب لزيد كاجب التألم ألٌف ا٤ببتدأ اقَبف ببلـ االبتداء الٍب تأٌب مبلزمة لصدر  ،4
 .5"راف مسند الذم الـ أبداءأك  "الكبلـ كىذا ما أشار إليو الناظم بقولو: 

 :6أما ُب قوؿ الشالم

                                                           

 .173شمح التصميح لى  التوضيح لى  ألفية ابن مالك، ص - 1
 .90، منّب ٦بمود ا٤بسّبم، صدالالت التقدٙب كالتألّب ُب القمآف الكمٙب - 2
 .174شمح التصميح، لالد األزىمم، ص - 3
 .90دالالت التقدٙب كالتألّب ُب القمآف الكمٙب، منّب ا٤بسّبم، ص - 4
 .174شمح التصميح لى  التوضيح، األزىمم، ص - 5
 .149-148أكضح ا٤بسالك إٔب ألفية بن مالك، ابن ىشاـ األنصارم، ص - 6
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 تمض  من الىحم بعظم المقبة  *  أـ ا٢بىيس لعجوز شهمبة
، فبل ٲبتنع فالبلـ دلىت لى  ا٤ببتدأ اذكؼ كا١بمىة لرب )أـ ا٢بىيس(، دلوؿ البلـ  فالتقديم: )٥بي العجوز("

 :2رقوؿ الشالم،  1بلـ( زائدة ال )الـ( ابتداء"حذفها كتكوف )الأك لى  ا٣برب ا٤بفمد كا٣برب إذا راف 
 ينل العبل كيكـم األلواؿ  *  لإب ألنت كمن جميم لالو

فالبلـ ُب ىذا ا٤بثاؿ )الـ التوريد( جاءت لىداللة لى  التوريد، كقد امتنع لند ا١بمهور ا١بمع بْب الـ التوريد 
 كحذؼ ا٤ببتدأ.

)من( استفهاـ مضاؼ إليو، ك اؼ،مض وأما ٝبىة )غبلـ من ُب الٌدار( فاسم الغبلـ جاء لىداللة لى  ا٤ببتدأ كى
كيقع لرب جار ك٦بمكر )ُب الٌدار(، أما ٝبىة من يقع أقم معو فمن جاءت اسم شمط مضاؼ إليو، كيقع لرب ا٤ببتدأ 

 حاصبل.
الشمطية، كرم ا٣بربية، ك  من لبلؿ ما سب  ما يستح  التصديم سبعة أضمب: )ما التعجبية، من االستفهامية"ك

قولو تعأب:  وكيبق  ضمّب الشأف ٫ب، 3الفاء، الـ االبتداء، ا٤بضاؼ إٔب ما ُب الصدر(ا٤بوصوؿ الذم لربه ُب 
، فإنٌو يىـز صدر الكبلـ كاأللبار لنو با١بمل، كإذا ألرب لنو ٔبمىة ال ٯبوز أف تتقدـ 4﴾ده حى أى  اهللي  وى ىي  لٍ قي ﴿

 .5"لىيو
 : كٯبب تقدٙب ا٣برب ُب أربع مسائل:تقديم الخبر/ 2
)لندم أٌنك فاضل(، فتألم ك )لندم ماؿ(ك ة أف يوقع تألّبه ُب لبس ظاىم ٫بو: )ُب الٌدار رجل(ٔب: ٨بافك األ"

)أف( ا٤بؤردة ٗبعُب )لعل(، أما تألّبه ُب األمثىة أك ا٤ببتدأ ُب ىذا األلّب يوقع ُب التباس )أف( ا٤بفتوحة بكسمة، 
، كقد يؤلم ا٣برب بعد 6"ع ُب التباس ا٣برب بالصفةالسابقة فيوىم ا٤بتىقي أهٌنا صفة كينتظم كركد ا٣برب فيقع السام

 :7)أما( رقوؿ الشالم
 جٌد راد يربيِبو يـو النول فى  *  لندم اصطبار كأما أٌ٘ب جزع

                                                           

 .149-148ص،  األنصارم ىشاـ ابن مالك، بن ألفية ٔبإ ا٤بسالك أكضح - 1
 .237ص 1من الشواىد الٍب ٓب يعمؼ قائىها، شمح ابن لقيل، ج - 2
 .174شمح التصميح لى  التوضيح، األزىمم، ص - 3
 .1سورة اإللبلص اآلية - 4
 .174شمح التصميح لى  التوضيح، األزىمم، ص - 5
 .174ف الكمٙب، منّب ا٤بسّبم، صدالالت التقدٙب كالتألّب ُب القمآ - 6
 .151-150أك ضح ا٤بسالك إٔب ألفية ابن مالك، ص - 7
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رذلك ُب قولو "ك، 1"فإٌف ا٤بكسورة كأٌف ٗبعُب لعٌل غّب كارداف ىنا، فتألّبه كاجب لىداللة لى  ا٣برب ال الٌصفة"
، فتألّبه يوجب الداللة لى  ا٣برب ال 3﴾ةه كى اشى غً  مٍ ىً ارً صى بٍ ى أى لى عى كى ﴿، كقولو تعأب: 2﴾ده يزً ا مى نى يػٍ دى لى كى ﴿تعأب: 
 .4"الصفة
، كاقَبانو بأداة القصم لىداللة لى  أٌف 5"ٰبصم فيو ٫بو: )إ٭ٌبا الشجاع لىي(أك أف يقتصم ا٣برب لى  ا٤ببتدأ "الثانية: 

 .)ما شجاع إاٌل لىي( وأٌف التقديم ى أٌف الشجاع لىي ال غّبه، كراف ىذا االقَباف معُب إذ
)مالنا إاٌل إتباع أٞبد(، كىذا ما كرد لند ابن مالك حيث ك )ما لال  إاٌل ا(: وكقد يقَبف ا٤ببتدأ بإاٌل لفظا ٫ب 

 :6يقوؿ
ا ـٍ   أىبىدى بػىمى    اٍلمىٍحصيٍوًر    قىدٍّ ا    *  كىلى  رىمىا    لىنىا    إال    اتػٍّبىاعي   أىٍٞبىدى

مضافا إٔب اسم االستفهاـ مبلزما لو ٫بو: أك أف يكوف الـز الصدرية راسم االستفهاـ ٫بو: )أين زيدا؟(، "الثة: الث
، فكانت أدكات االستفهاـ كمضافها لىداللة 7"مضافا إٔب مبلزمها ٫بو: )صبيحة أم يـو سفمؾ(أك )أين زيدا؟( 

 لن ا٣برب ا٤بقدـ.
ى  شيء ُب ا٢برب، فيجب تألّب ا٤ببتدأ، فالضمّب يعود لى  شيء ٯبب أف أف يكوف ا٤ببتدأ ضمّب يعود ل"المابعة: 

 :9، كرمثاؿ لى  ذلك قوؿ اَّنوف8"يتقدـ لىيو نطقا، لذا كجب تقدٲبو لى  ا٤ببتدأ
 ٗبكة يوما أف ٛبح  ذنوُّا  *  دلا امموف ا يستغفمكنو

 لنفسي ليى  ٍب أنت حسيبها  *  ؿ سؤلٍبأك كناديت يا ربٌاه،   
 لىي، كلكن مؤل لن حبيبها  *  أىابك إجبلال كما يب قدرة 

 

                                                           

 .127ـ، ص1/1999ا٤بغِب ا٢بديث ُب الىغة العمبية، هناد التكميٍب، دار دمش  سوريا ط - 1
 .35سورة ؽ اآلية - 2
 .7سورة البقمة اآلية - 3
 .345جامع الدركس العمبية، الغبلييِب، ص - 4
 .151ا٤بسالك إٔب ألفية ابن مالك، صأك ضح  - 5
 .19ألفية ابن مالك ُب النحوكالصمؼ، ابن مالك األندلسي، ص - 6
 .91دراستو ٙبىيىية ، منّب ٧بمود ا٤بسّبم، ص-دالالت التقدٙب كالتألّب ُب القمآف الكمٙب  - 7
 ا٤بمجع نفسو، ص نفسها. - 8
 .229النحو ا٤بصف ، ٧بمد ليد، ص -9
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فىاليهىا﴿كرذا قولو تعأب:  ـٍ عىلىى قػيليوبو أىقػٍ فقد اتصل با٤ببتدأ )أقفاؿ( بالضمّب )ىا( العائد لى  ا٣برب )لى   .1﴾أى
 القىوب(.

ز تألّبه لعدـ ا٤بانع مثل: ففي قولنا: )زيد قائم(، فاألرجح تقدٲبو لى  األصل كٯبو  جواز التقديم كالتأخير: /3
فا٤بعُب ٓب يتغّب ال من حيث الَبريب كال من حيث سبلمة النط ، كىذا ما ")٧بمد لندؾ(، ك )لندؾ ٧بمد(

 :3، كمنو قوؿ الشالم2﴾سىبلـه ًىيى حىتَّى مىٍطلىًع اٍلفىٍجرً ﴿نىحظو من لبلؿ قولو تعأب: 
 ٌنةدار األما٘ب كا٤بُب كا٤ب  *  نعمت جزاء ا٤بتقْب ا١بنة

مضاؼ، ا٤بتقْب  وفنعمت، فعل ماض لىداللة لى  ا٤بدح كتاء لبلمة التأنيث، جزاء، فالل ممفوع بالضمة كى
 .4"مضاؼ كا١بمىة ُب ٧بل رفع لرب مقدـ، كا١بنة مبتدأ مؤلم

كىي لبارة لن مورفيمات حمة منها ا٤بتصمفة كغّب ا٤بتصمفة تدلل لى  ا١بمىة  :5/ نواسخ المبتدأ كالخبر4
ية تدلل لى  ا١بمىة فتؤثم ُب ا٢بمرات اإللمابية لىعامل كا٤بعموؿ كرذا ُب داللتو الزمنية من حيث الداللة لى  اال٠ب

ا٢باؿ ٫بو: )راف كألواهتا كأفعاؿ ا٤بقاربة كالمجاء كالشمكع(، كمنها مورفيمات حمفية ٫بو: )إٌف أك الزمن ا٤باضي، 
أٌف النواسخ ٝبع ناسخ، كالنسخ لغة ٗبعُب اإلزالة، فيقاؿ نسخت  كألواهتا كال النافية لىجنس(، جاء ُب قطم الندل

الشمس الظل إذا أزالتو، كُب االصطبلح، ما يمفع حكم ا٤ببتدأ كا٣برب، كا٤بعىـو أٌف ا٤ببتدأ كا٣برب كظيفتاف ٫بويتاف 
الوظيفتْب شبو ا١بمل، كرل اسم يشغل إحدل ىاتْب أك ما يقـو مقامها من ا١بمل أك تشغىهما لادة األ٠باء، 
الفملية، فيمكن أف تتغّب كظيفة ا٤ببتدأ كيبق  شكىو، كا٣برب أك لبلمات المٌفع األصىية  ويألذ شكبل لاصا ى

 يصدؽ لىيو الكبلـ نفسو فقد تتغّب كظيفتو كيبق  شكىو، كقد يتغّباف معا كٲبكن التوضيح راآلٌب:
 المجل الصاّب إنساف ٧ببوب. -
 .راف الٌمجل الٌصىح إنسانا ٧ببوبا -
 إٌف الٌمجل الٌصاّب إنساف ٧ببوبا. -
 لمفت الٌمجل الصاّب إنسانا ٧ببوبا. -

                                                           

 .24يةسورة ٧بمد اآل - 1
 .5سورة القدر اآلية - 2
 .91دالالت التقدٙب كالتألّب ُب القمآف الكمٙب، منّب ٧بمود ا٤بسّبم، ص - 3
 ا٤بمجع نفسو، ص نفسها. - 4
 .424النحو ا٤بصف ، ٧بمد ليد، ص - 5
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من حيث الوظيفة كالشكل معا، كمن حيث الوظيفة "ما يمفع حكم ا٤ببتدأ كا٣برب  وكمنو ٲبكن القوؿ أٌف النسخ ى
كليس لو صدارة ؿ ا٠بها ك ، فيتغّب ا٠بها كحمرة إلماُّا، فيسم  األ1"حمكؼ لاصةأك إذا دلل لى  ا١بمىة أفعاؿ 

)نواسخ االبتداء(، ألهٌنا ٙبدث أك  األفعاؿ )بالنواسخ(أك كؼ ا٣باصة ، كتسم  ىذه ا٢بم 2كيسم  الثا٘ب لربىا
نسخا أم تغيّبا، كٯبوز دلو٥با لى  ا٤ببتدأ  النكمة فيصّب ا٠بها ٥با إذا ال يشَبط ُب ا٠بها أف يكوف معمفة ُب 

فا٤ببتدأ ال يكوف شبو ٝبىة، فالنواسخ ٕبسب ما ٙبدثو من ٙبٌوالت ُب األصل، لكن يشَبط أف ال يكوف شبو ٝبىة، 
 :3الَبريب ثبلثة أنواع

 ، مثل: )راف كألواهتا(.-فبل يمفع فالبل كال ينصب مفعوال-نوع يمفع ا٠بو كينصب لربه  -
 نوع ينصب ا٠بو كينصب لربه، مثل: )إف كألواهتا(. -
 )ظن كألواهتا(.نوع ينصب االثنْب كال يستغِب لن الفالل، مثل:  -

 :4كالنواسخ سبعة أبواب، ىي
 )راف كألواهتا(، رقولنا: )صار الصعب سهبل(. -
 )راد كألواهتا(، ٫بو: )راد الصعب يهوف(. -
 )ا٢بمكؼ الٍب ٗبعُب ليس(، مثل: )ما الصدي  لائن(. -
 )إف كألواهتا(، مثل: )إف الكذب قبيح(. -
 )ال النافية لىجنس(، مثل: )ال صدؽ قبيح(. -
 ا(، مثل: )لىمت الصدؽ منجيا(.)ظن كألوهت -
 هتما(، مثل: )أريت ا١باحد الدليل الواضح(.ا)الىم كأرل كألو  -
 )راف كألواهتا(: كىي األفعاؿ الٍب تمفع االسم كتنصب ا٣برب، كىي ثبلثة لشم فعبل: - أ

 راف: كىي لىداللة لى  لرب اسم ُب الزمن ا٤باضي، ٫بو: )راف االحتفاؿ رائعا(. -1
 اتصاؼ االسم با٣برب مساء، ٫بو: )أمست ا٣بيوؿ ىادئة(.أمس : لىداللة لى   -2
 أصبح: لىداللة لى  زمن الصباح، رأف نقوؿ: )أصبحت المؤية كاضحة(. -3
 حارا(.و أضح : لىداللة لى  اتصاؼ با٣برب ُب الضح ، ٫بو: )أضحت الشمس متوىجة، كأضح  ا١ب -4

                                                           

 .236، صالنحو ا٤بصف ، ٧بمد ليد  - 1
 .543النحو الواُب، لباس حسن، ص - 2
 .545-544ا٤بمجع نفسو، ص - 3
 .237-236النحو ا٤بصف ، ٧بمد ليد، ص - 4
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 ظل: لىداللة لى  زمن ا٣برب طواؿ النهار. -5
  ،تستعمل ُب الىغة لىداللة لى  معُب الصّبكرة )صار(، أم تفيد التحوؿ كاالنتقاؿ، كىذه األفعاؿ ا٣بمسة

كىسييػّْرىًت .كىفيًتحىًت السَّمىاءي فىكىانىٍت أىبٍػوىابنا﴿قولو تعأب:  و، ٫ب1فيتحمل الفعل معُب فعل آلم، فيألذ حكمو
 . 3﴾كىىيوى كىًظيمه ...  ىيمٍ كىًإذىا بيشّْرى أىحىدي  ﴿، كقولو تعأب: 2﴾اٍلًجبىاؿي فىكىانىٍت سىرىابنا

 بات: التصاؼ لرب االسم لىداللة لى  زمن الىيل، ٫بو: )باتت األـ ساىمة(. -6
 صار: لىداللة لى  ٙبوؿ االسم إٔب لرب، ٫بو: )صار ا٤بهمل ٦بتهدا(. -7
دؽ ليس: كيعترب مورفيما حما، يفيد الزمن ا٤باضي، لىداللة لى  نفي معُب ا٣برب لن االسم، ٫بو: )ليس الص -8

 مهىكا، كليس الكذب منجيا(.
ء، انفك(: تفيد دكاـ اتصاؼ االسم با٣برب، رقولنا: )مازالت الىغة مح، فٌباألفعاؿ: )زاؿ، ب -9-10-11-12

انفك التفاىم ُّا ميسورا لند العمب ٝبيعا(، كيشَبط أف  العمبية حية متجددة، كمابمح أىىها ٧بافظْب لىيها، كما
 شبهو.أك يتقدمها نفي 

تأٌب لىداللة لى  بقاء كاستممار كدكاـ اتصاؼ ا٠بها با٣برب، ما بقي رل منهما ممتبطا باآللم، ٫بو: "اـ: كد -13
)لن يغىب العمب ماداموا متحدين(، كيمتبط بتقدـ )ما( ا٤بصدرية، كقد كردت أفعاؿ ألمل ٗبعُب الفعل )صار( لن 

. كىذه 4"، حار، ارتد، ٙبوؿ، غدا، راح(طمي  التضمْب، كىي لشمة أفعاؿ: )آض، رجع، لاد، استحاؿ، قعد
 األفعاؿ ليست موضولة أصبل لتكوف من النواسخ، كإ٭با تصبح ناسخة إذا كرد استعما٥با ٗبعُب الفعل )صار(.

 كمن ىنا ٲبكن القوؿ إف ىذه األفعاؿ الثبلثة لشم تصنف من حيث شمكطها إٔب:
 ، بات، صار، ليس(.)راف، أمس ، أصبح، أضح ، ظل :ما ال ٰبتاج إٔب شمكط مثل -1
أربعة  واستفهاـ إنكارم، كىأك هني أك ما ٯبب معو حْب يمفع االسم كينصب ا٣برب أف يتقدـ لىيو نفي  -2

كىلىٍو شىاءى رىبُّكى لىجىعىلى النَّاسى أيمَّةن كىاًحدىةن كىال يػىزىاليوفى ﴿قولو تعأب:  وأفعاؿ: )زاؿ، بمح، فتئ، انفك(، ٫ب
النفي كالنهي كاالستفهاـ الذم يتقدـ لى  ىذه األفعاؿ أف يذرم لفظا، كرٗبا كردت  كاألصل ُب .5﴾ميٍختىًلًفينى 

                                                           

 .239، صالنحو ا٤بصف ، ٧بمد ليد -1
 .10-9سورة النبأ اآلية - 2
 .58سورة النحل اآلية - 3
 .240النحو ا٤بصف ، ٧بمد ليد، ص - 4
 . 118سورة ىود اآلية - 5
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كبعدىا االسم ا٤بمفوع، كا٣برب ا٤بنصوب، دكف أف يتقدـ لىيها شيء من ذلك، ينبغي أف يقدر معها النفي اصطمادا 
 .1﴾اهللً وا تى الي قى ﴿لىقالدة، كىذا قىيل ُب الىغة، كمنو قولو تعأب: 

كىأىٍكصىاًني بًالصَّبلًة ﴿، رقولو تعأب: 2الفعل )داـ( وتقدـ لىيو )ما( ا٤بصدرية الظمفية، كىما ٯبب أف ي -3
 .3﴾كىالزَّكىاًة مىا ديٍمتي حىيِّا

 :4كتنقسم ىذه األفعاؿ من حيث التصميف إٔب ثبلثة أقساـ
 )ليس كداـ(.: وما ال يتصمؼ، كى- أ

ال يستعمل منها األمم كال ا٤بصدر، أما )داـ( فإهنم )زاؿ، كألواهتا(، فإهنا : وما يتصمؼ تصمفا ناقصا، كى- ب
شبهو شمطا فيو، أك )داـ، كليس(، كما راف النفي : ويتصمؼ منها ى اثبتوا ٥با مضارلا، كيقوؿ ابن لقيل أف ما ال

 .5)زاؿ كألواهتا(: وكى
كإبداؿ األلف  راف تصبح يكوف بزيادة ياء ا٤بضارلة،)بقية ىذه األفعاؿ، مثل: و ما يتصمؼ تصمفا تاما، كى- ت
 ا، كصار يصّب، كأمس  ٲبسي(. كاك
ما يدلل لى   وراف كألواهتا من األفعاؿ الناقصة، كالفعل الناقص ى: 6رفع االسم بػػػ)كاف كأخواتها( -1

، كالفعل 7ؿ تشبيها لو بالفالل، كالثا٘ب تشبيها لو با٤بفعوؿ، ٫بو: )راف لمم لادال(ك ا٤ببتدأ كا٣برب، فّبفع األ
 .8هتا(، ك)راد كألواهتا(، كىي الٍب تسم  أفعاؿ ا٤بقاربةوا)راف كأل الناقص قسمْب:

اسم )راف كألواهتا( من ا٤بمفولات، كألواتو ىي: )أمس  أصبح، أضح ، ظل، بات، صار، ليس(، كما تبله     
 أنواع: و، كى9شبهو: )زاؿ، بمح، فٍبء، انفك(، كما راف صىة لػػ)ما( الوقتية )داـ(أك نفي 

                                                           

 .85سورة يوسف اآلية - 1
 .245النحو ا٤بصف ، ٧بمد ليد، ص -2

 . 31سورة ممٙب اآلية - 3
 .27األفعاؿ الناسخة، ٞبدم فماج ا٤بصمم، ص - 4
 .271ص 1شمح ابن لقيل، ج - 5
 .38-34األفعاؿ الناسخة، ٞبدم فماج ا٤بصمم، ص - 6
رب ك٠بيت ىذه األفعاؿ بالناقصة ألنو ال يتم الكبلـ التاـ ُّا، كممفولها، بل البد من ذرم منصوُّا، فهوليس فضىة بل لمدة، ألنو أصىو ىول - 7
 بتدأ، النصب تشبيها لو بالفضىة ٖببلؼ األفعاؿ التامة.ا٤ب

 .347ص 1جامع الدركس العمبية، الغبلييِب، ج - 8
 .239ص 1شمح شذكر الذىب، ج - 9
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، حيث كرد المفع ُب رىمة 1﴾كىىيٍم يػىٍعلىميوفى ... أىفػىتىٍطمىعيوفى ﴿ة الظاىمة: كمثاؿ قولو تعأب: المفع بالضم- أ
، 2﴾عىًليمنا حىًكيمنا ...ًإنَّمىا ﴿)فمي (؛ لىداللة لى  اسم راف، كلبلمة رفعو الضمة الظاىمة، كرذلك قولو تعأب: 

 ة لى  آلمه، ىذا ُب االسم ا٤بفمد. فقد جاء لفظ ا١ببللة )ا( اسم راف ممفوع بالضمة الظاىم 
كيكوف المفع بالضمة ُب ٝبع ا٤بؤنث السآب، ٫بو: )أمست ا٤بممضات ساىمات(، حيث زيدت تاء التأنيث      

لى  الفعل )أمس ( لىداللة لى  أف اسم راف كرد مؤنثا ممفولا بػػ)أمس (، كلبلمة رفعو الضمة الظاىمة، كرذا 
 يات مؤدبات(.األمم إذا قىنا: )رانت الفت

ًإذىا ًقيلى لىهيمي اتًَّبعيوا﴿كرذا ٝبع التكسّب ُب قولو تعأب:       ، حيث كردت رىمة )آباء( ٝبع 3﴾يػىٍهتىديكفى ... كى
تكسّب اسم راف، ممفوع كلبلمة رفعو الضمة الظاىمة، كا٤ببلحظ أف الفعل الناقص )راف( ٙبوؿ بْب داللتو لى  

: صحح، صح(، أما )رانت: صحح، صحص(، أما ا٤بضارع فيصبح )تكوف(؛ ا٤بؤنث كداللتو لى  ا٤بذرم، )راف
 لىداللة لى  ا٤بؤنث، )تكوف: صح، صحح، صح(، ك)يكوف( لىداللة لى  ا٤بذرم، )يكوف: صح، صحح، صح(.

ُب االسم ا٤بفمد الذم منعت أسباب من ظهور العبلمة الظاىمة لىيو ُب اسم   والمفع بالضمة ا٤بقدرة: كى- ب
 سباب ىي: راف، كىذه األ

، فزيادة حمؼ ا١بم )لى (، منع 4﴾مىٍقديكرنا... مىا كىافى عىلىى النًَّبيّْ ًمنٍ ﴿حمؼ ا١بم الزائد، مثل قولو تعأب:  -1
 منع من ظهور الضمة لى  )النيب(، كرانت لبلمة رفعو مقدرة لى  ا١بم.

ىمة )ىدل( ا٠با مقصورا ، حيث كردت ر5﴾مىٍن يىشىاءي ...  كى يٍ لى عى  سى يٍ لى ﴿االسم ا٤بقصور، رقولو تعأب:  -2
 ٩با جعل حمرة اإللماب مقدرة لى  األلف.

قولنا: )راف التىميذاف ساىمين(، فقد رفعت )راف( )التىميذاف(،  والمفع باأللف: ُب ا٤بثُب بنوليو، ٫ب- ت
باأللف لىداللة لى  ا٤بثُب ا٤بذرم. كرذلك ٫بو: )رانت الشجمتاف مثممتْب(، فزيدت تاء التأنيث لى  )راف( 

 اللة لى  أف االسم ا٤بؤنث الذم رفع باأللف يدؿ لى  ا٤بثُب.لىد
: ُب ٝبع ا٤بذرم السآب، رقولنا: )ظل ا٤بهندسوف ٦بتهدين(، رفعت )ظل( االسم )ا٤بهندسوف(، واكالمفع بال- ث

 لىداللة لى  ٝبع ا٤بذرم السآب. واكالذم رفع بال

                                                           

 .74سورة البقمة اآلية - 1
 .17سورة النساء اآلية - 2
 .170سورة البقمة اآلية- 3
 .38سورة األحزاب اآلية - 4
 ..272سورة البقمة اآلية - 5
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فَبفع ا٤ببتدأ كيسم  ا٠بها، كتنصب ا٣برب  المفع بػػ)راد كألواهتا(: تعمل )راد كألواهتا( لمل )راف(، -2
كيسم  لربىا، كتسم  أفعاؿ ا٤بقاربة، كليست رىها تفيد ا٤بقاربة، فقد ٠بيت رذلك لغىبة نوع منها كشهمتو كرثمة 
استعمالو، من باب تسمية الكل باسم ا١بزء، فهي أفعاؿ ناقصة تأٌب لىداللة لى  زمن كقوع ا٣برب، من االسم قمبا  

 :1أقساـ ثبلثة ربّبا، كىي
 وما تأٌب لىداللة لى  قمب ا٣برب أم قمب معناه من مسم  االسم، كإف ٓب يقع، بل قد يستحيل كقولو، ٫ب- أ

شك، كرمب(، ٫بو: أك ة، كىي ثبلثة: )راد، ك بر ، ك٥بذا ٠بيت بأفعاؿ ا٤بقا2﴾يىكىادي زىيٍػتػيهىا ييًضيءي ﴿قولو تعأب: 
 الىيل أف ينجىي(. رمبك) شك الوقت أف ينتهي(،أك )راد ا٤بطم يهطل(، ك)

 ما تأٌب لىداللة لى  رجاء ا٣برب، أم رجاء ا٤بتكىم كأمىو كطعمو ُب كقولو، كتمقب حصولو أف راف ٧ببوبا- ب
لوفا من كقولو إذا راف أمما مكمكىا كتسم  )أفعاؿ الٌمجاء( كىي )لس ، كالىول ، كلس ( أك ممغوبا فيو، ك 

 )الىول  الكسبلف أف ٯبتهد(.ك أف يشف ( )حمل ا٤بميضك ٫بو:  )لس  الكمب أف ينفمج(
ما تأٌب لىداللة لى  الشمكع ُب ا٣برب، كىي رثّبة منها )أنشأ كلى  كطف ، كجعل، كلى ، كبمع، كأقبل، - ت

 كابتداء، ككىب، قاـ كانربل( كتدؿ لى  بدأ دلوؿ االسم ُب ا٣برب فتسم  )بأفعاؿ الشمكع(.
ٝبىة ألف ا٢بكم يتوجو مضموف ا١بمىة، كشذ ٦بييو مفمدا بعد  كتعمل لمل )راف( إاٌل أف لربىن ٯبب أف يكوف

 :3قوؿ الشالم ثابث بن جبّب ا٤بعمكؼ بتأبط شماو )راد كلس (، ٫ب
 فأبت إٔب فهم كما ردت آبيا  *  كرم مثىها فارقتها كىي تصغم

شك كراد( من ك أكىذه األفعاؿ منها ا٤بتصمؼ كغّب ا٤بتصمؼ، فهذه األفعاؿ رىها مبلزمة صيغة ا٤باضي إاٌل )
شك أرثم من ا٤باضي كمنو قولو تعأب: أك أفعاؿ ا٤بقاربة كرد منها ا٤بضارع، كا٤بضارع من راد رثّب شائع كمن 

كقد ٚبتص )لس  كالىول   )يوشك الظىم أف ينبىج(. :كقولنا، 4﴾يىكىادي زىيٍػتػيهىا ييًضيءي كىلىٍو لىٍم تىٍمسىٍسوي نىاره ﴿
فبل ٰبتجن إٔب ا٣برب إذا تبلىن )أف كالفعل(، فيسندف إٔب مصدره ا٤بؤكؿ بأف   شك(، بأهنٌن قد يكٌن تامات،أك ك 

ره لىكيٍم كىعىسىى أىٍف تيًحبُّوا شىٍيئنا كىىيوى شىرّّ لىكيمٍ ﴿رقولو تعأب:  يػٍ ٍيئنا كىىيوى خى : تعأب ، كقولو5﴾كىعىسىى أىٍف تىٍكرىىيوا شى

                                                           

 .274ـ(، ص2001-ق1427/)1ضياء السالك إٔب أكضح ا٤بسالك، ٧بمد لبد العزيز النجار، مؤسسسة المسالة بّبكت ط -4
 .35سورة النور اآلية - 2
 .275، ص٧بمد لبد العزيز النجارضياء ا٤بسالك إٔب أك ضح ا٤بسالك،  - 3
 .35سورة النور اآلية - 4
 .216سورة البقمة اآلية - 5
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فيمكن  -ا٤بسند إليو ُب ا٤بعُب -اسم، كأف تقدـ لىيهن اسم ، إف ٓب يتقدـ لىيهن1﴾عىسىى أىٍف يػىٍهًديىًن رىبّْي﴿
فتقوؿ )لىي لس  أف يذىب(، فيكوف ا٤بصدر ا٤بؤكؿ فالبل ٥بن، بتجميد لس   -األفصح وكى -جعىهن تامات
ضمّبا بارزا مطابقا ٤با قبىهن، أك جعىهن ناقصات، فيكوف ا٠بهن ضمّبا، فيتحمىن ضمّبا مستَبا، أك من الضمّب، 

ٝبعا، كتذرّبا كتأنيثا فنقوؿ: )لىي لس  أف يذىب، فاطمة لست أف تذىب، المجبلف لسيا أك تثنية، ك أإفماد 
 أف يذىبا، كا٤بمأتاف لستا أف تذىبا، كا٤بسافمكف لسوا أف ٰبضمكا، كا٤بسافمات لسْب أف ٰبضمف(.

٤بصدر ا٤بؤكؿ من الفعل بأف ٔب أف ٯبعىن تامات بتجميدىن من الضمّب، فيبقْب بصيغة ا٤بفمد كيسنداف إٔب اك كاأل
يىٍسخىٍر قىوـه ًمٍن قػىٍوـو عىسىى أىٍف  الى ﴿لى  أنٌو فالل، كىذا ما كرد ُب لغة القمآف األفصح كاألشهم رقولو تعأب: 

هينَّ  رنا ًمنػٍ يػٍ هيٍم كىال ًنسىاءه ًمٍن ًنسىاءو عىسىى أىٍف يىكينَّ خى رنا ًمنػٍ يػٍ اقصة لقاؿ: رانت نو ، كىي لغة ا٢بجار، كل2﴾يىكيونيوا خى
 .3ٔب ىي لغة ا٢بجار كالثانية فهي لغة ٛبيمك )لسوا، كلسْب، فاأل

ٔب ألنٌو األصل، أك )نا(، كالفتح أك النسوة( ف و كٯبوز رسم كفتح )سْب( لس  إذا أسندت إٔب )تاء(، الضمّب ك)ن
ٍيتيٍم ًإٍف تػىوىلٍَّيتيمٍ ﴿فقد قمأ لاصم:   تم(، بفتحها.، بكسم السْب، كقمأ الباقوف )لسي4﴾فػىهىٍل عىسى

قىيل رقوؿ  وكقد تكوف حمفا ٗبعُب )لعٌل( فتعمل لمىها فتنصب االسم كتمفع ا٣برب، إذا اتصىت بضمّب النصب كى
 :5الشالم

 تشٌك  فآٌب ٫بوىا فألودىا  *  نار رأس )اسم اممأة(، كلٌىهالساىا 
 السم راد. ـ ُب رفع اسم راف من األحكاـ يعط كرل ما تقد

: كىي أحمؼ تعمل لمل ليس تشبيها ُّا كىي أربعة: )ما(، ك)ال(، ك)الت(، 6بليسج/ األحرؼ المشبهة 
 ك)إف(، رما تؤدم معناىا.

، كقولو 7﴾ران شى ا بى ذى ا ىى مى ﴿قولو تعأب:  و)ما( الشبهة بػػ )ليس(:  فقد المىها ا٢بجازيوف لمل )ليس(، ٫ب -1
 ط:، كقد اقَبف ىذا بأربعة شمك 8﴾مىا ىينَّ أيمَّهىاًتًهمٍ ﴿تعأب: 

                                                           

 .24اآليةسورة الكهف  - 1
 .11سورة ا٢بجمات اآلية - 2
 .360جامع الدركس العمبية، الغبلييِب، ص - 3
 .22سورة ٧بمد اآلية - 4
 .360ص 1جامع الدركس العمبية، الغبلييِب، ج - 5
 .257، ص٧بمد لبد العزيز النجارضياء ا٤بسالك إٔب أكضح ا٤بسالك،  - 6
 .31سورة يوسف اآلية - 7
 .2سورة اَّادلة اآلية - 8
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 : 1اال يقَبف ا٠بها بػػ)إف( الزائدة، رقوؿ الشالم -
 كال صميف كلكن أنتم ا٣بزؼ  * بِب غدانة ما إف أنتم ذىب 

 يوسف يعقوب  و. أما أب2)ما إف أنتم ذىب(: )ما(: نافية مهمىة، )إف(: زائدة، )أنتم ذىب(: مبتدأ كلرب
ب، فىم يعترب )إف( زائدة، بل التربىا )إف( نافية ىا بالنصب )ذىبا( بالنصعمكؼ بابن السكيت النحوم، فقد قمأا٤ب

 .3مؤردة لػػ)ما(
أف ال ينتقض نفي لربىا بػػ )إال(، كمثىها )لكن(، ك)بل( ٖببلؼ )غّب(، فإف النقض ال يبطل لمىها،   -

 :6قوؿ ابن جِب. كأما ُب 5﴾كىمىا ميحىمَّده ًإال رىسيوؿه ﴿، كقولو تعأب: 4﴾كىمىا أىٍمرينىا ًإال كىاًحدىةه ﴿رقولو تعأب: 
 كما صاحب ا٢باجات إال معذبا  كما الدىم إال ٦بنونا بأىىو  *

  ،فجعىوا )ما( لامىة ُب صدر البيت، كلجزه، ك)الدىم(: ا٠بها كرد ممفولا، ك)٦بنونا(، ك)معذبا(: لربىا
ف ٦بنوف، كالتقديم زلما أف انتقاض نفي ا٣برب بػػ)إال( الٲبنع إلماؿ )ما(، كالتقديم ُب صدر البيت: إال يدكر دكرا

 ُب لجزه: كإال يعذب معذبا، أم: تعذيبا.
قولك: )ما و فإذا رانت )ما( ال تعمل ُب موجب، كال تعمل إال ُب ا٤بنفي، كجب المفع بعد )بل(، ك)لكن(، ٫ب

قائم(، كٓب ٯبز و قائم(، ك)لكن ى و)لكن قائم(، لى  أنو لرب ٤ببتدأ ٧بذكؼ، )بل ىأك الولد جالسا بل قائم(، 
بػػ)بل(، بعد منصوب بػػ)ما(، حيث كجد ذلك أك صب بالعطف، حيث ألـز العىماء رفع ا٤بعطوؼ بػػ)لكن(، الن

 ا٣برب.و ا٤بنصوب كى
أال يتقدـ لربىا لى  ا٠بها، ٫بو: )ما مسيء من التب(، )ما(: نافية مهمىة، )مسيء(: لرب مقدـ،  -

 :  7)من(: مبتدأ مؤلم، كرذا قوؿ الشالم )من الطويل(
 كلكن إذا أدلوىم فهم ىم * قومي فألضع لىعدا   كما لذؿ

                                                           

 .38-24، مغِب الىبيب، ابن ىشاـ، ص197ص 1أنشده ثعىب ُب أماليو، كٓب ينسبو، من شواىد التصميح ج - 1
فالشالم يهجو بِب غدانة بقولو أهنم ليسوا من رماـ الناس، كال من أك ساطهم، فهم ال ذىب، كال فضة، بل شبههم با٣بزؼ، أم: حثالة  - 2

 الناس.
 .257، ص٧بمد لبد العزيز النجار٤بسالك، ضياء ا٤بسالك إٔب أك ضح ا - 3
 .50سورة القمم اآلية - 4
 .144سورة آؿ لمماف اآلية - 5
 .197ص 1البيت من الطويل، أنشده ابن جِب كنسبو لبعض األلماب، كٓب يعزكه، من شواىد التصميح، ج - 6
 .122-213ص 1، شمح األمشو٘ب، ج198ص 1ٓب ينسب لقائل، كىو من شواىد التصميح، ج - 7
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  :فوردت )ما( نافية مهمىة، )لذؿ(: لرب مقدـ، )قومي(: مبتدأ مؤلم، فتقدـ لربىا لى  ا٠بها، كا٤بعُب
ما لود٘ب قومي أف ٱبذلو٘ب. ك)ما( تعمل لمل )ليس( بعد )إف( زائدة، كإال انتقض نفيها مع بقاء الَبتيب ُّن 

 :1ذلك يقوؿ الناظما٠بها كلربىا، كُب 
 مىعى بػىقىا   اٍلنػ ٍفي   كىتػىٍمتًٍيبو   زيًرنٍ     *    ًإٍلمىاؿى  لىٍيسى  أيٍلًمىىٍت  مىا  ديٍكفى  ًإفٍ 

 :2أما قوؿ الفمزدؽ -
 إذ ىم قميش كإذ ما مثىهم بشم  *فأصبحوا قد ألاد ا نعمتهم  

 ة، )مثىهم(: لرب مقدـ منصوب، كمضاؼ )إذ(: حمؼ تعىيل، )ىم قميش(: مبتدأ كلرب، )ما(: نافية لامى
إلو، )بشم(: ا٠بها مؤلم، فقد المىت )ما( مع تقدـ لربىا لى  ا٠بها، أما ا١بمهور فيأبوف ذلك، كأما سيبويو 
فقد التربه شاذا، كقيل غىط، كأف الفمزدؽ ٓب يعمؼ شمطها لند ا٢بجازيْب، كقيل )مثىهم( مبتدأ لكنو بِب إلُّامو، 

قيل )مثىهم(: حاؿ، كا٣برب ٧بذكؼ، فتكوف )ما( مهمىة، ك)بشم(: مبتدأ لربه ٧بذكؼ "، ك3مع إضافتو كنظّبه
 مقدـ.

 :  4أال يتقدـ معموؿ لربىا لى  ا٠بها، فإف تقدـ بطل لمىها، رقوؿ الشالم -
 كما رل من كاَب مِب أنا لارؼ  *  كقالوا تعمفها ا٤بنازؿ من مُب

كليس ظمفا كال جارا كال ٦بمكرا، فيجوز رفع )رل(، كتكوف   -رل وكى -فقد كرد إٮباؿ )ما(، لتقدـ معموؿ ا٣برب
لامىة، ك)رل( ، ا٠بها، كٝبىة )أنا لارؼ(، ُب ٧بل نصب لربىا، فيجوز إلماؿ مع ا٤بعموؿ ظمفا أك )ما(، مهمىة 

م ٕبيث ٦بمكرا ٫بو: )ما لندم أنت مقيما(، ك)ما بك أنا منتصما(، أما تقدٙب معموؿ ا٣برب لى  نفسو دكف السأك 
 .5"جار ك٦بمكر ٫بو: )ما أنا أممؾ لاصيا(أك يتوسط بينهما فبل يبطل لمىهما كإف راف غّب ظمؼ 

فإلما٥با لمل )ليس( قىيل، كىذا ما ذىب إليو ا٢بجازيوف، كسيبويو، كتسم  )ال  )ال( المشبهة بػػ)ليس(: -2
مفمدا، ٫بو: )ال رجل غائبا(، كال تدؿ  النافية لىوحدة(؛ ألهٌنا تدؿ لى  نفي ا٣برب لن فمد كاحد، إف راف ا٠بها

                                                           

 زرن: لىم. - 1
، ٮبع ا٥بوامع، السيوطي، 111، 79ص 1، شمح األمشو٘ب، ج48ص 1قصيدة ُب مدح لمم بن لبد العزيز، كىو من شواىد التصميح، ج - 2
 .60ص، الدرر الىوامع، إبماىيم ا٤بماغي، 124، 129ص 1ج
 أم: )مثل( ُب البناء لى  الفتح كارتساُّا البناء مع ا٤بضاؼ إليو. - 3
 لبيت من الطويل ٤بهزاـ بن ا٢بارث العقيىي، كىو من شواىد سيبويو.ا - 4
 .360ص 1جامع الدركس العمبية، الغبلييِب، ج - 5
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اقَباف االسم بػ)إف( الزائدة؛ ألهنا ال تقع بعد  وؿ، كىك لى  ا١بنس رىو، كيشَبط لو الشمكط السابقة، لدا األ
 :1)ال(، كأف يكوف ا٤بعموالف نكمتْب، كندر رما جاز أف يكوف امها نكمة، رقوؿ ا٤بتنيب

 كال ا٤باؿ باقياو فبل ا٢بمد مكس  * إذا ا١بود ٓب يمزؽ لبلصا من األذل 
 كرذا قوؿ النابغة ا١بعدم:

 سواىا كال لن حبها مَباليا  *كحىت سواد القىب ال أنا باغيا  
شبو ٝبىة؛ ألهنما ُب حكم النكمة، كالغالب أف يكوف لربىا ٧بذكفا حٌب أك رم ٯبوز أف يكوف لربىا ٝبىة فعىية، 

 :   2قوؿ الشالم وقيل بىزـك ذلك، ٫ب
 فأنا ابن قيس ال بماح*  لن نّباهنا   من صم

 :3)ال(: نافية لىوحدة، ك)بماح(: ا٠بها ممفوع بالضمة، كا٣برب ٧بذكؼ، كيصح جواز ذرمه رقوؿ الشالم
 كال كزر ٩با قضة ا كاقيا *  تعز فبل شيء لى  األرض باقيا

  األرض(: متعى  بػػ )كاقيا( الواقع لربا لػػ فػػ )ال(: الفاء لىتعىيل، ك)ال(: نافية لىوحدة، )شيء(: ا٠بها ممفوع، )لى
ك )ال(، فعمىت )ال( لمل )ليس( ُب صدر البيت كلجزه، كذرم معموالىا، كٮبا نكمتاف، كإ٭با ٓب ييشَبط الشمط األ

 ؿ؛ ألف )إف( ال تزاد بعد )ال( أصبل.
ء ُب )ربت(، ك)ٜبت(، )الت( أصىها )ال( ٍب زيدت التاء لتأنيث الىفظ، رالتا)الت( المشبهة بػػ )ليس(:  -3

كتفيد مع ذلك توريد النفي كتقويتو، كيقاؿ إهنا رىمة كاحدة تأٌب لىداللة لى  نفي الزمن ا٢بإب، رما رأل بعض 
النحاة، كلمىها جاء بإٝباع من العمب، كلو شمطاف مع الشمكط ا٣باصة بعمل )ما(، ما لدا بعد كقوع )إف( 

روف معمو٥با ا٠بي زماف، كحذؼ أحدٮبا، كالغالب رونو ا٤بمفوع لى  انو الزائدة، ألهنا ال تقع بعد )الت(، كٮبا  
، فػػ )ال(: نافية تعمل لمل )ليس(، كالتاء تأنيث لفظي، كىي 4﴾كىالتى ًحينى مىنىاصو ﴿قولو تعأب:  وا٠بها، ٫ب

يل الوقت، ك)حْب مناص(: لرب منصوب، مضاؼ إليو، كمن القىأك حمؼ نفي ا٠بو ٧بذكؼ، أم:  ليس ا٢بْب 
 .5قماءة )حْبه( بالمفع، لى  أنو ا٠بها، كحذؼ لربىا

                                                           

 .362ص 1، جامع الدركس العمبية، الغبلييِب، ج236، ص٧بمد لبد العزيز النجارضح ا٤بسالك، ضياء السالك ألك  - 1
 ،... كغّبٮبا. 255، 125ص  1، شمح األمشو٘ب،ج199ص 1، جالوقادصميح، سعد بن مالك القيسي، من الكامل، من شواىد الت - 2
 .125ص 1، ٮبع ا٥بوامع، السيوطي، ج199ص 1، جالوقادمن شواىد التصميح،  البيت من الطويل، ٓب ينسب لقائل مع شهمتو، كىو - 3
 .3سورة ص اآلية - 4
 قماءة لعيس  بن لمم ُب الشواذ. - 5
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 :1أم ال لمل ٥با، رقوؿ الشالم فتكوف )الت( مهمىة إف دلىت لى  غّب اسم زماف،
 يبغي جوارؾ حْب الت ٦بّب  *٥بفي لىيك لىهفة من لائف  

)ٰبصل ٥بم ٦بّب(، أم أف أك (، فارتفاع )٦بّب( لىداللة لى  االبتداء، كلى  الفالىية، كالتقديم: )حْب الت ٥بم ٦بّب
)الت( ال تعمل ُب غّب الزمن، كالبد من حذؼ معمو٥با، كالشائع حذؼ االسم ا٤بمفوع، كالنادر حذؼ ا٣برب، 

 :2كمثىو قوؿ الشالم
 جاء منها بطائف األىواؿ  *من   أك الت ىنا ذرمل جبّبة 

)ىنا( الواردة بعد )الت( ظمؼ زماف متعى   كليس بزماف، كقد ذىب سيبويو كغّبه أف فقد كرد ا٤ببتدأ )ذرمل(،
ٗبحذكؼ لرب ٥با، أضيفت إٔب )ذرمل جبّبة(، كاسم )الت( ٧بذكؼ، تقديمه: )ليس الوقت كقت ذرمل جبّبة(، 

 ، رقوؿ الشالم:3كالىم أف من العمب من ٯبم بػػ )الت(، كا١بم ُّا شاذ
 طىبوا .... حٌب الت مصطرب   ..... حٌب الت مقتحم

هة بػػ )ليس(: كتمد لىداللة لى  نفي الزمن ا٢بإب، كإلما٥با نادر يشَبط فيو ما يشَبط ُب )ما( )إف( ا٤بشب -4
، كألذ ُّا الكوفيوف، ما لدا القماء كبعض 4إال أف )إف( تقع بعدىا، كىي تعمل لمل )ليس( ُب لغة أىل العالية
 :  5قوؿالبصميْب، را٤بربد، كابن السماج، كالفارسي، كتبعهما ابن مالك، حيث ي

تى كىًإٍف ذىا  العىمىبلى        *      ُب   الن ًكمىاًت   أٍلًمىىٍن   رىىىٍيسى  ال  كىقىٍد تىًىي  الى
أم أهنا لمىت ُب النكمات لمل )ليس( فَبفع االسم كتنصب ا٣برب، رقوؿ بعضهم: )إف أحد لّب من أحد إال 

، بتخفيف )إف(، 6﴾تىٍدعيوفى ًمٍن ديكًف اللًَّو ًعبىاده أىٍمثىاليكيمٍ  ًإفَّ الًَّذينى ﴿بالعافية(، كقماءة سعيد بن جبّب األسدم: 

                                                           

ممدؿ الىيثي يمثي منصور بن زياد، كُب ا٢بماسة أنو لعبد ا بن أيب أيوب التميمي ا٢بارث بن بدر، كىومن شواىد البيت من الكامل، لىش - 1
 .950، شمح ديواف ا٢بماسة، ا٤بمزكقي، ص230، 126ص 1، شمح األمشو٘ب، ج200ص 1التصميح، ابن لقيل، ج

، ا٣بزانة، البغدادم، 74ص 8، األغا٘ب، األصفها٘ب، ج257ص 1بة، جلؤللش  ميموف بن قيس، شالم جاىىي، الشعم كالشعماء، ابن قتي - 2
 .357، شعماء ا١باىىية، لبد لوف المضواف، ص83ص 1ج
 .363ص 1جامع الدركس العمبية، الغبلييِب، ج - 3
 ىي ما فوؽ ٪بد إٔب هتامة، كإٔب مكة كما كاالٮبا. - 4
 .20ألفية ابن مالك، ص، 255ص 1، حاشية الصباف، ج201ص 1، جالوقادالتصميح،  - 5
 .174سورة األلماؼ اآلية - 6
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. 1كنصب )لبادا(، ك)أمثالكم(، فألمل )إف( لمل )ليس( لى  لغة أىل العالية، ك)الذين( ا٠بها، ك)لبادا( لربىا
 :2كرذا قوؿ الشالم

 3مستوليا لى  أحد وإف ى  *  ........................
كردت نافية لامىة لمل )ليس(، كا٠بها مبِب لى  الفتح ممفوع ٧ببل، )مستوليا(: لرب كالتقديم: )أف فػػ)إف(:        

ا ًإال مىلىكه كىرًيمه ﴿الغالب فيها أف يقَبف لربىا بػػ )إاٌل(، رقولو تعأب: "، ك4مستوليا( وى ، رما يستعمل 5﴾ًإٍف ىىذى
ء حياتو(، كقد تدغم ا٥بمزة بعد )إف(، ُب )أنا(، فقد يستعمل معها الكبلـ بدكف )إاٌل(، ٫بو: )إف ا٤بمء ميتا بانقضا

٠بع الكسائي ألمابيا يقوؿ: )إنٌا قائما(، ظن أهنا )إٌف( ا٤بشددة الناصبة لبلسم، المافعة لىخرب، فعىم أنٌو يميد القوؿ: 
لىًكنَّا ىيوى اللَّوي ﴿)إف أنا قائما(، أم: )ما أنا قائما(، فَبؾ ٮبزة )أنا( كأدغم ا٤بثىْب، كىذا لى  حد قولو تعأب: 

  .7")لكن: أنا( : ، أم6﴾رىبّْي
، تمفع ، مضارع، أمم، مشت  كمصدرصة، كما ٗبعناىا، كما يتصمؼ منهاكلبلصة القوؿ: فإٌف األفعاؿ الناق      

وز ٯب"ا٤ببتدأ، كيسم  ا٠بها، كتنصب ا٣برب، كال٠بها كلربىا من األحكاـ ُب التقدٙب كالتألّب ما لىمبتدأ كا٣برب، ك
مصحيا، كأصبح مصحيا ا١بٌو، كمصحيا أصبح  وأف يتقدـ لرب )راف كألواهتا( لى  ا٠بها، ٫بو: )أصبح ا١ب

 .8"قولو تعأب: )أنفسهم رانوا يظىموف(، إاٌل )ليس(، كما اقَبف بػػػ )ما(، فبل يتقدـ لربىا لى  ا٠بها وا١بٌو(، ك٫ب
ىي: )إٌف كأٌف كرأٌف كلكٌن، كليت كلعٌل(، كىي: األحمؼ ا٤بشبهة بالفعل ستة، األحرؼ المشبهة بالفعل:  -5

٠بيت "ؿ ا٠بها، كالثا٘ب لربىا. كك )إٌف كألواهتا(، فهي تدلل لى  ا٤ببتدأ فتنصبو، كتمفع ا٣برب، كيسم  األ

                                                           

، رما قمأ ا١بمهور بتشديد )إٌف(، كرفع )لباد(، 444ص 4، يماجع البحم ايط، أبو حياف، ج270ص 1يماجع اتسب، ابن جِب، ج - 1
 ك)أمثالكم(.

، 81ص 1، شمح ابن لقيل، ج226، 126ص 1، األمشو٘ب، ج201ص 1، جالوقادٓب ينسب إٔب قائل معْب، كىو من شواىد التصميح، - 2
، ٮبع ا٥بوامع، السيوطي، 143ص 2، لزانة األدب، البغدادم، ج113ص 2، كالعيِب، ا٤بؤلف، ج19، ا٤بقمب، أبو حياف األندلسي، ص317
 .363-136، شذكر الذىب، ابن سيده، ص60 ص، الدرر الىوامع، إبماىيم ا٤بماغي، 125ص 1ج
 األلى  أضعف اَّانْب/ إٔب لى  حزبو ا٤ببللْب/ إاٌل لى  حمبو ا٤بناحيس.-لى  صور ٨بتىفة كىي: ىو صدر بيت كلجزه يمكل  - 3
 .281، ص، ابن ىشاـأكضح ا٤بسالك إٔب ألفية بن مالك - 4
 .21سورة يوسف اآلية - 5
 .38سورة الكهف اآلية - 6
 .364ص 1جامع الدركس العمبية، الغبلييِب، ج - 7
 .70ـ(، ص2003-ق1424/)1ىغة العمبية، سعيد األفغا٘ب، دار الفكم بّبكت طا٤بوجز ُب قوالد ال - 8
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المىا را٤باضي، ككجود معناه ُب رل كاحدة منها؛ ألٌف التأريد، كالتشبيو، أك األحمؼ ا٤بشبهة بالفعل لفتح 
 . 1"لتمِب، كالَبجي، ىي من معا٘ب األفعاؿكاالستدراؾ، كا

 :2معاني إٌف كأخواتها -1
 )إٌف(، ك)أٌف(: تفيد توريد تصاؼ ا٤بسند إليو با٤بسند. -
)رأٌف(: تفيد التشبيو ا٤بؤردة، فهي ممربة من )أٌف(، التوريدية، ك)الكاؼ( التشبيهية، فإذا قىنا: )رأٌف العىم  -

ـ بالتشبيو جعىهم يعقدكف لىيو ا١بمىة، فقٌدموا )الكاؼ(، كفتحوا ٮبزة نور(، فاألصل: )إٌف العىم نور(، كاالىتما
 )إٌف(، مكاف )الكاؼ(، الٍب ىي حمؼ جٌم، كُّذا صارتا حمفا كاحدا، يماد بو التشبيو ا٤بؤرد.

قىنا ُب معُب االستدراؾ: )أٞبد طٌيب، كلكٌنو ٖبيل(؛ ألٌف من لواـز و )لكٌن(: تفيد االستدراؾ، كالتوريد، فى -
 و٪بحت رافأتك، لكنك ٓب تنجح(، فقولنا: )ل ويبة: ا١بود، ك٥بذا استدررنا أنٌو )ٖبيل(، كالتوريد، ٫بو: )لالط

 ٪بحت( دليل لى  لدـ النجاح، كقولنا: )لكنك ٓب تنجح(، تأريد لنفي الٌنجاح.
 :3مطىب ال مطمع فيو، رقوؿ الشالم و)ليت(: تفيد التمِب، كى -

 فألربه ٗبا فعل ا٤بشيب  *  أال ليت الٌشباب يعود يوما
 قىيل.و رقوؿ ا٤بكمكب: )ليت الفمج قميب(، كىذا ُب استعما٥با ُب األمم ا٤بمكن، كىأك  
 و)لعٌل(: تفيد الَبجي، كاإلشفاؽ، الَبجي لطىب األمم ابوب، ٫بو: )لعٌل أمي قادمة(، كاإلشفاؽ: ى -

  ُب ا٤بمكن.ا٢بذر من كقوع ا٤بكمكه، ٫بو: )لعٌل األمن غائب(، كال تستعمل إاٌل 
  :5﴾لىعىلَّكيٍم تػىٍعًقليوفى ﴿: تعأب كقولو ،4﴾لىعىلَّكيٍم تػىتػَّقيوفى ﴿كقد تأٌب )لعٌل(، ٗبعُب )ري(، مثل قولو تعأب ،

 ، كا٤بعُب: )ري تتقوا، كري تعقىوا، كري تذٌرمكا(.6﴾عىلَّكيٍم تىذىكَّريكفى لى ﴿ى كقولو تعأب: 
 ( :رقوؿ اممئ القيس ،)من الطويل(كقد تأٌب ٗبعُب )الظن 

 لعٌل منايانا ٙبولٌن أبؤسا  *  كبٌدلت قمحا داميا بعد صحة
 7كقد تأٌب ٗبعُب )لس (، رقوؿ الشالم: 

                                                           

 .364ص 1جامع الدركس العمبية، الغبلييِب، ج - 1
 .365ا٤بمجع نفسو، ص - 2
 لبد المٞبن بن مصطف  العيدكش ا٢بسيِب، أديب كشالم، فاضل من أىل حضمموت، توُب ٗبصم. - 3
 .21سورة البقمة اآلية - 4
 .73قمة اآليةسورة الب - 5
 .125سورة األنعاـ اآلية - 6
 متمم بن نويمة التميمي، شالم كصحايب لمؼ ُب ا١باىىية كاإلسبلـ كلمؼ أشهم شعمه رثاؤه ألليو مالك. - 7
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 لىيك من البلٌب يدلنك أجدلا * لعىك يوما إف تىم مىمة  
ٔب ُب )لعل(: أصل ُب أقول القولْب؛ ألف الزيادة تصمؼ، كا٢بمكؼ بعيدة منو، كألف ا٢بمؼ ك )البلـ( األ -

حذؼ حمؼ أصىي، كا٢بذؼ أك الزيادة لىيو تناُب ُب ذلك، كأما ٦بييها غّب )البلـ( فىغة فيها أك تصارا كضع ال
ن(، كا٤بشهور ت، ىي: )لعل، كلل، كلن، كرلن، كلعٔب من الزيادة، ككرد فيها لغاأك  ومن جنس االلتصار، فه

 . 1الف، كأرثم العمب تنصب ُّا، كقىيل من العمب من ٯبم ُّاك األ
 :2عماؿ إٌف كأخواتهاشركط إ

كإللمالو )إف كألواهتا( شمكط، ىي: لدـ اتصا٥با بػػ )ما( الزائدة، فإف ٓب تكن زائدة ٓب ٛبنع لمىها مثل  -
)ما( ا٤بوصولة، ٫بو: )إف ما مطيعا نافع(، فػػػ )ما( ُب ا٤بثالْب أك )ما( ا٤بوصولة، ٫بو: )إف ما ُب القفص بىبل(، 

بة منو ٖببلؼ الزائدة )إ٭با(، كالٍب ال تدلل لى  )لس (، كتسم  الكافة؛ ليست رافة، كٯبب فصىها ُب الكتا
ألهنا منعت الناسخ من العمل، لذا يكوف إلماب )إ٭با( بالقوؿ )رافة كمكفوفة( إال )ليت(، فيجوز إلما٥با 

 ا، كُب ىذا يقوؿ ابن مالك:٥بكإٮبا
 ا     كىقىٍد     يػيبػىق       اٍلعىمىلي إٍلمىا٥بىى      *   كىكىٍصلي  مىا  ًبًذم  ا٢بٍيميًكؼ  ميٍبًطلي 

 كٯبوز األمماف مع )ليت(، ٫بو: )ليتما لىي حاضم(، ك)ليما لىي حاضم(.
ممفوع ٗبا راف يمتفع بو قبل دلو٥با،  ولرب )إف كألواهتا( ممفوع  ُّا كقاؿ الكوفيوف ى خبر )إف( كأخواتها: -2

 :3كالدليل لى  أنو ممفوع ُّا كجهْب
عمل لمل الفعل الذم يقتضي فالبل كمفعوال، فهذه األحمؼ تقتضي االسم، فتعمل فيو، فتعمل ُب : ألهنا تؿك األ

 ا٣برب، رما تعمل )ظننت( ُب ا٤بفعولْب بعد أف رانا ممفولْب؛ القتضائو إياٮبا ػ كىنا ما سنتطمؽ إليو الحقا ػ.
)إف( إذ ال لامل سواىا، كالذم راف قبل : أف لرب )إف( ممفوع، كالبد لو من رافع كال ٯبوز أف يمتفع بغّب الثاني

 ا٤ببتدأ، فقد بطل ابتداؤه، ٥بذا بطل لمل ا٣برب فيو، لعمل )إف( فيو، فبل يعمل ا٤ببتدأ ُب ا٣برب. ودلوؿ )إف( ى
 :4أحكاـ خبر )إف( -3
ٝبىة فعىية، ٫بو: )إف أك إحدل ألواهتا مفمدا، ٫بو: )إف الصـو جنة(، أك ٯبوز أف يكوف لرب )إف(  -

شبو ٝبىة لىداللة لى  ا٣برب بظمؼ، ٫بو: أك ٝبىة ا٠بية، ٫بو: )إف ا فعاؿ ٤با يميد(، أك هدم إٔب الرب(، الصدؽ ي
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جار ك٦بمكر، ٫بو: )إف لالدا ُب الدار(، كحكم ا٣برب فيها حكم ما مم من ا٤ببتدأ أك )إف ا٤بسىم ٙبت رٞبة ا(، 
 كا٣برب.

،  1"ربه فّبد جوازا، إذا راف رونا لاصا، كدؿ لىيو دليللواهتا ٕباؿ، أما حذؼ ل"ال ٰبذؼ اسم )إف( كأ -
إذا أك معذبوف(، أك ىالكوف، أك ، أم: )إف الذين رذبوا معاندكف، 2﴾عىزًيزه  ...ًإفَّ الًَّذينى كىفىريكا﴿رقولو تعأب: 

و ُب سألك سائل: )أأنت ذاىب معنا؟(، فيكوف ا١بواب: )لعىي(، ٕبذؼ ا٣برب )ذاىب(، لقياـ دليل لىيو، كمثى
قولك ٤بخاطبك )ال بأس(، ك)الضّب(، ك)البد(، كاأللبار ٧بذكفة جوازا، كالتقديم: )ال بأس لىيك(، ك)الضّب ُب 

 ذلك(، ك)البد من ىذا(.
يفهم منو حدث لاص، رقولنا: )إف العىم ُب الصدكر، كإف ا٣بّب أمامك(،  كيمد كجوبا إذا راف رونا لاما، فبل    

ُب الصدكر، كإف ا٣بّب موجود أمامك(، فموجود لرب ٧بذكؼ، كبو يتعى  ا١بار كاَّمكر  فالتقديم: )إف العىم موجود
كالظمؼ. كمنو الَبريب الشائع )ليت شعمم ماذا صنع؟(، إذ معُب الشعم: العىم، فكأنك قىت: )ليت لىمي 

ال يأٌب بعد ىذا ، فخربه كاجب ا٢بذؼ دائما، كتقديمه: )حاصل(، ك 3)ليتِب ألىم ماذا صنع(أك بصنعو حاصل ٕب( 
 الَبريب إال استفهاـ، كا١بمىة االستفهامية ُب ٧بل نصب مفعوؿ لىمصدر )شعمم(.

ىذه األدكات ال يتقدـ لربىا لىيها، كال لى  ا٠بها أبدا، فهي ُّذا ٨بالفة ألحكاـ ا٤ببتدأ كا٣برب، فإذا راف  -
(، التقدـ لى  ا٠بو، ٫بو: )إف ُب الدار اَّمكر( ُب غّب )ال )ا١باركأك ا٣برب رونا لاما جاز ٤بعمولو )الظمؼ( 

أك )رائن(، يقدر مؤلما لن االسم، كٯبب تقدٙب ا٤بعموؿ )الظمؼ( أك ألاؾ، لكن لندم أباؾ(، كا٣برب )موجود( 
)ا١بار كاَّمكر( إذا لـز من تألّبه لود الضمّب لى  تألم لفظا كرتبة، رما كرد ُب كجوب تقدٙب ا٣برب، ٫بو: )إف 

  .4﴾كىًإفَّ لىنىا لىآلًخرىةى كىاألكلىى﴿قولو تعأب:  ويمىا(، كإذا اقَبف ا٠بها ببلـ التوريد، ٫بُب ا٤بدرسة مد
قولك: )إٌف ألاؾ كأباؾ ُب الٌدار(،  وإحدل ألواهتا تعطفو منصوبا ٫بأك إذا لطفت لى  اسم )إٌف(،  -

فقط بعد استغناء ا٣برب رقولك )إٌف )لعٌل الىيل طويل كالنهار(، كٯبوز العطف بالمفع لى  اسم )إٌف كأٌف كلكٌن( 
ألاؾ رابح كأبوؾ(، كيقدر ا٣برب ٧بذكفا )رابح أيضا(، كيكوف الكبلـ ُب لطف ا١بمل فإف نصبت ا٤بعطوؼ قىت 

 )أباؾ(، قدرت )إٌف(، قبل االسم كا٣برب بعده.
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٠باء ا٤بتعاطفة، أما العطف لى  إحدل ىذه األحمؼ الثبلثة قبل ٦بيئ ا٣برب، فأما النصب إذا طاب  ا٣برب األ
الداللة لى  العطف ال غّب ٫بو: )إٌف أمك كأباؾ مسافماف(، كإف راف ىناؾ غمض معنوم ٲبتاز بو ا٤بعطوؼ و فا٤بمج

ًإفَّ الًَّذينى آمىنيوا كىالًَّذينى ىىاديكا كىالنَّصىارىل كىالصَّابًًئينى مىٍن  ﴿قولو تعأب:  وفالمفع أجدر بتقديم لرب ٧بذكؼ ٫ب
، قمرت اآلية أف اإلٲباف كالعمل الصاّب يذىباف ا٢بزف أيا راف 1﴾كىال خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىال ىيٍم يىٍحزىنيوفى  ...وً آمىنى بًاللَّ 

دين صاحبها، كرفعت الصابيوف كجعىت مع لربىا ا٤بقدر ٝبىة معَبضة، فإذا ٪ب  الصابيوف بإٲباهنم كلمىهم 
 ٔب بالنجاة ال ٧بالة.أك رتب منزلة كإٲباف ماض،  كك الصاّب فالباقوف كىم ذ

 كقد كرد تأريد ا٣برب )إٌف(، بالبلـ ألهٌنا موضولة لتأريد ا٤ببتدأ فٌىما أريد زيادة ٝبع بينها كبْب )إٌف(. -
)بيس(، كألواهتما من ك غّب الطىب إاٌل ا٤بشتمل لى  )نعم(،أك يشَبط ال يكوف لربىا إنشائيا طىبا ك  -

)ليت البائس ال هننو(، كيصح )إٌف األمْب نعم أك ميض سالدة(، أفعاؿ ا٤بدح كالدـ، فبل يصح القوؿ: )إٌف ا٤ب
، رغم قوؿ المضي من لدـ منع كقوع ا١بمىة الطىبية لربا لن )إف كلكن(، 2الٌمجل(، ك)إٌف الكذب بيس ا٣بى (

 مع قىتو.
 :3/ ٮبزة إفٌ 4

من حمكؼ ا٤بصادر فيمكن  ٔبك من حمكؼ ا٤بصادر ٖببلؼ )إٌف(، ا٤بكسورة ا٥بمزة، فاأل :ا٤بفتوحة ا٥بمزة )أٌف(
 واستخبلص ا٤بصدر منها كمن ٝبىتها معا ما يطى  لىيو ا٤بصدر ا٤بؤكؿ إذا يأٌب مبتدأ كلرب كفالبل كمفعوال ٫ب

مبتدأ، )إذا يسعدىم أهٌنم لامىوف ال  وقولنا: )من ٠بات ا١بادين أهٌنم صامتوف لادة(، كا٤بصدر ا٤بؤكؿ )صمتهم كى
 )فالل(.: ويمه )لمىهم(، كىقٌوالوف(، ا٤بصدر ا٤بؤكؿ تقد

جواز األممين، حيث تفتح أك الفتح أك كمنو ٲبكن القوؿ أٌف الضابط ُب معمفة شكل ٮبزة )أٌف(، من حيث الكسم 
ُب الكبلـ إذا أمكن استخبلص مصدر منها كمن ٝبىتها لىداللة لى  الوظائف النحوية ا٤بختىفة، كتكسم إذا ٓب 

، لكن رتب النحأك يصح ىذا كٯبوز األمماف إف صح الت قد فصىت ُب ىذا تفصبل  ويل كتمرو كىذا من حيث العمـو
 كاسعا.

 ا/ مواضع فتح ا٥بمزة:
 .4﴾كىًمٍن آيىاتًًو أىنَّكى تػىرىل األٍرضى خىاًشعىةن ﴿أف يكوف ا٤بصدر مؤكال مبتدأ رقولو تعأب:  -1
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 أف يكوف ا٤بصدر ا٤بؤكؿ لربا رقولنا: )إحساس ا٣برب أٌف ا٢بياة مضيية(. -2
 يكوف ا٤بصدر ا٤بؤكؿ فالبل ٫بو: )يعجبِب أف ٘بتهد(.أف  -3
قيٍل أيكًحيى ًإلىيَّ أىنَّوي اٍستىمىعى نػىفىره ًمنى اٍلًجنّْ فػىقىاليوا ﴿أف يكوف ا٤بصدر ا٤بؤكؿ نائب فالل رقولو لز كجل:  -4

بنا  .1﴾ًإنَّا سىًمٍعنىا قػيٍرآننا عىجى
 (.أف يكوف ا٤بصدر ا٤بؤكؿ مفعوال ٫بو: )لىمت أٌف ا رحيم -5
اإلضافة ٫بو: )ال ٱباؼ اَّاىد ا٤بوت مع أنٌو صعب ا٤بذاؽ، أك ؿ ٦بمكرا با٢بمكؼ ك أف يكوف ا٤بصدر األ -6
 ٲبوت لى  ا٢ب  ألٌف غايتو نبيىة كح (.و فه

 ب/ مواضع رسم ا٥بمزة:
قولو  و٫ب ، كما يأٌب ُب ٝبىة الصىة2﴾ًإنَّا فػىتىٍحنىا لىكى فػىٍتحنا ميًبيننا﴿ؿ الكبلـ رقولو تعأب: أك أف تقع  -1

نىاهي ًمنى اٍلكينيوًز مىا ًإفَّ مىفىاًتحىوي لىتػىنيوءي بًاٍلعيٍصبىًة أيكًلي اٍلقيوَّةً ﴿تعأب:  الصفة ٫بو: )ىذا أممه إنٌو لجيب(، أك ، 3﴾كىآتػىيػٍ
كىاٍلقيٍرآًف ﴿ جواب القسم كمنو قولو تعأب:أك ، 4﴾كىًإفَّ فىرًيقنا ًمنى اٍلميٍؤًمًنينى لىكىارًىيوفى ﴿ا٢باؿ رقولو تعأب: أك 

 .5﴾ًإنَّكى لىًمنى اٍلميٍرسىًلينى  .اٍلحىًكيمً 
أف تقع بعد )حيث(، ك)إذا(، كٮبا مضافتاف لىجمل بعدٮبا ال ا٤بفمدات ٫بو: )أبق  حيث إٌنك ممتاح(،  -2

 )بادر با٤بعمكؼ إذا إنٌو من مكاـر األلبلؽ(.
كىقىاؿى ًإنّْي ذىاًىبه ًإلىى رىبّْي ﴿ىيم: ، رقولو تعأب ُب قوؿ إبما6أف تقع بعد القوؿ الذم ال يتضمن الظن -3

 .8﴾قىاؿى ًإنّْي عىٍبدي اللَّوً ﴿ :، كقوؿ ليس 7﴾سىيػىٍهًدينً 
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كىاللَّوي يىٍشهىدي ًإفَّ اٍلمينىاًفًقينى  .كىاللَّوي يػىٍعلىمي ًإنَّكى لىرىسيوليوي ﴿: قولو تعأب و، ٫ب1بتداء(أف تقع ُب لربىا )الـ اال -4
ًإفَّ الًَّذينى آمىنيوا كىالًَّذينى ىىاديكا ﴿قولو تعأب:  و، ٫ب3ما بعدىا لربا لن اسم لْب، كأف تقع 2﴾لىكىاًذبيوفى 

نػىهيٍم يػىٍوـى اٍلًقيىامىةً  ...كىالصَّابًًئينى   . 4﴾بػىيػٍ
 :5ج/ مواضع جواز فتح ا٥بمزة كرسمىا

٠بعت رجبل ينشد  مفتوحة كىذا ما ذرمه سيبويو قاؿ:أك بعد )إذا( الفجائية تنط  ا٥بمزة ُب )إف( مكسورة  -
 :ىذا البيت

 6إذا أنٌو لبد القفا كالىهاـز  *  كرنت أرل زيدا رما قيل سٌيدا
لبد القفا(، كالفتح لى  معُب )فإذا لبوديتو حاصىة(، كا٤بعُب ُب البيت   وفقد ركل بالكسم لى  معُب )فإذا ى

 رناية لن لدـ رجولتو بأف يضمب لى  قفاه بعد ا٥بزٲبة.
كىتىبى رىبُّكيٍم عىلىى نػىٍفًسًو الرٍَّحمىةى أىنَّوي مىٍن ﴿( الٍب تقع ُب جواب الشمط رقولو تعأب: أف تقع بعد )الفاء -

، فقمئت بالفتح كبالكسم )فإنٌو غفور 7﴾عىًملى ًمٍنكيٍم سيوءنا ًبجىهىالىةو ثيمَّ تىابى ًمٍن بػىٍعًدًه كىأىٍصلىحى فىأىنَّوي غىفيوره رىًحيمه 
 العكس.أك ة تامة، كإف فتحت تؤكؿ ٗبصدر يكوف مبتدا لربه ٧بذكؼ رحيم(، فإف رسمت رانت ا١بمى

تقع بعد أك ، 8﴾كىصىلّْ عىلىٍيًهٍم ًإفَّ صىبلتىكى سىكىنه ﴿قولو تعأب:  وإف تقع مع ما بعدىا ُب موضع التعىيل ٫ب -
(، رقولو تعأب:  ـى أىفَّ اللَّوى يػىٍعلىمي مىا ييًسرُّكفى  الى ﴿بعد )ال جـم ، 10٘بعل ا٤بصدر مؤكال ، فوجو الفتح أف9﴾جىرى

(، ا٠بها مبِب لى  الفتح كما بعدىا لى  تقديم )من(، أم )جـم من أٌف ا  فتكوف )ال( نافية لىجنس، ك)جـم
 يعىم(.
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 .1سورة ا٤بنافقوف اآلية - 2
 .376جامع الدركس العمبية، الغبلييِب، ص -3

 .                        69سورة ا٤بائدة اآلية - 4
 .303مد ليد، صالنحو ا٤بصف ، ٧ب - 5
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 .103سورة التوبة اآلية - 8
 .23سورة النحل اآلية - 9

سبت. يماجع ا٤بعجم ُب بقية األشياء، فبل جـم ٗبعُب ال بد لكن رثمة استعما٥با صار ٗبنزلة اليمْب ففسمىا ا٤بفسمكف: حقا من جممت ٗبعُب ر - 10
 .67أبو ىبلؿ العسكمم، ص
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(، ٗبنزلة القسم كلىيو كجب رسمىا، كجعل ٝبىة )إف(،  وأما كجو الكسم ى أنٌو من العمب من ٯبعل )ال جـم
 .1الغالب ألهنا ُب األصل فعل و، غّب أٌف الفتح ىٔبأك ا٤بكسورة ا٠بها كلربىا، كالكسم 

 الفرؽ بين إف المفتوحة كالمكسورة:
ؿ ما أك فمؽ العىماء بينهما الفَباقهما ُب ا٤بعُب كالتباسة ُب بعض ا٤بواضع، فجعىوا ا٢بمرات لزكاؿ الىبس، فإذا قىت 

الذم ٙبكيو  ولثا٘ب أف ٘بعل ا٢بمد ىؿ ربلمك كاأك أقوؿ: )إ٘ب أٞبد ا ٰبتمل معنيْب أحدٮبا أف ٘بعل ا٢بمد 
ُب نفسك ك٥بذا ٰبتاج إٔب فمؽ ُب ا٣بط ليفضح ا٤بعُب، كرذلك ُب قولو صى  ا لىيو كسىم ُب التىبية  وبقولك، فه

   .2أجود ُب التىبية(و )لبيك إٌف ا٢بمد لك(، فإذا فتحت راف ا٤بعُب لبيك ألٌف ا٢بمد لك، كبكسمىا راف مستأنفا كى
   .2التىبية(

جو: فهي تفيد معُب كاحد، ُب ا١بمىة فهي: )الـ االبتداء، الباء الدالىة ُب لرب ليس، أك أٌب لثبلثة كا٤بكسورة ت
كنوف تأريد الفعل(، كا٤بفتوحة لىداللة لى  التوريد كتعى  ما بعدىا ٗبا قبىها كالثا٘ب أٌف )إٌف(، ا٤بكسورة أشبو 

كالثالث أٌف ا٤بكسورة ليست ربعض االسم مستقىة  بالفعل لذا رانت لامىة غّب معموؿ فيها لىداللة لى  الفعل،
بنفسها، كا٤بفتوحة ربعض االسم إذا رانت ىي كما لمىت فيو تقديم اسم كاحد، كقد قاؿ البعض أٌف ا٤بفتوحة 

ؿ، كقد لٌصت ا٤بصدرية بالفتح ك األ وأصل ا٤بكسورة كقاؿ آلمكف رل كاحدة منهما أصل بنفسها، كاألصل ى
 ؽ لدلوا إٔب ألف ا٢بمرات كىي الفتحة.ألهٌنم ٤با آثمكا الفم 

 ٯبوز ٚبفيفها ٕبذؼ النوف الثانية فتصبح إٍف، أٍف، رأٍف، لكٍن.  :3/ ٚبفيف إٌف كرأٌف كلكنٌ 5
يٍػنىا ﴿قولو تعأب:  وٚبفف إف ا٤بكسورة لثقىها، فيكثم إٮبا٥با لزكاؿ التصاصها ٫ب- أ كىًإٍف كيلّّ لىمَّا جىًميعه لىدى

، فقد كردت إٍف ٨بففة 5﴾كىًإفَّ كيبل لىمَّا لىيػيوىفػّْيػىنػَّهيمٍ ﴿ز إلما٥با استصحابا باألصل ٫بو: ، رما ٯبو  4﴾ميٍحضىريكفى 
من الثقيىة لامىة لى  قماءة نافع كابن رثّب بتخفيف )إف(، ك)ربٌل(، ا٠بها ك)البلـ(، الـ االبتداء ك)ما(، زائدة 

 موصوؿ ُب ٧بل رفع لرب )إف(.أك لىفصل بْب البلمْب، 
ف(، ا٤بخففة ا٤بهمىة )الـ(، االبتداء الٍب التىف فيها النحاة، كالتربىا سيبويو كاأللفشاف كأرثم كتىـز )إ

لىي الفارسي كابن جِب أهٌنا الـ ألمل، جتىبت لىفمؽ بْب النفي  والبغداديْب، إٔب أهٌنا )الـ(، االبتداء، كذىب أب

                                                           

 .379ص 1جامع الدركس العمبية، الغبلييِب، ج - 1
 .223الىباب ُب لىل البناء كاإللماب، أبو البقاء ٧بب الدين، ص - 2
 .352أكضح ا٤بسالك إٔب ألفية ابن مالك، ابن ىشاـ، ص - 3
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تدلل إاٌل لى  أصىو مبتدأ كلرب، فتكوف فارقة بْب  كاإلثبات، معتربين )الـ(، االبتداء ٙبافظ لى  التصاصها، فىم
 .1اإلثبات كالنفي

  :2قوؿ الشالم وكقد تعِب لنها قمينة لفظية ٫ب
 3كإٍف مالك رانت رماـ ا٤بعادف  *  ؿ مالكأنا ابن الصينم من آ

يشَبط : )راد كراف كطن كألواهتا(، ك ة فعل رثم رونو مضارلا ناسخا كىيكإف كٕب )إف(، ا٤بكسورة ا٤بخفف -
أف ال يكوف نافيا مثل: )ما راف(، ك)ما زاؿ(...، كأف ال يدلل ُب صىة )ما داـ(، إذ تدلل البلـ ُب لرب الناسخ 

منفصبل أك ضمّب أك مفعوال ظاىما أك لربه أصىو، كإف راف غّب ناسخ دلىت لى  معمولو فالبل راف أك ا٢بإب، 
   .4)إٍف أىنت إلياه(أك ٫بو: )إٍف قتىت ٤بسىما(، 

ًإٍف يىكىادي الًَّذينى كىفىريكا لىيػيٍزًلقيونىكى ﴿كمثاال لن إتبالها مضارلا ناسخا قولو تعأب:  كىًإٍف نىظينُّكى ﴿، كقولو تعأب: 5﴾كى
ًبيرىةن ﴿قولو تعأب:  و، كبصفة رونو ماضيا ناسخا ٫ب6﴾نىظينُّكى لىًمنى اٍلكىاًذبًينى  ًإٍف  ﴿، كقولو تعأب: 7﴾كىًإٍف كىانىٍت لىكى

، فنبلحظ ُب رل ىذه الشواىد كقوع الفعل الناسخ بعد إٍف ا٤بخففة مهمىة، كدلوؿ البلـ 8﴾ينً ًإٍف ًكٍدتى لىتػيٍردً ﴿
 ُب رثاء زكجها: :9لى  لربه كندر رونو ماضيا غّب ناسخ، رقوؿ الشالمة من ٕبم الكامل

 حىت لىيك لقوبة ا٤بعتمد  *  شٌىت ٲبينك إف قتىت ٤بسىما
ٍف(، ٨بففة، كالتاء فالىة كقد دلىت البلـ لى  مفعولو )مسىما(، )فقتىت(، كرد فعبل ماضيا غّب ناسخ بعد )إ

كيمل النحاة أف ٦بيء الفعل غّب الناسخ بعد ا٤بهمىة نادر، كال يقاس لىيو ُب حْب ال يمل األلفش بأسا من 

                                                           

 .231ص 1، جالوقاد، شمح التصميح، 289ص 1ليست نافية تسم  الـ فارقة، األػشمو٘ب مع الصباف، ج - 1
، 585ا٢بكم بن حكيم بن نفم طئ يكُب أبا نافم، شالم ٦بيد، فصيح ذك شجالة كشمؼ كنسب، الشعم كالشعماء، ابن قتيبة، ص -الطمماح - 2

 ، من الطويل.234ؽ، ابن دريد، ص، االشتقا148ص 10األغا٘ب، األصفها٘ب، ج
، قطم الندل كبل 278، 145ص 1، شمح األمشو٘ب، ج103ص 1، شمح ابن لقيل، ج231ص 1من شواىد التصميح، الوقاد، ج - 3
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 .68سورة القىم اآلية - 5
 .186سورة الشعماء اآلية - 6
 .163سورة البقمة اآلية - 7
 .102سورة الصافة اآلية - 8
 3لاتكة بنت زيد بن لممك بن نفيل القمشية العدكية، شالمة صحابية بنت لم لمم رضي ا لنو كزكجة الزبّب بن العٌواـ، األلبلـ، ج - 9
 ..378ص 10، ا٣بزانة، البغدادم، ج242ص
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(، ا٤بكسورة كيعتربكهنا نافية ٗبنزلة )م1دلوؿ فعل غّب ناسخ بعدىا ا(، كالبلـ ، ألف الكوفيوف ال ٯبيزكف ٚبفيف )إفٌٍ
 .2)إٍف قاـ ألنا(، أم: )ما قاـ إاٌل أنا( :إٯبابية ٗبنزلة )إال(، ٗبعُب

كاألرثم ندرة أٌف ما يىيها يكوف ال ماضيا، كال ناسخا ٫بو: )إٍف يزينك لنفسك كإٍف يسييك ٥بيو(، كىذا ما يعترب 
ـ القمينة ٫بو: )إٍف ٧بمد ٤بسافم(، شاذ كال يقاس لىيو باإلٝباع. كٯبب ذرم البلـ بعد )إٍف(، ا٤بخففة لند انعدا

فهي مهمىة كا٠بها كلربىا مفمدين ممفولْب، رما ٯبب تمرها ُب حاؿ كجود ا٤بانع ٫بو: )إف ٧بمد لن يسافم(، 
فوردت )أٍف(، مهمىة كمنع كجود البلـ لتقدـ لن لى  الفعل، رما ٯبوز األممين لند كجود قمينة تثبت إف رانت 

 .3)إٍف ا٤بؤمنْب فائزكف( :: )إٍف ا٤بؤمنْب لفائزكف(، كٯبوزنافية ٫بوأك )إف(، ٨بففة 
ابن  وب/ ٚبفيف )أف(، ا٤بفتوحة كيبق  لمىها مع كجوب روف ا٠بها مضمما ٧بذكفا كمن اشَبط ىذا من النحاة ى

 ا٢باجب، أما الٌناظم كا١بمهور فىم يشَبطوا فيو ىذا بالتبار ضمّب الشأف لارج القياس كالغالب أف يكوف لىشأف
أنك يا إبراىيم قد ﴿، بقولو: 4﴾قىٍد صىدٍَّقتى الرٍُّؤيىا .أىٍف يىا ًإبٍػرىاًىيمي ﴿كمن أجل ذلك قدر سيبويو قولو تعأب: 

 ُب رثاء أليها: :6، أما ما جاء ُب قوؿ الشالمة5﴾صدقت الرؤيا
 كأنك ىناؾ رنت الشماال  *  بأٍنك ربيع كغيث مميع

 ضمّب ٨باطب مذرور، كالغالب أف يكوف ضمّب شأف ٧بذكؼ كىذا ما فقد كرد اسم )أف(، ا٤بخففة ُب ا٤بوضعْب
جب حذفو فيبق  أك التربه ٝبهور النحاة شاذ كضمكرة، فقد جوز ابن مالك أف يكوف ا٠بها ضمّب شاذ لكن 

الشذكذ من كجو كاحد، كيوجد شذكذ آلم لند سيبويو كابن ا٢باجب حيث كرد لرب )أف(، ا٤بخففة مفمدا 
دلاء أك فعىية فعىها جامد أك ، كمنو فخرب )أٌف(، ا٤بخففة يكوف ٝبىة فإف رانت ا٠بية 7ف ٝبىةكمذىبهما أف يكو 
 .8﴾كىآًخري دىٍعوىاىيٍم أىًف اٍلحىٍمدي لًلًَّو رىبّْ اٍلعىالىًمينى ﴿قولو تعأب:  وٓب ٙبتج لفاصل ٫ب

                                                           

 .231ص 1، جالوقاديماجع شمح التصميح،  - 1
 .306-305، مغِب الىبيب، ابن ىشاـ، ص290ص 1، حاشية الصباف، ج232ص 1شمح التصميح، ا٤بؤلف، جيماجع  - 2
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 ،2﴾كىاٍلخىاًمسىةى أىفَّ غىضىبى اللًَّو عىلىيػٍهىا﴿ ، كُب قولو تعى :1﴾كىأىٍف لىٍيسى ًلئلٍنسىاًف ًإال مىا سىعىى﴿كقولو تعأب: 
يل كقمأ الباقوف )كا٣بامسة(، بالمفع لى  االبتداء، كقمأ أك ا٣بامسة أٌف(، بالنصب لى  التك حيث قمئت لند حفص )

 نافع )أٍف لعنةن(، بتخفيف نوف رفع )لعنة(، لى  االبتداء كقمأ نافع )أٍف غضب( بتخفيف النوف كرسم الضاد كفتح
الباء، فيكوف ا لٌز كجٌل فالل غضب كقمأ الباقوف )أف لعنة ا لىيها(، ك)أف غضب ا لىيها(،  كاتف  لى  

هىاأٍف ﴿قماءة  ، حيث يقوؿ سيبويو أف: )ىا ىنا ا٥باء مضممة، كأف لفيفة من الثقيىة(، كا٤بعُب: ﴾غىضىبى اللًَّو عىلىيػٍ
 .3﴾ألنٌو غضب اهلل عليها﴿

: ػا ٩با ذرم فيجب الفصل بينهما كبْب لربىا، ألهنم قد لففوىا كحذفوا ا٠بها ك٨بافة االلتباس بفإف ٓب يكن لربى
)أف(، ا٤بصدرية الٍب ال تدلل لى  ا١بمىة اال٠بية كال لى  الفعل ا١بامد، كال لى  فعل الدلاء كىذا ما أغناىم لن 

، كيكوف الفصل بعد قولو تعأب: 4رافيا لندىم  الفاصل، كرذا راف لىم ا٤بخاطب ٩با ال تأٌب أف ا٤بصدرية كراف ىذا
تػىنىا﴿تعأب:  قػٍ ، فقد فصل بينها كبْب ا١بمىة الواقعة لربا )بعد(، فقد استعمىت قد ألهٌنا 5﴾كىنػىٍعلىمى أىٍف قىٍد صىدى

، فجاء )أف(، مفتوحة ٨بففة 6﴾عىًلمى أىٍف سىيىكيوفي ﴿قولو تعأب:  وٕبمؼ تنعنيس ٫بأك تقمب ا٤باضي من ا٢باضم 
)ال ػبنفي بأك ضمّب شأف ٧بذكؼ كفصل بينها كبْب ٝبىة ا٣برب بسْب التنينيس لعدـ االلتباس بأف ا٤بصدرية،  ا٠بها
نىةه ﴿قولو تعأب:  وٓب(، ٫بأك لن أك  ، فقد فصل بْب )أف( كلربىا ببل النافية لى  قماءة 7﴾كىحىًسبيوا أىال تىكيوفى ًفتػٍ

، فقد فصل بْب )أف(، كا١بمىة الواقعة 8﴾ٍف لىٍن يػىٍقًدرى عىلىٍيًو أىحىده أىيىٍحسىبي أى ﴿ضم النوف )تكوف(، كقولو تعأب: 
)ٓب النافية ػ، فقد فصل بْب )أف(، كلربىا ب9﴾أىيىٍحسىبي أىٍف لىٍم يػىرىهي أىحىده ﴿)لن ناصية(، كُب قولو تعأب: ػلربا ٥با ب
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نىاىيمٍ ﴿ ٔب:قولو تعا و)لو(، ٫بػب -ٝبىة ا٣برب -كقد يفصل بْب )أف(، كلربىا .ا١بازمة( ، كيندر 1﴾أىٍف لىٍو نىشىاءي أىصىبػٍ
 :2قوؿ الشالم وتمؾ الفاصل لند النحاة ٫ب

 قبل أف يسألوا بألظم سؤؿ  *  لىموا أف يؤمىوف فجادكا
فوردت )أف(، ٨بففة من الثقيىة كا٠بها ضمّب ٧بذكؼ كٝبىة )يؤمىوف(، رخرب ممفوع ٓب يؤت بينهما بفاصل، رما 

 ٓب يذرمه إال قىيل من النحويْب كفيو قوؿ الناظم: )لو(،ػٯبدر أف الفصل ب
 تػىٍنًفٍيسو   أٍك   لىٍو   كىقىًىٍيله  ذًٍرمي  لىوٍ       *    فىاألىٍحسىني  اٍلفىٍصلي  ًبقىٍد  أٍك  نػىٍفي  أكٍ 

نحويْب ٓب كىذا ما ررز لىيو ابن الناظم لن أبيو بقولو: )كقىيل ذرم لو(، مع كركدىا بالقمآف الكمٙب، فالكثّب من ال
 .3)لو(ػيذرمكا الفصل بْب )أف( ا٤بخففة كبْب الفعل ب

ج/ ٚبفف )رأف(، كيبق  إلما٥با مع جواز ثبوت ا٠بها كإفماد لربىا، رما ٯبوز إضماره فوجب أف يكوف لربىا 
 : )مشطور العجز(4قوؿ الشالم وٝبىة كالغالب أف يكوف ضمّب الشأف ٫ب

يده رشاءه لىبٍ 5رأٌف كريد 
6 

أٌف الصفة لىب رفعت بالضمة ا٤بقدرة منع من ظهورىا سكوف الوقف جاءت بعد لرب مفمد ممفوع،  كا٤ببلحظة
 :7كرذا ُب قوؿ الشالم

 8إٔب كارؽ الٌسىم كتغدرأف ظبية     *  كيوما توافينا بوجو مقسم
)رأهٌنا كيمل بالمفع )أم ظبية(، لى  حذؼ االسم من غّب أف يكوف ضمّب شأف فوردت ا٣برب مفمدا ممفولا أم: 

ظبية(، كبالنصب )ظبية(، كىذا يدؿ لى  جواز ذرم اسم )رأٍف(، ا٤بخففة كحذؼ ا٣برب أم: )رأف ظبية 
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مكاهنا(، كبا١بم لى  األصل )رظبية(، بزيادة )أف(، بينهما، كإذا حذؼ االسم كراف ا٣برب ٝبىة ا٠بية ٓب ٰبتج 
 :1لفاصل رقوؿ الشالم

 3رأف ثدياه حقاف*    2ككجو مشمؽ الىوف
فقد حذؼ اسم )رأف(، كجاء لربىا ٝبىة ا٠بية، كٓب يفصل بينهما فاصل كىذا جائز لى  التعىيب، كإف راف 

)قد(، أك ، 4﴾كىأىٍف لىٍم تػىٍغنى بًاألٍمسً ﴿قولو تعأب:  وت بىم ٫با٣برب ٝبىة فعىية فعىها غّب جامد كغّب دلائي فصى
 :5قوؿ الشالم و٫ب

 6ذكرىا رأف قد أ٤باب فمح  *  ال يهولٌنك أصبلء لظ  ا٢بم
 فقد كرد حذؼ اسم رأف كجاء لربىا ٝبىة فعىية فعىها ما)ض(، فصل بينهما بعد القياس.

د/ ٚبفف لكن فتهمل كجوبا لزكاؿ التصاصها با١بمىة اال٠بية، فتدلل لىيها كلى  الفعىية كلى  ا٤بفمد كمعناىا 
، كردت )لكن(، ٨بففة مهمىة لزكاؿ التصاصها ﴾لىهيمٍ كىلىًكنَّ اللَّوى قػىتػى ﴿قولو تعأب:  و، ٫ب7االستدراؾ وباؽ كى

، كحكم إلغائها الوجوب ﴾كىلىًكنَّ اللَّوى قػىتػىلىهيمٍ م وىي لي تػي قٍ تػى  مٍ لى ﴿با١بمىة اال٠بية كمباينة لفظها لفظ الفعل كالتقديم: 
ا )أف(، لماؿ قياس، كلن يونس كاأللفش، جواز اإل8لند ا١بمهور كالفمؽ بينها كبْب )أف(، زكاؿ االلتصاص

 ا٤بخففة كمذىبها فاسد ال يؤلد بو.
 : تدلل الـ االبتداء ُب ثبلثة مواضع:شرح الـ االبتداء/ 6

                                                           

 ٓب ينسب لقائل معْب. - 1
 كركم صدر مشمؽ النحم. - 2
، شمح ابن لقيل، 286، 147ص 1، شمح األمشو٘ب، ج254ص 1، جالوقادكلاء من العاج، كىو من شواىد التصميح، تثنية حقاف كىو  - 3
 . 391، 8ص 1ج
 .34سورة يونس اآلية - 4
-142، الشذكر، ابن ىشاـ، ص288، 148ص 1، شمح األمشو٘ب، ج235ص 1ٓب ينسب إٔب قائل معْب كىو من شواىد التصميح، ج - 5

 .306ص 2يل، ج، العْب، ا٣بى286
 النزكؿ: نزؿ بو األمم. اال٤باـ - 6
 .235ص 1، التصميح، األمشو٘ب، ج294ص 1أما )لعٌل( فبل ٯبوز ٚبفيف المها مطىقا، حاشية الصباف، ج - 7
 .235ص 1ج شمح التصميح، - 8



                                              التنوعات الداللية للصوائت في المستوى النحوي                الفصل الثاني:                                                             

36: 

 

ألنٍػتيٍم أىشىدُّ رىٍىبىةن ًفي ﴿قولو تعأب:  وال: باب ا٤ببتدأ إذا تقدـ لى  ا٣برب، فإف تألم كجب امتناع دلو٥با ٫بأك 
لضمكرة الشعم كتدلل لى  ا٣برب بشمط تقدمو لى  أك ىيو شاذ ال يقاس ل و، كأف ٠بع من ذلك فه1﴾صيديكرًًىمٍ 

 ا٤ببتدأ ٫بو: )َّتهد أنت(، فإف تألم امتنع دلو٥با.
فعبل أك ثانيا: ُب باب )إف( ا٤بكسورة ا٥بمزة، كقد سب  ذرم دلو٥با لى  ا٠بها ا٤بتألم كلى  لربىا أراف ا٠با 

 الدالْب لى  لربىا اذكؼ. لى  الظمؼ كا١بار كاَّمكرأك ٝبىة ا٠بية أك مقمكنا بقد 
 ثالثا: ُب غّب بايب ا٤ببتدأ كا٣برب كذلك ُب:

 الفعل ا٤بضارع ٫بو: )لتنهض األمة مقتفية آثار جدكدىا(. -
 .2﴾لىًبٍئسى مىا كىانيوا يػىٍعمىليوفى ﴿قولو تعأب:  وا٤باضي ا١بامد، ٫ب -
، كمنهم من يعترب 3﴾وسيفى كىًإٍخوىتًًو آيىاته لىقىٍد كىافى ًفي يي ﴿قولو تعأب:  وا٤باضي ا٤بتصمؼ ا٤بقمكف بقد، ٫ب -

ىذه األلّبة الـ لىقسم اذكؼ كالبلـ جوابو، كفائدهتا توريد مضموف ا١بمىة ا٤بثبتة لذا ٠بيت )الـ التوريد(، 
ألهٌنا تقع ُب ابتداء الكبلـ، كإف رانت لىتوريد فمٌب أك ك٠بيت ببلـ االبتداء ألهٌنا تدلل ُب األصل لى  ا٤ببتدأ، 

 .4﴾ًإفَّ رىبّْي لىسىًميعي الدُّعىاءً ﴿قولو تعأب:  ودلىت لىيها )إٌف(، زحىقوىا إٔب ا٣برب ٫ب
رماىة الجتماع مؤردين ُب صدر ا١بمىة كٮبا )إٌف كالبلـ(، كلذلك ٠بيت ب)البلـ ا٤بزحىقة(، كإف رانت لىتوريد ُب 

قوؿ: )إنك ال تكذب(، كالثا٘ب ٫بو: )إنك ؿ رأف تك اإلثبات امتنعت من الدلوؿ لى  ا٤بنفي لفظا، كمعُب، فاأل
 زت(.إٮبالك لف اجتهدت ألرممتك(، )لوال ول

فاالجتهاد كاإلرماـ منتفياف بعد )لو(، كالفوز كحده منتص بعد )لوال(، رما تتمثل فائدهتا ُب ٚبىيص ا٣برب لىحاؿ، 
 .5ؿلذلك راف ا٤بضارع بعدىا لالصا لىزماف ا٢باضم، بعد أف احتمل ا٢باؿ كاالستقبا

كألواهتا فتنصب ا٤ببتدأ كيسم  ا٠بها كتمفع  فيما حمفيا حما، تعمل لمل )إٌف(،كتعترب مور  :/ ال النافية للجنس7
ا٣برب كيسم  لربىا، كتأٌب لىداللة لى  أٌف ا٣برب منفي لن ٝبيع إفماد ا١بنس، كألهٌنا تأٌب لىداللة لى  تربئة ا٤بتكىم 

، فهي تأٌب لىداللة لى  تأريد النفي 6)ال التربئة(ػفىهذا فهي تسم  ب لىجنس كتنزيهو إياه لن االتصاؼ با٣برب

                                                           

 .13سورة ا٢بشم اآلية - 1
 .62سورة ا٤بائدة اآلية - 2
 .7سورة يوسف اآلية - 3
 .39اآليةسورة إبماىيم  - 4
 .371، 370ص 2يماجع جامع الدركس العمبية، الغبلييِب، ج - 5
 .385ص 2جامع الدركس العمبية، الغبلييِب، ج - 6
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قولنا: )ال حوؿ كال قوة إال با(، أم أف نفيها يستغمؽ ا١بنس رىو ا٣باص با٠بها كال لما٥با  وكا٤ببالغة فيو ٫ب
 :1شمكط نوجزىا راآلٌب

ن داللة استغماؽ ا١بنس رىو إٔب داللة أف يكوف ا٠بها كلربىا نكمتْب، فاالسم ا٤بعمؼ ٧بدد، كبذلك ٱبمجها ل -
 نفي الواحد.

 ال ٯبوز تقدـ لربىا لى  ا٠بها، فهي تىـز الَبتيب بينهما، كٯبب أف ال يكوف فاصل بينهما. -
قد يقع اسم )قولنا: )سافمت ببل زاد(،  وال يدلل لىيها حمؼ جم، فإف سبقت ٕبمؼ جم أٮبل لمىها ٫ب -

مة يماد ُّا ا١بنس، رأف يكوف االسم لىما مشتهما بصفة، راتصاؼ لمم )ال( النافية لىجنس معمفة مؤكلة بنك
(، كا٤بعُب:  رضي ا لنو بالعدؿ، كلىي رضي ا لنو با٢بكمة، (.فنقوؿ )ال لمم اليـو  ال لادؿ رعمم اليـو

اد منو قولنا لىمميض: )ال بأس(، كا٤بم  ويؤثم حذؼ لربىا إذا راف معىوما ٫ب أحكاـ خبر )ال( النافية للجنس:
 ، أم: )ال إلو موجود(.2﴾اهلل إاٌلى  وى لى إً  الى ﴿)ال بأس لىيك(، كُب قولو تعأب: 

قولنا: )ال دين أح  من  وا٤بقدرة، ٫بأك كإذا جهل ا٣برب كجب ذرمه فيكوف ا٠با مفمدا ممفولا بالضمة الظاىمة 
ال اك ٧بذكفا مدأك لىم طميقو مسدكد(،  ا٠بية ٫بو: )الأك اإلسبلـ(، كقد يمد ٝبىة فعىية رقولنا: )ال غدار يؤٛبن(، 

 .٦3بمكر ٕبمؼ جم فّبد شبو ٝبىة ٫بو: )ال زينة رالعقل(، ك)ال أٲباف ٤بن ال أمانة لو(أك لىيو بظمؼ 
هتمىهما، رما ٯبوز إلماؿ أك )ليس(، ػرأك  ، (إفة لىجنس ُب الكبلـ، جاز إلما٥با رػ)إذا تكمرت )ال( النافي)
 .(ٔب كإلماؿ الثانيةك اؿ األٔب كإٮباؿ الثانية، إٮبك األ

 التنوعات الداللية في المنصوبات:
لبلؼ اإلغبلؽ كيقوؿ فيو ابن فارس )فتح(، الفاء كالتاء كا٢باء أصل صحيح  والفتح لغة ى تعريف النصب:

يتوسط المٌفعة كا٣بفضة ُب القناة الصوتية، فبل ٲبكن  و، كُب اَّاؿ الصوٌب فه4كاحد يدٌؿ لى  لبلؼ اإلغبلؽ
العكس إاٌل ممكرا بالفتح ك٥بذا التربت حمرة ٧بايدة، رما يقوؿ ابن فارس أٌف أك نتقاؿ من الضمة إٔب الكسمة اال

، حْب النط  ُّا فيفتح فاه، فيبْب حنكة 5النصب رأٌف الكىمة تنصب ُب الفم انتصابا وأىل العمبية التربكا الفتح ى

                                                           

 .169ـ، ص1/1990يماجع التطبي  النحوم، لبده الماجحي، مكتبة ا٤بعارؼ لىنشم كالتوزيع ط - 1
 .19سورة ٧بمد اآلية - 2
 .388ص 2جامع الدركس العمبية، الغبلييِب، ج - 3
 .469ص 4ـ(، ج1979-ق1399مقاييس الىغة، ابن فارس، ٙبقي  لبد السبلـ ىاركف، دار الفكم ) - 4
 .434ص 5ا٤بصدر نفسو، ج - 5
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، غّب أٌف التماد حمرة ا٢بنك غّب  1ة أحدٮبا لى  اآللمحنكة األسفل من األلى  فيظهم لىمائي أنٌو قد نصبو إلبان
رافية، فعند النط  بالصائت نعتمد الىساف كمن ٍب الشفتاف كإذا التربنا الفتح ممادؼ لىنصب فكانت تسمية 
النصب من انتصاب الىساف كامتداده مستقيما ُب الفماغ العمودم ا٘باه الشفتْب، كالفتح لبلمة بناء كالبناء مقدـ 

 غّبه من ا٤بتحوالت كالنصب لبلمة إلماب كالبناء أصل كساب  اإللماب.لى  
يمل أنٌو ال فمؽ بْب النصب كالفتح إاٌل أف الفمؽ بينهما ُب روف الفتحة من  وضحو ابن فارس فهأك كمن لبلؿ ما 

وازم ي والم الكىمات دالل الَبريب، فهأك حمرة  وانفتاح الشفتْب كالنصبة من انتصاب الىساف، كالنصب ى
رل اسم  ولىحياد، كا٤بنصوب ى والمٌفع، غّب أٌف المٌفع لىم اإلسناد، غّب أٌف النصب ماليس بإسناد كال بإضافة فه

با٢بمكؼ النائبة لنها كغالبا ما تكوف األ٠باء ا٤بنصوبة بوقوع األفعاؿ أك فعل ٘بىب لو العوامل نصبا بالفتحة أك 
: ا٤بفعوؿ بو، مفولات كاَّمكرات كىي ٟبسة لشمبية أرثم لددا من ا٤ب، كا٤بنصوبات ُب الىغة العم 2لىيهاأك فيها 

كا٤بفعوؿ ا٤بطى ، كا٤بفعوؿ فيو، كا٤بفعوؿ ألجىو، كا٤بفعوؿ معو، كا٤بستثُب، كالتمييز بشمكط، كا٢باؿ، كا٤بنادل 
سم إٌف، كلرب راف لتصاص كاأل٠باء التابعة ٤بنصوب كاُب أساليب التحذيم كاإلغماء كاال بشمكط، كاأل٠باء الواقعة

كألواهتا، كلرب ما العامىة لمل ليس، اسم ال النافية لىجنس، رما الترب الىغويوف ا٤بنصوبات ما ٓب يكن منصوبا 
 .3بالنواسخ متممات لىجمل

كيعود شيوع الفتح ُب العمبية إٔب الصوتية لىفتحة، فا٤بتىقي لىكبلـ يستقبل رميات صوتية ينتقيها الناط  من فكمة 
تسبو من اَّتمع كمن ٍب تكوف لو القدرة لى  التمييز كالتنظيم، فالفتحة صوت منطوؽ ممسل يتميز باالتساع كما ار

، فكاف األنسب لىتعبّب لما ٱبتىج ُب النفوس، فكاف 4"كراف الفتح ألف لىيهم ففتحوا: "كا٣بفة فيقوؿ سيبويو
يتو الصوتية كتوسطو اك ي بالتبعية كاالقتداء، فسعة ز الكسم ا٤بوحأك مبلذ النحاة من الضم ا٤بوحي باالنغبلؽ كالَبفع 

 .5الضمة كالكسمة جعىو أساس التوجهات كالتبدالت كالتحوالت بعوامىها
 كمن عوامل التحويل:

                                                           

 .93ص 2اإليضاح ُب شمح ا٤بفصل، ابن ا٢باجب، ٙبقي  موس  العبليىي، مطبعة العا٘ب بغداد، ج - 1
 .225يب البدم، صمعجم ا٤بصطىحات النحوية كالصمفية، ٧بمد ٠بّب ٪ب - 2
 .179يماجع ا٘باىات البحث الىغوم ا٢بديث ُب العآب العميب، رياض قاسم، ص - 3
 .154ص 4الكتاب، سيبويو، ج - 4
 .53التحوالت الصوتية كالدالليتو ُب ا٤ببا٘ب الَبريبية، سعاد بسناسي، ص - 5



                                              التنوعات الداللية للصوائت في المستوى النحوي                الفصل الثاني:                                                             

373 

 

ُب مفهومو يشبو ا٢بذؼ كيقَبب منو  وال ٱبتىف لن معناه لغة كىو مفهـو يعِب التخىي التاـ كى و: كىاالستفتاء -ا
، كُب 1ا١بواـز كقد ٠باىا سيبويو كقفا، لند ٙبديد األ٠باء كتوزيع الوظائفأك لو ا١بـز ُب االستعماؿ كمن أشكا

أك ا١بـز تستغِب الىغة لن بعض لناصمىا رحذؼ النوف ُب األفعاؿ ا٣بمسة رما يكوف ا٢بذؼ ٕبذؼ مفمدة 
أك نا الفتحة ما ليس بإسناد ظاىمة صوتية تعتزؿ البناء لغاية اقتصادية، ٘بنبا لىثقل، فإذا الترب  وصوت، فهأك تمريب 

إضافة، فهل يكوف االستغناء من نصيبها، غّب أهٌنا أرثم شيولا كتمددا ُب الىساف العميب كٙبظ  بأرثم لدد من 
الصوٌب لما رانت لىيو. األبواب النحوية بل أف ىناؾ من العوامل ما ٙبٌوؿ ا٤بمفولات إٔب منصوبات فتغّب شكىها 

شحنة  ولامل النص مادم فكل صوت لغوم ممسل ىك  ات ألٌف لامل المفع معنومُب أصىها ممفولكا٤بنصوبات 
منصوب، كيكوف االستغناء أك من ا٤بعىومات منقولة ُب موجات فزيائية، تصيبها ٙبوالت، فيتحوؿ ا٤بمفوع إٔب ٦بمكر 
 ُب استغناء لناصم الَبريب لن كظيفة كانتقالو إٔب ألمل لتسم  العمىية استبداال.

كاالستبداؿ نوع من االستغناء لكن مع التعويض فعند االستغناء لن لنصم صوٌب البد من كجود داؿ: االستب -ب
 .2البديل كىناؾ من ٠بي ىذا التبدؿ بالَبلص ُب حمرات اإللماب

كىذا ما يعمؼ ُب الصوائت العمبية، كالواضح ١ببلء استبداؿ الضمة بالفتحة ُب ا٤بنصوبات، فالفتحة ال تعد أصبل 
ىا من الصوائت بل تعد نمل كروهنا ببل كظيفة جعىها بديبل ألم صائت لن موقعو، كالتبارىا الفتح ليس مثل غّب 

حيادم ببل كظيفة مسندة إليو ىذا ما يفسم شيولو كأدائو كظائف مؤقتة كالتباره  ولاـ اإلسناد كال إضافة، فه
قع الفزيولوجي لىنط  ُّا جعبلىا أساس بديل يؤدم كظيفة أساسية، فا٣بفة ُب الكمية الصوتية لىفتحة، كا٤بو 

التحويل كالتوجيو ُب ٝبيع ا٤ببا٘ب كمن أرثم الوظائف الصوتية كالىغوية الٍب تظهم كظيفٍب االستبداؿ كاالستغناء 
كظيفة النيابة، كتكوف ُب الصوائت لى  ٨بتىف رمياهتا، كتكوف ُب الصوامت كا٤بفمدات كالَباريب فتنوب الفتحة 

اسم العىم ٫بو: )لمجت مع ٧بمد(، كُب أك ُب الصيغة لى  كزف )أفعل(، أك ٤بمنوع من الصمؼ لن الكسمة ُب ا
، كتكوف 3﴾كىًسعى كيٍرًسيُّوي السَّمىاكىاتً ﴿قولو تعأب:  وٝبع ا٤بؤنث السآب الذم ينصب بالكسمة نيابة لى  الفتحة ٫ب

(، فوظيفة ا٤بنصوب تكوف بالفتحة رعبلمة ، ٫بو: )راف أٞبد ذا لىم4الفتحة الطويىة لن القصّبة نيابة تكميم

                                                           

 .12ص 1الكتاب، سيبويو، ج - 1
 .48 سورة البقمة، طاىم قطيب، ديواف ا٤بطبولات ا١بامعية ا١بزائم، صالتوجيو النحوم لىقماءات القمآنية ُب - 2
 . 255سورة البقمة اآلية - 3
 امتداد الكمية الصوتية لصائت الفتحة القصّبة إٔب الطويل. - 4
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إلمابية كرمية صوتية حيادية الوظيفة الداللية ٩با جعىها تقبل فمكلا لتنوب لنها رما تقبل كتنقسم كظيفة النيابة إٔب 
 :1ثبلثة أقساـ

 نيابة تكميم كتنوب لنها األلف ُب األ٠باء ا٣بمسة ٫بو: )رأيت أباؾ كألاؾ(. -1
ادؿ الكسمة كالفتحة النيابة فيما ال ينصمؼ ٫بو: )ررز لى  األبيض(، كٝبع ا٤بؤنث السآب نيابة تعويض ُب تب -2

 ٫بو: )أحضمت ا٤بوسولات(، كىي نيابة صوتية معىىة.
نيابة تقعيد ُب ا٤بثُب كٝبع ا٤بذرم السآب ٫بو: )رأيت ا٤بعىمًْب(، بفتح ا٤بيم كرسم الٌنوف، ك)رأيت ا٤بعًىمْب(،  -3

التبارىا قياسا لى  ما أك النوف كٲبكن التبار ىذه النيابة تعويضية تدلل ضمن ما ال ينصمؼ، بكسم ا٤بيم كفتح 
قالو النحويوف كقوالدىم الىغوية الشامىة دكف ٙبىيل صوٌب، كمع ىذا فقد تسامح العمب ُب بعض ما لالف 

 القوالد الىغوية كالتمدكه ُب الشاذ كالسماع كاتبعوه رما ىو.
مة صوتية، حيث أف الناط  كدكف شعور منو يصىح ما يمد ُب الصيغة ا٤بنطوقة غّب مقبوؿ ُب ذىن كلىيو فالنيابة ظاى

السامع بنيابة صائت لن آلم ُب األصوؿ كرذا الفمكع ُب نيابة التكميم كٲبكن القوؿ ىهنا بأٌف الىغة تعتمد قالدة 
ت، كمنها ما اك ات ُب القمآف الكمٙب بتف، لتحسْب النغم الصوٌب لند إصدار ا٤بنطوؽ، كقد كردت ا٤بنصوب2الَبميم

لوامل السياؽ، كما جاء منصوبا بعوامل األدكات فكاف قىيبل جدا، كٓب تمد ا٤بنصوبات أك كرد إللماؿ أدكات فيها، 
ُب القمآف الكمٙب ُب الصيغ ا٢بديثة، إ٭با كرد ُب الصيغ الذاتية الصفات، كىذا جدكؿ يوضح ا٤بنصوبات ُب القمآف 

  3الكمٙب
 اَّموع نصوباتا٤ب

 9130 ا٤بفعوؿ بو
 4264 اسم إفٌ 
 1657 التوابع
 1336 ا٢باؿ

 1316 لرب راف
 582 ا٤بفعوؿ ا٤بطى 
 505 ا٤بفعوؿ فيو

                                                           

 .59يماجع التحوالت الصوتية كالداللية ُب ا٤ببا٘ب الَبريبية، سعاد بسناسي، ص - 1
 .60، صية ُب ا٤ببا٘ب الَبريبية، سعاد بسناسيالتحوالت الصوتية كالدالل - 2
 .61ا٤بمجع نفسو، ص - 3
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 222 ا٤بستثُب
 137 ا٤بنادل

 91 ا٤بفعوؿ ألجىو
 06 ا٤بفعوؿ معو

 19249 اَّموع
كلرب )ما(، العامىة لمل ليس كاسم )ال( النافية كا٤ببلحظ لدـ ٙبديد أسالب رالتحذيم كاإلغماء، كااللتصاص، 

ضمنها إٔب ا٤بفعوالت بالتبار ىذا أك لىجنس ُب ا١بدكؿ الساب  ال يعىم إف راف القائم باإلحصاء قد أٮبىها 
 التضمْب ُب غّب ٧بٌىو.

 
 عبلمات اإلعراب في األسماء المنصوبة:

آلمه فتكوف ُب أ٠باء األلبلـ العبلمة اإللمابية بكمية  االسم ا٤بفمد: ينصب االسم ا٤بفمد بالفتحة الظاىمة ُب -1
االسم النكمة ٫بو: )أحضمت رتابا(، فالعبلمة ا٤بقطعية لىتنوين تكوف أك صوتية رامىة ٫بو: )شاىدت ٧بمدا(، 

ىكذا )ص ح ص(، مغى  البداية، ُب حْب قولنا: )أحصمت الكتاب(، فىم تكن الكمية الصوتية متكافية الرتفاء 
كلبلمتو ا٤بقطعية فهي مفتوحة  (،ؿأ) صائت كاحد قصّب كلىيو كلتحقي  التكافؤ تكوف أداة التعميفاالسم ب

٩بدكدا، حيث تكوف العبلمة الصوتية ٨بفية، فهي مقدرة ذىنيا كيتعٌذر أك البداية، كقد يمد االسم ا٤بفمد مقصورا 
أك الىغويوف لى  تعٌذر ا٢بمرة هناية ا٤بقصور  ، فقد اتف (فدكاء)أك بألفْب  (رأيت فدكا)النط  ُّا صوتيا رقولنا: 

ا٤بمدكد كلىيو ظهور الكمية الصوتية، فإلفاء الفتحة ٣بفتها ك٘بنبا لىمشقة كالثقل ُب نطقها، فقد اىتم الىغويوف 
باحوا االستغناء كاالستبداؿ لتجنب النط  ببعض الَباريب كاألصوات. رما أاة ا١بهد العضىي لند النط  كرذا ٗبمال
كتبلزمهما ُب ربل ا٢باالت  (لبل)ك (فدكل)ية ال تنتهي إاٌل بصوت الفتحة رػتوجد أ٠باء ُب الىغة العمب أنو

، كىذا دليل آلم لى  (العبل لىمثابم)ك (جاءت فدكل)كالتحوالت، فنجد الفتحة ُب ا٤بسند كا٤بسند إليو، رقولنا: 
كجب تقديم ا٢بمرة ٗبا ٯبب أف تكوف لىيو ذىنيا، أكلتها، كىذا ما ااتساع ٦باؿ صوت الفتحة ٣بفتها كليونتها كمط

 فاألصوات لبارة لن رميات كشحنات لكل كاحدة منها موقع كصورة كرثافة نولية.
طمي  من طمؽ االلتصار، فبل ٯبوز التثنية بالعطف إاٌل إذا أراد ا٤بتكٌىم  وا٤بثُب ما زاد لن كاحد كى / المثنى:2

لعدـ االشَباؾ ُب الصفة رقولنا: أك  (جاء٘ب أناس كأناس)قولنا:  وثّب ٫بغمضا ما ُب نفسو رالداللة لى  التك
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يمفع باأللف كينصب كٯبم  وكيعد ا٤بثُب ٩با لمج لن االصل ُب إلمابو، فه .(دلىت الفتاة الكربل كالفتاة الصغمل)
 .1بالياء

كتنوب لن الفتحة ُب حْب  فإلماب ا٤بثُب ال يكوف بالصوائت االصوؿ كنبلحظ قياـ الكسمة بوظيفتها ُب مقامها
، فالكتابْب مفعوؿ بو (أحضمت الكتابْب) :٪بد الكمية الصوتية ٥بذه األلّبة موجودة كلامىة ُب لفاء، ففي قولنا

سم الفتحة كالنوف لوض التنوين ُب االلن  ا قبىها كا٤بكسور ما بعدىا نيابةمنصوب كلبلمة نصبو الياء ا٤بفتوح م
سم ا٤بفمد )الكتاب، الكتابْب(، رما نبلحظ كميتها الصوتية رصائت قصّب ُب االة ب، فنبلحظ ثبوت الفتح2ا٤بفمد

 اإلمالة ُب اال٘باه إٔب الفتح لىتحقي  من ثقل الكسمة.
: و تعأبكينصب كٯبم بالياء كمنو قول واكُب صيغة ا١بمع رمفهـو لددم فيعمب بالفمكع، فّبفع بال / الجمع:3
 :، فصيغٍب )التوابْب كا٤بتطهمين( ُب حاؿ نصب مفمدٮبا نقوؿ3﴾ابًينى كىييًحبُّ اٍلميتىطىهّْرًينى ًإفَّ اللَّوى ييًحبُّ التػَّوَّ ﴿

)ٰبب التواب كا٤بتطٌهم(، فنقوؿ ُب إلماُّما ُب صيغة ا١بمع منصوب ألنٌو مفعوؿ بو كلبلمة تنصبو الياء ا٤بكسور 
. فتحافظ الفتحة 4ض لن التنوين ُب االسم ا٤بفمدما قبىها كا٤بفتوح ما بعدىا، ألنٌو ٝبع مذرم السآب كالنوف لو 

لى  كظيفتها ُب ا١بمع كا٤بثُب مع كركد لامل االستبداؿ، ففي ا٤بثُب تبق  ُب موقعها األصىي ُب صيغة اإلفماد 
 كتنتقل ُب ا١بمع إٔب هناية الصيغة كنسمي ىذا باالستبداؿ ا٤بوقعي.

ديمية غّب صوتية ُب ا١بمع كا٤بثُب كرانت الياء فيهما ٦بمد صائت كلبلصة القوؿ أٌف الياء تنوب لن الفتحة نيابة تق
استبدالو ُب أك طويل، ُب حْب حافظت الفتحة لى  رميتها الصوتية سواء ببقائها ُب موقعها األصىي قبل التحويل 

 لتاـ الَبريب ما يزيد من رميتها بالتنغيم ما يزيد اإللقاء حسنا كيزيد من اإلدراؾ لدل ا٤بستقبل.
من لبلؿ ما سب  نستنتج قوة صائت الفتحة ُب نصب ا٤بثُب كا١بمع بالنظم إٔب الكمية الصوتية ٥با، فقد ك 

 حافظت لى  كظيفتها كٓب تكن حيادية الوظيفة حسبما كصفها الىغويوف.
 ، فّبجع5ٝبع دالٕب صوٌب ركلي فيو مبدأ ا٣بفة كاالقتصاد ُب ا١بهد كالعمل كاالستعماؿ وأما ٝبع التكسّب كى

كضعت )الفتحة، فنقوؿ:  وٝبع التكسّب ُب حالة النصب إٔب حالتو األصىية اإللمابية بالصائت القصّب الذم ى
لفتها كإ٭ٌبا ١بانب لمىي كرثمة أك كال يعود النصب بالفتحة لقوة الفتحة  (كضعت األرواب) :كُب ا١بمع (الكوب

                                                           

 .67التحفة السنية ُب شمح األجمكمية، ٧بمد ٧بي الدين لبد ا٢بميد، ص - 1
 ا٤بمجع نفسو، ص نفسها. - 2
3 -

 .222سورة البقمة اآلية

 ا٤بمجع نفسو، ص نفسها. - 4
 .68لية ُب ا٤ببا٘ب الَبريبية، سعاد بسناسي، صيماجع تفصيل ىذا ُب التحوالت الصوتية كالدال - 5
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فالىغة ٘بنح لىخفة كىنا ٲبكن دكر مىكة العقل كقدرة استعماؿ ٝبع التكسّب ٘بنبا لىجهد العضىي كاإلطالة كالثقل، 
 الناط  لى  إدراؾ ألف الَباريب لتكوف المسالة الصوتية مباشمة كسهىة اإلدراؾ إٔب ذىن ا٤بتىقي.

 كلىيو ارتأينا التفصيل ُب ا٤بنصوبات بابان بابان ُب الصيغتْب ا٢بدثية كالذاتية.
سم، فيكوف من متعىقات اإلسناد، غّب  ة االالمفع إذ يعترب ٗبثاب وى ح  الفعل الفعل ا٤بضارع / الفعل المضارع:1

منصوب، كيكوف ا١بـز كالنصب بفعل لوامل تدلل أك ٦بزـك أك إما ممفوع و تمريب فهأك أنٌو إذا انتظم ُب ٝبىة 
، كأشمنا لى  الفعل ا٤بضارع كتكوف ٥با كظيفة داللية ك٫بوية، كتعترب مورفيمات حمفية حمفية جامدة غّب متصمفة

ؿ أحوالو، ُب أك فيما سب  أٌف ىناؾ من الىغويْب من الترب أٌف أصل ا٤بضارع النصب، غّب أنٌو رأم فاسد، ألٌف المفع 
حْب النصب كا١بـز يكوف بدلوؿ لوامل لارجة لن حمكؼ الزيادة فيو كىذه ا٤بورفيمات الٍب تؤثم لى  حالتو 

 األصىية لى  نولْب.
 :1ن مالككيقوؿ فيها اب الجازمة -/1

ا   بًىىٍم   كىلىم ا *   ًببلى   كىالىـو   طىالًبىان   ضىٍع   جىٍزمىا  ُب    اٍلًفٍعًل    ىكىذى
 أىمى   مىٌبى   أىي افى   أىٍينى   ًإٍذ   مىا *   كىاٍجًزـٍ   بًًإٍف   كىمىٍن  كىمىا  كىمىٍهمىا
ٍيثيمىا   أىٗب    كىحىٍمؼه   ًإٍذ   مىا ًإفٍ   *   كىحى  كىبىاًقي    األىدىكىاًت    أى٠ٍبىا    رى

فهي ما ٘بـز فعبل كاحدا كىي ال الناىية كالبلـ الٍب تدلل لى  ا٤بضارع كٓب، ك٤با، كألمل ٘بـز فعىْب كىي 
ين كحيث لىداللة لى  ا٤بكاف كمنها من كمهما أمط كىي مٌب لىداللة لى  الزماف ك مورفيمات إ٠بية ٙبمل معُب الش

 ىداللة لى  الزماف ُب ا٤بستقبل.أم كأياف كإذما ل
كىي ما تدلل لى  الفعل ا٤بضارع فتؤثم فيو فيتحوؿ من المفع إٔب النصب، كلبلمة نصبو، الفتحة  :الناصبة -/2

فتحة مقدرة إذا راف معتل اآللم، كمنو فالنصب يأٌب لتغيّب داللة كزمن أك الظاىمة ُب آلمه إذا راف صحيحا 
 بل.الفعل من ا٢باضم إٔب ا٤بستق

كزاد لىيها النحاة حمكفا ألمل بمغم التبلؼ البصميْب كالكوفيْب ُب أصل إلما٥با كىي البلـ سواء جاءت لىتعىيل 
مل ية، رىها تععا٤ب واكليصبح لددىا لشمة حمكؼ بإضافة )ٍب( ا٤بىحقة ب ،2ةيا٤بع كاكلىجحود كفاء السببية ك أك 

                                                           

 .26شمح ابن لقيل لى  ألفية ابن مالك، ص - 1
 .45ـ، ص٫1962بو التيسّب، لبد الستار ا١بوارم، مطبعة السماف األلطمي بغداد - 2
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. كفيما يأٌب ٙبديد لدالالت ا٢بمكؼ 1نفياأك القميب إثباتا  لى  رفع داللة ا٤بضارع دالل الَبريب إٔب ا٤بستقبل
 .2النواصب

أٌف ا٤بصدرية ٘بعل ما بعدىا يؤكؿ إٔب مصدر، كتسم  حمؼ نصب لنصبها ا٤بضارع كاستقباؿ ٯبعىو لالصا 
هة لى  المجاء كالطمع، فهي شبيأك لبلستقباؿ بعد أف راف ٰبتمل ا٢باؿ كاالستقباؿ، كتأٌب لىداللة لى  الشك 

لقولو تعأب:  ،3بالظٌن كمثىو، كال تأٌب بعد الفعل اليقْب فهي تقارب إذا ُب داللتها كيمل الكوفيوف أهٌنا ٗبعُب إذا
 .4﴾أىٍف جىاءىهي األٍعمىى .عىبىسى كىتػىوىلَّى﴿
 كيأٌب لىداللة لى  دكاـ النفي إذا (،لن ألمج)قولنا:  وحمؼ يدؿ لى  النفي غّب الدائم لىمستقبل ٫ب لن: -

 لٌز كجل، فهي  وا٣بى  ى ف، فالقمينة ىنا أ5﴾لىٍن يىٍخليقيوا ذيبىابنا﴿توفمت قمينة دالة لى  ذلك رقولو تعأب: 
أك حمؼ نفي كتنصب كاستقباؿ كىي ممربة من )ال( النافية ك)أف( ا٤بصدرية الناصبة، حذفت ٮبزهتا لىتخفيف 

 .٢6بقت بػ)ال( لتصبح رىمة كاحدة
لفعل ا٤بضارع ُب الَبريب فتنصبو كتأٌب لىداللة لى  التعىيل كمعناىا يفيد ا٤بستقبل القميب، إذف: تأٌب سابقة ا -

أك فهي حمؼ نصيب كاستقباؿ كجواب كجزاء ألهٌنا تأٌب ُب سياؽ الكبلـ جوابا ٤با قبىها كيقاؿ ُب أصىها رأياف: 
٫بو: إذا قيل سأجتهد، فا١بواب: إذف ٥بما: أهٌنا )إذا( الشمطية حذؼ شمطها كجاء بالتنوين لوضا ١بمىة الشمط 

 تنجح، فا٤بعُب )إذا اجتهدت تنجح(.
)ستجتهد إذف  :الثا٘ب: روهنما ممربة من )إذ( ك)إف ا٤بصدرية( فتقوؿ: )إذ إف ٘بتهد تنجح(، أم أهٌنا تأٌب ٗبعُب

داؿ نوف التوريد مهمىة، أما لند الوقف فاألصح أف تكتب بتنوين ا٤بنصوب تبعا إلبأك تنجح( كتكتب بنوف لامىة 
كىي تنصب ا٤بضارع إذا كقعت ُب صدر الكبلـ كالفعل بعدىا لالص لبلستقباؿ، كلدـ  ،7ألف لند الوقف

 .8الفصل بينها كبْب الفعل بغّب القسم كال النفي

                                                           

 .73معا٘ب ا٢بمكؼ، لىي بن ليس  المما٘ب، ٙبقي  لبد الفتاح شبىي، دار العآب العميب القاىمة، ص - 1
 .92الداللة الزمنية ُب ا١بمىة العمبية، لىي جابم ا٤بنصورم، دار العىمية الدكلية ةكدار الثقافة لىنشم كالتوزيع لماف، ص - 2
 .73معا٘ب ا٢بمكؼ، المما٘ب، ص -3

 .1سورة لبس اآلية  - 4
 .73سورة ا٢بج اآلية  - 5
 .278ص 2جامع الدركس العمبية، مصطف  الغبلييِب، ج - 6
 .279 -278ص 2نفسو، ج ا٤بمجع - 7
 .280 -279ص 2ا٤بمجع نفسو، ج - 8



                                              التنوعات الداللية للصوائت في المستوى النحوي                الفصل الثاني:                                                             

379 

 

ري: كتأٌب قبل ا٤بضارع ُب الَبريب فتنصبو لىداللة لى  ا٤بستقبل القميب كتفيد التعىيل كتأٌب ٗبنزلة )أف   -
 .2﴾ًلكىٍيبل تىٍأسىٍوا عىلىى مىا فىاتىكيمٍ ﴿قولو تعأب:  و٫ب ،1صدرية( معُب كلمبلا٤ب

فهي مصدرية يأٌب ما بعدىا مؤكؿ ٗبصدرؿ ٦بمكر بالبلـ ألهٌنا تسب  غالبا ببلـ ا١بم التعىيل فإف ٓب تسبقها البلـ 
بلـ مقدرة منصوبا لى  نزع فيكوف ا٤بصدر ا٤بؤكؿ منها ٦بمكرا ب (،اجتهد ري تنجح)قولنا:  وفهي مقدرة ٫ب

 ا٣بافض.
نىا ﴿قولو تعأب:  وحٌب: تنصب الفعل ا٤بضارع إذا داال لى  ا٤بستقبل ٫ب - رىحى عىلىٍيًو عىاًكًفينى حىتَّى يػىٍرًجعى ًإلىيػٍ لىٍن نػىبػٍ

 رما ٯبوز رفع  رفع ما بعدىا إذا رانت تدؿ لى  ا٢باؿ دكف االستقباؿ. . 3﴾ميوسىى
ا٢بمكؼ الناصبة الزائدة لن )أف كلن كإذف كري(، فالنصب يكوف بأف مضممة تأٌب بعدىا، ك٘بدر اإلشارة إٔب أٌف 

قولو تعأب:  ومضممة ٫بأك ، كمقدرة 4﴾ييرًيدي اللَّوي أىٍف ييخىفّْفى عىٍنكيمٍ ﴿قولو تعأب:  وفأف ٚبتص بالنصب ظاىمة ٫ب
ف جوازا بعد )الـ( ري إذا ٓب تقَبف )أف( بعدىا ببلـ النفي أم ألٌف يبْب لكم كتضمم أ ،5﴾ييرًيدي اللَّوي لًييبػىيّْنى لىكيمٍ ﴿

، إذ جاءت البلـ تعىيىية، أما ُب قولو 6﴾كىأىنٍػزىٍلنىا ًإلىٍيكى الذٍّْكرى لًتيبػىيّْنى لًلنَّاسً ﴿قولو تعأب:  والـ زائدة ٫بأك النفي 
ببلـ النفي كالبلـ الزائدة ُب قولو تعأب:  ، فأظهمت إف القَباهنا7﴾لًئىبل يىكيوفى لًلنَّاًس عىلىى اللًَّو حيجَّةه ﴿تعأب: 

رما ٯبوز إضمارىا بعد الـ الصّبكرة، أم لصّبكرة ما بعدىا ٤با قبىها  أم ليعىموا. ،8﴾لًئىبل يػىٍعلىمى أىٍىلي اٍلًكتىابً ﴿
 .9﴾فىاٍلتػىقىطىوي آؿي ًفٍرعىٍوفى لًيىكيوفى لىهيٍم عىديكِّا كىحىزىننا﴿رقولو تعأب: 

( الٍب تفيد العطف، فينصب الفعل بعدىا إذا كأ ،ٍب ،الفاء ،واككتضمما جوازا بعد )ال نصوب:الفعل المضارع الم
صفة أك لى  اسم يفيد معُب الفعل أك لطف لى  اسم ٧بض أم جامد، فعطف الفعل يكوف لى  فعل مثىو 

وال ا كيىطف )ل: والفعل، ك٥بذا فعطفو لى  اسم جامد مؤكؿ ٗبصدر يقتضي تقديما بينو كبْب حمؼ العطف ٫ب
يل الفعل )لطفو( كتضمم أف كجوبا بعد الـ النفي كىي الـ أك )لوال ا كأف يىطف يب( كت :فتقديمه ،يب ٥بىكت(

                                                           

 .4ص 4معُب الىيبيب، ابن ىشاـ، ج -1
 . 23سورة ا٢بديد اآلية   - 2
 .91سورة طو اآلية - 3
 .28سورة النساء اآلية - 4
 .26سورة النساء اآلية - 5
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كىمىا  ﴿قولو تعأب:  و)ٓب يكن( ك٠باىا النحويوف )الـ ا١بحود( ألهٌنا تفيد ا٤بطى  ٫بأك ا١بم الٍب تقع بعد )ما راف( 
. كفاء السببية كتأٌب لىداللة لى  أف ما قبىها 2﴾لىٍم يىكيًن اللَّوي لًيػىٍغًفرى لىهيمٍ ﴿قولو تعأب: ك  1﴾كىافى اللَّوي لًيىٍظًلمىهيمٍ 

نىاكيٍم كىال تىٍطغىٍوا ًفيًو ﴿سبب ما بعدىا، أم آؿ ما بعدىا مسببا ٤با قبىها رقولو تعأب:  كيليوا ًمٍن طىيّْبىاًت مىا رىزىقػٍ
ا٤بعية( فتفيد ا٤بصاحبة أم كقوع ما قبىها كما بعدىا ُب آف كاحد، فإف رانت  كاك) كبعد ،3﴾فػىيىًحلَّ عىلىٍيكيٍم غىضىًبي

 لىعطف كاالستيناؼ فبل ينصب الفعل ا٤بضارع. واكرانت ال
ؿ كالـ التعىيل( كيكوف الفعل بعدىا مؤٌكؿ ٗبصدر ٦بمكر ُّا، أارة( ٗبعُب )رما تضمم )أف( كجوبا بعد )حٌب ا١ب

أم أف زلزا٥بم ساب  لقوؿ المسوؿ صى  ا لىيو ، 4﴾زيٍلزًليوا حىتَّى يػىقيوؿى الرَّسيوؿي كى ﴿كيفيد ا٤بستقبل رقولو تعأب: 
 كسٌىم.

)إاٌل االستثنائية( فينصب الفعل معطوفا لى  مصدر مفعـو من أك ( إف أتت لىداللة لى  )إٔب( أككتضمم بعد )
 .5 )استسهاؿ لىصعب كإدراؾ لىمبُب( :قوؿفت (،ألستسهىٌن الصعب كأدرؾ ا٤ببُب)قوؿ الشالم:  والفعل ا٤بتقدـ ٫ب

كيمل سيبويو أٌف الفعل ا٤بضارع لبلسم تعمل فيو حمكؼ تنصبو ال تعمل ُب األ٠باء، رما أٌف لؤل٠باء حمكؼ 
)ال أف( فحذفت البلـ فيو لكثمتو ُب الكبلـ مثل  وتنصبها ال تعمل ُب األفعاؿ، كيمل ا٣بىيل أٌف األصل ُب )أف( ى

 .6ىل ال( الٍب جعىت )ىبلٌ( الٍب جعىت ٗبنزلة ا٢بمؼ الواحدقو٥بم )يوميذ( ك)
كا٤ببلحظ أف الفعل قد انته  بىن كبقي بدلوؿ باقي النواصب لىيو فيىـز تغّب حمرتو من المفع الذم يىـز القوة 

 .لداللتو لى  ا٢باؿ، ُب حْب تتغٌّب الداللة من ا٢باؿ إٔب ا٤بستقبل القميب إٔب النصب الذم يستوجب ا٢بياد
 كأرجع النحويوف إضمار )أف( دكنا لن ألواهتا لسببْب؛

 ؿ: أهٌنا األصل ُب النصب، فهي األقول ُب باُّا، كما شبو ُّا فبل يصٌح أف يتصٌمؼ.ك األ
الثا٘ب: أهٌنا تمد سابقة لىماضي كلىمستقبل، ُب حْب بقية النواصب تدؿ لى  ا٤بستقبل فقط، فهي ٙبمل معُب ُب 

كإضمارىا الفعل ا٤بضارع بىن كري كإذف كأف فهي  ،7كري( فتتعدد دالالهتا جاز إضمارىانفسها كمعُب )لن كإذف 
حمكؼ تنتهي بصائت فهي مقاطع مغىقة فنبلحظ ٦بانسة الفتحة لند النط  أرثم من ٦بانسة الضمة، فكما أشمنا 

                                                           

 .40سورة العنكبوت اآلية - 1
 .132سورة النساء اآلية - 2
 .11سورة طو اآلية - 3
 .214سورة البقمة اآلية - 4
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بالفتحة أرثم من النط   أٌف الىغة ٘بنح لىخفة كاالقتصاد ُب ا١بهد كىذا ما يظهم ٔببلء لند نط  الفعل ا٤بنصوب
)أريد أف تذىب(، )أريد ذىابك( كلبلمات نصب ا٤بضارع  :قولنا ويىو إٔب مفعوؿ ٫بأك بو ممفولا كإمكانية ت

)لن يتألم الوقت( كالفتحة ا٤بقدرة لى  األفعاؿ معتىة : وتطكوف بالفتحة الظاىمة لى  آلم الفعل الصحيح ٫ب
ا١بمع كياء  كاك لىيو( كحذؼ النوف ُب األفعاؿ ا٤بتصىة بألف ا٤بثُب ك )يثابم ا٤بسىم حٌب يمض  ا: واآللم ٫ب
 )لن تدلىي، لن تدلبل، لن تدلىوا(. :ا٤بخاطبة

)اشَبيت  :قولنا وإثباتو فبل يغٌّب من صورتو ٫بأك ما كقع لىيو فعل الفالل، سواء بنفي الفعل  وكى/ المفعوؿ بو: 2
ليس مسندا كال  وبو أللماؿ الفعل فيو كلمكجو لى  اإلسناد، فه الكتاب(، )ٓب أشَب الكتاب(، كينصب ا٤بفعوؿ

: ومسندا إليو ٩با يىزمو النصب بالفتحة بالتبارىا صائت يتميز با٣بفة، فاإلسم الذم يمد ممفولا لوقولو فالبل ٫ب
)طالع : و)استفدت من الكتاب(، كباإلضافة ٫ب :)الكتاب مفيد( ك٦بمكرا ٕبمؼ جم: و)يىزمِب رتاب( كمبتدأ ٫ب

قمأ الكتاب(، كيتعٌدد ا٤بفعوؿ بو إٔب أرثم من ا): وصفحات الكتاب( يقع بْب الضم كالكسم إذا جاء مفعوؿ بو ٫ب
كيمد ا٠با  .)لربتك ا٢بديث يقينا( ك)أنبائك(ك)ألطيت التىميذ رتابا( : وكاحد إذا لـز الفعل ا٤بتعدم ذلك ٫ب

ضمّب متصل، قد  و)سألتك كسألتهم( فه :قولنا وضمم ٫بظاىم كم و)فتح لالد األندلس( فه :قولنا وصحيحا ٫ب
ًإيَّاؾى نىٍستىًعيني ﴿قولو تعأب:  ويمد منفصبل ٫ب ا أف )أردن: و. كقد يأٌب غّب صحيح رمصدر مؤكؿ ٫ب1﴾ًإيَّاؾى نػىٍعبيدي كى

يىها )ألفيتك مثابما(. ك أ)ألفيتك تثابم( كت: و)أردنا اافظة(. كيأٌب ٝبىة مؤكلة ٗبفمد ٫ب٫بافظ لى  ىويتنا( فيؤكؿ بػ
 .2)ألذت بنصائح كالدم( فينتصب ا٤بفعوؿ بو لى  نزع ا٣بافض: و٫ب اك٦بمكر  اكقد يأٌب جار 

 كىي: ا٤بفعوؿ بو من معىقات الفالل كلو أحكاـ ٱبتص ُّا / أحكاـ المفعوؿ بو:1
الناصب لو )ن ىشاـ يأٌب منصوبا كجوبا، فّبل الكوفيوف أٌف أصل نصبو يمجع إللماؿ الفالل فيو لقوؿ اب -1

. كالترب الفماء أٌف لامل النصب يعود لىفعل كالفالل معا اللتبارٮبا شييا كاحدا. كقاؿ لىف األٞبم أٌف (الفالل
. غّب أنٌنا نبلحظ تواف  بينهم كبْب لىماء 3النصب يعود لىمفعولية بذاهتا، كراف لىبصميْب آراء ٨بتىفة رذلك

السم لن اإلسناد، فا٤بفعولية توجب الفتح، فالفعل ا٤بتعدم يىـز فتح ا٤بفعوؿ األصوات لندما رٌدكا النصب ٣بمكج ا
 بو.

                                                           

 .5سورة الفاٙبة اآلية - 1
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)لٌمت الفمحة( أم لٌمت فمحة الناس( كُب جواب من  :قولنا وٯبوز حذفو إذا دٌلت لىيو قمينة معنوية ٫ب -2
ًإال تىٍذًكرىةن .ٍلقيٍرآفى لًتىٍشقىىمىا أىنٍػزىٍلنىا عىلىٍيكى ا﴿)أحضمت( كُب قولو تعأب:  :)ىل أحضمت الكتاب؟( فتقوؿ :سألك

ىىٍل يىٍستىًوم الًَّذينى يػىٍعلىميوفى ﴿ٱبش  ا، رما ٯبوز ا٢بذؼ لبللتصار ُب كقولو تعأب:  :أم ،1﴾ًلمىٍن يىٍخشىى
، كإما لبلحتقار رقولو تعأب:  :أم ،2﴾كىالًَّذينى ال يػىٍعلىميوفى  وي كىتىبى اللَّ ﴿الذين يعىمونو فيكوف ا٤بتعدم رالبلـز

ما رأل )ألحتقمٌف الكافمين، رما ٰبذؼ الستقباح ذرمه رقوؿ السيدة لائشة رضي ا لنها:  :أم ،3﴾ألٍغًلبىنَّ 
 .4العورة :أم (،مِب كال رأيت منو

أىٍينى شيرىكىاًئيى الًَّذينى كيٍنتيٍم ﴿قولو تعأب:  وحذؼ مفعوليو معا ٫بأك رما ٯبوز أف ٰبذؼ مفعوؿ أفعاؿ القىوب 
 تزلموهنم شمرائي. :أم ،5﴾وفى تػىٍزعيمي 
رنا﴿ٯبوز حذؼ فعىو إذا لمؼ ما يدؿ لىيو رقولو تعأب:  -3 يػٍ لّبا، كُب  ؿأم أنز  ،6﴾مىاذىا أىنٍػزىؿى رىبُّكيٍم قىاليوا خى

جوابك ٤بن سأؿ )من أحضم؟( فتجيب )الزٌكار(، كٰبذؼ ُب األمثاؿ كغّبىا من األبواب رالتحذيم كاإلغماء 
 كااللتصاص كغّبىا.

. 7أف يتألم لى  الفعل كفالىو، غّب أنٌو قد يتقٌدـ كإليو أشار الناظم بقولو: )كقد ٯبيء ا٤بفعوؿ قبل الفعل( -4
)أم : واسم استفهاـ ٫بأك )أيا تضمب أضمب(، : وفيتقٌدـ ا٤بفعوؿ لن الفعل كجوبا إذا راف ا٤بفعوؿ اسم شمط ٫ب

 :فإذا اتصل الضمّب كجب تقدٙب الفعل ٫بو ،8﴾دي بي عٍ نػى  اؾى ﴿إيَّ  قولو تعأب: وضمّب منفصل ٫بأك رجل ضمبت( 
 .9)نعبدؾ(
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 كى بَّ رى ﴿كى قولو تعأب:  ومقدرة ٫بأك رما يتقٌدـ ا٤بفعوؿ لى  لامىو كجوبا بعد إلغاء ا١بزائية ُب جواب )أما( ظاىمة 
فوجب تقدٙب ا٤بفعوؿ ليكوف  2﴾رٍ هى قٍ تػى  بلى فى  يمى تً ا اليى مَّ أى ﴿فى ، فهي مقدرة، كمثاؿ أما الظاىمة ُب قولو تعأب: 1﴾رٍ بػّْ كى فى 

 .3ليكوف فاصبل بْب )أما( كالفعل العامل فيو
)ضمب زيد لمما(، فتقوؿ )لمما ضمب زيد( فيكوف ا٤بعُب صحيحا كيتحٌدد : ورما ٯبوز تقدٙب ا٤بفعوؿ كتألّبه ٫ب

 و كىي:ضح النحاة مواضع توجب تألّب ا٤بفعوؿ لن فعىأك الفالل كمفعولو من لبلؿ ا٢بمرات اإللمابية رما 
 )ما أحسن زيدا(.: وأف يكوف مفعوال لفعل تعٌجب ٫ب -*
 )لمفت أٌنك فاضل(.: و٨بففة ٫بأك أف يكوف مصدرا مؤكال من أف ا٤بؤردة كمعموليها، سواء جاء مشٌددة  -*
 )يعجبِب أف تضمب زيدا( ك)جيت ري أضمب زيدا(.: وأف يكوف لىفعل العامل صىة ٕبمؼ من النواصب ٫ب -*
)زيدا ٓب : و)ٓب تضمب زيدا( فيجوز تقدٲبو لى  ا١باـز ٫ب: والفعل العامل فيو ٦بزكما ٔباـز ٫بأف يكوف  -*

 تضمب(.
)لن أضمب زيدا( ك)إذف أرـم اَّتهد( ُب حْب أجاز : وبإذف ٫بأك أف يكوف الفعل العامل منصوبا بىن  -*

( :الكسائي أف تقوؿ  .4)إذف اَّتهد أرـم
)ما : وإذا أضمم ىذا األلّب ما يوجب تقدٙب ا٤بفعوؿ لى  الفالل حصمه فيو ٫برما يتقٌدـ ا٤بفعوؿ لن فالىو 

)إ٭ٌبا ضمب : ومفعوؿ سواء حصم بإ٭ٌبا ٫بأك كرل ما قصد حصمه استح  التألّب فالل راف  .ضمب زيدا إالٌ أنت(
صور بػ )إالٌ( كأجاز الكسائي تقدٙب ا -باب حصم الفالل–إاٌل زيدا(  ك)ما ضمب لمم : وزيدا( كٗبا ٫ب كلمم 

 ٖببلؼ )إ٭ٌبا( رما كافقو األنبارم كفيها أنشد اَّنوف بِب لامم:
 فما زاد إالٌ ضعف ما يب ربلمها  * تزكدت من ليى  بتكىيم سالة 

 )ربلمها(.: وفقدـ )ضعف( ٫ب
ًإًذ ابػٍ ﴿كقولو تعأب:  ،5)لاؼ ربٌو لممك(: ورما يتقٌدـ ا٤بفعوؿ لى  فالىو إذا اتصل بو ضمّب ٫ب تػىلىى ًإبٍػرىاًىيمى كى

 :7قوؿ الناظم و. كشذ تقدٙب الفالل إذا اتصل بو ضمّب ٫ب6﴾رىبُّوي ًبكىًلمىاتو فىأىتىمَّهينَّ 
                                                           

 .3سورة ا٤بدثٌم اآلية - 1
 .9سورة الضح  اآلية - 2
 .285لبد ا األزىمم، صبن شمح التصميح لى  التوضيح، لالد  - 3
 .486شمح ابن لقيل لى  ألفية بن مالك، ابن لقيل، ص - 4
 .96دراسة ٙبىيىية، منّب ٧بمود ا٤بسّبم، ص-ت التقدٙب كالتألّب ُب القمآف الكمٙب دالال -5

 . 124سورة البقمة اآلية - 6
 .123ألفية بن مالك ُب النحو كالصمؼ، ابن مالك، ص - 7
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 .كىشىذ    ٫بىٍوى   زىافى   نػىٍوريهي  اٍلش جىمٍ  *   كىشىاعى   ٫بىٍوي   لىاؼى   رىب وي   ليمىمٍ 
 رضي ا لنو ُب مطعم بن لدم:كقد يأٌب مثل ىذا لىضمكرة الشعمية رقوؿ حساف بن ثابت 

 *من الناس أبق  ٦بده الٌدىم مطعما  * د الٌدىم كاحدا أٌف ٦بدا ألى وكل
 كالشاىد ىنا )أبق  ٦بده الدىم مطعما( فتقٌدـ الفالل ٦بد مع اتصالو بضمّب لى  مفعولو )مطعما(.

أصىو مبتدأ ُب باب )ظٌن( رقولك  ٔب من بعض ُب التقدٙب، رأف يكوفأك كإذا تعٌدد ا٤بفاليل ُب الكبلـ فبعضها 
)ظٌن العىيل الوـر لبيثا( فاألصل )الوـر لبيث( ك)لاؿ الطفل( كإف لمل الفعل ُب مفعولْب فما أصىو فالبل 

كأف أمن الىبس جاز العكس رما ٯبب تقدٙب أحدٮبا لى  اآللم ٨بافة  .)ألطيت الولد رتابا(: ويستح  التقدٙب ٫ب
فاطمة( فإف رانت ىذه ىي ا٤بظنوف كجب تقدٲبو. أما إف راف أحدٮبا ا٠با  ظننت) :ف ال يؤمن الىبس رقولناأ

)أىديتك رتابا(، كأف يكوف أحدٮبا ٧بصور الفعل كجب تألّبه : وظاىم كاآللم ضمّب كجب تقدٙب الضمّب ٫ب
الولد   )ألطيت: وؿ ضمّب يعود لى  الثا٘ب ٫بك كأف يستعمل ا٤بفعوؿ األ .)ما ألطيت سعيدا إاٌل درٮبا(: و٫ب

 ؿ.ك فيجب تقدٙب الثا٘ب كتألّب األ .رتابو(
 جو ُب الَبريب كىي:أك كا٤بفعوؿ بو يمد لى  لٌدة 

)رآه أصحابو جاٜبا  :قولنا ونصب الصفة ا٤بشبهة ا٤بعمفة باإلضافة تشبيها ٥با با٤بفعوؿ لىداللة لى  ا٤ببالغة ٫ب -1
ضافة لينصب لتحويل اإلسناد إٔب ضمّب مستَب يعود جسده( فيكوف المفع لىداللة لى  الفالىية لوركده معمفا باإل

 )رآه أصحابو جاٜبا جسده( لىمبالغة. :إٔب ما قبىو
)احذر ك٘بٌنب كغّبىا(  :سم بفعل ٧بذكؼ لىداللة لى  التنبيو كالتحذيم فيكوف الفعل مقٌدرا لى نصب اال -2

ء( فيقمب )إيٌاؾ( مفعوؿ بو منصوب لعمل )إيٌاؾ كرفي  السو : وكيكوف التحذيم بىفظ )إيٌاؾ( ٔبميع تصميفاتو ٫ب
)ا٢بٌية : وكاحذر( معطوؼ لى  إيٌاؾ رما ٲبكن تقديمه لى  )ابعد كاحذر( كبدكف )إيٌاؾ( ٫ب) فعل ٧بذكؼ تقديمه

اػنىاقى ﴿ٔب، كقولو تعأب: ك ا٢بية( منصوب بفعل تقديم )احذر( كا٢بية الثانية توريد لؤل توقوا  :أم ،1﴾ةى اللًَّو كىسيٍقيىاىى
 اقة ا كسقياىا.ن
 كالفبلح( كيكوف تقديم الفعل )ا١بهاد، ا٣بّب: ونصب الفعل بعامل ٧بذكؼ لىداللة لى  اإلغماء كالتشوي  ٫ب -3
 العطف لىيو كٯبوز ذرمه كحذفو. أك افعل(، كٰبذؼ لتكميم ا٤بغزل بو أك الـز أك طىب ا)

 ة(، كيكٌمر ا٤بنصوب لىتوريد.)الصبلة ٝبالة( ك)الـز الصبلة ٝبال: ويعطف ٫بأك إف ٓب يكمر 

                                                           

 .235، ص2ديواف حساف بن ثابت، شمح كتقدٙب كرتابة ا٥بوامش لربا مهنا، دار الكتب العىمية بّبكت ط - *
 .13ورة الشمس اآليةس - 1
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سم ا٤بختص ( لىداللة لى  االلتصاص كيسم  االألِبأك سم بفعل ٧بذكؼ ككجوبا تقديم )ألٌص ينصب اال -
منصوب و )٫بن ا٤بسىمْب تؤثم اآللمة لى  ا٢بياة الدنيا( فنحن مبتدأ كا١بمىة الفعىية لربه، أما ا٤بسىمْب فه: و٫ب

ن، كٯبب أف يأٌب ا٤بختص معمؼ (، فإف كرد ممفولا راف لربا لىضمّب ٫بلبللتصاص بفعل ٧بذكؼ تقديمه )ألصٌ 
فبلف كمعشم مضافا(، كقد يكوف االلتصاص  ولىما كأرثم األ٠باء ُب ىذا الباب )بنأك مضافا ٤بعمفة أك ؿ( أبػ)

 ل(.)أنا أفعل ا٣بّب أيٌها المج: وبىفظ )أيها كأيٌتها( كيبنياف لى  الضم ُب ٧بل نصب بألص ٧بذكفا ٫ب
 ،1كقد يمفع ا٤بنصوب ا٤بتقٌدـ لن لامىو الشتغالو لنو بالعمل كىذا ما يسميو النحاة اشتغاؿ العامل لن ا٤بعموؿ( -

)األستاذ سألت صديقو( : وبىفظ ظاىم ٫بأك )األستاذ سألتو( : وكيشتغل العامل لن ا٤بعموؿ ُب ضمّبه ٫ب
ا٤بتقٌدـ ٢بقو المفع لى  االبتداء رما ٯبوز نصبو  سمود لى  ا٤بفعوؿ ا٤بقدـ، كيمجع االفيشتمل لى  ضمّب يع

: وبتقدٙب فعل ٧بذكؼ كجوبا من الىفظ ا٤بذرور، إاٌل أف راف ا٤بذرور فعبل الزما متعديا ٕبمؼ جم فيقدر ٗبعناه ٫ب
مع إلزاـ تمجيح أحدٮبا  )العاجز ألذت بيده( أم )ألنت العاجز( فيجوز ُب ىذه ا٢باالت ا٤بذرورة النصب كالمفع

 . 2  اآللم ُب حاالتىل
)السائل ال تنهمه( كأف يقع بعده فعل : وهني ٫بأك )الكبّب كٌقمه( : وفّبجح النصب إذا كقع بعد االسم فعل أمم ٫ب

ا نػىتًَّبعيوي ﴿قولو تعأب:  و)الشهيد رٞبو ا(، ككقولو بعد ٮبزة االستفهاـ ٫ب: ودلاء ٫ب . كيمجع 3﴾أىبىشىرنا ًمنَّا كىاًحدن
لغىبة إ٢باقها بفعل، كالنصب يوجب تقديم فعل، رما يمجح النصب ُب جواب من استفهم ٗبنصوب النصب فيها 

 )لىٌيا رأيت( فالكبلـ مبِب لى  ما قبىو من االستفهاـ. :)من رأيت؟( فتقوؿو٫ب
أداة )أداة الشمط كأداة االستفهاـ كأداة التخصيص ك : وكٯبب نصب االسم إذا كقع بعد أداة ال يىيها إاٌل الفعل ٫ب

)لو، : وطىب الشيء بمف  بأدكات مشَبرة بينهما ٫ب وث كالطىب كالعمض كىا٢ب والعمض( كيصاغ التخصيص كى
 ما، ىبلٌ( يتضحاف من لبلؿ الصوت كنرباتو لند صياغة الكبلـ.و لوال، ل

)رأيتك : واؿ ٫با٢ب كاكيقع بعد أك  ،)لدت فإذا البيت يعٌمو السكوف( :)إذا( الفجائية ٫بوكيمفع االسم إذا سيب  بػ
 كالسعادة ٛبؤل قىبك(.

رم أك  ما التعجبية أك الـ االبتداء أك ما النافية أك التحصيض أك الشمط أك أف يكوف ساب  ألدكات االستفهاـ 
 .4إٌف كألواهتا فيكوف االسم ممفولا باالبتداء كا١بمىة بعده لربأك ا٣بربية 

                                                           

 .127ص 2النحو الواُب، لباس حسن، ج - 1
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ف تنازع فيو لامبليفقطم مفعوؿ ، 1﴾آتيوًني أيٍفرًٍغ عىلىٍيًو ًقٍطرنا﴿: وينصب ا٤بفعوؿ بو بتنازع فعىْب ُب العمل فيو ٫ب
، كال 2)ا٤بتنازع فيو(كا٤بعموؿ بػ (لامىي التنازع)تو٘ب قطما أفمغو لىيو(، فيسم  الفعبلف بػآتو٘ب، أفمغ( فالتقديم )آ)

ـي ﴿قولو تعأب:  وو ٫بفعل متصمؼ كاسم يشبهأك ا٠بْب يشاُّنهما أك يقع التنازع إاٌل بْب فعىْب متصمفْب،  ىىاؤي
 .3﴾اقػٍرىءيكا ًكتىابًيىوٍ 

ا٣برب( فينصب أك كينصب االسم إذا لمل فيو فعل مضارع، كتعمل الكبلـ معُب الظن، إذ تنصب )ظن ا٤ببتدأ 
)ىل تمل لىيا قادما( كيشَبط أف : والقوؿ ا٤بتضمن معُب الظن مفعولْب شمط أف يسب  الفعل ا٤بضارع باستفهاـ ٫ب

مواتيا(  وليـو تعىم ا١بأاالظمؼ ) ومعموؿ الفعل ٫بأك مكر جار ك٦بأك بْب الفعل كاالستفهاـ بغّب ظمؼ  ال يفصل
)أاألمة تبىغ ٦بدىا بالشعارات( فإف غاب أحد : و)أبالشعارات تدرؾ األمة ٦بدىا( كا٤بعموؿ ٫ب: وكا١بار كاَّمكر ٫ب

: وٝبىة ٫بأك الفعل مفعوال كاحدا أما مفمدا  ىذه الشمكط كجب المفع كإف ٓب يتضمن القوؿ معُب الظن نصب
 )قىت: سبحاف ا(.: وٝبىة ٧بكية ٫بأك )حٌضمت درسا( 

ممفولْب باالبتداء كا٣بربية فيكوف االلغاء إذا سب   -ا٤ببتدأ كا٣برب-ب فيعوداف القىب ؿبللاإليىغ  النصب كيعى  ُب 
كٯبوز إلماؿ الفعل كإلغاء لمىو إذا توٌسط الفعل  )ا٤بسىم مثابم ظننت(: وا٤بفعوالت الفعل العامل فيهما ٫ب

( فإف تألم الفعل حسن إلغاء لمىها، كإف تقدمت أك )ا٤بسىم ظننت مثابماى( : وا٤بفعولية ٫ب )ا٤بسىم ظننت مثابمه
أك )لىت إف فاطمة مهمىة( : واألفصح إلما٥با. كٲبنع من إلماؿ الفعل إذا كقعت بعده )ما كإف كال النافيات( ٫ب

( كالـ القسم ٫ب: واالبتداء ٫بالـ  )لىمت : وأداة ٫بأك االستفهاـ ٕبمؼ أك )لعىمت ا٤بوت ٧بٌق ( : و)ألبوؾ طٌيبه
 .  4)لىمت مٌب السفم؟(أك أقميب السفم أـ بعيد؟( 

معُب كيكوف ا٤بفعوؿ لى  أك مشبو با٤بفعوؿ لفظا أك كينتصب االسم لى  أنٌو مفعوؿ  المفعوؿ المطلق: -2
. كمنو فا٤بفعوؿ ا٤بطى  مصدر يىح  5بت ضمبا كقمت قياما(، فعمل الفعل ُب ا٤بصدر فنصبو)ضم : وضورب ٫ب

كىكىلَّمى اللَّوي ميوسىى ﴿قولو لٌز كجٌل:  ونولو بدال من التىفظ بفعىو ٫بأك بياف لدده أك الفعل لتأريد معناه 
بيانا، فالفعل أك فبل يماد بو تأريدا ك)كقف كقفة العظماء( ك)كقفت كقفتْب( ك)رفقا با٤بستضعفْب(  ،6﴾تىٍكًليمنا

                                                           

 .96سورة الكهف اآلية - 1
 .187ص 2النحو الواُب، لباس حسن، ج - 2
 .19سورة ا٢باقة اآلية - 3
 .410-408ص 2غبلييِب، ججامع الدركس العمبية، ال - 4
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                                              التنوعات الداللية للصوائت في المستوى النحوي                الفصل الثاني:                                                             

387 

 

ا٤بستقبل، أما أك ا٢باؿ أك يدٌؿ لى  ا٤بعُب كا٢بدث كالزماف الذم يتغٌّب حسب تصميف الفعل لداللتو لى  ا٤باضي 
 ا٢بدث ال غّب.أك ا٤بصدر فيدٌؿ لى  ا٤بعُب اٌَّمد 
يل، رما يمجعوف سبب إطبلقو أنٌو ا٤بفعوؿ قيود ألمل مثل باقي ا٤بفالأك ٦بمكر أك ك٠بي با٤بطى  لعدـ تقييده ٔبار 

)قاـ ا٤بميض قياما( ٖببلؼ باقي ا٤بفعوالت الٍب : وا٢بقيقي لفالل الفعل، أم أنٌو ا٢بدث الصادر لن الفالل ٫ب
)لىمتو ٩بتنا : و)أرـم ضيفك إرماما( كالصفة ا٤بشتقة منو ٫ب: و، كيعمل فيو الفعل التاـ ا٤بتصمؼ ٫ب1تمتبط بالفعل

 .2﴾فىًإفَّ جىهىنَّمى جىزىاؤيكيٍم جىزىاءن مىٍوفيورنا﴿قولو تعأب:  ومصدر لو ٫بأك ظيما( امتنانا ل
 كيأٌب ا٤بصدر لى  نولْب:

ما يذرم لتأريد فعىو ال غّب، كيكوف بدال من التىٌفظ بالفعل فيعامل معامىة الفعل فبل يثٌُب كال  وكى المبهم -1 
 ٯبمع.

)صربت صربا ٝبيبل( ك)أفاد السائل : ولدده ٫بأك عُب ربياف نولو : ما زاد لى  الفعل ُب ا٤بالمختص -2
إفادتْب(، كا٤بختص بالعدد فيثُب كٯبمع، أما ا٤بختص بالنوع فيقاس لى  ربلـ العمب ُب ٝبعو كتثنيتو، رما يمد 

أك لرب، مبتدأ  ك أك نائب فالل، أك ا٤بصدر متصمفا فيكوف منصوبا لى  ا٤بصدرية كقد يقع ُب سياؽ الكبلـ فالبل 
ٝبيع ا٤بصادر إاٌل قىيبل منها كىي ا٤بصدر غّب ا٤بتصمؼ كىي ما يبلـز ا٤بفعولية ا٤بطىقة فبل يقع ُب  وغّب ذلك كى

 )سبحاف كمعاذ كحنانيك كلٌبيك كسعديك كحنانيك كدكاليك كحذاريك(. :غّبىا من مواقع االلماب ٫بو
 ا ألنٌو مفعوؿ مطى  فينوب لنو مايىي:كقد ٰبذؼ ا٤بصدر الصميح كينوب لنو نائب حكمو النصب دائم

 أرممتك إرماما( ك)ألنتك إلانة(. :ا٠بو ٫بو( 
  :3﴾اذٍكيريكا اللَّوى ًذٍكرنا كىًثيرنا﴿صفتو لقولو تعأب. 
 بيوي أىحىدنا ًمنى اٍلعىالىًمينى ﴿قولو لٌز كجٌل:  وضمّبه العائد لىيو ٫ب ابنا ال أيعىذّْ بيوي عىذى  .4﴾فىًإنّْي أيعىذّْ
 قعدت جىوسا حسنا(، )صمخ الطفل صياحا لاليا(.: ون غّب لفظو مع تقارب ا٤بعُب ٫بممادفو م( 
 الدؿ ذاؾ العدؿ العممم(.: واسم إشارة كيكوف بعده مصدر راذكؼ ٫ب( 
 5﴾فىاٍجًلديكىيٍم ثىمىانًينى جىٍلدىةن ﴿قولو تعأب:  والعدد الداؿ لى  ا٤بصدر اذكؼ ٫ب. 
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 سقيت الضمآف رأسا( ك)صمبتو سوطا(.: ر اذكؼ ٫بواآللة الٍب تدؿ لى  معُب ا٤بصد( 
 ك)ناـ ملء جفنيو(. 1)جىس الطفل القمفصاء( :ينوب لنو نوع من أنوالو ٫بو 
 ما أثنيت العآب( أم )أم ثناء أثنيت العآب( ك)أٌم سفم  :كقد تنوب لنو )ما كأم( االستفهاميتاف ٫بو(

 تسافم( ك)ما كمهما كأٌم( ك)أم مشيت مشيت(.
 2﴾فىبل تىًميليوا كيلَّ اٍلمىٍيلً ﴿قولو تعأب:  وينوب لنو )رل كبعض كأم الكمالية( مضافة إٔب ا٤بصدر ٫ب رما، 

 ك)رأيت بعض المأم( ك)اجتهدت أم اجتهاد(.
 لىمفعوؿ ا٤بطى  أحكاـ ثبلثة ىي: أحكاـ المفعوؿ المطلق:

 كجب نصبو. -
تألّبه لن لامىو إاٌل كقولو أك العدد جاز تقدٲبو أك ع كقولو بعد لامىو إف راف لتوريد، فإف راف لبياف النو  -

 شمطا ٩با يوجب تقدٲبو لى  فالىو.أك استفهاما 
)ما ٭بت( فيكوف ا١بواب )بى  نوما لكيقا( كقولنا لىعائد من  :ٯبوز حذؼ فالىو إف دٌلت لىيو قمينة رأف يقوؿ -

لعدد، كٯبب حذؼ فالىو إف راف بدال لن ذرم اأك ا( ىذا ُب حاؿ جاء ا٤بصدر لبياف النوع ر )حٌجا مربك  :ا٢بج
 )رفقا با٤بستضعفْب(، رما ال ٯبوز حذؼ لامل ا٤بصدر ا٤بؤرد ألنٌو حذفو ٱبمج ا٤بعُب من ا٤بفعولية، :فالىو ٫بو

 ٕبذؼ فعىو ينوب لنو مايىي:ك 
حاضمين لند دلوؿ من تقدره، فتقوؿ لىأك )صربا لى  الظىم ُب الشدائد(  :مصدر يقع موقع األمم ٫بو -1

 قياما.
)سكوتا ال تكٌىما(، فا٤بصدر باف لىداللة  :مصدر يقع موقع النهي رقولك ٤بن يىهيك لن ٠باع ما يهٌمك -2

لى  فعل األمم اذكؼ كجوبا نيابة لنو فأدل معناه كالفالل مستَب كجوبا كيقاؿ أٌف ا٤بصدر ناب لن الفعل 
 . 3كفالىو

 لىخائن( ك)ليبة لىكسبلف( فنجدىا اساليب طىبية.)سحقا  :ا٤بصدر يقع موقع الدلاء ٫بو -3
)أجورا لى  الضعفاء( كقد يمد التوبيخ مسبوؽ  :التعٌجب ٫بوأك التوجع أك مصدر يقع بعد االستفهاـ لىتوبيخ  -4

 :4رقوؿ الشالم  ، مقدرةأك بأداة استفهاـ مذرورة 
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 كزىوا إذا ٯبنحوف إٔب السىم؟ *  أذال إذا شٌب العدا نار حمُّم؟ 
 :1ؿ الشالمو ما ال تمد لفظا كال تقديما رقر

 بتثبيت أسباب السيادة كالعـز  * ٟبوال كإٮباال كغّبؾ مولع 
)ألوذ با  :)٠بعا كطالة(، )سبحاف ا كمعاذ ا( أم :مصادر كردت مسمولة تدؿ لى  لامىها قمائن ٫بو -5

 كأسبح ا( ك)لبيك كسعديك( إلجابة الدالي.
ًإمَّا ًفدىاءن ﴿قولو تعأب:  ومل قبىو كتبيينا لعاقبة كنتيجة ٫بمصادر مفصىة َّ -6  .2﴾فىشيدُّكا اٍلوىثىاؽى فىًإمَّا مىنِّا بػىٍعدي كى
)لىينا االلتزاـ  :مصادر مؤردة ٤بضموف ٝبىة سابقة لدفع اَّاز إف راف الكبلـ ال ٰبتمل غّب ا٢بقيقة ٫بو -7

 ألي حقا( فاأللوة ٙبتمل ا٢بقيقة كاَّاز. و)ى :اَّاز رقولكدفعو إف راف الكبلـ ٰبتمل أك بالصدؽ دائما( 
 :مصدر مبْب لسبب حدكث الفعل كتعىيىو ليشارؾ لامىو كفالىو ُب الوقت ٫بو وكى المفعوؿ كالمفعوؿ ألجلو:

كاشَبارو )٤با ك٤باذا كليم...( كحكمو النصب إذا جاء إلبانة التعىيل با( أم )لتأديبو( فيأٌب جوابا لػ)ضمبت ابِب تأدي
)جيت رغبة ُب لقائك(  :اإلضافة كيكثم نصبو كيقٌل جمه ٫بوأك ؿ( أفالىو ُب الوقت كيأٌب ٦بمدا من )مع لامىو ك 

مضافا فيجوز فيو أك )تأديبا( أك )هنمتو لىتأديب(  :ؿ( فيكثم جمه كيقل نصبو ٫بوأمقمكنا بػ)أك )جيت لمغبة( أك 
كيعترب ا٤بفعوؿ ألجىو مصدر قىيب ألنٌو ينشأ  .3يت البتغاء لقائك()جأك )جيت ابتغاء لقائك(  :النصب كا١بم ٫بو

 .4لن ا٢بواس الباطنة رالمغبة كالتعظيم كالمىبة كا٢بياء كغّبىا يبْب لىة ما قبىو
كمن لبل ما سب  نستشٌف أف نصب ا٤بفعوؿ ألجىو يمتبط بكونو مصدرا قىبيا يبْب لٌىة ما قبىو كيشَبؾ مع فالىو 

فإف سقط شمط من ىذه الشمكط ٓب يكن مفعوال ألجىو كال ينصب، بل ٯبم ٕبمؼ التعىيل )الـ( كلامىو ُب الزمن 
 )ألجبت با٤بدينة ١بما٥با(. :٫بو
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 أحكاـ المفعوؿ ألجلو:
ينصب إذا استوَب الشمكط السالفة الذرم كيمد صمٰبا أم مصدرا منصوبا كغّب صميح ٦بمكر ٕبمؼ جم لىتعىيل  -

)من الصوال ( مفعوؿ ألجىو  ،1﴾يىٍجعىليوفى أىصىاًبعىهيٍم ًفي آذىاًنًهٍم ًمنى الصَّوىاًعًق حىذىرى اٍلمىٍوتً ﴿كمثالو قولو تعأب: 
 غّب صميح ك)حذر( مفعوؿ ألجىو صميح.

ف قدمت( ك ا)٧ببة ُب التع :٦بمكرا ٕبمؼ جم ٫بوأك ٯبوز تقدٙب ا٤بفعوؿ ألجىو لى  لامىو سواء جاء منصوبا  -
 ف أتيت(.أك )لىتع
)بك  ا٤بؤمن  :ف معك( كيأٌب مضافا ٫بوك ا)جيت لىتع :ؿ( ٫بوأفعوؿ ألجىو كجمٌه إذا اقَبف بػ)ٯبوز نصب ا٤ب -

 )من لشية ا(.أك لشية ا( 
 )أطعو شكما(. :)البد ا شكما كأطعو( أم :ٯبوز حذفو إذا جاءت قمينة تدؿ لىيو ٫بو -
 / المفعوؿ فيو:4

ىنا قىيبل( )ىنا( ظمؼ  )اب  :مكاف حدث فيو فعل تضمن معُب )ُب( ٫بو أككيسم  ظمفا ألنٌو رل ظمؼ زماف 
 :لكو الزماف مبهما رق)امكث ُب ىذا ا٤بكاف ُب قىيل(. كيكوف ظمؼ  :مكاف ك)قىيبل( ظمؼ زماف كالتقديم

، شهم، سنة(، كرذلك ظمؼ ا٤بكاف فمختص أم  :ما دؿ لى  زمن معْب ٫بو :أم ،)كقت، حْب( ك٨بتص )يـو
)ٲبْب كمشاؿ كغّبىا( كمن ظمكؼ  :)دار، قسم، مسجد...( مبهم أم مالو حدكد معينة ٫بو :معينة ٫بومالو حدكد 

 .2)فوؽ، ٙبت، أماـ، كراء كٲبْب كمشاؿ :ا٤بكاف
كلىيو فا٤بفعوؿ فيو يأٌب لبياف زماف كقوع الفعل كمكانو، فإف ٓب يكن لى  تقديم )ُب( فيكوف إلمابو حسب لمل 

ٰبٌدد مكاف كزمن كقولو، كلىيع فا٤بفعوؿ ألجىو يأٌب لىداللة لى  زمن و ؼ كلاء لىفعل فهلامىو فيو، كيعترب الطم 
)شهم كيـو كسنة  :كقوع الفعل كمكانو، كيأٌب ا٠با منصوبا كٰبمل معُب )ُب( بإطماد كمن الظمكؼ متصمفة ٫بو

 :)سمت يوما( كمبتدأ ٫بو :كليل( فتأٌب ظمكفا رما تقع مواقع ألمل حسب إلماُّا دالل ا١بمىة فمثا٥با ظمفا ٫بو
)قط كلوض كأٗب  :)اليـو أربع كلشمكف سالة(، كغّب ا٤بتصمفة كمنها ما يىـز الظمفية فبل يمد إاٌل ظمفا منصوبا ٫بو

أك )صباح كمساء كليل ليل(، كمنها ما يىـز النصب لى  الظمفية  :كذا صباح كذات ليىة(، كمنو ما يأٌب ممٌربا ٫بو
منذ(، فتجم )قبل كبعد( ك٘بم )فوؽ كٙبت( بػ )من كإٔب( ك٘بم )لدل كلدف أك مذ أك  حٌبأك ا١بم بػ)من كإٔب 

 كلند( بػ)من(، ك٘بم )مٌب( بػ)إٔب كحٌب( ك٘بم )أين كىنا كٍب كحيث( بػ )ُب( ك٘بم )اآلف( بػ )من كإٔب كمذ كمنذ(.
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 :1كأشهمىا سبعة أحكاـ الظرؼ:
 غّب الظمفية ال يعمب ظمفا ٫بو. راف منصوبا بالداع آلمو أف ينصب لى  الظمفية، فى -1
 .2﴾اٍليػىٍوـى أىٍكمىٍلتي لىكيٍم ًدينىكيمٍ ﴿قولو تعأب:  ويتعى  الظمؼ بعامىو حٌب كإف تألم لىيو ٫ب -2
كيسم   ،)أمس( :ٰبذؼ لامىو جوازا إف دٌلت لىيو قمينة رجوابك لى  من سأؿ )مٌب حضمت؟( فتقوؿ -3

)التجمع  :قم( كٰبذؼ ُب ستة مواضع: أف يقع لربا ٫بو)الظمؼ الىغو( كٰبذؼ كجوبا كيسم  )الظمؼ ا٤بست
)ليست ٙبيي  :)الطفل أماـ كالده را٢بمل الوديع(. رما ٰبذؼ إف جاء صفة ٫بو :يقع حاال ٫بوأك أمامنا( 

مشتغبل لنو أك  ،)رحبت بالصدي  الذم معك( :)الشمس ا٤بشمقة(. كيقع صىة ٫بو :أم ،الشمس لن شمكقها(
)حينيذ اآلف( كأصىو  :ذم قدمت فيو(، رما يأٌب مسموع لن العمب ُب ربلمهم كقو٥بم)الشهم ال :بضمّب ٫بو

 )راف ذلك حينيذ كا٠بع اآلف(.
 ٨بتصة.أك رل أ٠باء الزماف الظاىمة تأٌب منصوبة لى  الظمفية سواء جاءت مبهمة  -4
: وا كمكاهنا ٫بٯبوز تعٌدد الظمكؼ ا٤بنصوبة لعامل كاحد يغّب اتباع بشمط التبلفها ُب جنسها أم زماهن -5

)لمجت يـو أمس سالة الصح ( أما إذا اتف   جنسها فبل تتعٌدد إاٌل ُب صورتْب؛ حيث يكوف الظمؼ الثا٘ب 
 فكىمة )صباحا( بدؿ بعض من رىمة )غدا(. ،)أالقيك غدا صباحا( :ؿ ٫بوك بدال من األ

 ككقفت أمامك ىنا...(. )لمجت اآلف لزيارتك :ٯبوز لطف الزماف كا٤بكاف كلكسو لىتوسع كالتيسّب ٫بو -6
 إف كقع الظمؼ لربا فىو أحكاـ لاصة، فيبق  منصوبا ُب مواضع كٯبم كيمفع ُب ألمل.  -7

لىمكاف كمنها ما ٱبتص  ولىزماف كمنها ما ى والظمكؼ رىها  معمبة منها ما ى الظرؼ المبني كالظرؼ المعرب:
 ُّما معا.

أياف كإذ كأمس كاآلف كمذ كمنذ كقٌط كلوض كبينا كبينما الظمكؼ ا٤ببنية ا٤بختصة بالزماف كىي: إذا كمٌب ك  -1
)صباح مساء( ك)ليل ليل( )كهنار هنار( ك)يـو  :كريث كريثما كريف كريفما ك٤با. كمنها ا٤بمربة من ظمكؼ الزماف ٫بو

.) ( كا٤بعُب )رل صبا( ك)رل مساء( ك)رل يـو  يـو
ن( كمنها ا٠باء ا١بهات الست )أماـ، كارء، مشاؿ، )حيث كىنا كٍب كأي :الظمكؼ ا٤ببنية ا٤بختصة ٤بكاف كىي -2

 ٲبْب، فوؽ، ٙبت(.
ن( كمنها )قبل كبعد( ُب أحواؿ. :الظمكؼ ا٤ببنية ا٤بشَبرة بْب الزماف كا٤بكاف كىي -3

ي
 )أٌٗب كلدل ك٤ب
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ما شاُّو راسم أك ( ٙبمل معُب )مع(، كالعامل ُب نصبو الفعل كاكسم منصوب بعد )ا وكى المفعوؿ معو: -/5
ك)القافىة ا٤بنطىقة  ،)إٔبمت السفينة كشمكؽ الشمس( :لفالل كا٤بصدر، كتأٌب مسبوقة ٔبمىة كمثاؿ العامل فعلا

)أريِب ا٤بشهد كدكم االنفجار، كٱبتىف لٌما سبقو  :كطىوع الفجم( فعامىو اسم فالل، أما العامل فيو مصدر ٫بو
االسم بإلمالو مفعوؿ معو ما ٓب يصح لطفو  من ا٤بفاليل حيث ال ٯبوز تقدٲبو لى  لامىو كلىيو فيجب نصب

. 1فيجوز األمماف كالمفع أرجح، إذ أنٌو يتعٌْب العطف لند االشَباؾ ُب الفعل ،صديقي()لمجت ك  :لى  ما قبىو ٫بو
( ٗبعُب )مع( كاكا٤بفعوؿ الذم كقع معو فعل الفالل كيكوف تعميفو أنٌو اسم منفمد فصىة، قبىو ) وفا٤بفعوؿ معو ى

تدؿ لى  نصا لى  اقَباف االسم الذم بعدىا باسم  واكما يشبهو ُب العمل كتىك الأك مىة فيها فعل مسبوقة ٔب
. كقد يكوف االسم الساب  2لدـ مشاررتوأك ؿ ُب ا٢بدث ك آلم قبىها ُب زمن حصوؿ ا٢بدث مع مشاررة الثا٘ب لؤل

شاررة ُب ا٤بعُب فقد تتحق  كال تتحق  كمن ضمّبا، كتعترب ا٤بشاررة ُب الزمن حتمية، أما ا٤بأك ا٤بعية ظاىما  واكل
 لبلؿ تعميفو يٌتضح أنٌو ينصب بثبلثة شمكط ىي:

)جاء سعد  :أف يكوف فضىة، أم أف ا١بمىة ال تفقد معناىا بدكنو، كإف راف لمدة فوجب لطفو ٫بو -1
 كمماد(.

 فمد كضمّبه(. )رل: وأف يسب  ٔبمىة، فإف سب  ٗبفمد جاء معطوفا لىيو ٫ب -2
)حضم الضيف كالسماء : و( ا٢باؿ ٫بكاك)أك العطف  واكٗبعُب )مع(، فبل تصح ا٤بعية ب واكأف يسب  ب -3

 ٩بطمة(.
 :3كأحكامو بإٯباز ىي

)ركيدؾ : وما شاُّو راسم الفالل كاسم ا٤بفعوؿ كا٤بصدر كاسم الفعل ٫بأك أف ينتصب بعامل كيكوف فعبل   -1
 كالغاضب(.

أك  ،)كا٤بضمار جمل العداء( :امىو كال يتوسط بينو كبْب االسم ا٤بشارؾ لو كا٤بقارف فبل تقوؿال يتقٌدـ لى  ل  -2
 )جمل كا٤بضمار العداء(.

 ( ا٤بعية فاصل.كاكال يفصل بْب االسم ا٤بنصوب ك)  -3
 . واكضمّب يمالي لند مطابقتو االسم الساب  لىأك إذ اتبع بتابع   -4
 مطىقا. واكال ٙبذؼ ىذه ال  -5
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فىأىٍجًمعيوا أىٍمرىكيٍم ﴿قولو تعأب:  وبعد ا٤بعية لىيها، أم ال ٯبوز العطف لفساد ا٤بعُب ٫ب ٯبب نصب ما  -6
، كٯبب العطف لى  النصب إذ راف اشَباؾ ُب الفعل بْب اال٠بْب، كيمجع النصب لى  ا٤بعية مع 1﴾كىشيرىكىاءىكيمٍ 

اؽ، كيمجح العطف مٌب أمكن بغّب أف تكوف ا٤بعية مقصودة من السياشَباؾ ُب الفعل ك  جواز العطف إذ راف
ـي اٍسكيٍن أىٍنتى كىزىٍكجيكى اٍلجىنَّةى ﴿قولو تعأب:  وضعف ٫ب كيمجح العطف لضعف النصب لى  ا٤بعية  ،2﴾يىا آدى

 كيمجح النصب لضعف العطف.
١بمعها  كاكشم كألفها من قىبو لن أك يطى  لغة لى  الوقت كلى  ما لىيو الشخص من لّب  الحاؿ: -/6

من أك منهما معا أك مفعوؿ بو يذٌرم كيؤنث أك اسم منصوب كصف فضىة يبْب ىيية ما قبىو من فالل  ،3أحواؿ
: ويبْب كصف ىيية االسم الذم قبىو، كقد يكوف الوصف مشتقا من الفعل ٫ب وفه ،4غّبٮبا كقت كقوع الفعل
كالتبارىا فضىة أم ليست )رأيت المماؿ سمابا( : وا٠با جامدا ُب معُب الوصف ٫بأك )طىعت الشمس صافية( 

كىمىا ﴿رقولو تعأب:   ،بإسناد يمجح النصب أم يىزمها الفتح التصافو با٢بياد، غّب أٌف ىذا ال يعِب االستغناء لنها
نػىهيمىا الًعًبينى  لىٍقنىا السَّمىاءى كىاألٍرضى كىمىا بػىيػٍ  :6كفيو قاؿ بن مالك ،5﴾خى

 ميٍفًهمي   ُب   حىاًؿ   رىفىٍمدان   أىٍذىىبٍ   *  ا٢بٍىاؿي   كىٍصفه   فىٍضىىةه   ميٍنتىًصبي 
)ما لدت ٗبكتيب(. كتنقسم ا٢باؿ بالتبار ثبات معناىا كمبلزمتو  :كقد ٘بم ا٢باؿ لفظا بالباء الزائدة بعد النفي ٫بو

ابتة )أقبل المجل ضاحكا(. كالثو، فا٤بتنقىة ىي ما تبْب ىيية شيء مدة مؤقتة ٍب تفارقو ٫ب7إٔب )ثابتة( ك)متنقىة(
)لمفنا ا رحيما(، كأف تأٌب لتأريد  :كىي ما تبلـز ىيية صاحبها كتبلزمو إف جاءت لتأريد معُب ٝبىة قبىها ٫بو

)دلوت   :كأف تكوف مؤردة لعامىها معُب ٫بو ،8﴾كىأىٍرسىٍلنىاؾى لًلنَّاًس رىسيوال﴿قولو تعأب:  و٫ب ،لامىها لفظا كمعُب
تحمىها ا٤بعُب نفسو. كتكوف ثابتة إف راف لامىها داال لى  ٘بٌدد صاحبها فجميعا مؤردة رل ل ،رل الناس ٝبيعا(

فصفة ا١بهل مستممة ُب اإلنساف أم جهىو  ،)لى  اإلنساف جهوال( :قولنا وفتكوف ٗبعُب االستممار كالتجٌدد ٫ب
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شىًهدى اللَّوي أىنَّوي ال ﴿و تعأب: قول و٫ب ،أموارا ال يعىمها إالٌ ا، كيكوف ثابتها ُب أمور ٠بالية يكوف الدكاـ فيها يقمائن
 .1﴾ًإلىوى ًإال ىيوى كىاٍلمىبلًئكىةي كىأيكليو اٍلًعٍلًم قىاًئمنا بًاٍلًقٍسطً 

)كضح : ورما تنقسم ا٢باؿ إٔب أف تكوف مشتقة رما تكوف جامدة مؤكلة بوصف مشت  لىداللة لى  التشبيو ٫ب
أك )قدمتو لك يدا بيد(  :قولنا وا٤بشاررة بْب اثنْب ٫بلىداللة لى  ا٤بفالىة أم أك العدؿ مشسا( أم رالشمس 

)دلىوا رجبل رجبل(، كقد ال تأٌب مؤكلة بوصف مشت  رأف تأٌب لىداللة لى  موصوؼ  :لىداللة لى  تمتيب ٫بو
)بعت القمح ريبل  :سعم ٫بوأك كلىداللة لى  تسعّب  ،2﴾ًإنَّا أىنٍػزىٍلنىاهي قػيٍرآننا عىرىبًيِّا لىعىلَّكيٍم تػىٍعًقليوفى ﴿قولو تعأب:  و٫ب

لىةن ﴿قولو تعأب:  ولىداللة لى  لدد ٫بأك ريبل بثبلثْب دينارا(   .3﴾فػىتىمَّ ًميقىاتي رىبًّْو أىٍربىًعينى لىيػٍ
 .ؼء)الشتاء بمدا أشد منو دفيا( فمن أطوار الشتاء الربكدة كالد: وأف تكوف لىداللة لى  طور مفضل لن آلم ٫ب 

 .)ىذا رنزؾ ذىبا( :ا ٫بوأف تدؿ لى  نوع من أنوع صاحبه
قولو تعأب:  و٫ب ،4كأف يكوف صاحبها نولا كىي فمع منو )ىنا ذىبك حاٛبا(، كأف تكوف أصبل لصاحبها 

كقد يأٌب نكمه إذا تألم لنها أف  ،األصل ُب صاحب ا٢باؿ أف يكوف معمفة". ك5﴾أىأىٍسجيدي ًلمىٍن خىلىٍقتى ًطيننا﴿
)جاءت  :إضافة، فوصف ٫بوأك ما جاء أحده إالٌ راربا( كأف ٱبتص بوصف ) :استفهاـ ٫بوأك هني أك يسب  بنفي 

قولو تعأب:  و٫ب ،6"واك)ممت بنا ستة أياـ حارة( كأف يأٌب ا١بالة ٝبىة مقمكنة ب: والطفىة طالبة المف (، كإضافة ٫ب
 .7﴾أىٍك كىالًَّذم مىرَّ عىلىى قػىٍريىةو كىًىيى خىاًكيىةه عىلىى عيريكًشهىا﴿

 :8كقد يتألم لنها ُب األحواؿ اآلتية ،صاحب ا٢باؿ لن ا٢باؿ كأف يتقدـ
 :9رثّبؿ  و رما ُب ق،  إذا راف صاحب ا٢باؿ نكمة -1

 يىوح رأنٌو لىل  * ٤بيت موحشا طىل 
 ك)موحشا( حاؿ لطىل كجاءت نكمة لتقدمها لى  صاحبها.
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ًذًه األنٍػعىاـً خىاًلصىةه ًلذيكيورًنىاكىقىاليوا مىا ًفي بيطيو ﴿قولو تعأب:  وأف يكوف صاحبها ٧بصورا فيها ٫ب -2  ،1﴾ًف ىى
)ما جاء الولد إاٌل ناجحا( ك٩با يوجب تألمىا لن صاحبها  :فخالصة حاؿ تقدـ لىيها لامىها ا١بار كاَّمكر ك٫بو

 :2يىي ما
 .3﴾ًذرًينى كىمىا نػيٍرًسلي اٍلميٍرسىًلينى ًإال ميبىشّْرًينى كىمينٍ ﴿قولو تعأب:  وأف تكوف ٧بصورة ُب صاحبها ٫ب -
 :4قوؿ الشالم و٫ب ،أف يكوف صاحبها ٦بمكر باإلضافة -

 إٔب الٌؤكع يوما تارري ال أبإب. *  تقوؿ ابنٍب إٌف انطبلقك كاحدا 
 )كاحدا( حاؿ لػ)انطبلقك(

 )جاء أٞبد كالشمس مشمقة(.: و٫ب واكأف تكوف ا٢باؿ ٝبىة مقَبنة ب -3
: ول فيها أف تتألم، فقد تتقدـ جوازا إف راف ا٢باؿ فعبل متصمفا ٫برما قد تتقدـ ا٢باؿ كتتألم لن لامىها كاألص

 قولو تعأب:  و٫ب 5صفة مشبهة بالفعل ا٤بتصمؼأك )مسملا لالد منطى ( : وكاسم ا٤بفعوؿ ٫ب .لاد األب( شيا)ما
 .6﴾خيشَّعنا أىٍبصىاريىيٍم يىٍخريجيوفى ﴿

)ريف جيت(، كأف يكوف  :رأ٠باء االستفهاـ ٫بوكتتقدـ ا٢باؿ لى  لامىها كجوبا إذا راف ٥با صدر الكبلـ  
)لالد فقّبا أرـم من سعيد  :فضل صاحبها لن صاحب آلم ٫بوأك العامل اسم تفضيل إف راف صاحبها كاحدا، 

)ربلمك ضغّبا لّبه منو ربّباى( فيتقدـ حاؿ ا٤بفضل، كيتوسطها اسم التفضيل، كأف يكوف العامل فيها أك غنيا( 
 :7قوؿ الشالم و٫ب ،ٔب بصاحب األلملك ا، إذ يكوف التشبيو لامبل فيها بتشبيو صاحب األالتشبيو معنا ال لفظ

 ك٫بن صعاليك، أنتم مىورا *  تيغٌّبنا أننا لالة 
)أنا فقّبان رخىيل غنيا(، كقد يأٌب صاحب : وأم شبو الشالم حا٥بم ُب الصعىكة رحاؿ غّبه ُب مىكهم كمنو ٫ب

 ا، مثىو بائسان(.)لالد سعيد :ا٢باؿ كاحدا، فنقوؿ
 كتتألّب ا٢باؿ لن لامىها كجوبا فيما يىي:

 بيس ا٤بمء منافقا(. :أف يكوف العامل فيها فعبل جامدا، ٫بو( 
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 بدار مستأنسا(. :أف يكوف العامل اسم فالل ٫بو( 
 أرلبتِب رؤيتك باريا(. :أف يكوف مصدرا مقدرا بفعل كحمؼ مصدرم ٫بو( 
 ( ٫بوأأف يكوف موصوال بػ )يسم٘ب أف تعمل ٦بدا(. :ٕبمؼ مصدرم ٫بوأك العامل ٦بدا(  وأنت ى) :ؿ( 
 لىي أفصح القـو لطيبا(. :أف يكوف اسم تفصيل ٫بو( 
مدبما(. ك)كٕب العد :أف تكوف مؤردة لعامىها ٫بو 
 جيت كالشمس طالعة(. :واكأف تكوف ٝبىة مقَبنة بال( 

 فماد كلدمو إٔب:اإلكتنقسم ا٢باؿ من حيث 
كمنها ما  ،)اشمب ا٤باء لذبا( ك)سم ُب الظبلـ حذرا( :كىي ما ليست ٝبىة كال شبو ٝبىة ٫بو حاؿ مفمدة -/1

)ىمب األلداء  :جاء ٠باليا من ربلـ العمب فبل يقاس لىيو فأتت ممربة تمريبيا مزجيا مبنيا لى  فتح ا١بزأين ٫بو
مبحوثا لن ) :أم، ث بيت()تمرت الصحماء حيك (متفمقْب) :أم ،)شغم بغم(أك  (أم مفَبقْب)شذر مذر( 

 .1كنبلحظ أٌف لىفظ الثا٘ب صوت ال معُب لو ،(أىىها
ا١بار كاَّمكر حاؿ كٯبب أف يكوف مفيدا أم متما ٤بعُب الكبلـ، كغالبا أك أف يقع الظمؼ  وشبهة ا١بمىة: كى -/2

بالعدد حسب ما يتطىبو  أكبالنعت أك )استقم(، فتتحق  فائدتو باإلضافة أك ما يتعىقاف ٗبحذكؼ تقديمه )مستقما( 
 )رأيت العصافّب بْب السحاب(. :٫بو ،سياؽ الكبلـ

أك )الزمت البيت كا٤بطم يهطل(  :اال٠بية ٗبفمد يوقعها موقع ا٢باؿ ٫بوأك أف تؤكؿ ا١بمىة الفعىية  وٝبىة: كى -/3
 كيشَبط فيها مايىي: ،)الزمت البيت كقد ىطل ا٤بطم(

 جبية.أف تكوف ٝبىة لربية ال طىبية كال تع -
 أف ال تتصدرىا لبلمة استقباؿ رالسن كسوؼ كلن كأدكات الشمط كغّبىا. -
كىجىاءيكا أىبىاىيٍم ﴿أف تشتمل لبلل رابط يمبطها بصاحب ا٢باؿ كالمابط يكوف إما ضمّبا رقولو تعأب:  -

قولو  و٫ب ،كإما يمبط ُّما معا، 3﴾لىًئٍن أىكىلىوي الذٍّْئبي كىنىٍحني عيٍصبىةه ﴿رقولو تعأب:   ،كاككإما  2﴾ًعشىاءن يػىٍبكيوفى 
ا٢باؿ ُب ا١بمىة ا٢بالية من الضمّب لفظا كتقديما كأف  كاك. ك٘بب 4﴾خىرىجيوا ًمٍن ًديىارًًىٍم كىىيٍم أيليوؼه ﴿تعأب: 
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أك كأف تكوف ماضية  ،1﴾ال تػىٍقرىبيوا الصَّبلةى كىأىنٍػتيٍم سيكىارىل﴿قولو تعأب:  و٫ب ،تكوف مصدره بضمّب صاحبها
 غّب مشتمىة لى  ضمّب صاحبها مثبتة مسبوقة با٢بمؼ )قد( كال ٯبوز مع ا٤بنفية.مضارلية 

 ا٢باؿ ُب مواضع ىي: كاككٛبنع 
كىكىٍم ﴿رقولو تعأب:   ،ا٢باؿ ال تبلقي حمؼ العطف واكأف تقع ا١بمىة ا٢بالية معطوفة لى  حاؿ قبىها، ف -

 .2﴾أىٍك ىيٍم قىائًليوفى  ًمٍن قػىٍريىةو أىٍىلىٍكنىاىىا فىجىاءىىىا بىٍأسينىا بػىيىاتنا
فتكوف  ،3﴾ذىًلكى اٍلًكتىابي ال رىٍيبى ًفيوً ﴿ قولو تعأب: و٫ب ،أف تأٌب ا١بمىة ا٢بالية مؤردة ٤بضموف ٝبىة قبىها -
 فعىية.أك ٠بية ا
انيوا ًبًو كىمىا يىٍأتًيًهٍم ًمٍن رىسيوؿو ًإال كى ﴿قولو تعأب:  و٫ب ،ا١بمىة الفعىية ا٤باضية بعد )إالٌ( ا٤بوجبة ما قبىها -

يز بعض النحاة صحة ربط ا١بمىتْب بال4﴾يىٍستػىٍهزًئيوفى  كإف كقعت بعدىا )قد(، إذ قاؿ الصباف ُب المضي  واك. كٯبي
 .5)مالقيتو إالٌ كقد أرممِب( :أهٌنما قد ٯبتمعاف بعد إالٌ ٫بو

 :ك٫بو ،6﴾نػيٍؤًمني بًاللَّوً  كىمىا لىنىا ال﴿قولو تعأب:  و٫ب ،ا١بمىة ا٤بضارلية ا٤بسبوقة ٕبمُب النفي )ال كما(  -
 )لهدتك ما تسع  لؤلذل(.

كا٢باؿ إما حقيقية كإما سببية؛  ،)رأيت الفتاة تسمع إٔب البيت( :ا١بمىة ا٤بضارلية ا٤بثبتة اَّمدة من قد ٫بو -
ما )دلل الطفل ممتعدا(، كالسببية  :فا٢بقيقة الٍب تبْب ىيية صاحبها مباشمة كىي أغىب ما ذرمناه فيما سب  ٫بو

)دلل الطفل ممتعدا جسمو(، فممتعدا  :تبْب ىيية شيء لو صىة بصاحبها ا٢بقيقي دكف بياف ىيية صاحبها ٫بو
 ٔب، أما الثانية فتبْب ا٢باؿ ىيية ا١بسم، فهي تبْب ىيية ضمّب يعود لصاحبها.ك يبْب ىيية الطفل ُب ا٢بالة األ

، كإف تعٌددت 7﴾عى ميوسىى ًإلىى قػىٍوًمًو غىٍضبىافى أىًسفنافػىرىجى ﴿قولو تعأب:  و٫ب ،كقد تتعٌدد ا٢باؿ كصاحبها كاحد
كىسىخَّرى لىكيمي الشٍَّمسى كىاٍلقىمىرى ﴿قولو تعأب:  و٫ب ،٘بمعأك كتعٌدد صاحبها كرانا من لفظ كاحد كمعُب كاحد تثُب 

 .8﴾دىائًبػىٍينً 
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كإف تعٌددت مع  ،1﴾قىمىرى كىالنُّجيوـي ميسىخَّرىاته بًأىٍمرًهً كىسىخَّرى لىكيمي اللٍَّيلى كىالنػَّهىارى كىالشٍَّمسى كىالٍ ﴿كقولو تعأب:  
ٔب لىثا٘ب ك )لقيت لمم راربا ماشيا فأمنا لىبس ألطيت ا٢باؿ األ :٫بو ،التبلؼ الىفظ كفمؽ بينهما ٖبرب لطف

 )المروب حاؿ لىتاء من لقيت ا٤بتكىم(.ك ،)ا٤بشي لعمم( :أم ،ؿك كاأللمل لؤل
 التمييز: -7

 :2ا كتبيْب فنقوؿ ٩بيز كمفسم كفيو يقوؿ الناظمٛبييزا كتفسّب 
ًٍييزنا   ٗبىا   قىدٍ  *   ًاٍسمه    ٗبىٍعُبى    ًمٍن   ميًبٍْبه   نىًكمىهٍ   يػيٍنصىبي    ٛبى

)طاب زيد نفسا( فنفسا تفٌسم شييا طاب  :شبهها ٫بوأك ٝبىة أك اسم نكمة يأٌب إلزالة االُّاـ لن اسم قبىو و فه
)إٌف لدة الشهور( مبْب لعامىو )اثنا  ،3﴾ًإفَّ ًعدَّةى الشُّهيوًر ًعٍندى اللًَّو اثٍػنىا عىشىرى شىٍهرنا﴿ٔب: ُب زيد، كقولو تعا

 .4لشم(
 )اشَبيت لشمين من الكتب(. :فا٤بعُب ،)اشَبيت لشمين رتابا( :كالتمييز يكوف لى  معُب )من( فإذا قىنا

غّب  ،)ٛبييز نسبة( :كما جاء لمفع اإلُّاـ لن جىمة فهو ،يزا ذات()ٛبي :كيأٌب لمفع اإلُّاـ لى  اسم مبهم فيسم 
أٌف النحاة يمكف أٌف ٛبييز ا١بمىة يأٌب أيضا لمفع اإلُّاـ ىم اسم مفمد، فإذا قىنا )طاب زيد نفسا( فاإلُّاـ رفع لن 

 ،دم لشمكف درلا()لن :الطيب غّب أنٌو رفع لن زيد رذلك، فينصب التمييز بألماؿ الفعل كما شاُّو فيو، فقولك
فدرٮبا رفعت اإلُّاـ لن لشمين، ألٌف العدد يقع لى  رل معدكد، فبل ٯبمع درٮبا ألٌف ما قبىو دؿ لى  ا١بمع، 
كجاء نكمة ألٌف ا٤بفمد الداؿ لى  النوع ال يأٌب معمفة، كراف النصب ألٌف النوف منعت اإلضافة قياسا لى  )ىؤالء 

زيد(، غّب أٌف األ٠باء ا٤بشتقة من  و)لشمكف ىؤالء ضارب :اإلضافة فتقوؿضاربوف زيدا( فإذا حذفت النوف رانت 
 :فإذا قىت الفعل تضاؼ رما تضاؼ األ٠باء، فإذا منعت النوف لمىت ىذه األ٠باء لمل الفعل بنصب ا٤بفعوؿ،

 :وؿ، فبل يدلل معُب )من( فبل نق5سم بإدلالك النوف تشبيها ٥با بأ٠باء األفعاؿانتصب اال ،)لشمكف رجبل(
)  :حسن إدلاؿ )من( فتقوؿ ،ك) دره فارسا( ،)كٰبو رجبل( :ُب حْب إذا قىنا ،)ألطيتك لشمكف من درىم(

، فاإلُّاـ ُب 6﴾كىمىا ًبكيٍم ًمٍن نًٍعمىةو فىًمنى اللَّوً ﴿قولو تعأب:  ،كيمل ا٤بربد من ىذا .ك)كٰبو من رجل( ،دره من رجل(
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ك٪بده  ،كتكوف فضىة تبْب جنس كنوع ما قبىها كىي التمييز ،لى  األرثم ُب الىة يزكؿ بأ٠باء تكوف نكمة كمنصوبة
 لى  قسمْب:

أك ما يزيل اإلُّاـ لن رىمة مفمدة ٠بي بالذات ألنٌو يزيل اإلُّاـ لن شيء ٧بسوس و الذات كىأك ٛبييز ا٤بفمد  -/1
)ألط السائل صالا  :كا٤بقدار ٫بولى  ا٤بقدار ٗبا فيو الكيل كالوزف أك  ،)األلى  العدد( :حٌب مىموس فيكوف لفظا

قولو تعأب:  و٫ب -إذ ال يقدر ٗبيزاف دقي –ك)لندم قنطار لسبل(، كما يأٌب لىداللة لى  ما يشبو ا٤بقدار  ،قمحا(
رنا يػىرىهي ﴿ يػٍ )لدم جمٌة ك ،ك)شمبت رأس ماء( ،1﴾كىمىٍن يػىٍعمىٍل ًمثٍػقىاؿى ذىرَّةو شىرِّا يػىرىهي  .فىمىٍن يػىٍعمىٍل ًمثٍػقىاؿى ذىرَّةو خى

نىا ًبًمٍثًلًو ﴿كمنو قولو تعأب:  ،لسبل(. كٛبييز الذات أ٠باء أجميت ٦بمل ا٤بقاديم لتمييز رل اسم مبهم كىلىٍو ًجئػٍ
 .2﴾مىدىدنا

 ،٦بمكرة ٕبمؼ جمأك )لندم لاًب فضة كسالة ذىبا(، كحكمها أف أف تأٌب منصوبة : وكما يأٌب فمع لىتمييز ٫ب
( :مكر باإلضافة ٫بوك٦ب ،)لندم رطل من لسل( :٫بو كٛبتنع اإلضافة إذا راف ا٤بميز مضافا  .)لنا رطل لسلو

 . 3ا١بم بػ )من(أك فيتوجب النصب 
 :فقد أزلت اإلُّاـ بقولنا .)مؤل ا قىبك سمكرا( :ما يأٌب لمفع اإلُّاـ لن ٝبىة ٫بوو كىتمييز النسبة:  -/2

فوالظا أزالت اإلُّاـ  ،)رف  بالشيب كالظا( :التعجب ٫بو كمنو ما يزيل اإلُّاـ بعد .رما )ٲبؤل القىب(  ،)سمكرا(
 لن قولنا رف  بالشيب، أم ما يفعىو الشيب كيأٌب لى  قسمْب:

كىاٍشتػىعىلى ﴿رقولو تعأب:   ،ما يشبو الفعل ٩با يقتضي فالبل ُب النحوأك ما أصىو فالل لىفعل و كى المحوؿ -أ
ٍيبنا كيأٌب منصوبا  .)زاد سكاف األرض( :أم ،)زادت األرض سكانا(ك ،)اشتعل رأس الشيب( :أم، 4﴾الرٍَّأسي شى

 باإلضافة.أك دائما كال ٯبوز جمٌه ٗبن 
)ألددت ألوانا من الطعاـ فبقي حكمو  :أم ،)ألددت الطعاـ ألوانا( :كما أصىو مفعوؿ بو ٫بوغير محٌوؿ  -ب

 شجاع(.)ا درؾ من : والنصب مفعوؿ بو كٛبييزا، فيجوز فيو النصب كجمه ٗبن ٫ب
  .5أحكاـ التمييز كلامىها -
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)جاءت  :لىتمييز العدد الصميح أحكاما لاصة فإف راف العدد من الثبلثة إٔب العشمة كجب جمه باإلضافة ٫بو -
األلف كاأللوؼ فيأٌب أك ا٤بيات أك كغالبا ما يأٌب ٝبع تكسّب لىقىة كرذلك إف دٌؿ العدد لى  ا٤بائة  .لشم نسوة(

 )ألطيتو ألف دينارا(. :٫بو ،ا باإلضافة رذلكٛبييزه مفمدا ٦بمكر 
كىقىطٍَّعنىاىيمي اثٍػنىتىٍي ﴿قولو تعأب:  و٫ب ،ٛبييز العدد من أحد لشم إٔب تسع كتسعْب فيأٌب مفمدا منصوبا دائما -

ُب كرذلك  .)اثُب لشمة فمقة( :أم ،، فأسباطا ٝبع يبط جاءت بدؿ من التمييز كتقديمه )فمقة(1﴾عىٍشرىةى أىٍسبىاطنا
)جاء٘ب لشمكف فمدا  :أم ،فا١بار كاَّمكر جاء نعتا لىتمييز ا٤بقدر بػ )فمدا( .)جاء٘ب لشمكف من الضيوؼ( :قولنا

 من الضيوؼ(.
 ،ثبلثة آالؼ( :)ثبلث مية(، أما األلف فّبد ٦بمولة مطىقا ٫بو :كإف راف التمييز لفظ )مية( فّبد مفمدا دائما ٫بو

 كلمبلٮبا ٦بمكر باإلضافة.
كلامل  ،)من( والىفظ ا٤ببهم الذم جاء لفك إُّامو، أما لامل ا١بم فه وترب لامل النصب ُب التمييز ا٤بفمد ىكيع -

 االسم ا٤ببهم دائما. وا١بم باإلضافة ى
ك)ما أركع  ،)نعم الولد أدبا( :يتقدـ العامل لى  التمييز كٖباصة ُب ٛبييز الذات كإف راف فعل جامدا ٫بو -

 ا٢بديقة لضمة(.
 )طاب نفسا لىي(. :٫بو ،وز توسطو بْب لامىو كممفولوٯب -
 )٠بنا كلسبل(.أك  ،)اشَبيت رطل ٠بنا لسبل( :٫بو ،ٯبوز تعٌدد التمييز بعطف كغّب لطف -

 .2كُب ىذا الباب جاء التبلؼ حيث ذرم مصطف  الغبلييِب لدـ جواز تعٌدده
 ألبلقا(.)ألجبِب دينا ك  :٫بو ،ال ٯبوز تعٌدد ٛبييز النسبة بغّب لطف -
 يل ال ضمكرة منو.أك ٛبييز النسبة ال يأٌب غّب ٧بوؿ إالٌ بت -

 كقد يأٌب العامل ُب التمييز أ٠باء رما يأٌب حمكؼ مبهمة ٙبتاج إٔب ٛبييز لمفع اإلُّاـ لنها كمنها:
كيستفهم ُّا لن لدد مبهم، كتتصدر الكبلـ شأهنا شأف ٝبيع أدكات االستفهاـ فنقوؿ كم االستفهامية:   -*

)رم تىميذا ُب القسم(، كيأٌب ٛبييزىا منصوبا، كإف سبقت ٕبمؼ جم بػ )رم( جاز جمٌه لكنو رأم ضعيف، 
 يىو )رم فمدا زارؾ(.أك )رم زكارؾ( كت :٫بو ،ٔب نصبو، رما ٯبوز حذؼ التمييزك فاأل
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)رأيت رثّبا  :مأ ،)رم ٪بمة ُب السماء( :كتكوف لىداللة لى  رثّب أم لى  لدد مبهم ربّب ٫بوكم الخبرية:   -*
)رم ممة أجبت  :أم ،)رم أجبت دلوٌب( :٫بو ،من النجـو ُب السماء كٯبوز حذؼ ٩بيزىا إذا دٌلت لىيو قمينة

)رم لندؾ  :٫بو ،كيأٌب ٛبييزىا مفمدا نكمة ٦بمكرا باإلضافة كفصل بينها كبْب ٛبييزىا المتناع اإلضافة .دلوٌب(
 درٮبا؟(.

كمعناىا يواف  معُب رم ا٣بربية فتأٌب ُب صدر الكبلـ لىداللة لى  التكثّب  فتبُب لى  السكوفكأين ككأٌم:   -*
 .1﴾كىكىأىيٍّْن ًمٍن نىًبيٍّ قىاتىلى مىعىوي رًبػّْيُّوفى كىًثيره ﴿قولو تعأب:  و٫ب ،كزمن ا٤باضي، كيأٌب معمو٥با مفمدا ٦بمكرا ٗبن

 )رأين لنا فضبل لىيكم(. :٫بو ،كقد ينصب لى  قىة
كيكثم استعما٥با مكمرة بالعطف  .رثم رقولنا: )رأيت رذا رجبل(أك  رناية لن العدد ا٤ببهم، قل كتأٌب  كذا:   -*

)سافم رذا كرذا رجبل(،  :كبغّب لطف كيأٌب ٩بيزىا منصوبا دائما، ال ٯبوز جمه كتكوف ُب ا١بمىة ُب ٧بل رفع فالل
 ،)سمت رذا كرذا ميبل( :كمفعوال فيو ،()أرممت رذا كرذا رجبل :كمفعوال بو ،)أيدلل رذا كرذا رجبل( :نائبوأك 

 )لدم رذا كرذا ٛبمينا(، )القصة رذا كرذا ٝبىة(. :كمبتدأ كلرب ٫بو ،)نصحتك رذا كرذا نصيحة( :كمفعوال مطىقا
إلماج ٨بصوص لن أك صمؼ ا١بزء لن الكل  وفعاؿ من ثناه لن األمم أم صمفو لنو فهتاس وى االستثناء: -/8

قو٥بم لمج القـو "كىي جم االستثناء األصىي كفيو يقوؿ الفماىيدم ُب النصب باالستثناء  لمومو بػ )إالٌ( لن حكم
، 2"إاٌل زيدا كقاـ الناس إاٌل ٧بمدا نصبت زيدا ك٧بمدا ألهٌنما ٓب يشاررا الناس كالقـو ُب فعىهم فألمجا من لددىم

ىم ٱبتص بالمفع كاستثِب إٔب باب ا٢بياد كُب كلىيو فا٤بستثُب لمج من الفالىية أم ٓب يعد ينتمي إٔب زممة اإلسناد ف
)ما ظننت  :ىذه ا٢بالة فيمكننا ا١بـز أٌف النصب أنسب لو، كٲبكن القوؿ ُب باب )ظننت( ك)لىمت( رأف نقوؿ

لى  روف )زيدا( بدال من )أحد( لرب ظٌن منصوب رما أك أحدا يأٌب( إاٌل زيدا(، فالنصب يكوف لى  االستثناء 
)ما أظٌنو يأٌب أحدا إاٌل زيد(، كلىيو فبلبٌد من احتواء  :أنٌو بدؿ فالل لفعل مضمم رأف نقوؿ ٯبوز رفع )زيد( لى 

 :ليكوف النصب قائما لى  االستثناء ٫بو ،ا١بمىة االستثنائية لى  أررانو من )مستثُب كمستثُب منو كأداة االستثناء(
ُب النفي أقمب ألنٌو  والبدؿ فه–ٯبوز ُب اإلٯباب  رما أنٌو ال،  3فبل مكاف لىبدؿ ىنا ،)دلل التبلميذ إاٌل ٧بمدا(

مطاب  لىفظ قبىو ٩با يوجب لدـ تغيّب ا٢بكم، رما أٌف البدؿ يعترب أصل ُب الكبلـ، ُب حْب ا٤بستثُب منصوب 
لتشبيهو با٤بفعوؿ بو، كمنو فاألصل أقول من ا٤بشبو، كإف رفعنا لنو التشبيو با٤بفعوؿ بو كألمىنا )إالٌ( لوقوع 

أبدلت بأداة ألمل من أدكات و ، ٤با راف ما بعد )إالٌ( ممفولا كمنصوبا ك٨بفوضا ُب مواقع ألمل، كلالنصب
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الفعل و االستثناء لتغيّب حكم ما بعدىا فإذا قىنا )غّب( فينتصب )غّب( ألنابتو لن )إالٌ( كلىيو فالعامل ُب النصب ى
ٔب ألٌف االستثناء ٯبيز ٞبل ما ليس أك ءا منو، فالنصب جز أك ا٤بتقٌدـ ُب الَبريب، كيشَبط ُب البدؿ أف يكوف ا٤ببدؿ 

 . 1ؿ لى  الثا٘بك من جنس األ
 وا٤بطمكح، كا٤بستثُب منو ى وكنسبو لىماء الىغة أسىوب االستثناء بعمىية الطمح ُب لىم ا٢بساب، فا٤بستثُب ى

تسهيبل منهم إليضاح مصطىحاتو ( ُب العمىية ا٢بسابية كىذا -ا٤بطمكح منو، أما أداة االستثناء فهي لبلمة الطمح )
 يل لدالالت أدكات االستثناء.ص، كفيما يأٌب بعض التف2الثبلثة

 أدكات االستثناء:
( كيعتربىا الكوفيوف حمؼ واكبكسم ا٥بمزة كالتشديد كقد تأٌب ٗبعُب )غّب( كيعتربىا األلفش كالفماء ٗبعُب )الإالٌ: 

ما يهمنا فهي إللماج  وي زائدة كمن حيث باب االستثناء كىلطف إلشمارها اإللماب بْب الصيغ، كيماىا األصمع
ا٤بنقطع، إذ يقوؿ ابن السماج أٌف االستثناء إف راف  وتقديما كىأك ا٤بتصل  وا٤بستثُب من ا٤بستثُب منو، إما ٙبقيقا كى
 .3منقطعا فبلبٌد أف يكوف ما قبىو داال لىيو

حمكؼ ا١بم فحكم ما بعده ا١بم ُّا رما ٓب ٱبتىف ُب   من أدكات االستثناء، التربىا النحويوف حمفا منخبل: 
 روهنا فعبل متعٌديا تنصب ما بعدىا فكاف ا٤بستثُب را٤بفعوؿ كا١بم ُّا قىيل كيكوف اَّمكر لفظا منصوبا ٧ببل.

أهٌنا تكوف فعبل  حمؼ جم ٯبم بو ا٤بستثُب، كفعبل ينتصب بو ا٤بستثُب، كينطب  لىيو ما قيل ُب لبل، غّبعدا: 
 .4)ما( ا٤بصدرية، كنف  سيبويو أف تكوف حمفا كإلزمها الفعىية، كالتربىا غّب حمفا بقياسها لى  )إالٌ(ما تيسب  بػلند

كقد جاءت لى  ثبلث لفات )حاشا( باأللف ا٤بمدكدة، ك)حاش ( بألف مقصورة رما جاءت ٕبذؼ حاشا: 
كقمأىا  .ٔب )حش (ك غّبه ٕبذؼ األلف األ )حاشا (، كقمأىا :لممك واأللف )حاش( كإسكاف الشْب، فقد قمأ أب

)حاش (، كيقوؿ ابن مالك ُب  :كقمأىا ا٢بسن باإلسكاف .)حاش ( بفتح الشْب :القماء السبعة ٕبذؼ آلمىا
 .5ُّا )حاش( ٓب ييستثن ألفيتو أف )حاشا( لبلستثناء بكل لفاهتا ُب حْب الترب غّبه أفٌ 
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فعبل ماضيا ٗبعُب استثُب كمضارلو أحاشي رما جاءت لىتنزيو كىذا من  كمنو فقد التربت حمؼ استثناء رما يأٌب
فبل تكوف حمفا بل فعبل يدؿ لى  تنزيو ا رما ال يىي  ٔببللتو داللة لى  التعجب كاالنكار  .)حاش ( :قولنا

 كاستدؿ العىماء لى  فعىيتها لتصمفها فنقوؿ حاشْب كأحاشي أم استثنيت كاستثِب.
اء فعبل ال فالل، فّبل الصباف ُب حاشيتو أف ما ال فالل لو ال مفعوؿ لو، كإ٭ٌبا جاء النصب ٢بمىها كالتربىا الفم 

، كيكثم جم ا٤بستثُب ٕباشا كيقل النصب ُّا، 1لى  إالٌ، كالترب بعض النحاة لى  ا٢بكم ساريا لى  )لبل كلدا(
ثناء فعىت لن الفعىية إٔب ا٢بمفية ٢بمىها إذا انتصب ما بعدىا أحمؼ لبلست ،كاألنسب أف تقع )لدا كلبل كحاشا(

قوؿ و معُب )إالٌ( كتقديمٮبا بأحمؼ ا١بم، كبدلوؿ مات ا٤بصدرية تثبت فيها الفعىية ألهٌنا ال تسب  ا٢بمكؼ ٫ب
 .2الشالم من الطويل

 بكل الذم يهول ندٲبي مولع  * ٛبٌل الندام  ما لدا٘ب فإٌنِب 
)قاموا سواؾ(،  :بفتحها، فقد جعىت ُب باب )غّب( فإذا قىناأك  كتأٌب )سول( بكسم السْبغير كسول كسواء: 

 :3ك)قاموا غّبؾ( ٤با التل ا٤بعُب كُب ىذا قاؿ الناظم
 لىىى    األىصىحٍّ   مىا   لًغىٍّبو   جيًعبلى  *    كىًلًسونل    سيونل    سىوىاءو   اٍجعىبلى 

لفظا ال  وف حكم ما بعدىا النصب، أما ا١بم فهكقد ٞبىت )سول كسواء كغّب( لى  إاٌل فجعىت لبلستثناء فيكو 
 غّب.

زماف كىذا قوؿ ضعيف إذا ما لىمنا معناىا ُب قوؿ المسوؿ صى  أك كمن النحاة من الترب )سول( ظمؼ مكاف 
 ، كىذا ما يثنيها لن الظمفية.4(دلوت ريٌب أالٌ يسٌىط لى  أٌمٍب لدٌكا سول أنفسها)ا لىيو كسٌىم: 

راف ٨بفوضا لفضها، غّب أك  موقع إاٌل ُب االستثناء، فإف راف ما قبىها ممفولا منفيا رفعتها  ك)غّب( ىي اسم يقع
كقد –تمفع لى  البدؿ أك أٌف ألما٥با لمل )إالٌ( يوجب لفض ا٤بستثُب بعدىا، أما إلماُّا فتنصب لى  االستثناء 

ري أيكًلي الضَّرىًر ال يىٍستىًوم ﴿، فقد قمئت )غّب( ُب قولو تعأب: -أشمنا إٔب ىذا سابقا اٍلقىاًعديكفى ًمنى اٍلميٍؤًمًنينى غىيػٍ
ًبيًل اللًَّو بًأىٍموىاًلًهٍم كىأىنٍػفيًسًهمٍ  ٥با بالمفع صفة لىقالدكف، كبا١بم صفة أك جو، أك لى  ثبلثة  ،5﴾كىاٍلميجىاًىديكفى ًفي سى
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. كتأٌب )غّب( 1 ا٤بعُبلىمؤمنْب، كبالنصب لى  االستثناء كلىيو فحكم سول يكوف رحكم غّب لتقارُّما ُب
رى الًَّذم كينَّا نػىٍعمىلي ﴿نكمة فتعمؼ باإلضافة رقولو تعأب:  ولوصف ما ى شبو نكمة ُب قولو أك  ،2﴾صىاًلحنا غىيػٍ

 فالىذين جنس ال قـو بعينهم. ،3﴾ًصرىاطى الًَّذينى أىنٍػعىٍمتى عىلىٍيًهٍم غىٍيًر اٍلمىٍغضيوًب عىلىٍيًهمٍ ﴿تعأب: 
أك  ،)ٓب يب  سواؾ ُب القالة(أك  ،)سواؾ باع كأنت تشَبم( :مفولة لى  االبتداء كالفالىية ٫بوكقد تأٌب )سول( م

كمنو فا٤بستثُب بسول كسول  .4)إٌف سواؾ ال ٲبل(: ومنصوبة ٫بأك  ،)ليس بينكما سول أمتار( :ممفولة بناسخ
 كسواء كغّب فيأٌب ٦بمكرا باإلضافة ُب ٧بل نصب.

 :اسخة جامدة، كيشَبط كقوع )ال( النافية قبل الفعل )راف( ُب ا٤بضارع ٫بوكىي أفعاؿ نليس كال يكوف: 
 ك)اشَبيت الكتب ال يكوف رتابا(. ،)اشَبيت الكتب ليس رتابا(

يعود لى  جزء تقديم من   وكينصب ا٤بستثُب ُب ىذه ا٢بالة لوقولو لربا لىناسخ أما ا٠بو فيستَب كجوبا تقديمه ى
ٝبىة استثنائية ال ٧بل ٥با من أك   الناسخ كا٠بو كلربه ُب ٧بل نصب حاؿ، رل، فتكوف ا١بمىة ا٤بشتمىة لى

، كالتربٮبا النحاة من األفعاؿ الٍب ال فالل كال مفعوؿ ٥با 5اإللماب، أما من حيث ا٤بعُب فَبتبط با١بمىة السابقة ٥با
 )ليًذ الكتاب ال القىم(. :٥با كٞبىها لى  إالٌ بعمىهما حمفْب ٫بو

 :6ستثناء يبُب لى  سبع دلائم نوجزىا فيما يىيكٲبكن القوؿ أف اال
إلماج متصل كمنفصل، أم إلماج ا٤بستثُب من جنسو  واإللماج بػ إاٌل كأحد ألواهتا كى وكىحٌد االستثناء:  -/1
 إلماجو من غّب جنسو.أك 
مٰبا ُب ما ألمج منو، فيمكن القوؿ أنٌو الكل إذ ألمجنا منو البعض كقد يكوف ص وكى المستثنى منو: -/2

)ما جاء إاٌل ٧بمدا(، كيشَبط فيو أف يكوف معىوما،  :غّب صميح ٫بوأك  ،)حضم التبلميذ إاٌل ٧بمدا( :الَبريب ٫بو
)جاء أطفاؿ إالٌ  :يستثُب ٦بهوؿ من ٦بهوؿ ٫بوأك  .)جاء أطفاؿ إاٌل أٞبد( :فبل يستثُب معىـو من ٦بهوؿ ٫بو

 ؿ معىوما.ك األؿ يىـز أف يكوف ك طفبل(، فإلماج الثا٘ب من األ
 لى  نولْب ا٤بكنقطع كا٤بتصل. وا٤بخمج، كىو كىالمستثنى:  -/3
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 ؿ.ك بعض من األ و)حضم الضيوؼ إالٌ لمم(، فه :ا٤بتصل: ما راف من جنس ا٤بستثُب منو ٫بو -*
 ؿ.ك )احَبقت الدار إالٌ الكتب( ليس بعضا من األ :ا٤بنقطع: ما راف من غّب حنس ا٤بستثُب منو ٫بو -*
يمل أرثم البصميْب أٌف ا٤بستثُب يكوف أقل من النصف، فىم ٯبيزكا استثناء النصف، كأجاز ر المستثنى: مقدا -/4

)قم  :أم ،فالتربكا نصف بدؿ قىيل ،1﴾ًنٍصفىوي  .قيًم اللٍَّيلى ًإال قىًليبل﴿بعضهم استثناء النصف لمبل بقولو تعأب: 
ًإفَّ ًعبىاًدم لىٍيسى ﴿استثناء األرثم مستندين لقولو تعأب: أما الكوفيوف فقد أجازكا  .أرثمأك أقل أك الىيل نصفو 

م كال ك اين أرثم كاإلٝباع أٌف ا٤بستثُب ال يسك اكا٤بعىـو أٌف الغ ،2﴾لىكى عىلىٍيًهٍم سيٍلطىافه ًإال مىًن اتػَّبػىعىكى ًمنى اٍلغىاًكينى 
 يفوؽ ا٤بستثُب منو.

من  )قاـ القـو إاٌل زيدا( فقد تبْب أٌف زيدا بعض :فقد يكوف اإللماج من االسم فنقوؿمعنى اإلخراج:  -/5
، لكن ٓب نتعمض لقيامو  لدـ قيامو كبقولنا الساب  فقد ألمجنا االسم من االسم، كالفعل من الفعل، فبل أك القـو

، كقي .)قاـ القـو إاٌل زيدا( :كجود لقمينة تدؿ لى  استثناء أحدٮبا من اآللم فبقولنا امو فقد ألمجنا زيدا لن القـو
 لن قيامهم.

إلماؿ غّبه ُب أك كاإللماب بإاٌل يكوف بإلمالو ُب ا٤بستثُب كيسم  )التفميغ( إعراب المستثنى بإالٌ:  -/6
التماـ كيكوف ا٢بكم فيهما كاحد، كقد يعمل بالتفميغ ُب إاٌل ُب حالة النفي، أما التماـ فيجب نصب  وا٤بستثُب كى

   أنٌو يدؿ بعد النفي كشبهو كالنصب أرجح من البدؿ.ا٤بستثُب بعد اإلٯباب كمنهم ما ينصب لى
كمنهم من ينصب ٗبا قبل إالٌ من  ،التىف القوؿ ُب ناصب ا٤بستثُب، فأرثمه النصب بإالٌ ناصب المستثنى:  -/7

كمنهم من قاؿ أٌف الناصب مضمما بعد إاٌل كأٌف  ،غّبه بتعدية إالٌ، كمن يعتربه ما قبل إاٌل مستقبل بنفسوأك فعل 
)إف ال(، كمن الترب  :نصب راف بأف مضممة بعد إالٌ، كمنهم من الترب النصب بأف ٨بففة رربت منها )إالٌ( أمال

ما يطى  لىيو النحاة شبو  وكى ،)السيما( ك)بيد(بػؿ، كقد يكوف االستثناء ك النصب ناتج لن ٨بالفة الىمستثُب لؤل
 ،ك)ال( النافية لىجنس ،( ٗبعُب )مثل(ماممربة من )سي ذه رىمةه)فمح الناجحوف كالسيما أٞبد(، ف :االستثناء ٫بو

قبىها، كما بعدىا، غّب أٌف )ال( فىم يمد  واككتأٌب لىداللة لى  تمجيح ما بعدىا لى  ما قبىها، كقىيبل ما ٙبذؼ ال
فتاة  )رل متخى  ٧ببوب كالسيما :منصوبا فنقوؿأك ممفولا أك حذفها، كقد يأٌب ا٤بستثُب ُّا إف راف نكمة ٦بمكرا 

كالمفع لى  لرب ٤ببتدأ ٧بذكؼ  ،)كالسيما فتاة مثىك(، فا١بم باإلضافة لى  سي بالتبار )ما( زائدةأك  ،مثىك(

                                                           

 .4سورة ا٤بزمل اآلية - 1
 .65ية، سورة اإلسماء اآل42سورة ا٢بجم اآلية - 2
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)أرـم األطفاؿ كالسيما  :ٔب كرفعو ٫بوك األ وكالنصب لى  أهٌنا ٛبييز لػ)سي(، كإف راف ا٤بستثُب معمفة جاز جمٌه كى
 .1التمييز يأٌب نكمةك)السيما لىيل( ُب حْب ال ينصب ألٌف  ،لىيل(

 / المنادل:9
ضمها مع ا٤بد، رىمة مشتقة من ندل الصوت، أم: بعد، فنقوؿ أك النداء بكسم النوف مع ا٤بد، ٍب مع القصم      

اسم يصاغ لدلوة ا٤بخاطب، كلفت انتباىو،  و، كى2لن شخص أندل صوتا من آلم، أم: أبعد صوتا منو
أحمؼ ألمل، تؤدم نفس ا٤بعُب أك طىب لئلقباؿ ٕبمؼ النداء )يا(  واإلفصاح لنو، كى كإ٠بالو ما يميد ا٤بتكىم

 : 3العاـ معو، مع التبلؼ ُب داللتها، يمتبط ٕبالة ا٤بنادل، كفيها يقوؿ الناظم
الن اًء   يىا يىا *   كىلًىمينىادىل    الن اء    أىك   رى ا     أىيىا     ٍبي     ىى  كىأىٍم     كىآرىذى
 أىك  يىا كىغىيػٍمي كىاك لىدىل ال ىًبس اٍجتيًنبٍ   *  كىا٥بىٍمزي   لًىد ا٘ب   كىكىا   ًلمىٍن   نيًدبٍ 

مستغاثا أك ُب حكم البعيد، رالنائم، كالساىي أك بعيدا، أك فكما أشمنا أف لىمنادل حاالت، إذ يكوف قميبا      
حالة ما يناسبها من حمكؼ النداء، كصياغة تبلزمو، كىذه مضافا إٔب ياء ا٤بتكىم، كلكل أك ممٟبا أك مندكبا أك 

ا(، كلكل منها ك ٩بدكدة، يا، أيا، ىيا، أم مفتوحة ا٥بمزة سارنة الياء، أك ا٢بمكؼ ىي: )ا٥بمزة ا٤بفتوحة، مقصورة 
 :4باب ٚبتص بو رما يىي

  بالصرب(، ك)أرٌب ألِب لى  ٙبى أبِبمعنويا، ٫بو: )أك ا٥بمزة )أ(: لىمنادل القميب، سواء راف القمب حسيا  -1
 طالتك(.

ُب حكم البعيد، رالنائم،  و٤با ىأك معنويا أك )آ، يا، أم، أيا، ىيا(: لىمنادل البعيد، بعدا حسيا راف  -2
األقمب إٔب لبده من أم   وكالساىي، كتكوف )يا(، لنداء البعيد، غّب أهنا أرثم استعماال ُب نداء ا لز كجل، كى

 داللة لى  استصغار البعد لذاتو أماـ الذات اإل٥بية، ٫بو: قولك: )يا ا ألنٌا(.رائن، فيكوف ىذا 
ببلء يكوف سببا ُب توجع أك ا٤بتفجع لىيو، بعد ٠باع لرب موتو،  و)كا(: كىي ما يستعمل لنداء ا٤بندكب، كى -3

 ا٤بتكىم.

                                                           

 .248ص 2، حاشية الصباف لى  شمح األمشو٘ب أللفية ابن مالك، ج26ص 2يماجع النحو الواُب، لباس حسن، ج -1
 .197ص 3يماجع حاشية الصباف لى  شمح األمشو٘ب البن مالك، الصباف، ج - 2
 3ـ(، ج1980-ق1400/)2لَباث القاىمة طشمح ابن لقيل لى  ألفية ابن مالك، ابن لقيل، ٙبقي  ٧بمد ٧بي الدين لبد ا٢بميد، دار ا - 3
 .255ص
 .1ص 1يماجع النحو الواُب، لباس حسن، ج - 4
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جب أك ٓب، كالفجيعة، ك٨بافة الىبس تأٌب )ياء(، ُب نداء الندبة إذا جاء ُب الكبلـ ما يدؿ لى  األ"كقد      
االقتصار لى  )كا(، فقد تقوؿ: )كا لمما(، كيكوف حاضم من يسم  لمما، فبل ٯبوز استعماؿ )يا(، كقد تأٌب 

 .1")كا(، لىنداء اض حسب المضي، غّب أٌف ىذا قىيل جدا ُب ربلـ العمب
، ُب حْب يمل ابن بمىاف أف 2"قمب، ك)يا( ٥بما معا)أيا(، ك)ىيا( لىبعد، ك)ا٥بمزة( لى"رما يمل ا٤بربد أف       
)أيا(، ك)ىيا( لىبعيد، ك)ا٥بمزة( لىقميب، ك)أم( لىمتوسط، ك)يا( لىجميع، كأٝبعوا لى  جواز نداء القميب ٗبا "

استعماؿ  3لىبعيد، لىداللة لى  التوريد، كمنعوا العكس، رما اجتمعوا لى  )كا( لىمندكب، ُب حْب أجاز ا٤بربد
 .4"لنداء البعيد، كزاد لىيها الكوفيوف: )آ(، ك)آم( لنداء البعيد)كا( 
إف ىناؾ من يمل أف أحمؼ النداء أ٠باء أفعاؿ، تتضمن ضمّب "حياف:  وكيقوؿ السيوطي لى  لساف أب     

ا٤بنادل، قياسا لى  ا٥بمزة، الٍب التربت من أقساـ الكىمة، فجاءت حمؼ استفهاـ، كفعل أمم من )كأم( ٗبعُب: 
 .5"لد، فنقوؿ: كأيتو، كأئتو، كاألمم منو أياك 

ا سب ، نبلحظ دكر الصوت الواضح ُب باب النداء، فقد استغنوا ُب نداء القميب لن ا٤بد، ُب )أ، كأم(، ٩بك       
غّب أٌف البعيد ينادل بصوت ا٤بد، فزادكا حمكؼ ا٤بد لى  أحمؼ النداء، فهذه الزيادة ُب الكمية الصوتية جاءت 

باه ا٤بنادل، ُب: )آيا، كيا، كىيا(، كقد التربت )ىيا(، فمع من )أيا(، أبدلت ا٥بمزة فيها )ىاء(، بالتبار لىفت انت
اشَبارهما ُب ان الصوٌب، كمنهم من التربىا أصبل، كمنو فػػػ )ىيا، كآيا(، كما فيهما من زيادة لى  )يا(، جاءت 

أهنم ٲبدكف أصواهتم ٤بن ألمض لنهم، كتمال  "(، كرأل سيبويو لىداللة لى  بعد ا٤بنادل ُّما، لن ا٤بنادل بػػػ )يا
جارم )لنهم، فالترب ىذا اجتهادا منهم، رما الترب جواز حذؼ حمؼ النداء، رحذفو من النكمة، لقوؿ العٌجاج: 

 .6"ال تسنكمم لذيمم(، يميد جارية
أك دلل(، ا، فتقوؿ: )يا أٞبد السابقة الذرمفيمكن حذؼ حمؼ النداء، إذا لمج ا٤بنادل لن األبواب       
دلل(، فبل يتغّب ا٤بعُب، لكن ُب ىذه ا٢بالة داللة الصوت ىي الٍب تؤدم معُب النداء، فالنغم كرذا النرب ا)أٞبد 

يدالف لى  النداء، كرذا الفعل ا٤بتصمؼ ُب األمم، يوضح ما يميد الناط  الوصوؿ إليو، بإلماجو من األمم إٔب 
                                                           

 .198ص 3ـ(، ج1997-ق1417/)1حاشية الصباف لى  شمح األمشو٘ب أللفية ابن مالك، الصباف، دار الكتب العىمية ط - 1
 .235ص 4ا٤بقتضب، ا٤بربد، ج - 2
 .233ص 4ا٤بصدر نفسو، ج - 3
ة الشافية، ٧بمد بن لبد ا بن مالك الطائي، ٙبقي  لبد ا٤بنعم أٞبد ىميدم، جامعة أـ القمل ممرز البحث العىمي مكة ا٤بكممة شمح الكافي - 4
 .1289ص 3، ج1ط
 .80ص 6ـ(، ج1979-ق1399)مقاييس الىغة الىغة، ابن فارس، ٙبقي  لبد السبلـ ٧بمد ىاركف، دار الفكم  - 5
 .230ص 2الكتاب، سيبويو، ج - 6
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ا: النداء، كمنو قوؿ تعأب ييوسيفي أىٍعًرٍض عىٍن ىىذى
فً ، كُب قولو: 1 سىنػىٍفريغي لىكيٍم أىيُّوى الثػَّقىبلى

، كقولو لز كجل: 2
 ًأىٍف أىدُّكا ًإلىيَّ ًعبىادى اللَّو

، كال ٯبوز حذفو من ا٤بندكب، كا٤بستغاث، كالبعيد، كا٤بتعجب منو، لضمكرة إطالة 3
 الصوت حْب النداء فيهما.

)يا ىو(، كجاء ا٤بنادل أك شاذ، منهم من جعىو لى  الشعم فقط، فبل تقوؿ: )يا أنا(،  ومّب، فهأما نداء الض     
مبِب لى  ضم مقدر ُب ٧بل نصب، كمثىو: )يا ىذا(، ك)يا ىذه(، ك)يا سيبويو(، و ضمّب نصب، فهأك ضمّب رفع 

جازه بعض النحاة ٗبا فيهم َّييو مفمدا معمفة، كأما حذؼ ا٢بمؼ مع اسم اإلشارة، كاسم ا١بنس فنادر، قد أ
 قوؿ الشالم: كالشاىد ، 5يا ىؤالءأم:  ،4﴾ثيمَّ أىنٍػتيٍم ىىؤيالًء تػىٍقتػيليوفى أىنٍػفيسىكيمٍ ﴿ا٤بصنف، كفيو قاؿ ا تعأب: 

 أس شيبا إٔب الصبا من سبيل  *ذا ارلواء فىيس بعد اشتعاؿ الػػػػػػػػػػػػػػػػػم   
رل اسم  ونكمة مقصودة، كىأك مفمدا معمفة "جو، فيأٌب أك لى  لدة  يأٌب ا٤بنادل أقساـ المنادل كأحكامو:

جاء بعد حمؼ النداء، كقصم تعيينو، جاء مبينا لى  ما يمفع بو، فإف راف رفعو بالضمة، بِب لىيها، ٫بو: )يا 
منصوبا  (، كيكوف ممفولا لفظارجيىوف، ٫بو: )يا  واكرجل(، كيمفع باأللف إف راف مثُب، ٫بو: )يا رجبلف(، كبال

 ، كفيو قاؿ الناظم: 6"أدلوعل مضمم نابت لنو )يا(، تقديمه: ٧ببل لى  ا٤بفعولية؛ ألٌف ا٤بنادل مفعوؿ بو، لف
يٍفمىدىا
ينىادىل   ا٤ب

يعىم ؼى   ا٤ب
ا *   كىاٍبن   ا٤ب  لىىى    ال ًذم   ُب   رىٍفعًو  قىٍد  ليًهدى

قدر بعد النداء بناؤه لى  الضم، كتكوف الضمة مقدرة، ٤بنع إذا جاء االسم ا٤بندل مبنيا قبل النداء، "ك      
ظهورىا ٢بمرة البناء األصىية، ٫بو: )يا ىذا، يا سيبويو(، كيظهم الضم ا٤بقدر ُب تابعو، ٫بو: )يا ىذا الكمٙب(، ك)يا 

 ، كفيو قاؿ ابن مالك: 7" سيبويو الفاضل(
يٍفمىدىا
ينىادىل   ا٤ب

يعىم ؼى   ا٤ب
ا *   كىاٍبن   ا٤ب  لىىى    ال ًذم   ُب   رىٍفعًو  قىٍد  ليًهدى

مشبها با٤بضاؼ. فالنكمة، ٫بو: )يا غبلما أك مضافا أك كقد يأٌب ا٤بنادل مفمدا نكمة غّب مقصودة        
شبيها بو، ٫بو: )يا بمييا طبعو(، فيأٌب معمبا منصوبا لفظا، كلامل أك سالد٘ب(، كا٤بضاؼ، ٫بو: )يا فالل ا٣بّب(، 

                                                           

 .29سورة يوسف اآلية - 1
 .31سورة المٞبن اآلية - 2
 .18سورة الدلاف اآلية - 3
 .85سورة البقمة اآلية - 4
 .257ص 3يماجع شمح ابن لقيل لى  ألفية بن مالك، ابن لقيل، ج - 5
 .258ص 3ا٤بصدر نفسو، ج - 6
 .259ص 3شمح ابن لقيل لى  ألفية بن مالك، ابن لقيل، ج - 7
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)يا(، نفسها لتضمنها معُب: )أدلو(، أك فيو دائما، فعل ٧بذكؼ ناب لنو حمؼ النداء، تقديمه: )أدلو( النصب 
 كيقل حذؼ حمؼ النداء ُب ىذه ا٢بالة.

جو ألمل، رأف يأٌب مفمدا لىما موصوفا بابن، كال فاصل بينهما مضاؼ إٔب لىم، أك رما يأٌب ا٤بنادل لى        
ز فيو الضم كالنصب، كالفتح أنسب، فييضم لى  أنٌو مفمد معمفة، أما النصب ٫بو: )يا لىيل بن أٞبد(، فيجو 

)يا لىيلى(، كاألمم أك اللتبار رىمة )ابن زائدة(، فػػػػػ )لىيل( مضاؼ، ك)أٞبد( مضاؼ إليو، فنقوؿ: )يا لىيلي(، 
لىم(، كرذا األمم بالنسبة ذاتو بالنسبة لػػػػػ )ابنة(، فهي رالوصف بابن، كٯبب الضم، إذا راف ا٤بنادل ليس )اسم 

 لىمضاؼ إٔب )ابن(، ٫بو: )يا سعيدي بن أٞبدى(، ك)يا سعيدي ابن جارنا(.
ؿ لى  ك بناء األأك أما إذا جاء ا٤بنادل مكمرا، فيجوز نصب اال٠بْب، ٫بو: )يا درباسى درباسى العمب(،       

ؿ لى  أنٌو مضاؼ، كالعمب ك لة، فنصب األالضم، ٫بو: )يا درباسي درباسى العمب(، أما الثا٘ب فمنصوب ُب رل حا
مضاؼ إليو، أما الثا٘ب فزائد لىتوريد، أما البناء لى  الضم، فعى  التبار االسم مفمدا غّب مضاؼ، فنصب الثا٘ب 

 لطف بياف.أك لى  أنٌو بدؿ 
صب فيكوف مبنيا بالنأك كأجاز النحاة البناء لى  الضم، ُب ا٤بنادل لىضمكرة الشعمية، فكاف التنوين بالضم      

 قوؿ الشالم: و ، ٫ب1منصوبا لى  العىم ا٤بضاؼأك لى  الضم 
 السبلـ 2كليس لىيك يا مطمي   *  سبلـ ا يا سطمه لىيها

إذا جاء ا٤بنادل معمفا بػػػػػ)الػ(، فيتم أف إسباؽ ما= إسباقهما بػ )أيها( لىمذرم، ك)أيتها( لىمؤنث كجوبا، بدكف      
ٍنسىافي مىا قولو تعأب:  وأ٠باء التثنية، كا١بموع، رما قد يسب  باسم اإلشارة، ٫بأف يىحقهما تغيّب مع  يىا أىيػُّهىا اإٍلً

غىرَّؾى ًبرىبّْكى اٍلكىرًيمً 
ًئنَّةي ُب نداء ا٤بؤنث:  ، كُب قولو تعأب3 يىا أىيػَّتػيهىا النػٍَّفسي اٍلميٍطمى

، كُب قولو تعأب ُب نداء 4
سي اتػَّقيوا رىبَّكيمي الًَّذم خىلىقىكيمٍ يىا أىيػُّهىا النَّاا١بمع: 

، كاإلتياف باسم اإلشارة، ٫بو: )يا ىذا اإلنساف الصبور(، 5
فتقديمه: )يا أيها اإلنساف(، فتحذؼ ٘بنبا لىثقل، كاالقتصاد ُب الصوت لدفع ا١بهد، كيبق  استعما٥با لىضمكرة 

)يا(، كتقطع ا٥بمزة كجوبا، ٤بنع التقاء السارنْب، عأب بػػػػػة، فيبق  نداء ا تالشعمية، كال ينطب  ىذا لى  اسم ا١ببلل

                                                           

 .427ص 2الدركس العمبية، الغبلييِب، جيماجع جامع  - 1
 مطم اسم رجل. - 2
 .6سورة االنفطار اآلية - 3
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فتقوؿ: )يا ا(، كالغالب ُب نداء رب العزة حذؼ حمؼ النداء، كتعويضو ٗبيم مفتوحة مشددة؛ لىداللة لى  
 : 2، كفيها قاؿ ابن مالك1ص ٔببللتوالتعظيم كالتبجيل، كإفماده بأسىوب ٱبت
 .كىشىذ     با    الى هيم     ُب    قىمًًيض *   بًالتػ ٍعوًٍيض       كىاألىٍرثػىمي       الى هيم  

اًت كىاأٍلىٍرضً ك اقيًل اللَّهيمَّ فىاًطرى السَّمى كقولو تعأب:        
، فالنداء بىفظ )الىهم(، كجاء نداء آلم، ُب: )يا 3

ى  الندرة، ١بواب لى  سؤاؿ مطمكح، فاطم السموات كاألرض(، كقد ٚبمج )الىهم( لن النداء؛ لتكوف لىداللة ل
كإذا جاء ا٤بنادل اسم لىم، ٩با زاد فيو العمب األلف كالبلـ لىتعميف، ٫بو: )الفضل كالعباس(، فيحذؼ التعميف 

 كجوبا لند النداء، فنقوؿ: )يا فضل، كيا لباس(.
4كيٍنتي تػيرىابنا  يىا لىٍيتىًنيكيأٌب حذؼ ا٤بنادل بعد )يا( ُب مواضع رثّبة، رقولو تعأب:       

 :كقولو تعأب ، يىا
لىٍيتىًني كيٍنتي مىعىهيٍم فىأىفيوزى فػىٍوزنا عىًظيمنا

، كُب قولنا: )يا ألاف ا، فمن يعْب العبد الضعيف(، فيأٌب ا٤بنادل 5
(، كأما ُب ا٤بثاؿ اك مقدرا، ففي اآلية األ لثالث: )يا أناس(، ٔب، ٲبكن القوؿ: )يا لباد ا(، كُب اآلية الثانية: )يا قـو

غّب أف الغبلييِب التربىاػ الياءػ حمؼ تنبيو لىسامع إٔب ربلـ ا٤بتكىم، فتخمج لن أصىها لىداللة لى  النداء إال إذا  
(، كإال رانت لىتنبيو يىا ، رقولو تعأب: 6راف ما بعدىا فعل أمم، ٫بو: )أال يا اسجدكا(، كتقديم ا٤بنادل: )يا قـو

ميوفى لىٍيتى قػىٍوًمي يػىٍعلى 
7. 

 8رما التص تابع ا٤بنادل بأحكاـ، نوجزىا فيما يىي : 
إذا راف التابع لىمنادل مضموما مضافا، ٫بو: )يا رجل صاحب ماؿ(، فػػػػػػػ )صاحب(: مضاؼ، ك)ماؿ(:  -

مضاؼ إليو، كجب نصبو دائما، كما جاء لى  غّب ىذا الوجو، فيجوز رفعو كنصبو، را٤بضاؼ ا٤بعمؼ، بػػػػػػػ )الػ(، 
لطف، ٫بو: أك توريد أك )يا فٌب ا٢بسني ا٣بى (، كرذلك ما راف مفمدا من نعت أك و: )يا فٌب ا٢بسنى ا٣بى (، ٫ب

(، ك)يا رجل لىيله(، أك )ا٢بكيمي(، أك )يا لمم ا٢بكيم(،  (، ك)لممى )لىيبلن(، كٯبب نصب البدؿ أك )يا لممه لممه
ئما منصوب اإللماب، إف راف مضافا، ٫بو: )يا زيد أبا لبد ا٤بعطوؼ، إذا راف ا٤بنادل معمبا منصوبا، فتابعو داأك 
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قىت: )يا أبا لبد ا ٕبذؼ ا٤بنادل(، أما ما جاء معمفا بغّب )الػػ(، و ا(، ك)يا زيد أبا لبد ا(، كٯبب النصب ل
لمجل الكمٙبي(، فيجب بناؤه لى  الضم، ٫بو: )يا كلد كرمٙب(، أما تابع )أم، كأية، كاسم اإلشارة(، ٫بو: )م أيها ا

)يا أيتها ا٤بمأة الكمٲبة(، )يا ىذا اإلنساف العظيم(، فبل يأٌب بعدىا تابع إال معمفة، فػػ )أم( منادل مفمد مبِب لى  
 الضم، ك)ىا( زائدة، ك)المجل( صفة ممفولة، كمنو فحكم التابع المفع معمبا.

 كرما أشمنا فيما سب  فا٤بنادل أنواع، كىي: -
ا٠با معتل اآللم، كصفة، أم: اسم فالل، كاسم أك إٔب ياء ا٤بتكىم، كيأٌب ا٠با صحيحا، ا٤بنادل ا٤بضاؼ  -1

 مفعوؿ، كصيغة مبالغة.
ا٤بنادل ا٤بضاؼ إٔب ياء ا٤بتكىم، كجب إثبات الياء ا٤بفتوحة، ٫بو: )يا فتام(، )يا قاضي(، ٘بنبا لىثقل، كالتقاء  -أ

 السارنْب، كتوإب ا٤بقاطع ا٤بتشاُّة.
 :1جوأك الصحيح ا٤بضاؼ إٔب يا ا٤بتكىم، كفيو لدة  ا٤بنادل -ب

 وحذؼ ياء ا٤بتكىم، كاالرتفاء بالكسمة السابقة ٥با، ٫بو جو استعماال ُب ىذا الباب، كىك أرثم األو : كىالأك     
يىا ًعبىاًد فىاتػَّقيوفً قولو تعأب: 

ة، فيكوف النط  ٔب قد استغِب ُّا لن الثانيك ، فاقتصادا ُب ا١بهد، ٪بد أف الياء األ2
يىا ًعبىاًدمى الًَّذينى أىٍسرىفيوا قولو تعأب:  والنط  ُّا مستحسنا كسهبل، أم ٨بففا، كيقل رذلك إثباهتا سارنة، ٫ب

عىلىى أىنٍػفيًسًهٍم 
اإلسكاف ُب باب أك ُب زيادة الكمية الصوتية، كقد يأٌب ا٢بذؼ أك ، فبل يؤثم السكوف ُب النط  3

 جابة ا٤بنادل لندائك.باب اإللبار، أم لدـ انتظار است
: رما ثبتت مفتوحة، ٫بو: )يا لبادمى(، لىفت انتباه ا٤بنادل، كضماف إصغائو، كٯبب إثباهتا كإسكاهنا ثانيا     

(، كقد تقىب الياء ألفا، كالكسمة فتحة، لىداللة لى  التحسم  لىداللة لى  الصفة، ٫بو: )يا مكممي(، ك)يا مكممي 
ٍنًب اللَّوً يى قولو تعأب:  وكالندـ، ٫ب ا حىٍسرىتىا عىلىى مىا فػىرٍَّطتي ًفي جى

، رما كرد ُب شمح الشافية، أف الياء 4
ا٤بشددة من )يا بٌِب(، ك)يا بٌِب(، أما الكسمة فىم تمد، ٢بذؼ ياء ا٤بتكىم، لتجنب توإب األمثاؿ، إذ األصل )يا 

(، أما الفتح ففيو كجهاف، األ فتحذؼ ٘بنبا لىثقل )يا بنيا(، كلدـ داللتها لى  ما ؿ: إبداؿ ياء ا٤بتكىم ألفا، ك بنٍييى
ٕبذؼ الياء الثانية ُب )بنيي(، كإدغاـ السارنة ُب ياء ا٤بتكىم )بٌِب(، كفتحها؛ ألنو األصل، أك يفيد ُب الكبلـ، 
 جو ياء ا٤بتكىم ُب النداء.أك كجو من أك ٫بو: )يدم (، 
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لغات لند إضافتهما إٔب )ياء ا٤بتكىم(، فينطب  لىيها ما جاء  : أما ُب نداء )أب، كأـ(، فقد كردت لدةثالثا     
أك ُب ا٤بنادل الصحيح، من رسم كفتح، كإبداؿ الياء ألفا، رما جاء فيها إجازة تعويض الياء بتاء مكسورة 

، فيجوز فيهما، رما ٯبوز فيهما ما سب ،  ومفتوحة، كىذا ما التص بو نداء )أب، كأـ( دكف غّبٮبا، كى غّب الـز
بْب التاء كاأللف؛ ألف األلف جاءت أك )لمض(، كال ٲبكن ٝبع الياء مع التاء؛ ألف األلّبة لوض،  ويو فهىكل

 : 1قوؿ الشالم وبإبداؿ الياء إال ما قد يأٌب لىضمكرة الشعمية، ٫ب
 * لنا أمل ُب العيش ما دمت لائشايا أبٍب ال زلت فينا فإ٭با 

عوىض لىضمكرة الشعمية، رما ٪بد ا١بمع بْب التاء كاأللف، ُب البيت فنبلحظ ا١بمع بْب تاء العوض، كياء ا٤ب
 : 2لىشالم نفسو

 لكاساأك أنا را * أبتا لىيك  تقوؿ ابنٍب: قد إ٘ب
ا٤بندكب، كمن أك ا٤بستغاث أك غّب أف ىذه األلف ليست من إبداؿ الياء، بل جاءت لىداللة لى  ا٤بنادل البعيد، 

 اء التأنيث السارنة، ١بواز إبدا٥با ُّاء الوقف، ٫بو: )يا أبو، كيا أمو(.النحاة من جعىها )أم التاء(، ت
: ا٤بنادل ا٤بضاؼ إٔب ياء ا٤بتكىم، فيجوز فيو الفتح كالكسم، كحذؼ الياء كاإلبداؿ باأللف، فيكوف رابعا     

فعى  حذؼ الياء، ٢بذؼ األلف ا٤بنقىبة لن الياء، كجاءت الفتحة لىداللة لىيها، أما الكسم أك الفتح لؤلصل، 
َـّ الى تىٍأخيٍذ بًًلٍحيىًتي كىالى ًبرىٍأًسيقولو تعأب:  و٫ب نػىؤي قىاؿى يػىبػٍ

قىاؿى اٍبنى أيَـّ ًإفَّ اٍلقىٍوـى ، كقولو تعأب: 3
اٍستىٍضعىفيوًني

 :5قوؿ الشالم و، بتثبيت الياء ُب قولنا )يا ابن لإب(، )يا ابن ألي(، كلىضمكرة الشعمية، ٫ب4
 مي كيا شقي  نفسي* أنت لىقتِب لظهم شديديا ابن أ

(، ك)ابن لم، كابنة لم( ا٠با كاحدا مبنيا لى  الفتح، كىذا ما أشار  ، كانتـؤ كقد الترب سيبويو، كالبصميْب أف: )ابنـؤ
، "إليو الزجاج، بقولو: )ألف الكسمة جاءت بعد حذؼ الياء(، إذ قاؿ ُب االرتشاؼ:  كأصحابنا يعتقدكف أف ابنـؤ

ـ، كابن لم، كابنة لم، حكمت ٥با العمب ٕبكم اسم كاحد، كحذفوا الياء رحذفهم إياىا، من أحد لشم إذا كابنتؤ 
 : 7قوؿ الشالم و، كقد ٘بيز الضمكرة الشعمية، إثبات األلف ا٤بنقىبة لن الياء، ٫ب6"أضافوه إليها
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 ي * ال ٱبمؽ الىـو حجاب مسمعييا ابنة لما ال تىومي كاىجع
)ا٤بستغاث(،  وشدة، فمن طىبت منو اإللانة، ىأك كىي دلوة لئللانة من دفع ببلء غاث: المنادل المست -2

كا٤بطىوب لو اإللانة، يسم  )مستغاثا لو(، كيستعمل فيها من أدكات النداء )يا(، مع لدـ جواز حذفها، كال 
ضمما، ٩با يوجب فتح حذؼ ا٤بستغاث، كٯبب إلماؿ )يا(، ُب إطالة الصوت، كغالبا ٯبم ببلـ مفتوحة، لوقولو م

: )يا  لىمسىمْب(، كقد -رضي ا لنو-رقوؿ لمم بن ا٣بطاب البلـ معو، أما ا٤بستغاث لو، فحذفو كاجب،  
معطوفا لى  مستغاث، ٓب أك تكسم البلـ، إذا راف ا٤بستغاث ضمّب متصبل، رػػ)ياء ا٤بتكىم(، فنقوؿ: )يا ٕب(، 

لة ا(، ك)الـ( ا٤بستغاث لو مكسورة دائما لى  أصىها، أما إذا تأت معو )يا(، ٫بو: )يا لنفسي، كلقىيب طا
لو(، كإذا جاء ا٤بستغاث بدكف الـ، فيعوض لنها باأللف، فبل ٯبتمع أك لك  كجاءت متصىة بضمّب، ٫بو: )يا لعمم 

 :2قوؿ الشالمو ، ٫ب1ا٤بعوض كا٤بعوض لنو، كقد تأٌب ىذه األلف لىداللة لى  التوريد، أم توريد االستغاثة
 * كال ٱبمؽ الىـو حجاب مسمعييا ابنة لما، ال تىومي كاىجعي 

رما ٯبوز أف يأٌب ا٤بستغاث بو، كا٤بستغاث ضمّبين، ٫بو: )يا لك ٕب(، كقد يأٌب ا٤بستغاث بدكف ألف كال ياء،   
 : 4قوؿ الشالمو ، ٫ب3كيعامل معامىة ا٤بنادل ا٤بستغاث

 ديبعجيب * كلىغا فبلت تعمض لؤلأال يا قـو لىعجب ال
منادل يعامل ُب أحكامو، را٤بنادل ا٤بستغاث، غّب أنو يأٌب لىتعجب رتعجبك،  وىالمنادل المتعجب منو:  -3

(، ٤با تعجب من رثمة ا٤باء، ! (، ك)يا ماءي ! )يا لىماء(، كٯبوز حذؼ الياء، كتعويضها بألف ا٤بد، فنقوؿ: )يا ماءى 
ها شييا من ايب الذم أصابتو قوباء، فقيل لو أف ٯبعل فيأم راف تمل شييا تستعظمو، فتنادم جنسو، رقوؿ األلم 

، قد ٰبذؼ من ا٤بتعجب منو: )البلـ، 6* ىل تذىنب القوباء الميقو 5يا لجبا ٥بذه الغىيقةريقو، لتذىب فقاؿ: 
كاأللف(، ٫بو: )يا لعجب(، كالتّبت البلـ ٤بناسبة معناىا االستغاثة، فهي الـ التخصيص، تدلل لى  

٨بصوص باستحضار و اللة لى  أنو ٨بصوص، من بْب أنواع ا٤بنادل، كرذلك ا٤بتعجب منو، فها٤بستغاث، لىد
رانت أصىية ٤با جمل حذفها، كنداء ا٤بستغاث بدكهنا،  وغمابتو، كتعترب ىذه البلـ زائدة لتأريد االستغاثة، فى
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بفتحة مقدرة، منع من  كيكوف إلمابو ٦بمكرا لفظا منصوب ٧ببل، كإف راف ا١بم ٕبمؼ جم أصىي، فيكوف النصب
ظهورىا الكسمة، أما الشمكط الثبلثة، فأف يكوف ا٤بستغاث معمبا منصوبا، كأف يكوف معمبا ُب أصىو قبل النداء، 
كقبىها )ال( مذرورة، ك)يا( مذرورة، أما إذا راف مبنيا ُب أصىو، فيبق  لى  حاؿ بناء األصل، كيكوف ُب ٧بل 

 نصب.
لندبة، مصدر ندب ا٤بيت، إذا نيح لىيو، كذرمت لصالو، كمنهم من يمبطها كيقصد باالمنادل المندكب:  -4

يا(، كالتفجع: إظهار أك )كا، )ا٤بتفجع لىيو( بػػ وبالنساء، لعدـ قدرهتن لى  ٙبمل ا٤بصائب، كا٤بنادل ا٤بندكب ى
مداه(، رأنك تدلوه ا٢بزف، كيمل المضي أف )ا٤بندكب، كا٤بستغاث( ليسا مناديْب حقيقة، بل ٦بازا، فقولك: )يا ٧ب

)يا( لىداللة لى  الوجع، ، كيأٌب نداء ا٤بندكب بػػ1لىحضور إليك، كقولك: )يا لىماء(، رأنك تدلوه لتتعجب منو
)يا(، إذا اجتنب الىبس مع افجعتاه(، كقد ينادل ا٤بندكب بػػ)ىاء( السكت، )ك ه، كٖباصة إذا زاد ا٤بنادل بػػأك كالت

اسم موصوؿ(، فبل ٯبوز )كا ىذاه(، كال: )كا من أك دل ا٤بندكب، )اسم إشارة، النداء ا٢بقيقي، كال يأٌب ا٤بنا
 ،) )كا من حفم بيم زمزماه(، أك ذىباه(، إال إذا جاء ا٤بوصوؿ، ما اشتهم بو ا٤بنادل، ٫بو: )كا من حفم بيم زمـز
راف ا٤بنادل منػتهيا باأللف،   كتسم  األلف ا٤بوصولة با٤بنادل بػػ )ألف الندبة(، إذ تأٌب لبياف األٓب كالتوجع، فإذا

، فمن لبلؿ 2حذفت ألجىها، ٫بو: )كا موساه(، كمن الكوفيْب من أجاز قىب األلف )ياء(، فنقوؿ: )كا موسياه(
 جو، كىي:أك ما سب ، نقوؿ إف ا٤بنادل ا٤بندكب يأٌب لى  ثبلثة 

 التوجع، ٫بوؾ )كا أ٤با(.أك أف ٱبتم بألف زائدة لتأريد التفجع  -1
تم بألف زائدة، كىاء السكت، ٫بو: )كا أ٤باه(، فإف راف ا٤بنادل موصوال، كجب حذؼ ا٥باء، إال أف ٱب -2

رسمىا ٤بنع التقاء أك  لىضمكرة الشعمية، رقوؿ ا٤بتنيب: )كا حم قىباه ٩بن قىبو شبم(، فتضم تسبيها ٥با ُّاء الضمّب 
 . 3السارنْب

إال معمفة غّب مبهمة، فبل يندب االسم النكمة، ٫بو: )كا أف يبق  لى  حالو: )كا أٓب(، فبل يأٌب ا٤بندكب  -3
رجل(، كال ا٤بعمفة ا٤ببهمة، كالنكمة ا٤بهمة ال تأٌب متفجعا لىيها، إ٭با قد تأٌب متوجعا منها، ٫بو: )كا مصيبتاه(، ُب 

 مصيبة غّب معينة.
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أك الضم إف راف لىما مفمدا  فإف ٓب يزاد باأللف ُب آلمه جاء مبنيا لى "كحكم إلمابو حكم غّبه من ا٤بنادل، 
شبيها با٤بضاؼ، كجب نصبو، أك نكمة مقصودة، ٫بو: )كا لمم(، ك)كا رأس(، ُب ٧بل نصب، كإف جاء مضافا 

  .1"النكمة ا٤بقصودة، ٫بوؾ )كا ماما( كالشبيو )كناشما راية الفمقاف(، كمثىهما .٫بوؾ )كا لادـ الدين(
ت كتىيينو، كصوت رليم، أم: سهل كلْب، فملم: أصل يدؿ لى  تمقي  الصو "الَبليم: المنادل المرخم:  -5

 ، كفيو قاؿ اممؤ القيس:2"رقة كإشفاؽ، كمنو الكبلـ المليم، أم: المقي 
 ـ تفٌَب لن ذم غمكب لصم*  رليم الكبلـ قطيع القيا  

تغيّب، فا٤بنادل حذؼ آلم ا٤بنادل، رقولك لند دلاء سعاد: )يا سعا(، كالَبليم " وأما تمليم النداء فه      
اذكؼ آلمه يسم : )ممٟبا(، أم أنٌو تغّب بالنداء أم تصغّب ا٤بنادل، ٕبذؼ آلمه لىتخفيف ال لئللبلؿ، فقد 

قوؿ ألمايب و أرثم، كٲبكن القوؿ إف ا٢بذؼ قد يأٌب ُب آلم ا٤بقطع ا٤بنبور، ٫بأك حمفْب أك يأٌب ا٢بذؼ ُب حمؼ 
، 3"ة(، كقوؿ آلم أللمابية رانت تتغُب ٗبزاياىا: )يا ألمايب دلي ما أنت فيو(البنو لامم: )يا لاـ صداقة الىييم ندام

فنبلحظ حذؼ الماء من آلم اسم العىم، كحذؼ التاء من آلم النكمة ا٤بقصودة، كيكثم الَبليم لند العمب، ُب 
فة بالعىمية؛ ألٌف ا٤بنادل ا٤بختـو بتاء التأنيث، كقد يأٌب الَبليم ُب مواضع ألمل، شمط أف يكوف ا٤بنادل معم 

 ا٤بنادل ا٤بملم قسماف:
بالنداء، كال أك بالعىمية أك نكمة مقصودة معمفة أك ٦بمد من تاء التأنيث، إذ يعترب لىما فيتعمؼ بالعىمية،         

يصح تمليم النكمة اصنة، كىي غّب ا٤بقصودة، كال يأٌب مستغاثا ببلـ ا١بم، فإف حذفت البلـ جاز الَبليم، رما 
)يا متكربا ٔباىو(، أك )يا بنيٍب(، أك يصح الَبليم ُب ا٤بندكب، كُب ا٤بضاؼ، كشبيهو، ٫بو: )يا أىل البيت(، ال 

كأف ال يكوف من  -سيأٌب ذرمىا الحقا -أف ال يأٌب ممربا )يا سيبويو(، أف ال يكوف من األ٠باء البلزمة النداء
الشمكط ا٤بختصة با٤بنادل اَّمد من تاء التأنيث، فيجب أف  أماك"األ٠باء ا٤ببنية أصبل قبل النداء ٫بو: يا لداـ(، 

يأٌب نكمة مقصودة بالعىمية، دكف غّبىا، ٫بو: )يا سآب(، فتقوؿ: )يا ساؿ(، فاَّمد من التاء ال يأٌب نكمة مقصودة 
االسم الثبلثي  فا٤بتصل بتاء التأنيث، قد يأٌب نكمة مقصودة، ٫بو: )يا مسافمة(، فتقوؿ )يا مسافم(، ال ٯبوز تمليم

أك اَّمد من تاء التأنيث فيجب أف يأٌب رباليا فأرثم، فنقوؿ: )يا سعد(، دكف تمليم، فا٤بختـو بالتاء يملم ثبلثيا 
اذكؼ من ا٤بملم اَّمد من تاء التأنيث ا٢بمفاف األلّباف، شمط أف "، ك4"أرثم، ٫بو: )يا ىبة(، نقوؿ: )يا ىب(
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، يا لىد(، كقد يأٌب ا٢بمؼ األلّب يسبقا ٕبمؼ مد زائد رابعا فأر ثم، ٫بو: )لمماف كلىدكف(، فنقوؿ: )يا لممى
ٮبزة أصىية، ٫بو: )أ٠باء(، فنقوؿ: )يا أسم(، ألنو ال ٯبب  االقتصار، كٯبوز حذؼ آلم ا٤بثُب كا١بمع، مع إبقاء 

كالنوف فيمنع تمليمو، كتمليم  واكا٢بمرة ا٤بناسبة، ٫بو: )يا لمماف، يا لمم(، ك)لممين، يا لمم(، أما ا٤بمفوع بال
ا٤بمربات ا٤بزجية قد يؤٌب أف التربت ألبلما ٫بو: )لالويو، يا لاؿ(، كرذا ا٤بمرب العددم )تسعة لشم، يا تسعة(، 

  .1"لكن البد من إتياف قمينة قوية تدؿ لىيهما ٤بنع الىبس، لكنو يبق  قائما لذا منع النحاة تمليم ا٤بنادل ا٤بمرب
 ٤2بملم لى  لغتْبكيأٌب ا٤بنادل ا: 
مكسورا، فنقوؿ: )يا أك ٧بذكفا أك : تبق  حمرة آلمه لى  ما رانت لىيو قبل ا٢بذؼ، إذا راف مضموما لىك األ

(، كىي األرثم شيولا، كتسم : )لغة من ينتظم(، أم ينتظم ا٢بمؼ  (، كُب: )يا جعفم، يا جعفى منصور، يا منصي
 اذكؼ، كيعترب موجودا.

مرتو حمرة ا٢بمؼ اذكؼ، كرأنٌو موجود، فنقوؿ منادل مبِب لى  الضم ا٢بمؼ اذكؼ : أف تكوف حالثانية
لىَبليم، كىي: )لغة من ال ينتظم(، أم أٌف ا٢بمؼ اذكؼ غرب منتظم، فيعترب ا٢بمؼ قبل اذكؼ آلمىا فيبُب 

.) ، يا جعفي  لى  الضم، ٫بو: )يا منصي
غّبىا ٩با يستدلي موقعها ُب أك لرب أك داء فقط، فبل تأٌب مبتدأ كىي أ٠باء جاءت لىن أسماء لزمت النداء: -6

جاءت ٠بالية ال يقاس لىيها، كمنها ما جعىوىا لى  كزف )مفعبلف(، كمنها )يا نوماف(، "ا١بمىة إلمابو، كمنها ما 
، )يا لؤماف(، لكثّب الىـؤ رما قالوا )يا ٨ببثاف، كيا مؤلماف كيا مارعاف(، ك)يا مكذ باف، كيا مطيباف، كيا لكثّب النـو

أما ُب شتم ا٤بؤنث )يا ك"، ُب شتم ا٤بذرم، 3كيا فس ، يا غدر، كيا لكع( -مكمماف(، كتأنيثهما بالتاء، ك)يا لبت
لكاع، كيا فساؽ، كيا لباث(، لى  كزف )فعاؿ( من رل فعل ثبلثي، ك)لكع(، أم: )لـؤ كٞب (، كتقاؿ لىصيب، 

من األ٠باء الٍب لزمت النداء، كجاءت ٠بالا لن "، ك4"صغّب العىم كالعقلكمنها تطى  لى  الكبّب، إذا أريد بو 
تأٌب بضم الفاء )فل(، كقد التربىا أىل الىغة رناية "ك ،5"العمب، )يا فل(، ك)يا فىة(، ٗبعُب )يا رجل( ك)يا اممأة(

ينتة(، )يا فىة، الصدؽ لن مفمد معْب، من جنس اإلنساف، ك)فىة(، بضم الفاء كفتح الثا٘ب، ٫بو: )يا فل، العىم ز 
يهدم إٔب الرب(، كمن العىماء من التربٮبا من أ٠باء األلبلـ لئلنساف، ٫بو: )يا ٧بمد(، فيعتربكنو نكمة مقصودة، 
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٫بو: )يا رجل كيا فتاة(، كما ما يهمنا أهنما ٕبكم ا٤بنادل مبِب لى  الضم ُب ٧بل نصب، كال يؤت  ُّما لىنداء إاٌل 
مشبها با٤بضاؼ، كال نكمة غّب مقصودة، أم أهنا ال تأٌب منادل منصوبا أك  مضافا لضمكرة شعمية، فبل تأٌب

 .1"مباشمة، إذ ما كرد ُب ٠بالها، اقتصارىا البناء لى  الضم
كمن األ٠باء الٍب تىـز النداء، كقد ممت من لبلؿ ما سب ، فكانت ٩با جعل لىنداء، دكف غّبه من الصيغ       

 :2الواردة ُب الكبلـ، كىي
رما سب ، بعد حذؼ الياء، كإثبات الكسم. فإتياهنما بصيغة )يا أك  أيب كأمي: لند اتصا٥بما بتاء التأنيث  -

 أبت ذرماؾ ٛبؤل قىيب(، ك)يا أمت، دمت لنا لزا(، إلزامهما النداء.
قولو  ومن األلفاظ البلزمة لىنداء، ٫بو )الىهم(: ا٤بختومة ٗبيم مشددة، ٫بو: )الىهم ال رض  إاٌل رضاؾ(، فه -

3قيًل اللَّهيمَّ مىاًلكى اٍلميٍلًك تػيٍؤًتي اٍلميٍلكى مىٍن تىشىاءي كىتػىٍنزًعي اٍلميٍلكى ًممٍَّن تىشىاءي تعأب: 
،  )كُب إلماُّا نقوؿ: )ا

لفظ جبللة مبِب لى  الضم ُب ٧بل نصب، كا٤بيم ا٤بشددة ا٤بفتوحة لوض لن حمؼ النداء )يا(، لشذكذ ا١بمع 
 بينهما.

 :ٙبدثنا فيما سب  لن )راف كألواهتا( بالتبارٮبا مورفيمات حمة، تدلل لى  الكبلـ فتغّب من  خبر كاف
داللتو، من حيث ا٤بعُب، كداللتو الزمنية رذلك، ُب ا٤باضي كُب ا٢باؿ بالتبارىا مورفيمات متصمفة ُب ا٤باضي 

مىة اال٠بية تمفع االسم، كيسم  كا٤بضارع، ال تتصمؼ إٔب األمم، ٩با جعىها أفعاال ناقصة، كبدلو٥با لى  ا١ب
ا٠بها، كتنصب ا٣برب، كيسم  لربىا، كينتصب ا٣برب لى  ا٤بفعولية؛ ألف النصب يأٌب لى  ا٤بفعولية كما شاُّها، 
فخرب راف يأٌب ٗبثابة ا٤بفعوؿ بو ُب ا١بمىة الفعىية، كراف ا٣برب قبل )راف(، لىيو ٗبثابة ا٤بسند إليو، لذا استوجب 

من الفالىية، الٍب تستدلي المفع لوجوده ُب ممرز القوة، من حيث لمىو ُب اإلسناد، كبدلوؿ المفع بالتباره 
)راف( لىيو لمىت فيو، كلمىو فدلل إٔب باب ا٢بياد، ٩با يستوجب النصب، كتأٌب الفتحة لبلمة إلمابية لتدؿ 

قد ٙبذؼ ُب أحواؿ لديدة، لىيو، فيكوف النصب بػػػػػ )راف( الظاىمة ُب ا١بمىة أم غّب ا٤بضممة، ألٌف راف 
 ٙبذؼ جوازا مع ا٠بها، كال يعوض لنها.أك فتحذؼ جوازا كحدىا، كيبق  ا٠بها كلربىا، كيعوض لنها بػػػػػ )ما(، 

عيٍسرىةو فػىنىًظرىةه ًإلىى مىٍيسىرىةو  ككىًإٍف كىافى ذي قولو تعأب:  وقد يأٌب راف فعبل تاما، إذا ٓب ٰبتج إٔب مفعوؿ، ٫ب"ك      
ره لىكيٍم ًإٍف كيٍنتيٍم تػىٍعلىميوفى  كىأىفٍ  يػٍ تىصىدَّقيوا خى

، كتأٌب بالتبارىا أفعاال لى  لدة معاف لؤلفعاؿ، كالتربىا سيبويو 4
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، كقد كردت راف كألواهتا ٦بتمعة، ُب 1"أفعاال لقوهتا، فإذا قىنا: )راف زيد ألاؾ(، رقولك: )الكائن آألاؾ زيد(
لىي لاتبا، كأصبح الربد شديدا فالىم، كبات زيد  واألمّب راربا، كٓب يزؿ أبتقوؿ قد راف "قوؿ أيب ٧بمد البصمم: 

ساىما، كمن يمد أف ٯبعل األلبار مقدمات، فىيقل ما التار أمثالو، قد راف ٠بحا كائل، ككاقفا بالباب أضح  
با مع رل ، فنجده ذرم إتياف لرب راف منصو 2"السائل، كإف تقل يا قـو قد راف ا٤بطم فىست ٙبتاج إٔب لرب

ألواهتا، كأحوالو من حيث تقدمو لى  االسم )راف ٠بحا كائل(، كتقدمو لى  االسم كلى  الفعل )كاقفا بالباب 
أضح  السائل(، كإمكانية حذؼ ا٣برب )راف ا٤بطم(، كلىيو فا٣برب من حيث التقدٙب كالتألّب يأٌب لى  ثبلثة 

 :3أحواؿ
كىكىافى رىبُّكى قىًديرنا: قولو تعأب م مباشمة، ٫بوأف يأٌب متألما لن الفعل كاالسو األصل، كى -1

، كلمفع الىبس 4
 إذا رانت حمرة اإللماب مقدرة، ٫بو: )راف الضيف أنيسي(، ك)رانت المؤل صادقة(.

نىا نىٍصري قولو تعأب:  ويتوسط الفعل الناسخ كاالسم من جواز تقدـ ا٤بفعوؿ لى  الفالل، ٫ب -2 كىكىافى حىقِّا عىلىيػٍ
ٍؤًمًنينى اٍلمي 

5. 
كىأىنٍػفيسىهيٍم كىانيوا يىٍظًلميوفى قولو تعأب: وتقدـ ا٣برب لى  الناسخ كاالسم، ٫ب -3

، كٓب يمد تقدـ ا٣برب لى  6
 الفعىْب )ليس كداـ(، حسب النحاة، قياسا لى  لس .

، ُب ا١بمىة ا٤بنسولة؛ ألٌف ك٘بدر اإلشارة أٌف أحكاـ التقدٙب كالتألّب ُب ا٤ببتدأ كا٣برب، تتحكم ُب تغٌّب مواضع ا٣برب
أحكامو رخرب ا٤ببتدأ، تبق  رما ىي إاٌل النصب لتشبيهو با٤بفعوؿ، كالتقدٙب كالتألّب ُب لرب راف لى  ما يقبل 

 التقدٙب كالتألّب ُب ا٣برب، الذم فيو ا٤ببتدأ.
االسم لى  الناسخ، ٫بو: رأل ادثوف إمكانية زيادة صورة رابعة، لتقدٙب لرب راف كتألّبه، كىي تقدـ "ك      

 :8، كُب باب توسيط ا٣برب فيأٌب بشمكط7")أصبح التىميذ نشيطا(، فنقوؿ: )التىميذي أصبح نشيطا(
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إذا نفي الفعل بػػػ )ما(، فيجوز توسط ا٣برب بْب الناُب كا٤بنفي، ٫بو: )ما راف دلوؿ البيت دكف إذف(، كٲبنع  -1
 )ما راف لىخطم ا٤بتهور(.تقدٙب ا٣برب لى  )ما( لند البصميْب، ٫بو: 

لىيك إنقاذىا(، )راف لزاما لىيك يتقدـ ا٣برب لى  االسم، إذا اتصل باالسم ضمّب، ٫بو: )راف جديدا  -2
 حَبامهما(.ا
 .1﴾لىٍيسى اٍلًبرَّ أىٍف تػيوىلُّوا كيجيوىىكيٍم ًقبىلى اٍلمىٍشًرًؽ كىاٍلمىٍغًربً قولو تعأب:  وكُب توسط ا٣برب ليس كاالسم، ٫ب -3
 :2قوؿ الشالم وقد يتوسط ا٣برب ُب الفعل )داـ(، لىضمكرة الشعمية، ٫ب -4

 لذاتو بأذرار ا٤بوت كا٥بـم   *ال طيب لىعيش مادامت منعضة   
تػيهيٍم ًعٍندى اٍلبػىٍيًت ًإالَّ ميكىاءن قولو تعأب:  وكٲبنع توسط ا٣برب إذا منعو مانع، ٫ب -5 كىمىا كىافى صىبلى

، فىم ٯبز تقدـ 3
 (، ا٣برب لى  االسم كجوبا ال٫بصاره بػػػػ )إاٌل(.تقدـ )مكاءن 

كُب تقدٙب ا٣برب لى  فعىو، منع البصميوف تقدمها لى  الفعل ا٤بسبوؽ بػػػػ )ما(، لى  حمؼ النفي كا٤بنفي،        
(، كما لو صىة بالنفي ال يتقدـ لى  النفي؛ ألٌف حقو صدر الكبلـ، ٫بو: )مازاؿ، ماداـ(، كٯبوز تقدٲبو لى  )داـ

كحدىا حيث يتوسط بينها كبْب )ما(، ٫بو: )سأبق  ُب البيت ما مستممة دامت الغارة(، كإف سبقت )زاؿ(، بأحد 
فمكع )ما(، ٫بو: )ال يزاؿ(، ك)لن يزؿ(، ك)ٓب يزؿ(، فهي ال تعمل لمل )ما(، فيجوز تقدٙب مفعو٥با لى  فعىها، 

ا تقدٙب لرب )ما زاؿ(؛ ألٌف زيادة )ما(، لىفعل داللة لى  ٫بو: )منهمكا ال يزاؿ الفارس(، غّب أٌف الكوفيْب أجازك 
إثبات ا٤بعُب كال نفيو، غّب أٌف غّبىم التربكا لفظ النفي أقول من ا٤بعُب، فمنعوا تقدٲبو، فمع منع تقدٙب ا٣برب لى  

(، لكونو جامدا )ما داـ(، اتف  لىيو كمعها )ما راف(، بالتبار النفي، غّب أهنم اتفقوا لى  جواز تقدٲبو لى  )ليس
هيمٍ قولو تعأب:  وأقول شبها با٢بمؼ لى  شبهو بالفعل، ٫ب أىالى يػىٍوـى يىٍأتًيًهٍم لىٍيسى مىٍصريكفنا عىنػٍ

4 ،) ، فأتت )يـو
 .5لربا مقدما، قياسا لى  جواز تقدـ لرب ليس لى  ا٠بها، فقد يتقدـ لىيها مثىها، مثل )راف(

  شبو ٝبىة:أك ٝبىة أك مفمدا، جو من حيث رونو أك كقد يمد لرب لى  لدة 
                                                           

 .145سورة البقمة اآلية - 1
 1، ج٧بمد البقالي، دار الفكم لىطبالةٓب ينسب لقائل معْب. أك ضح ا٤بسالك أللفية بن مالك، ابن ىشاـ، ٙبقي  يوسف الشيخ  - 2
 .239ص
 .35سورة األنفاؿ اآلية - 3
 .8سورة ىود اآلية - 4
بعمل فعل ٧بذكؼ مقدر لى  معُب ا٣برب، كمن الترب نصب يـو لكونو ظمؼ فتعمل فيو ركائع الفعل. الىباب  كمن النحاة من الترب نصب يـو - 5

-ق1416)كم الىباب ُب لىل البناء كاإللماب، ٧بب الدين أبو البقاء بن ا٢بسْب بن لبد ا العبكمم البغدادم، ٙبقي  لبد اإللو الٌنبهاف، دار الف
 .169-168ص 1ـ(، ج1995
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ما جاء رىمة كاحدة، ال ٝبىة، كال شبو ٝبىة، فيكوف ا٠با مفمدا، ٫بو: )راف الطفل باريا(،  الخبر مفرد: -أ
فينصب بالفتحة الظاىمة لى  آلمه، كيكوف ا٣برب مثُب، ٫بو: )أمس  الطفبلف نشيطْب(، فجاء ا٣برب منصوبا بالياء 

ا٣برب ٝبع مؤنث سآب، ٫بو: )رانت الفتيات سا٤بات(، فنصب بالكسمة نيابة لن لىداللة لى  ا٤بثُب، كيكوف 
الفتحة؛ لىداللة لى  ا١بمع، كينصب بالفتحة إذا راف ا٣برب ا٤بفمد ٝبع تكسّب، ٫بو: )ظل العىماء حكماء(، كقد 

اٍلحىقُّ قيٍل لىٍستي عىلىٍيكيٍم  وكىكىذَّبى ًبًو قػىٍوميكى كىىي قولو تعأب:  وتكوف الفتحة مقدرة ُب إلماب لرب راف، ٫ب
ًبوىًكيلو 

 .2، فجاءت الفتحة مقدرة لى  الكسمة التصاؿ ا٣برب ٕبمؼ ا١بم1
ؿ ك)حياتو(: مبتدأ أك : فيكوف ٝبىة ا٠بية، ٫بو: )راف السائل حياتو بائسة(، ك)السائل(: مبتدأ الخبر جملة -ب

)حياتو بائسة(، كال بد من كجود ركابط بْب ا١بمىة  ا١بمىة اال٠بية: وؿ فهك ثا٘ب، ك)بائسة(: لربه، أما لرب األ
 ، كالمابط إما:3اال٠بية الواقعة لربا لكاف، كا٠بها

 أف يأٌب ضمّبا بارزا، ٫بو: )رانت ا٢بديقة أزىارىا رائعة(. .1
 أف يأٌب ضمّبا مستَبا مع ا٣برب ٝبىة فعىية، ٫بو: )الطالب يعد لبلمتحاف(. .2
 لسىع الغالبة بيعت(، كتقديمه: )الغالبة منها بيعت(.أف يأٌب ضمّبا مقدرا، ٫بو: )رانت ا .3
4. .)  اسم إشارة، ٫بو: )راف ا٢بل ذلك األمم اتـو
مىا اٍلقىارًعىةي .اٍلقىارًعىةي قولو تعأب:  وتكمار ا٤ببتدأ بىفظو، ٫ب .5

4. 
ديمه ماضيا بعد كيأٌب ا٣برب ٝبىة فعىية، ٫بو: )راف اإلماـ يىقي الدرس(، كاألرثم أف يأٌب فعبل مضارلا، كتق -ت

)راف كأمس  كأضح ، كظل كبات، كصار(، كيكثم اقَبانو بػػػػ )قد(، ُب رونو ماضيا، ٫بو: )أمس  الفبلح  قد 
ًإٍف كىافى كىبػيرى عىلىٍيكيٍم مىقىاًميقولو تعأب:  و، ٫ب5أهنكو العمل(، كتتجمد من )قد(

6. 
 كيأٌب لى  ثبلثة أنواع: الخبر شبو جملة: -ث
ًنيفنا كىمىا كىافى ًمنى اٍلميٍشرًًكينى قولو تعأب:  ومن جار ك٦بمكر، ٫بشبو ٝبىة  -1 قيٍل بىٍل ًملَّةى ًإبٍػرىاًىيمى حى

7. 

                                                           

 .66نعاـ اآليةسورة األ - 1
 .58يماجع األفعاؿ الناسخة، ٧بمدم فماج ا٤بصمم، ص -2

 .58األفعاؿ الناسخة، ٧بمدم فماج ا٤بصمم، ص - 3
 .2، 1سورة القارلة اآلية - 4
 .351ص 2جامع الدركس العمبية، الغبلييِب، ج -5

 . 71سورة يونس اآلية - 6
 .57سورة البقمة اآلية - 7
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شبو ٝبىة بظمؼ، ٫بو: )راف ا٤بصىوف دالل ا٤بسجد(، فشبو ا١بمىة ُب ٧بل نصب لرب راف، كٯبوز تقدٙب  -2
ك)راف لند العصم ا٤بولد(، كرذلك ا١بار  شبو ا١بمىة لى  االسم، فنقوؿ: )راف دالل ا٤بسجد ا٤بصىوف(،

 كاَّمكر، ٫بو: )راف زيد مقيما لندؾ(، فنقوؿ: )راف لندؾ زيد مقيما(.
 قولو تعأب:  وكما ٲبكن قولو لى  لرب راف، إنو ٲبكن زيادة الباء ُب لربىا كمعها ليس، ٫ب أىلىٍيسى اللَّوي

بًأىٍحكىًم اٍلحىاًكًمينى 
 نفي، ٫بو: )ما راف ٗبجرب(.أك بنهي ، كتزاد ُب راف إذا سبقت 1

(، كقولنا: )راف قادـ كال لوؼ باد لى   واكرما ٯبوز زيادة ال - ُب لربىا، ٫بو: )راف كال ٧بالة صادؽه
كجهو(، فتكوف الزيادة لتشبيهو با٢باؿ، رما تدلل لىيو )الـ ري(، لىداللة لى  ا٤بفعوؿ لو، كقد ال تكوف لىداللة 

مىا كىافى اللَّوي لًيىذىرى اٍلميٍؤًمًنينى عىلىى مىا أىنٍػتيٍم عنيك(، فبل ٯبوز ا٣برب، أما قولو تعأب: لىيو، ٫بو: )راف قادما لي
عىلىٍيوً 

قولو  و، رما يأٌب بعد )إاٌل(، ٫ب3، فا٣برب ٧بذكؼ تقديمه: )مميدا(، كمن الكوفيْب من الترب )ليذر(، لربا2
ةن كىمىا كىافى النَّاسي ًإالَّ أيمَّةن كى تعأب:  اًحدى

 ، كال ٲبكن أف يقـو مقاـ االسم مسند، ال ٯبوز اإلسناد إليو.4
قد تأٌب )راف( تامة، أم تتصمؼ تصمٌفا تاما، كىي: )راف كأصبح كأمس  كأضح ، كظل كبات، "ك -

كصار(، كتأٌب ناقصة، أم ال يأٌب منها إاٌل ا٤بضارع كاألمم، كىي: )ما زاؿ، ما انفك، كما فتئ، كما بمح(، رما 
منها ما ال "، ك5" زائدة ُب الكبلـ لتأريده، فبل ٙبتاج إٔب لرب منصوب، ٫بو: )ممرت بمجل راف قائم(تأٌب

يتصمؼ ٕباؿ، فبل تأٌب مضارلة كال أمما، ٫بو: )ما داـ كما زاؿ(، التصا٥با ُّا، كرل فعل كقع صىة لػػػػ )ما(، التـز 
ا: )فتئ، كبمح، كانفك(؛ ألنو من شمكط لمىها النفي، األفعاؿ الزمة النقص، ٓب تمد تامة، كمعه"، فهذه 6"ماضيو

قد تأٌب لربا لتعويض )راف "، ك7"النفي، فبل تقبل األمم، كال ا٤بصدر؛ لعدـ داللتها لى  حدث لند البصميْب
 .8"كألواهتا( لن ا٤بصدر؛ ألهٌنا ال ٙبتوم مصدرا فجاء ا٣برب لىداللة لىيو، ك٤با جاءت دكف مصدر رانت حمكفا

لداللتها لى  ا٤بفعوؿ بو ُب ا١بمىة الفعىية، فيكوف ا٠بها ٗبنزلة الفالل، كلربىا ٗبنزلة كتأٌب منصوبة؛  -
 ا٤بفعوؿ، فا٤بمفوع بػػػػػ)راف( مشبو بالفالل، كا٤بنصوب ُّا مشبو با٤بفعوؿ.

                                                           

 .8سورة التْب اآلية - 1
 .179سورة آؿ لمماف اآلية - 2
 .172الىباب ُب لىل البناء، ٧بب الدين أبو البقاء، ص - 3
 .19سورة يونس اآلية - 4
 .38الىباب ُب لىل البناء، ٧بب الدين أبو البقاء، ص - 5
 .239ص 1شمح التصميح لى  التوضيح أك التصميح ٗبضموف التوضيح ُب النحو، الوقاد، ج - 6
 فحة نفسها.ا٤بصدر نفسو، الص - 7
 .112ـ(، ص1999-ق1420)أسمار العمبية، رماؿ الدين األنبارم، دار األرقم بن األرقم  - 8
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قد يأٌب لرب راف لىداللة لى  ا٢باؿ، رأف نقوؿ: )راف الولد مميضا(، أم أنو )راف ُب حالة ممض(، "ك -
نصب لى  ا٢باؿ، غّب أنو من شمكط ا٢باؿ ٛباـ الكبلـ، كىذا ما ال يمد ُب روهنا أفعاال ناقصة، كيأٌب فيكوف ال

 .1"ا٢باؿ نكمة، غّب أف لرب راف كمثىو ا٤بفعوؿ الثا٘ب )ظننت(، يأتياف معمفة، كىذا ما ال يىزمو النصب لى  ا٢باؿ
 قوؿ الشالم:و كتأٌب راف ٗبعا٘ب األفعاؿ مثل )جاء(، ٫ب -

 فإٌف الشيخ يهدمو الشتاء  *  اف الشتاء فأد فيو٘بإذا ر
ًإالَّ ًإٍبًليسى أىبىى كىاٍستىٍكبػىرى كىكىافى ًمنى اٍلكىاًفرًينى قولو تعأب:  وكٗبعُب )صار(، ٫ب

قولو  و، كٗبعُب )يكوف(، ٫ب2
اريهي خىٍمسً تعأب:  ًئكىةي كىالرُّكحي ًإلىٍيًو ًفي يػىٍوـو كىافى ًمٍقدى ينى أىٍلفى سىنىةو تػىٍعريجي اٍلمىبلى

، كٗبعُب )كقع(، ٫بو: )راف 3
 .4األمم مفعوال(، أم: )كقع األمم(، كٗبعُب )لى (، ٫بو: )ألمفو منذ راف(

 خبر األحرؼ المشبهة بػػػػػػ )ليس(: -11
)ما، كال، كالت، كإف(، كشبهت )ما( بػػػػػ)ليس(؛ ألهنا تنفي ا٢باؿ، رما تدلل لى  ا٤ببتدأ كا٣برب، "كىي      

كتدلل )الباء( ُب لربىا، رما تدلل ُب لرب ليس، كلىيو شبهت بػ)ليس(، فوجب أف تعمل لمىها، فَبفع ا٤ببتدأ 
ا بىشىرناقولو تعأب:  و، ٫ب5"كيسم  ا٠بها، كتنصب ا٣برب كيسم  لربىا مىا ىىذى

قد ألمىها ا٢بجازيوف، ". ك6
ا بىشىره : باأل٠باء، فقمأ ابن مسعود كأٮبىها بِب ٛبيم؛ لعدـ التصاصهم ، كإللما٥با لمل ليس 7"بالمفع ،مىا ىىذى

 : 8شمكط، كىي
 لدـ تقدـ لربىا لى  ا٠بها، فإف تقدـ بطل لمىها. -1
لدـ تقدـ معموؿ لربىا لى  ا٠بها، فإذا قىنا: )ما أمم ا أنا لاص(، بطل لمىها، كإللما٥با: )ما أنا لاص  -2

فإف توسط معموؿ ا٣برب )ما(، كلربىا  -مؼ جم رما سب  ُب لرب راف٦بمكرا ٕبأك ما أمم ا(، إال ما جاء ظمفا 
 جاز إلما٥با، ٫بو: )ما أنا أمم ا لاصيا(.

 ال تزاد بعدىا )إف(، ٫بو: )ما إف الضيف حاضم(. -3
                                                           

 .71األفعاؿ الناسخة، ٞبدم رورب، ص - 1
 .34سورة البقمة اآلية - 2
 .4سورة ا٤بعارج اآلية - 3
 . 77-74يماجع األفعاؿ الناسخة، ٞبدم رورب، ص - 4
 .119األفغا٘ب، ص أسمار العمبية،  رماؿ الدين -5

 . 12سورة يوسف اآلية - 6
 .363حاشية الصبا لى  شمح األمشو٘ب أللفية بن مالك، ابن الصباف، ص - 7
 .136-135ـ(، ص1999-ق1420)1التطبي  النحوم، لبده الماجحي، مكتبة ا٤بعارؼ ط - 8
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كىمىا ميحىمَّده ًإالَّ رىسيوؿه قولو تعأب:  وأال يقَبف لربىا بػػػ )إال(، ٫ب -4
1 . 

، ا٤بشبهة بػ)ليس(، إتياف لربىا نكمة، ٫بو: )ال رجل حاضما(، فالنصب ُب ا٣برب راف كيشَبط ُب لرب )ال( -5
قمينة لى  أف )ال(، لمىت لمل )ليس(، كما جاء لنفي ا١بنس، أم: )ليس رجل كاحد حاضما(، كيمل الغبلييِب 

كىالى خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم أب: قولو تع و، ٫ب2"ٔب أف هتمل، كيمفع ا٤ببتدأ كا٣برب بعدىا، مع استحسانو أف تكمرك أف األ"
كىالى ىيٍم يىٍحزىنيوفى 

، كأف يأٌب لربىا متألما لن ا٠بها، ٫بو: )ال ضائعا لّب(، كال يقَبف بػ )إال(، لنقضها النفي 3
ا٤بستفاد، كال ٯبوز تقدٙب معموؿ لربىا لى  ا٠بها؛ لكي ال يفصل بينهما، ٫بو: )ال لفيف متذلبل أحدا(، فبل 

 )ال أحد لفيف ظا٤با(، كٯبوز تقدٙب معموؿ ا٣برب شبو ٝبىة.ٯبوز أف تقوؿ: 
ك)إف(، تعمل لمل ليس كيأٌب لربىا نكمة، ٫بو: )إف ا٣بّب ضائعا(، كيأٌب نكمة، ٫بو: )إف لّب ضائعا(،  -6

 كيتألم لن ا٠بها، كال يقَبف بػػ)إاٌل(، كال يتقدـ معموؿ لربىا إال ما جاء شبو ٝبىة.
ا٠بها من أ٠باء أك اف(، كهتمل إف ٓب يكن لربىا ك الزماف، ٫بو: )حْب، كسالة، كاأليأٌب لربىا من أ٠باء  -7

 اف فمار(.أك الت ك  الزماف، كٰبذؼ لربىا، كغالبا ٰبذؼ ا٠بها، ٫بو: )لقد فمكا
كىي أحمؼ ناسخة تدلل لى  ا١بمىة اال٠بية، فتنصب االسم كيسم   اسم األحرؼ المشبهة بالفعل: -12

كيسم  لربىا، كىي: )إٌف كأٌف، رأف، لكن، ليت، لعل(، ٫بو: )إٌف الولد لىقو رمٙب(، فيصّب ا٠بها، كتمفع ا٣برب 
ا٠بها منصوبا بعد أف راف ممفولا، كيبق  ا٣برب ممفولا، كيأٌب ا٠بها ا٠با صمٰبا، فبل يأٌب ٝبىة، كال شبو ٝبىة، 

اىمة، كقد تأٌب لبلمة اإللماب مقدرة، كيأٌب ا٠با مفمدا، ٫بو: )إٌف الطمؼ مبلئما(، فتكوف لبلمة النصب فتحة ظ
 ٫بو: )إٌف الدنيا زائىةه(.

)لعل(، مبِب لى  لصحف حقيقة(، فتكوف )ما( ا٠با لػلتو اك ايأٌب اسم )إٌف( مبنيا، ٫بو: )لعل ما تد"ك       
سمة النائبة السكوف ُب ٧بل نصب، كينصب اسم )إٌف( بالياء، ٫بو: )إٌف الولدين طيباف(، لىداللة لى  ا٤بثُب، كبالك

لن الفتحة، ٫بو: )إٌف ا٤بعىمات فاضبلت(، لىداللة لى  ٝبع ا٤بؤنث السآب، كبالياء ُب ٝبع ا٤بذرم السآب، ٫بو: 
 الد طيبوف(.ك )إٌف ا٤بعىمْب فضبلء(، كبالفتحة لىداللة لى  ٝبع التكسّب، ٫بو: )إٌف األ
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سم إشارة، ٫بو: )إٌف ىذا من ا٤بستحيل(، كقد يأٌب اأك كقد يأٌب ا٠با موصوال، ٫بو: )إف الذم فاز ألوؾ(،       
أىنَّمىا ًإلىهيكيٍم ًإلىوه ضمّبا، ٫بو: )إنٌو رمٙب(، كأما ُب قولو تعأب: 

، فقد رفت )ما( لمل )إٌف(، أما )ليت( فيجوز 1
 قوؿ النابغة:و ، ٫ب2"إٮبا٥با، كإلما٥با أجدرأك إلما٥با 

 نصفو فقطأك امتنا إٔب ٞب  *  ال ليتما ىذا ا٢بماـ لناقالت: أ
فكانت )إذا( اسم )ليت( منصوب باأللف ألنٌو من األ٠باء ا٣بمسة، كتعمل )ما( الكافة لمل ىذه األحمؼ؛      

ييسىاقيوفى ًإلىى اٍلمىٍوًت كىىيٍم يػىٍنظيريكفى  كأنماقولو تعأب:  ولدلو٥با لى  األفعاؿ، ٫ب
، إاٌل )ليت(، فدلو٥با يأٌب 3

 فعاؿ، كىذا االلتصاص جعىها غّب مهمىة بدلوؿ )ما( لىيها.لى  األ٠باء، دكف األ
يأٌب العطف لىيها بالنصب، سواء كقع ا٤بعطوؼ قبل ا٣برب، ٫بو: )إف الدنيا  :العطف على اسم إٌف كأخوتها

قد يمفع ا٤بعطوؼ بعد ا٣برب، إذا  "كاآللمة كسيىة كغاية(، أـ كقع بعده، ٫بو: )إف الدنيا كسيىة كاآللمة غاية(، ك
كالفتاة اف بعد استكماؿ ا٣برب بالتباره لربا ٤ببتدأ ٧بذكؼ، ٫بو: )إف الولد قادـ كالفتاةي(، أم )إٌف الولد قادـ ر

 .4"ٌف كلكن، كأٌف(، فقطإقادمة(، كيأٌب ىذا بعد )
كقد يمفع ا٤بعطوؼ قبل استكماؿ ا٣برب لى  رونو مبتدأ ٣برب ٧بذكؼ، فيكوف لربه ٝبىة معَبضة بْب اسم إٌف      

كلربىا، ٫بو: )إٌف ا٤بسكْب كالسائل، ٕباجة لىمسالدة(، أم )إٌف ا٤بسكْب ٕباجة لىمسالدة، كالسائلي ٧بتاج 
 لىمسالدة(.

تعمل لمل )إٌف( فتنصب االسم كتمفع ا٣برب، كتأٌب لتوريد النفي، مشبهة بعمل  اسم ال النافية للجنس: -13
 :5الفصل بينها ا٠بها الذم يأٌب لى  ثبلثة أقساـ )إٌف( ُب توريد اإلثبات، كيأٌب ا٠بها نكمة، كال ٯبب

ما ينوب لنها، ٫بو: )ال رذب أك فبل يأٌب مضافا، كال شبيها با٤بضاؼ، كيأٌب لى  الفتحة  اسم )ال( مفرد: -أ
 ونافع(، فالفتحة ظاىمة لى  رذب ألنٌو اسم مفمد، ك)ال ألداء ٧ببوف(، فجمع التكسّب منصوب بالفتحة، ك٫ب

ذىًلكى اٍلًكتىابي الى رىٍيبى قولو تعأب: 
كيكوف البناء لى  الفتح ُب ا٤بفمد، كٝبع التكسّب، كٝبع ا٤بؤنث السآب،  .6
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٫بو: )ال فتيات ُب القالة(، كلى  الياء ُب ا٤بثُب، كٝبع ا٤بذرم السآب، ٫بو: )ال رجىْب ُب القالة(، ك)ال مسىمْب 
 ٰبتقمكف ضعيف(.

ما ينوب لنها، ٫بو: )ال قوؿ زكر نافع(، ك)ال ذا لىم أك صوبا بالفتحة فيأٌب معمبا من اسم )ال( مضاؼ: -ب
ظآب(، فيكوف النصب باأللف ألنٌو من األ٠باء ا٣بمسة، ك)ال رفيقي سوء ينفعاف(، فجاء النصب بالياء نيابة لن 

، كيأٌب النصب الفتحة ألٌف ا٤بضاؼ جاء مثُب، كتكوف النيابة ُب ا١بمع ا٤بضاؼ، ٫بو: )ال لائِب لهود مؤٛبنوف(
 ٝبع ا٤بؤنث السآب ٫بو: )ال مهمبلت كاجب مكممات(. وبكسم مقدرة ٫ب

 : كمن أمثىتو ما يأٌب:التشبيو بالمضاؼ -ت 
)ال ممتفعا قدره مغمور(، ك)ال بائعا بدنياه رابح(، ك)ال ٟبسة كلشمين غائبوف(، ك)ال ساليا كراء المزؽ  -1

وردت فيها األ٠باء الشبيهة با٤بضاؼ منصوبة بالفتحة لداللتها لى  ف (، ك)ال قالدا من ا١بهاد معذكر(،٧بمـك
 ا٤بفمد.

 )ال سائقٌْب طائمة غافىوف(، جاء النصب بالياء لىداللة لى  ا٤بثُب. -2
 )ال حارسْب بالىيل نائموف(، نصب التشبيو با٤بضاؼ بالياء لىداللة لى  ٝبع ا٤بذرم السآب. -3
 ت(، جاء النصب بكسمة نائبة لن الفتحة.)ال راغبات ُب الشهمة مسَبٰبا -4

األلف كالياء لىنيابة لن الفتحة كالكسمة النائبة ُب ٝبع ا٤بؤنث السآب ، كقد ٰبذؼ أك كمنو فالنصب بالفتحة      
اسم )ال( النافية لىجنس ٫بو: )ال لىيك(، أم )ال بأس لىيك(، كالتابع اسم )ال(، النافية لىجنس أحكاـ لاصة 

 ذرم ا٢بمؼ ُب ا١بمىة. إذا ٓب يتكمر
 من العىماء من الترب )ال(، كا٠بها ُب ٧بل رفع مبتدأ، فأجازكا رفع نعتها،  :أحكاـ نعت )ال( النافية للجنس

٫بو: )ال كركد ُب ا٢بديقة كلصافّب(، أما بإلما٥با لمل )إٌف(، فإف لنعت ا٠بها أحكاـ، فيأٌب مبنيا رما يأٌب 
(، معمبا، فما راف معمبا ٯبوز فيو ال مفع بالتماد المأم الساب ، أم المفع باالبتداء ٫بو: )ال ظآب الناس ٧ببوبه

 :1)٧ببوبا(، ٫بو: )ال ظا٤با الٌناس ٧ببوبا(، بالنصب لى  اسم )ال(، كإف راف مبنيا، فىو أحواؿأك 
النصب أك و منعوتو، رتك اإف راف النعت مفمدا مبنيا متصبل ٗبنعوتو، ٫بو: )ال ظآب ٧ببوبا(، فيجوز فيو البناء َّ -1
 المفع بالتبار المفع باالبتداء، ٫بو: )ال ظآب ٧ببوب(.أك 
رة، ك اإف راف النعت مفمدا مفصوال بينو كبْب منعوتو، ٫بو: )ال ظآب ُب قميتنا ٧ببوبا(، فيمنع البناء لسقوط اَّ -2

.)  كيأٌب فيو النصب كالمفع، ٫بو: )ال ظآب ُب قميتنا ٧ببوبه
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أك شبو مضافا، فيمنع البناء؛ ألف ا٤بضاؼ كشبيهو ال يبنياف مع )ال(، كيأٌب منصوبا أك ت مضافا أف يأٌب النع -3
 شم ٧ببوب(. كالشبيو با٤بضاؼ ٫بو: )ال ظآب ذك  ممفولا، فا٤بضاؼ ٫بو: )ال ظآب ذا شم ٧ببوب(،

تبار )ال كا٠بها(، أما ا٤بعطوؼ لى  اسم )ال(، بغّب تكمارىا فيجوز ُب النكمة: المفع كالنصب، المفع بال -
ألواف ُب أك ممفولا باالبتداء، كالنصب بالتبار االسم ا٤بنصوب، ٫بو: )ال أزىار كألواف ُب ا٢بديقة(، ك)ال أزىار 

 ا٢بديقة(.
كإف راف ا٤بعطوؼ معمفة، ٓب ٯبز فيها إاٌل المفع، بالتباره مبتدأ ثاف، ألٌف اسم )ال(، يأٌب معمفة فبل يكوف  -

و لى  اسم )ال(، رما أنٌو ٩با يصعب نطقو، كاستعمالو ُب الىغة، أما إذا تكمرت )ال(، ٗبنزلة االسم لند لطف
اسم )ال( النافية لىجنس، أك فا٤بعطوؼ يتبع ا٤بعطوؼ لىيو ُب اإللماب، رفعا كنصبا، أم بالتبارٮبا مبتدأ ممفولا 

 .1ُب حْب ال يتبعو ُب البناء
 نصوبة، نعمج لى  ما جاء ُب ا٤بقتضب، ُب باب تبيْب كرخبلصة ٤با سب ، ك١بمع ما جاء ُب األ٠باء ا٤ب

اسم فعل؛ أك مشبو با٤بفعوؿ، فقد يأٌب مصدرا أك ضح أنو ال ينصب شيء إال لى  أنو مفعوؿ أك ا٢باالت، إذ 
غّب متعد، كإذا قىت )ضمبت زيدا(، فىيس أك اسم فعىو، كىذا الفعل إما متعد  وألف اإلنساف يفعل، كا٤بفعوؿ ى

)جىست مكاف زيد(، فأنت أك مفعوؿ بو، كإف قىت )سمت يـو ا١بمعة(  وقعت الضمب بزيد فهأك  الفعل زيدا
 تقوؿ: )سمت ُب ىذا الزماف(، ك)جىست ُب ىذا ا٤بكاف(، فا٤بكاف كالزماف مفعوؿ فيهما.

، مفعوؿ فيها، رقولك: )جاء٘ب زيد الطويل(، فالطويل نعت، ك)ممرت بأليك الكمٙب("كرذلك ا٢باؿ فهي       
، كل قىت: )جاء٘ب زيد ماشيا(، ٓب يكن نعتا فقولك: )ا٤باشي(، لكاف  وفوصف ألوؾ الكمٙب ا٤بعمكؼ بالكـم

معناه: )معمكؼ با٤بشي(، فتكوف صفة لفصل زيد ا٤بوصوؼ با٤بشي، لن زيد غّبه، فبقولك: )ماشيا(، ٓب يعد 
ا، فا٢باؿ مفعوؿ فيها، لربت لن أف ٦بييو ليعمؼ بأنو )ماش(، بل لربت ٗبجييو ُب تىك ا٢باؿ، ال قبىها كال بعدى

ما دؿ لىيو....، كإف راف العامل غّب الفعل ٓب تكن ا٢باؿ إاٌل بعده، ٫بو: أك ُب حاؿ مشي، كيعمل فيها الفعل 
)زيد ُب الدار قائما(، كال يصىح )قائما ُب الدار(، كال )قائما زيد ُب الدار(، فإذا جعىت )ُب الدار(، لربا قىت: 

لرب رفعتو )زيد قائم(، ك)ُب الدار( فضىة، كرل ما راف ُب باب االبتداء  والدار(، فإف جعىت )قائما(، ى)زيد ُب 
دلىو معُب تصىح أك فمجماه ُب باب إف كألواهتا، كظننت كألواهتا، كراف كألواهتا، إال ما راف من ذلك فعبل 

شبو بو ُب الزمن ا٤باضي،  واف زيد قائما(، فهلىيو ا٢باؿ، ٫بو: )ظننت زيدا قائما(، )فظننتو ُب حاؿ قياـ(، ك)ر
 .2"كٓب يأت معُب نصب ا٢باؿ مع )إف(
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 :التنوعات الداللية للصوائت في المجركرات
ٙبدثنا لن المفع كلن النصب كلبلقتهما با٤بستويْب الصمُب كالصوٌب، من حيث إف الَبريب لبارة مفهـو الجر: 

لتشكل ٝببل صحيحة، كمن لبلؿ الدكر الكبّب الذم يىعبو  لن مبا٘ب إفمادية منتظمة، لى  شكل مفمدات،
الصوت ُب النط  ُّذه الوحدات الصمفية، كتأثّبه ُب تغيّب الداللة من كحدة إٔب ألمل، كٖباصة مع تنوع 

المىا من حيث القوة كا٢بياد، نأٌب لىحديث أك ا٢بديثة، كلاصة ُب أك الصوائت، كرذا موقعيتها ُب الصيغة الذاتية 
األسفل، كأف الكسمة تعِب  وم، كقبىو الكسم، كقد ٙبدثنا لنو كلن مفهومو العاـ بالتباره ضعف كىبوط ٫بلن ا١ب

ا٥بزٲبة، فهي لبلمة بناء تقابل الضمة كالفتحة ُب لبلمات البناء، كمنو فما يقابل المفع كالنصب ُب لبلمات 
ية إلماب آلم الكىمة بالكسمة، كلند النحاة ُب الىغة الفارس ا١بم"م، كقد جاء ُب الكشاؼ أٌف ا١ب واإللماب ى

ما ينوب لنها، كيسم  العامل فيو جارا كلامل ا١بم، كالصيغة الٍب أك نوع من أنواع اإللماب، يأٌب با٢بمرة  وفه
تظهم فيها لبلمة اإللماب ىي اَّمكر، كقد يأٌب ا١بم ُب رىمة بسبب اتصا٥با بكىمة ٦بمكرة سابقة ٥با، فيسم  

كىاٍمسىحيوا ًبريءيكًسكيٍم كىأىٍرجيلىكيمٍ قولو تعأب:  و، ٫ب)جم ا١بوار(
، فعند من قمأىا با١بم، أم: )أرجًىكم(، ٤با 1

 . 2"رهتا )بمؤكًسكم(، كقد يكوف ا١بم بالتبعية، فنقوؿ لنو جم التوابعك اج
وفيْب، كا١بم من غّب أٌف ا٣بفض من استعماالت الك"كيمادؼ الكسم: ا٣بفض، ُب البناء، كال فمؽ بينهما،      

استعماالت البصميْب، كيعترب ا١بم حالة إلمابية ٚبتص باأل٠باء، فمأينا ُب ا٤بمفولات )الفعل ا٤بضارع(، كُب 
ا٤بنصوبات األفعاؿ ا٤بنصوبة بأحمؼ النصب، أما ُب اَّمكرات فهي صيغ ذاتية ال غّب، كىذا يوضح لىوىا من 

شمنا فيما سب  أٌف الىغويْب التربكا الضم لىم اإلسناد، كالكسم لىم اإلسناد، بالتبار ا٣بفض لىم اإلضافة، رما أ
، فاإلسناد جاء لىمفع، كاإلضافة لىخفض، كالنصب فاصل بينهما، 3"اإلضافة، كالفتح ما ليس بإسناد كال إضافة

ط الفتحة يمتبط ىذا التحىيل ارتباطا كثيقا ٗبواقع الصوائت ُب القناة الصوتية؛ لتبالد الكسمة كالضمة كتوس"ك
رهتا ٥بما، كالتصاص الكسم بعىم اإلضافة؛ لىمقة الصوتية ٥بذا الصائت، كتعترب اَّمكرات أقل لددا من ك اك٦ب

ا٤بمفولات كا٤بنصوبات، لىقوة ُب لىم اإلسناد، الذم يقابىو الضعف ُب لىم اإلضافة، كٙبدثنا لن ممادفات ا١بم 
 .4"كسم، كالنصب(لند ا٣بىيل، كىي: )اإلمشاـ، كا١بم، كا٣بفض، كال
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 والم الصٌيغ ُب الَباريب فا١بم ىأك لص اإلمشاـ لبداية الكىمة فقط، ٫بو: )قيل(، أما البقية فتختص ب"ك     
حمرة التخىص من التقاء السارنْب، ٫بو: )ٓب يعىم ا١باىل(، فكسم صوت المٌاء ُب الفعل، َّيء السارن بعده، 

، كا٣بفض حمرة ا٢بمؼ ا٤بنوف ُب آلم الصيغة بالكسمة، ٫بو: )زيد(، فأبدلت السكوف الدالة لى  جـز الفعل رسمة
 .1"٨بتص باالسم غّب ا٤بنوف اَّمكر باإلضافة وفه معكالن ،مؼ ا١بمٕبا٢بمؼ غّب ا٤بنوف،  ةلبلم وفهأما الكسم 

كر باإلضافة، ٫بو: كلىيو فاَّمكرات ىي: اَّمكر ٕبمؼ ا١بم، ٫بو: )بسم ا(، فاسم ٦بمكر بػ)الباء(، كاَّم       
كىاٍمسىحيوا ًبريءيكًسكيٍم كىأىٍرجيلىكيمٍ قولو تعأب:  و)فضل العىم(، كاَّمكر بالتبعية، ٫ب

، لند قماءة )أرجًىكم(، بكسم 2
 :3(، كفيها ُب الىؤلؤ ا٤بنظـوريءيكًسكيمٍ البلـ التبالو )

 كالكل ُب بسمىة الذرم اجتمع  *  مؼ كاإلضافة اجمر كالتبعبا٢ب
 كمثىو بالتوابع ٯبم  *  م با٢بمكؼ قد غربكما ٯب

كلىيو ٓب يتف  النحاة مع ا٣بىيل ُب االسم الذم لصو ا١بم، حْب ربطو بالتقاء السارنْب، ُب حْب التربه      
النحاة صيغة صوتية ينط  ُّا لند تأثم االسم بعوامل، تعمل فيو بوجودىا معو ُب الَبريب، فا١بم ٕبمؼ ا١بم، 

االسم يسحب بعمل ا٢بمؼ الذم يسحبو إليو، كمن ناحية ألمل، فالسحب يكوف ٗبعُب ا١بم، ٲباثل السحب، ف
قولو تعأب:  ويكوف ٗبعُب ا١بذب القىيل إٔب ناحية الساحب، فتكوف العبلقة حمرية من جهة الساحب فقط، ٫بأك 
 ًكىأىخىذى ًبرىٍأًس أىًخيًو يىجيرُّهي ًإلىٍيو

)لبلقة حمرية بينهما رعبلقة القاطمة با٤بقطورة(، ؿ ك ، كمنو تظهم صورتْب لىجم األ4
ك)لبلقة حمرية من جهة كاحدة رعبلقة الصياد با٤بصيد(، كىذا ما يدؿ لى  حمرة صوتية، فا١بم يطى  لى  االسم 

مصطىح لغوم صوٌب، فكل "، أما ا٢بمرة فهي 5اَّمكر كلامىو الذم جعىو سيبويو ُب الدرجة الثانية بعد النصب
٦بمكرة ك٨بفوضة كمكسورة، أك مفتوحة أك منصوبة أك مضمومة، أك نحوية ممتبطة بالصوت، إما ممفولة ا٤بواضع ال

،  6"كتتحكم فيها صوائت لمبية قصّبة، كمنو تظهم جىيا كظيفة ىذه الصوائت ُب توزيع ا٤بوضولات الىغوية كتنولها
افة، كال يأٌب مفتوحا أبدا، كىذا ، رداللة الكسمة لى  التأنيث، فجمع ا٤بؤنث يمفع باإلسناد، كٯبم باإلض6"كتنولها

كىذا ُب الَبريب؛ لىداللة لى  أٌف ا٤بؤنث ال ٰب  لو ا٢بياد، فّبفع ُب اإلسناد، كٯبم باإلضافة، كتبق  ىذه ا٤بدررات 
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تقصّبه تغيّب لىمعُب، أك لقىية تتحق  من لبلؿ الصوت ا٤بنطوؽ، ما بْب ا٤بمسل كا٤بستقبل، فتطويل الصائت 
(، إذا نطقنا بكسمة قصّبة )ًبع(، فيكوف لىداللة لى  األمم أما تطويىو )بًيع(، يدؿ لى  فنألذ مثبل الفعل )باع

زيادهتا، يؤدم إٔب تغّب داللتها، كىذا ما يدؿ لى  أٌف أك الفعل ا٤ببِب لىمجهوؿ، فإنقاص الكمية الصوتية لىصائت 
لَباريب، كاستحساهنا، يمتبط ٔبماليات ا ارتباط الزمن بالنط  مؤثم ُب الداللة رذلك، كىذا ما يثبت أف ٝباليات

نسج األصوات، الذم يمتبط ارتباطا كثيقا بالتكوين الصوٌب ٥بذه الَباريب، ُب ٙبقي  االنسجاـ، كرذا االقتصاد ُب 
كىيىا قػىٍوـً مىا ًلي أىٍدعيوكيٍم ًإلىى النَّجىاًة قولو تعأب:  وزيادة لناصم صوتية، ٫بأك الصوت، من لبلؿ حذؼ 

ونىًني ًإلىى النَّارً كىتىٍدعي 
1. 

فاالستغناء لن ياء ا٤بنادل، كإبدا٥با بصائت قصّب، أضف  ٝباال لى  النص، كاقتصادا ُب ا١بهد، كٚبفيفا        
، بالتبار ا١بـز ُب األفعاؿ يقابل ا١بم ُب األ٠باء، فاأل٠باء ليس ٥با  من الثقل، كقد الترب سيبويو ا١بم مقابل ا١بـز

فعبلمات ا١بم ٚبتىف ٕبسب مواقع ا٤بفمدات "، كلىيو 2لك األفعاؿ ليس ٥با نصيب ُب ا١بمنصيب ُب ا١بم، كرذ
دالل الَبريب، كىي الكسمة كالياء كالفتحة كلبلمة ا١بم األصىية، كىي الكسمة كالياء ُب ٝبع ا٤بذرم السآب كا٤بثُب، 

فصح منو لسانا(، فنبلحظ نيابة جم اسم التفضيل النكمة، ٫بو: )لست بأ وكتنوب لنها الفتحة ُب مواضع، ٫ب
الفتحة لن الكسمة، كبالتإب يتحق  مبدأ التعويض، كأهنا لمىية استخبلؼ لىكسمة النائبة لن الفتحة ُب ٝبع 
ا٤بؤنث السآب ، كينوب الصائت الطويل لن الفتحة، ُب ا٤بثُب كٝبع ا٤بذرم السآب، فنقوؿ: )ا٤بدرسٍْب، كا٤بدرسْب(، 

اإلضافة، كإ٢باؽ شيء بغّبه، كىي كظيفة مبلزمة لىكسمة دكنا لن غّبىا، من الصوائت أك كيكوف ا١بم باإلتباع 
، كىذا باب لاص بوظيفة الكسمة غّب أنٌو 3"العامل ُب ا٤بتبوع ولوظيفتها ُب اإلتباع، إذ يعترب العامل ُب التابع ى

لّب ممتبط بتدالل التابع كا٤بتبوع، ىذا األ"يشبو إٔب حد ربّب توابع الىغة العمبية، كٖباصة )النعت(، غّب أف 
إتباع صوٌب ٧بض؛ لتحقي  التوازف ُب السياؽ  وبتحديد جوانب التقاء بينهما غّب أٌف اإلتباع ُب باب اَّمكرات، ى

كالسهولة كا٣بفة ُب النط  بالَباريب، كلتفادم ا١بهد العضىي لند االنتقاؿ من النط  بصائت إٔب صائت آلم، 
ضح مثاؿ لى  ذلك، غىبة ا١بم ُب النط  لند قماءة البسمىة،  كاكلسهولة كا٣بفة ُب األداء، كا٥بدؼ منو ٙبقي  ا

)بسم ا المٞبن المحيم(، فكل صيغة مؤثمة ُب  :كىي غىبة ا١بم فيها لى  غّبه من الصوائت، بفعل اإلتباع
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اَّمكر باإلضافة إضافة "، ك1"كمٙبسابقتها، كىي مثاؿ ُب المقة كالدقة ا٤بناسبة، روهنا مفتاحا لكل سور القمآف ال
 .2"٧بضة، أم لالية من التقديم، ٫بو: )ىذا ضارب زيد(، كإضافة تقديم، ٫بو: )غبلـ زيد(، بتقديم البلـ

ت ندرج ك ات ُب اَّمكرات ُب الَباريب، كيغىب لىيها ا١بم ٕبمكؼ ا١بم، كرمثاؿ لى  ىذا التفك اكيكوف التف      
 :3، من لبلؿ ا١بدكؿ اآلٌباَّمكرات ُب القمآف الكمٙب

 اَّموع أقساـ اَّمكرات
 12925 اَّمكرات ٕبمؼ جم
 9484 اَّمكرات باإلضافة
 2383 اَّمكرات بالتبعية

 24792 اَّموع
الغالب لن  وا١بم ٕبمكؼ ا١بم، كمنو نبلحظ أٌف ا١بم بالكسمة ى وكا٤ببلحظ لى  العمـو غىبة األصل، كى     

ي أصل البناء لى  الكسم كاإللماب با١بم، كمن ىنا نسع  جاىدين لتفصيل اَّمكرات من األ٠باء،  نوائبها، ألهنا ى
ىي تسعة: )لفض بػ )لن كألواهتا(، "رل نوع ُب باب لاص، كقاؿ فيها ا٣بىيل بن أٞبد ُب كجود ا٣بفض ك

اف لى  الغاية، كلفض كلفض باإلضافة، كلفض با١بوار، كلفض بالبنية، كلفض باألمم، كلفض بػػػ)حٌب( إذا ر
 .4"بالبدؿ، كلفض بػػػػ)منذ( الثقيىة، كلفض بالقسم، كلفض بإضمار

التربكا االسم اَّمكر ٕبمؼ "من النحاة من جعل ا١بم بكل أنوالو ُب باب اإلضافة، ك :الجر بحركؼ الجر -1
م ا٢بمكؼ ُب الَبريب الذم ، كىذا ألٌف األصل ُب ا٢بمكؼ دكف األ٠باء، كذلك لتقدي5"ا١بم مضافا إٔب ىذا ا٢بمؼ
(، كقد يكوف ز(، كالتقديم )ثوب من لز)ثوب ل: وقد يكوف التقديم بػ)من(، ٫ب"ٰبمل ا٣بفض باإلضافة، ك

التقديم بػ )لػ(، ٫بو: )جاء٘ب غبلـ زيد(، كالتقديم )غبلـ لزيد(، فحذفت )من( لىتخفيف، أما )البلـ( فىداللة لى  
 .6"غىمافالتصاص غبلـ بالكبلـ، دكف سائم ال
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٠باىا البصميوف حمكؼ اإلضافة، ك٠باىا الكوفيوف حمكؼ الصفة، كجاءت ُب لقد "تعريف حركؼ الجر:  -أ
كاإلضافة كمعناىا ا٤بىك كاستحقاؽ الشيء أال "، كفيها قاؿ سيبويو: 1"كالصمؼ باسم حمكؼ ا١بم ومعظم النح

، كُب تسميتها ٕبمكؼ اإلضافة، قاؿ: 2"لبدؾ وتمل أنك تقوؿ: الغبلـ لك، كالعبد لك، فيكوف ُب معُب ى
ما بعده، فإذا قىت بالبكم أك ...الباء كما أشبهها فىيست بظمكؼ كال أ٠باء كلكنها يضاؼ ُّا إٔب االسم ما قبىو "

فإ٭با أردت أف ٘بعل ما يعمل ُب ا٤بنادل  مضافا إٔب بكم بالبلـ كإذا قىت ممرت بزيد فإ٭با أضفت ا٤بمكر إٔب زيد 
 .3"بالباء
أما تسميتها حمكؼ الصفة، فىقو٥بم إهنا ٙبدث صفة ُب االسم، فقولك: )جىست ُب الدار( دلت )ُب(، ك"    

، كقيل أهنا ٠بيت ٕبمكؼ اإلضافة؛ ألهنا تضيف الفعل إٔب االسم، كتمبطو بو، 4"لى  أٌف الٌدار كلاء لىجىوس
ا ا٤بهم ُب تمريب ا١بمل، كربط لناصمىا، فكانت تسمياهتا ممتبطة بوظائفها الداللية ُب الَبريب، بالتبار دكرى
أف ا٢بمكؼ أ٭با دلىت الكبلـ لضمب من "كالتصار ا٤بعا٘ب، كإضافة ألمل جديدة، كُب ىذا يقوؿ ابن جِب: 

فىًبمىا إذا قىت ليس زيد بقائم فقد نابت الباء لن )ح (، ك)البتة(، كإذا قاؿ: "، كشمح ذلك بقولو: 5"االلتصار
، كالتربىا ابن يعيش حمكؼ 7"يقيناأك بنقضهم ميثاقهم فعىنا رذلك حقا ، فكأنو قاؿ: 6مٍ نػىٍقًضًهٍم ًميثىاقػىهي 

كالىم أف ىذه ا٢بمكؼ حمكؼ اإلضافة؛ ألهنا تضيف معا٘ب األفعاؿ قبىها "إضافة؛ إلضافتها معُب جديد، بقولو: 
ة، بتوضيحها لبلقات ، كمن لبلؿ ما سب ، يتضح أف ىذه ا٢بمكؼ تؤدم كظيفة داللي8"لى  األ٠باء بعدىا

داللية سياقية، بْب لناصم ا١بمىة، كتعدد ا٤بعا٘ب، كتؤدم حمكؼ ا١بم داللتها األصىية، كألمل ٦بازية، فهي لبارة 
لن مورفيمات، تعطي لىَبريب ركابط بْب الفعل كاالسم، كىذا ما يقوؿ فيو ادثوف: إهنا كاسطة إلضافة ماال 

سافمت من العماؽ إٔب فىسطْب(، فكانتا )من، كإٔب(، لامىْب إلضافة )العماؽ، قولنا: ) وٲبكن إضافتو مباشمة، ٫ب
أىٍطعىمىهيٍم كفىسطْب( إٔب الفعل )سافمت(، فأشمنا فيما سب  إتياهنا ٗبعاف غّب داللتها األصىية، كمنو قولو تعأب: 

                                                           

 .49ص 1اـ، ٙبقي  غمانية ٧بمد، دار الكتاب بّبكت، جمغِب الىبيب لن رتاب األلاريب، ابن ىش - 1
 .365ص 2الكتاب، سيبويو، ج - 2
 .244ص 2ا٤بصدر نفسو، ج - 3
 .414ص 2ٮبع ا٥بوامع ُب شمح ٝبع ا١بوامع، السيوطي، ٙبقي  لبد ا٢بميد ىنداكم، ا٤بكتبة التوفيقية مصم، ج - 4
 .273ص 2ا٣بصائص، ابن جِب، ج - 5
 .13يةسورة ا٤بائدة اآل - 6
 .273ص 2ا٣بصائص، ابن جِب، ج - 7
 .7ص 8شمح ا٤بفصل، ابن يعيش، ج - 8
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ًمٍن جيوعو 
لك ُب قولو تعأب: ، فنمل أٌف )لن(، قد نابت لن )من( ُب اآلية، كرذ2، كىي ٗبعُب )لن(1

 ًيصىلّْبػىنَّكيٍم ًفي جيذيكًع النٍَّخل كىألى
، كمنو فنبلحظ أٌف شيوع حمكؼ ا١بم ُب القمآف 4، فجاءت )ُب(، ٗبعُب )لى (3

القمآف الكمٙب، كقد أشمنا أف أرثم اَّمكرات رانت ٕبمكؼ ا١بم؛ ألف ا٢بمكؼ قد تضمنت بعضها البعض، كحمكؼ 
 ا١بم سبعة:

)الـ( اإلضافة، ك٥با لدة معاف ُب لساف العميب، كلنها قاؿ ا٤بمادم: )قد ٝبعت ٥با ُب كتسم   البلـ )لػ(: -1
 :5، كمن أشهم معانيها النحويْب ثبلثْب قسما(

كاإلضافة معناىا ا٤بىك كاسحقاؽ الشيء، أال تمل أنك تقوؿ: "كاالستحقاؽ، كقاؿ فيهما سيبويو: ا٤بًىك  -
أخ لك فيصّب ٫بو: ىذا ألوؾ، فيكوف مستحقا ٥بذا، رما  وكى الغبلـ لك، كالعبد لك، فيكوف ٗبعُب لبدؾ،

 .6"يكوف مستحقا ٤با ٲبىك، فمعُب )البلـ( معُب إضافة االسم
معُب ال يفارقها، كجل معانيها  وأٌف معُب )البلـ(، ُب األصل االلتصاص، كى"االلتصاص: كيمل ا٤بمادم  -

ـ(، فكاف اَّيء ٨بتصا باإلرماـ، كمع تشعب معانيها ٙبمل معُب االلتصاص، كمنها التعىيل، ٫بو: )جيت لئلرما
، كزاد لىيها ابن ىشاـ التمىيك، كمثل 7"كقعت ٙبت معُب االلتصاص رالنسبة، فكاف انتساُّا ٤با بعدىا

، 8ا٤بىكْب معُب كذات، ٫بو: ا٢بمد ، تدـك ٕب(، كاالستحقاؽ لوقولها ب : )أدـك لكبقولولبللتصاص، 
جىعىلى لىكيٍم ًمٍن أىنٍػفيًسكيٍم أىٍزكىاجناة: كاستشهد باآلية الكمٲب

9. 
حىى لىهىاأك بًأىفَّ رىبَّكى قولو تعأب:  وكجاءت لىغاية، أم موافقة ٤بعُب )إٔب(، ٫ب -

، كلبلستعبلء، كفيها قاؿ 10
ٍذقىاًف يىًخرُّكفى ًلؤٍلى ، كُب قولو تعأب: 11"البلـ الٍب ُب موضع )لى ( قو٥بم: سقط لوجهو أم لى  كجهو"ا٣بىيل: 

                                                           

 .4سورة قميش اآلية - 1
 .308ص 2يماجع الكتاب، سيبويو، ج - 2
 .71سورة طو اآلية - 3
 .25-23، 14ص 2ج (،ـ1954-ق1337)/1يماجع ٦باز القمآف، أبو لبيدة بن ا٤بثف ، تعىي  ٧بمد فؤاد سزرْب بشّب ا٣با٪بي، ط - 4
 .109ا١بِب الدا٘ب ٢بمكؼ ا٤بعا٘ب، ا٤بمادم، ص - 5
 .217ص 4الكتاب سيبويو، ج - 6
 .219-218رصف ا٤ببا٘ب، أٞبد ا٣بالقي، ص - 7
 .212 -211يماجع مغِب الىبيب، ابن ىشاـ، ٙبقي  ا٤ببارؾ، ص -8

 .72سورة النحل اآلية  - 9
 .5سورة الزلزلة اآلية -10

 .275بن أٞبد، صا١بمل ُب النحو، ا٣بىيل  - 11
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ا سيجَّدن
ٍنًبوً  ، كقولو تعأب:1 ٍنسىافى الضُّرُّ دىعىانىا ًلجى كىًإذىا مىسَّ اإٍلً

يىا قولو تعأب:  وٗبعُب الظمفية، ٫ب"، كجاءت 2
يىا لىٍيتىًني قىدٍَّمتي ًلحىيىاًتي

 .4"، كرما ُب قولنا: )مض  لسبيىو(، أم ُب سبيىو3
 :5، فيما أنشد متمم بن نويمةكجاءت ٗبعُب ا٤بصاحبة، كفيها قاؿ ابن ىشاـ -

 لطوؿ اجتماع ٓب بنت ليىة معا.  *  ا تفمقنا رأٌ٘ب كمالكافىم
، كيفيد معُب االلتصاص رما سب  الذرم، كلىداللة لى  التبىيغ، كىي ئلرماـجيت لتأٌب لىتعىيل، ٫بو: "ك -

تأٌب "، رما 6"و، كفسمت لوقىت لو، كأذنت لما ُب معناه، ٫بو: أك سم السامع ما التربىا ابن ىشاـ ا١بارة ال
 .7"٠بعت لو صمالالىتبعيض، أم: ٗبعُب )من(، ٫بو:  ، كتػأٌبممادفة لػ )لند(، ٫بو: رتبو ٣بمس لىوف

كالبلـ الٍب ُب موضع لن قو٥بم: " زة أم ٗبعُب )لن(، كفيها قاؿ ا٣بىيل بن أٞبد الفماىيدم:ك اتأٌب لىمج"ك -
فػىهىٍب ًلي ، كتأٌب لىتعدية، كشمحها ابن مالك بقولو تعأب: 8"، أم: رفة لن رفة فافهم ذلككلقيتو رفة لكفة
ًمٍن لىديٍنكى كىلًيِّا

(، كالبلـ الزائدة، كىي ما تأٌب لتقوية ا٤بعُب كتوريده، فتأٌب لى  أنواع، أضمب زيدا لعممك، ك)9
 : 10منها ما تكوف معَبضة بْب الفعل ا٤بتعدم كمفعولو، رقوؿ ابن ميادة المماح

 مىكا أحار ٤بسىم كمعاىد  * ْب العماؽ كيشمبكمىكت ما ب
ًإٍف كيٍنتيٍم لًلرٍُّؤيىا تػىٍعبػيريكفى قولو تعأب:  وكتأٌب لتقوية لامل ضعف فتؤلمه، ٫ب -

، كال تعمل ُب التقوية مع 11
 لامل يتعدل الثنْب، فا٤بفعولية ال تتعدل إٔب اثنْب ٕبمؼ كاحد.

                                                           

 .107سورة اإلسماء اآلية - 1
 . 12سورة يونس اآلية - 2
 .24سورة الفجم اآلية - 3
 .216مغُب الىبيب، ابن ىشاـ، ص - 4
 .10-9، كىامش ص216بيت لتميم بن نويمة ُب رثاء أليو كىو من شواىد مغِب الىبيب، ابن ىشاـ، ص - 5
 .215يماجع مغِب الىبيب، ابن ىشاـ، ص - 6
 .216ا٤بصدر نفسو، ص - 7
 .274ا١بمل ُب النحو، ا٣بىيل بن أٞبد الفماىيدم، ص - 8
 .5سورة ممٙب اآلية - 9

 .2، ا٥بامش رقم 219يماجع مغِب الىبيب، ابن ىشاـ، ص  - 10
 .43سورة يوسف اآلية - 11



                                              التنوعات الداللية للصوائت في المستوى النحوي                الفصل الثاني:                                                             

434 

 

ف متحمرتها، كإذا رانت متحمرتها، فهي اسم مضاؼ إٔب ما تكوف سارنة العْب، كتكو "قاؿ ا٤بالكي:  مع: -2
بعدىا منصوب لى  الظمفية فتنوف، كيقاؿ: معان...، كإذا سكنت لينها، فهي إذ ذاؾ حمؼ معناه ا٤بصاحبة، 

 :2...، ك٩با جاء منها حمفا، قولو1"كالعامل فيها فعل، كما جمل ٦بماه، رسائم حمكؼ ا١بم
 ف رانت زيارتكم ٤باماكإ  * فميشي منكم كىوام معكم

 ك)معكم(: جار ك٦بمكر.
... كأما "كذرم فيها النحاة كلىماء الىغة معاف لدة، فتأٌب لىداللة لى  ابتداء الغاية، كفيها قاؿ سيبويو: من:  -3

من فتكوف البتداء الغاية ُب األمارن، كذلك قولك: من مكاف رذا إٔب مكاف رذا، كتقوؿ إذا رتبت رتابا: من 
ا٤بعُب،  ذىبوا إٔب أهٌنا ال تأٌب إاٌل البتداء الغاية، كرل ا٤بعا٘ب الٍب يأٌب لىيها تكوف ُب ىذا"، ك3"فبلف... فبلف إٔب
يأٌب لىداللة لى  ابتداء الغاية الزمنية، "، ك4"ؿ أجزائوأك قعت األرل لى  أك أرىت من المغيف، فقد فقولك: 

ًؿ يػىٍوـو أىحىقُّ أىٍف تػىقيوـى ًفيوً أك وىل ًمٍن لىمىٍسًجده أيسّْسى عىلىى التػَّقٍ قولو تعأب:  و٫ب
، كمن لبلؿ اآلية نبلحظ 5

زىا إٔب ابتداء الغاية ُب األزمنة، كجاء استعما٥با غاية ُب األزمنة لشبهها ك ااالبتداء راف غاية ُب األمكنة، ك٘ب
ا منهم، رأنك قىت: بعضو ىذا من الثوب، كىذ"، رما تأٌب لىداللة لى  التبعيض، قاؿ فيو سيبويو: 6"باألمكنة
قولو تعأب:  وأنكم ا٤بربد داللة التبعيض لىيها، كالترب ابن ىشاـ إمكانية سٌد )بعض( مسدىا، ٫ب"، ك7"كبعضهم

 حىتَّى تػيٍنًفقيوا بعض ما تيًحبُّوفى
حىتَّى تػيٍنًفقيوا ًممَّا تيًحبُّوفى ، كالقماءة ا٤بشهورة: 8

، كتأٌب لىداللة لى  بياف 9
مىا يػىٍفتىًح اللَّوي لًلنَّاًس ًمٍن رىٍحمىةو فىبلى ميٍمًسكى لىهىاقولو تعأب:  وقع رثّبا بعد )ما(، ك)مهما(، ٫با١بنس، كت

10 ،
تأٌب "، ك11"كمن النحاة من أنكم ٦بييها لبياف ا١بنس، كالتربكا )ما(، ٫بو: )من ذىب(، ك)من سندس(، لىتبعيض

                                                           

 ا٤بعجم ا٤بفصل، بديع يعقوب، ج ص -1
 .506ديواف جميم، ص - 2
 .244ص 4الكتاب، سيبويو، ج - 3
 .315ا١بِب الدا٘ب ٢بمكؼ ا٤بعا٘ب، ا٤بمادم، ص - 4
 .106سورة التوبة اآلية - 5
 .40ق، ص1/1327رتاب الفوائد، ابن القيم ا١بوزية، ٙبقي  ٧بمد بدر النعسا٘ب، مطبعة السعادة القاىمة ط  - 6
 .225ص 4الكتاب، سيبويو، ج - 7
 .92سورة آؿ لمماف اآلية - 8
 .313قي  ا٤ببارؾ، صمغِب الىبيب، ابن ىشاـ ٙب - 9

 .9سورة فاطم اآلية - 10
 .314 -313مغِب الىبيب، ابن ىشاـ، ص - 11
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ًإنَّمىا قولو تعأب:  وشيء دكف غّبه، فتأٌب لبياف ا١بنس، ٫بلىتبعيض لتقديمىا ببعض، كالٍب تقدر بتخصيص ال
ـي رًٍجسه ًمٍن عىمىًل الشٍَّيطىافً  ٍيًسري كىاأٍلىٍنصىابي كىاأٍلىٍزالى اٍلخىٍمري كىاٍلمى

، رما تأٌب لىتعىيل، كمنو قوؿ الفمزدؽ ُب شطم 1
يػيٍقضي حىياءن من مهابتو شطم البيت:

يىاًة الدُّنٍػيىا قولو تعأب:  و، كرما تأٌب لىداللة لى  البدؿ، ٫ب2"  أىرىًضيتيٍم بًاٍلحى
ًمنى اآٍلًخرىةً 

فػىوىٍيله لًٍلقىاًسيىًة قػيليوبػيهيٍم ًمٍن ًذٍكًر قولو تعأب:  و)لن(، ٫بكزة أم ممادفة لػا، أم بدال منها، كا3َّ
اللَّوً 

ًمٍن طىٍرؼو خىًفيٍّ يػىٍنظيريكفى قولو تعأب:  و، أم لن ذرم ا رما تأٌب ممادفة )الباء(، ٫ب4
، كتأٌب )من(، 5

ًة ًمٍن يػىٍوـً اٍلجيميعىةً قولو تعأب:  وظمفية ٫ب ًإذىا نيوًدمى لًلصَّبلى
 .7زة كالظمفيةاك فهي لىبدؿ كاَّ .6

هيٍم أىٍموىاليهيٍم كىالى قولو تعأب:  ورما تأٌب ممادفة لػػػ)لند(، ٫ب - ديىيٍم ًمنى اللًَّو شى أك لىٍن تػيٍغًنيى عىنػٍ ٍيئناالى
8. 

كىنىصىٍرنىاهي ًمنى اٍلقىٍوـً قوؿ ا تعأب:  وكتأٌب لبلستعبلء أم ممادفة )لى (، ٫ب
، كتأٌب 9 ، أم نصمناه لى  القـو

كىاللَّوي يػىٍعلىمي اٍلميٍفًسدى ًمنى اٍلميٍصًلحً قولو تعأب:  و، ٫ب10لىفصل ُب دلو٥با بْب ا٤بتضادين
11. 

كمعناه أٌف العمقد تعتقد أٌف ُب الشيء من نفسو معُب آلم رأنو حقيقتو كتأٌب لىتشبيو، كفيو قاؿ ابن جِب: )
ك٧بصولو، كقد ٯبمم ذلك إٔب ألفاظها ٤با لقدت لىيو معانيها، كذلك قو٥بم لين لقيت زيدا لتىقْب منو األسد، 

، ال أف ىناؾ األسد كالبحم ولينو ىو كلين سألتو لتسألن منو البحم، فظاىم ىذا أٌف فيو من نفسو أسدا كٕبما، كى
قولو  و)ىل(، ٫باستفهاـ بػأك هني أك ، كتأٌب زائدة لىتوريد، كتأٌب مسبوقة بنفي 12شييا منفصبل لنو كال ٩بتاز منو(

فىاٍرًجًع اٍلبىصىرى ىىٍل تػىرىل ًمٍن فيطيورو تعأب: 
قولو  و، ٫ب1مبتدأأك مفعوال بو أك كيأٌب ٦بمكرىا نكمة، فالبل  .13

ا أىٍمسىٍكنى عىلىٍيكيمٍ فىكيليوا ًممَّ تعأب: 
2. 

                                                           

 .90سورة ا٤بائدة اآلية - 1
 .314كلجزه: فما يكىم اآلف حْب يبتسم من شواىد مغِب الىبيب، ابن ىشاـ، ص - 2
 .38سورة التوبة اآلية - 3
 .22سورة الزمم اآلية - 4
 .45سورة الشورل اآلية - 5
 .9سورة ا١بمعة اآلية - 6
 .316يماجع مغِب الىبيب، ص -7

 .10سورة آؿ لمماف اآلية - 8
 .77سورة األنبياء اآلية - 9
 .316مغِب الىبيب، ابن ىشاـ، ص -10

 . 220سورة البقمة اآلية - 11
 .472ص 2ا٣بصائص، ابن جِب، ج - 12
 .3سورة ا٤بىك اآلية - 13
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قولنا: )سمت إليك(، فهي النتهاء الغاية ُب  وداللتها لى  منته  الغاية، ٫ب"ك٥با لدة معاف، منها  إلى: -4
جزء  أك األشخاص، كقد تأٌب هناية غاية لىحوادث، ٫بو: )صل بالتقول إٔب رضا ا(، كيأٌب ما بعدىا دالبل رىو 

كقد ال يكوف دالبل فبل يكوف دالبل، ٫بو: )لمجت من ا٤بنزؿ إٔب السوؽ(، فيجوز جزء منو فيما قبىها، أك رىو 
قولو تعأب:  و، ٫ب3"إدلاؿ السوؽ ُب ا٤بعُب الساب  ٥با، رما ٲبكن لدـ اإلدلاؿ، أما دلوؿ ما بعدىا فيما قبىها

ًة فىاٍغًسليوا كيجيوىىكيٍم كىأىٍيًديىكيٍم ًإلىى ا ٍلمىرىاًفقً ًإذىا قيٍمتيٍم ًإلىى الصَّبلى
4. 

قىاؿى مىٍن أىٍنصىاًرم ًإلىى اللَّوً ، كمنو قولو تعأب: 5"تأٌب لىمصاحبة أم ٗبعُب )مع("ك -
كىالى ، كقولو تعأب: 6

تىٍأكيليوا أىٍموىالىهيٍم ًإلىى أىٍموىاًلكيمٍ 
تأٌب ٗبعُب )لند(، كىي ا٤ببينة، فهي تبْب أف مصحوُّا فالل ٤با قبىها، كيأٌب "، ك7

قىاؿى رىبّْ السٍّْجني أىحىبُّ قولو تعأب:  واسم تفضيل، ٫بأك رمىا، من فعل تعجب أك  يفيد حبا ككدا  بعدىا ما
ًإلىيَّ ًممَّا يىٍدعيونىًني ًإلىٍيوً 

 .9"، أم: أحب لندم8
كىاأٍلىٍمري ًإلىٍيكً قد تأٌب ٗبعُب )البلـ(، ُب قولو تعأب: "ك -

قو إٔب الناس ال تفرأنك ، كٗبعُب )ُب(، ٫بو:  10
 .11"قوال كال فعبل

كباء ا١بم إهٌنا ىي اإللزاؽ كااللتبلط، كذلك ": كتعددت معانيها، كأشهمىا: اإللصاؽ، كفيو قاؿ سيبويو: الباء -5
جعل اإللصاؽ نولْب حقيقيا، ، ككافقو ابن ىشاـ، ك 12"قولك: لمجت بزيد، كدلىت بو، كضمبتو بالسوط....

 .13"بزيد، ك٦بازيا ٫بو: ممرت بزيد أمسكت٫بو: 

                                                                                                                                                                                                             

 .426-425مغِب الىبيب، ابن ىشاـ، ص -1
 . 4ورة ا٤بائدة اآليةس - 2
 .503ص 2جامع الدركس العمبية، الغبلييِب، ج -3

 .6سورة ا٤بائدة اآلية - 4
 .389ا١بُب الدا٘ب ُب حمكؼ ا٤بعا٘ب، أبو القاسم ا٤بمادم، ص -5

 .52سورة آؿ لمماف اآلية - 6
 . 2سورة النساء اآلية - 7
 .33سورة يوسف اآلية - 8
 .504ص 2ِب، ججامع الدركس العمبية، الغبليي - 9

 .33سورة النمل اآلية - 10
 .504ص 2جامع الدركس العمبية، الغبلييِب، ج -11

 . 217ص 4الكتاب، سيبويو، ٙبقي  ىاركف، لآب الكتب، ج - 12
 .110مغِب الىبيب، ابن ىشاـ، ص - 13
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، ٫ب - ذىىىبى اللَّوي بًنيورًًىمٍ قولو تعأب،  وكتأٌب لىتعدية فتقـو مقاـ ا٥بمزة ُب تعدية الفعل البلـز
، كتأٌب 1

، ك٠باه الثعاليب 2"مىة ُب الفعل، ٫بو: رتبت بالقىملىداللة لى  االستعانة، كىي الدالىة لى  الواسطة ا٤بستع
، كقولو تعأب: 4لتربىا ا٤بربد )باء(، التعدية ٫بو: )ذىبت بو(، كتأٌب لىمصاحبة أم ٗبعُب )مع(، كا3اإللماؿ

 ـو اٍىًبٍط ًبسىبلى
ننا يىٍشرىبي ًبهىا ًعبىادي اللَّوً قولو تعأب:  و، ٫ب6، كجاءت ٗبعُب )من( التبعيضية5 عىيػٍ

، كتأٌب الباء 7
نىصىرىكيمي اللَّوي بًبىٍدرو كىأىنٍػتيٍم أىًذلَّةه قولو تعأب:  والباء ظمفية، ٫ب

 .9كمن الىغويْب من التربىا ٗبعُب )ُب( ،8
ًإنَّكيٍم ظىلىٍمتيٍم أىنٍػفيسىكيٍم بًاتّْخىاًذكيمي اٍلًعٍجلى قولو تعأب:  وكقد جاءت سببية، ٫ب -

، كجاءت لبلستعبلء 10
كىًمٍن أىٍىًل اٍلًكتىاًب مىٍن ًإٍف تىٍأمىٍنوي ًبًقٍنطىارو يػيؤىدًّْه ًإلىٍيكى قولو تعأب:  وٗبعُب لى  ٫ب

رة أم ٗبعُب ك اكتأٌب لىمج ،11
ًبيرناقولو تعأب:  و)لن(، ٫ب فىاٍسأىٍؿ ًبًو خى

يىٍسعىى نيوريىيٍم ، فالتصت بالسؤاؿ، كٓب ٚبتص بو ُب قولو تعأب: 12
اًنًهمٍ  بػىٍينى أىٍيًديًهٍم كىبًأىٍيمى

. كقد ٠باىا ا٤بالقي )باء السؤاؿ(، فقاؿ: )فتكوف ٗبعُب زيد ٫بو: )سألتك بزيد( أم 13
 .15"السؤاؿ مستفاد، من السؤاؿ ال منها"، كقاؿ ا٤بمادم: 14(لنو
تأٌب لىعوض، كتسم  باء ا٤بقابىة، كىي تدؿ لى  تعويض شيء بآلم، ٫بو: )اشَبيتو بألف(، كقاؿ فيها "ك -

تأٌب لىبدؿ إذا دلت لى  التيار أحد الشييْب، ببل لوض كال "، ك16"ابن ىشاـ إهنا الدالىة لى  األلواض
                                                           

 .20سورة البقمة اآلية - 1
 .502ص 2جامع الدركس العمبية، الغبلييِب، ج -2

 .377-376ـ، ص1984ة كسم العمبية، أبو منصور الثعاليب، ٙبقي  سىيماف التواب، دار ا٢بكمة دمش  يماجع فقو الىغ - 3
 .376ا٤بصدر نفسو، ص - 4
 .48سورة ىود اآلية - 5
 .561ص 1معَبؾ األقماف، السيوطي، ٙبقي  لىي ٧بمد البجاكم، دار الفكم العميب، ج -6

 . 6سورة اإلنساف اآلية - 7
 .123اآليةسورة آؿ لمماف  - 8
يماجع إمبلء ما مٌن بو المٞبن من كجوه اإللماب كالقماءات، أبو البقاء لبد ا بن ا٢بسْب العكربم، دار الكتب العىمية بّبكت  - 9
 .208ص 1ـ، ج1/1979ط

 .54سورة البقمة اآلية - 10
 .75سورة لمماف اآلية - 11
 .59سورة الفمقاف اآلية - 12
 . 12سورة ا٢بديد اآلية - 13
 .144ـ، ص1975رصف ا٤ببا٘ب ُب شمح حمكؼ ا٤بعا٘ب، أٞبد لبد النور ا٤بالقي، مطبولات ٦بمع الىغة العمبية دمش   - 14
 .47ـ، ص2/1983يماجع ا١بِب الدا٘ب ُب حمكؼ ا٤بعا٘ب، أبو القاسم ا٤بمادم، ٙبقي  فخم الدين قباكة، دار اآلفاؽ ا١بديدة بّبكت ط - 15
 .113ي  مازف ا٤ببارؾ، صمغِب الىبيب، ابن ىشاـ، ٙبق - 16
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كىقىٍد ، ُب قولو تعأب: 2، كتأٌب لىغاية1"ؿ بعضهم: )يسم٘ب أ٘ب شهدت بدرا بالعقبة(، أم بد٥باقو  ومقابىة، ٫ب
أىٍحسىنى ًبي

تأٌب لىتشبيو، كفيو قاؿ ا٤بالقي: )لقيت بو األسد(، ك)كاجهت بو ا٥ببلؿ(، رأنك "، أم: إٕب، ك3
د، أم رمه ابن جِب ُب باب التجمي، كذ 4"كاجهت ا٥ببلؿ: )لقيت األسد(، ك)كاجهتو(، أم: قىت: )لقيتو(، أم

أحسن ، ُب ٫بو: ، كتأٌب لىتعجب، كفيها لبلؼ، كأثبتها ا٤بالقي5لقيت بىقائو األسدالتشبيو )لقيت األسد(، أم 
 .7"با الجتهدفأصل ُب أحمؼ القسم، كٰبذؼ ٫بو:  ، كىيلىقسم، ُب ٫بو: أقسم باك"، 6بعممك

ـه ًىيى حىتَّى مىٍطلىًع اٍلفىٍجرً قولو تعأب:  و(، ٫بتأٌب النتهاء الغاية رػػ)إٔب"كحتى:  -6 سىبلى
، كقد يدلل ما 8

كىكيليوا كىاٍشرىبيوا قولو تعأب:  وبعدىا فيما قبىها، ٫بو: )بذلت ما ُب كسعي حٌب تنجحوا(، كقد يأٌب غّب دالل، ٫ب
ٍيًط اأٍلىٍسوى  ًد ًمنى اٍلفىٍجرً حىتَّى يػىتىبػىيَّنى لىكيمي اٍلخىٍيطي اأٍلىبٍػيىضي ًمنى اٍلخى

. كقد اتف  النحاة لى  أف ما بعدىا ال يأٌب 9
سالد ا٤بظىـو حٌب تناؿ ها، كقد تأٌب حٌب لىتعىيل، ٫بو: إاٌل دالبل فيما قبىها، كال ٘بم إاٌل ما راف آلما ٤با قبى

 .10"رض  ا
هىاقولو تعأب:  ومعناىا ا٢بقيقي، ٫ب وتأٌب لبلستعبلء، كى"ك على: -7 كىعىلىى اٍلفيٍلًك تيٍحمىليوفى  كىعىلىيػٍ

، ك٦بازا، 11
فىضٍَّلنىا بػىٍعضىهيٍم عىلىى بػىٍعضو قولو تعأب:  و٫ب

 .13"األصل ُب معانيها و، كى12
البقاء: )يطمد لفظ )لى ( ٗبعُب و زة أم ٗبعُب )لن(، ٫بو: )رضي ا لىيك(، كقاؿ فيها أبك اتأٌب لىمج"ك -

تأٌب "، ك14" ، ك)استحاؿ( لى ، ك)رضي( لى ، كغضب لى )لن( بعد ألفاظ كىي )لفي( لى ، ك)بعد( لى

                                                           

 .501ص 2جامع الدركس العمبية، الغبلييِب، ج - 1
 .59-12ص 2، ج1984-ق1404)/1يماجع التأكيل النحوم، لبد الفتاح ا٢بموز، مكتبة المشد المياض ط -2

 . 100سورة يوسف اآلية - 3
 .174رصف ا٤ببا٘ب ُب شمح حمكؼ ا٤ببا٘ب، أٞبد لبد النور ا٤بالقي، ص - 4
 .475ص 2ـ، ج1983اجع ا٣بصائص، ابن جِب، دار لآب الكتبيم  - 5
 .144يماجع رصف ا٤ببا٘ب، ا٤بالقي، ص - 6
 .501-500ص 2جامع الدركس العمبية، الغبلييِب، ج - 7
 .5سورة القدر اآلية - 8
 .187سورة البقمة اآلية - 9

 .505ص 2جامع الدركس العمبية، الغبلييِب، ج - 10
 .22سورة ا٤بؤمنوف اآلية - 11
 .253سورة البقمة اآلية - 12
 .506ص 2جامع الدركس العمبية، الغبلييِب، ج -13

 .327ص 5دمش ، ج 2الكىيات، أبو البقاء الكفوم، منشورات كزارة الثقافة ط - 14
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كىآتىى اٍلمىاؿى عىلىى حيبّْوً قولو تعأب:  وٗبعُب )لى (، أم لىمصاحبة، ٫ب
، أم مع حبو، رما تأٌب ظمفية ٗبعُب 1

اقولو تعأب:  و)ُب(، ٫ب كىدىخىلى اٍلمىًدينىةى عىلىى ًحيًن غىٍفلىةو ًمٍن أىٍىًلهى
كقيل إٌف )لى (، إ٭با  ، أم ُب حْب غفىة،2

بػّْريكا اللَّوى عىلىى مىا ىىدىاكيمٍ ، كتأٌب لىتعىيل ٗبعُب )البلـ(، لقولو تعأب: 3"ىي ٗبعُب )ُب( كىلًتيكى
، أم ٥بدايتو لكم، 4

الًَّذينى ًإذىا اٍكتىاليوا عىلىى النَّاًس يىٍستػىٍوفيوفى قوؿ ا تعأب:  ولكم، كتأٌب ٗبعُب )من(، ٫ب
هم، ، أم ارتالوا من5

حىًقيقه عىلىى أىٍف الى أىقيوؿى عىلىى اللًَّو ًإالَّ اٍلحىقَّ كٗبعُب الباء ٫بو: 
، أم حقي  يب، كتػأٌب لبلستدراؾ، ٫بو: )فبلف 6

)فبلف ال يدلل ا١بنة لسوء صنيعو، لى  أنٌو ال ييأس من رٞبة ا(، أم: لكنو، كتأٌب لبلستعبلء أم: ٗبعُب 
 : 7الشالمقوؿ  و، ٫ب )فوؽ(، إذا سبقت بػ )من(

 )أم من فوقو(   .رجىمود صخًم حطٌو الٌسيل من لىلً     *  ًمفىًم ميٍقًبًل ميٍدًبًم معا ًمكىمً 
 :9، رقوؿ الشالم لباس بن ممداس8"كتأٌب ٗبعُب )إٔب( -

 حقا لىيك إذا اطمأٌف اَّىس  *  إذا ما أتيت لى  الٌمسوؿ فقل لو
قولو تعأب:  ونحويوف أصبل فيها، ٫بو: )ذىبت لن الديار(، ك٫بزة كالبعد، كيعتربه الك ا: كتأٌب ٗبعُب اَّعن -8
 أىرىاًغبه أىٍنتى عىٍن آًلهىًتي يىا ًإبٍػرىاًىيمي

، كلبلستعبلء، ٫بو: )أفضىت لنك(، ٗبعُب لىيك، فىم يتعد الفعل 10
ٍفًسوً كىمىٍن يػىٍبخىٍل فىًإنَّمىا يػىٍبخىلي عىٍن نػى )ٖبل( ُب القمآف الكمٙب إاٌل ٗبعُب )لن(، ٫بو: 

، أم لىيها، كتأٌب ٗبعُب 11
كىمىا يػىٍنًطقي عىًن اٍلهىوىلاالستعانة ٫بو: 

كىاتػَّقيوا يػىٍومنا الى قوؿ ا تعأب:  و، أم: با٥بول، رما تأٌب لىبدؿ، ٫ب12
                                                           

 .177سورة البقمة اآلية - 1
 .15سورة القصص اآلية - 2
 .11-78ص 2ب قصّب العامىي، مكتبة األمْب النجف العماؽ، جالتبياف ُب تفسّب القمآف، أبو جعفم الطوسي، ٙبقي  أٞبد حبي - 3
 .125سورة البقمة اآلية - 4
 .2سورة ا٤بطففْب اآلية - 5
 .105سورة األلماؼ اآلية - 6
الكتاب  البيت الممئ القيس، شمح ا٤بعىقات السبع كألبار شعمائها، معىقة اممئ القيس، أٞبد بن األمْب الشنقيطي، تقدٙب فايز تمحيِب، دار - 7

 .30ص (،1992 -1413)العميب بّبكت 
 507ص 2جامع الدركس العمبية، الغبلييِب، ج -8

، 72ص (،1968 -1388)ديواف لباس بن ممداس، ٝبع كٙبقي  ٰبي ا١ببورم، ا٤بؤسسة العامة لىصحافة كالطبالة دار ا١بمهورية بغداد  - 9
 .57ص 3ج ـ(،1975-1968)صمية العامة لىكتاب القاىمة شواىد رتاب سيبويو، ٙبقي  لبد السبلـ ىاركف، ا٥بيية ا٤ب

 .46سورة ممٙب اآلية - 10
 .38سورة ٧بمد اآلية - 11
 .3سورة النجم اآلية - 12
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ٍيئنا تىٍجًزم نػىٍفسه عىٍن نػىٍفسو شى
لىييٍصًبحينَّ  عىمَّا قىًليلو قولو تعأب:  و، أم نفس بدؿ نفس، كتأٌب ٗبعُب )بعد(، ٫ب1

نىاًدًمينى 
، فأدغمت النوف ُب ا٤بيم لتقارب ٨بمجيهما الصوتيْب، كجاء ٗبعُب )بعد قىيل(، كتأٌب )لن(، لىتقىيل، 2

ًتنىا عىٍن قػىٍوًلكى قوؿ ا تعأب:  و٫ب كىمىا نىٍحني بًتىارًًكي آًلهى
3
)4، أم )من أجل قولك(، كتأٌب لىتبعيض ٗبعُب: )من ،

الًَّذم يػىٍقبىلي التػٍَّوبىةى عىٍن ًعبىاًدهً  وكىىي قولو تعأب:  و، ٫ب4)من(
، كتأٌب زائدة لىتعويض من ألمل ٧بذكفة، رقوؿ 5

 :6رقوؿ زيد بن رزين
 بْب جنبيك ندفعتكن فهبٌل الٍب   *  أ٪بزع أف نفس أتاىا لمامها

 .7"ؿ ا٤بوصوؿ كزيدت بعدهأك أراد: فهبل تدفع لن الٍب بْب جنبيك فحذفت )لن( "كفيو قاؿ ابن جِب: 
٫بو: )ا٤باء كالكأس(، فا٢بقيقية ، 8كأصىها الظمفية، ك٠باىا سيبويو )الولاء(، كقسمها إٔب ٦بازية كحقيقيةفي:  -9
 .9كلكم ُب القصاص حياةازية ٫بو: ك٦ب
 
ًفي أىٍدنىى اأٍلىٍرًض .غيًلبىًت الرُّكـي قولو تعأب:  و، ٫ب10"تأٌب ظمفية زمانية، ٫بو: )سمت ُب الىيل(، كمكانية"ك -
ًفي ًبٍضًع ًسًنينى .بػىٍعًد غىلىًبًهٍم سىيػىٍغًلبيوفى ىيٍم ًمٍن كى 

يصىلّْبػىنَّكيٍم ًفي قولو تعأب:  وتأٌب ٗبعُب االستعبلء، ٫ب"، ك11 كىألى
جيذيكًع النٍَّخلً 

اٍدخيليوا ًفي أيمىمو قىٍد خىلىٍت ًمٍن ، أم لىيها كلىمصاحبة، ٗبعُب )مع(، رقولو تعأب: 12
قػىٍبًلكيمٍ 

فىمىا مىتىاعي قوؿ ا تعأب:  وأمم، كا٤بقابىة إذا كقعت بْب مفضوؿ ساب  كفاضل الح ، ٫ب، أم مع 13

                                                           

 .48سورة البقمة اآلية - 1
 .40سورة ا٤بؤمنوف اآلية - 2
 سورة اآلية -3
 .157يماجع مغِب الىبيب لن رتاب باأللاريب، ابن ىشاـ، ٙبقي  مازف ا٤ببارؾ، ص -4

 . 25سورة الشورل اآلية - 5
 .261من شواىد مغِب الىبيب، ابن ىشاـ، ص - 6
 .ا٣بصائص، ابن جِب - 7
 .226ص 4يماجع الكتاب، سيبويو، ج - 8
 .12يماجع حمكؼ ا٤بعا٘ب، ا٤بمادم، ص - 9
 .174مغِب الىبيب، ابن ىشاـ، ص -10

 . 1سورة الٌمـك اآلية - 11
 .71سورة طو اآلية - 12
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نٍػيىا ًفي اآٍلًخرىًة ًإالَّ قىًليله  يىاًة الدُّ اٍلحى
جىعىلى لىكيٍم ًمٍن أىنٍػفيًسكيٍم قولو تعأب:  و، ٫ب2"، كٗبعُب )الباء(، كاإللصاؽ1

جنا يىٍذرىؤيكيٍم ًفيوً أىٍزكىاجنا كىًمنى اأٍلىنٍػعىاـً أىٍزكىا
3. 

قولو تعأب:  و، ٫ب5"إنو األصل ُب ٝبيع معانيها" :كقاؿ فيو سيبويو كتأٌب لىداللة لى  التشبيو،: 4الكاؼ -10
 ّّالزُّجىاجىةي كىأىنػَّهىا كىوٍكىبه ديرّْم

كىاذٍكيريكهي كىمىا ىىدىاكيمٍ ، كجاءت ٗبعُب التعىيل، ٫بو: 6
، أم: ٥بدايتو إيارم، 7

لىٍيسى   ٗبعُب )لى (، ٫بو: )رن رما أنت(، أم )رن ثابتا لى  ما أنت لىيو(، كتأٌب زائدة لىتوريد، ٫بو: كتأٌب
ًمٍثًلًو شىٍيءه  كى

8. 
كمن لبلؿ ما كرد لن معانيها، فهي لامىة لى  ربط ما بعدىا مع قبىها، فهي لناصم صوتية تعمل لىة      

ا٢بمؼ، فهي حمكؼ أصىية ال  وم جم معُب إٔب آلم، بفعل لامل ىإضافة معُب إٔب معُب، كىذا ما يفمض ا١بم، أ
ٲبكن االستغناء لنها لتوضيح ا٤بعُب، كرانت أ٠باؤىا مستوحاة من داللتها، فعى  رانت لبلستعبلء، ك)من( رانت  
ربعض فهي رألذ جزء من جزء، أم بعض من رل كُب لى  الولاء، رأنك تقوؿ كضعت شييا ُب شيء دالىو، 

 )مىك(، رحمؼ لىجم كغّبىا، ىذا لن ا٢بمكؼ األصىية، ود ا٤بىك، فكاف حمؼ البلـ الواقع ُب حشالبلـ تفي
 كىناؾ حمكؼ جم غّب أصىية تؤدم كظيفة ا١بم، كىي:

كىلىيىاؿو عىٍشرو .كىاٍلفىٍجرً قولو تعأب:  وكالتاء(، ٫ب واك: كٮبا )الحركؼ القسم -1
ىًكيدىفَّ ، كقولو تعأب: 9 كىتىاللًَّو ألى

ىًكيدىفَّ  أىٍصنىامىكيمٍ ألى
تدلل لى  رل مقسم بو، كالتاء ال تدلل إاٌل لى  لفظ ا١ببللة، كاألصل ُب  واكال"، ك10

)أحىف(، أم: )أحىف با(، : والقسم حمؼ )الباء(، فتقوؿ )با(، بإضافة لفظ ا١ببللة إٔب فعل ٧بذكؼ، كى
صىة ما بعدىا من األ٠باء إٔب ما قبىها من كال ٯبوز )أحىف كا(، لىداللة لى  ٲبْب، فهي ليست من ا٢بمكؼ ا٤بو 

األفعاؿ، كىذا ما يوقع ُب الىبس ك)الباء( لئللصاؽ، فبل يصح االبتداء ُّا، قالوا كجاءت بدال من الباء، ألهنا أصل 
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األصل، فأسقطوىا مع إظهاره لىداللة لى  أهنا فمع، كرانت و استعمىت مع الفعل اذكؼ، لكاف ىو ُب نفسها، كل
منعت أف يستعمل فيها ما يستعمل ُب غّب، ٫بو: )الباء(، فتستعمل العمب االسم الظاىم كا٤بضمم، فملا ما 

بدال من الباء لقمب ٨بمجهما الصوٌب، كدكراهنا ُب  واكجاءت ال"، ك1"منعت من ىذا واكفنقوؿ: )با(، ك)بو(، كال
كىذا ما جعىهم ٰبذفوف الفعل مع لدـ رثّب الدكراف ُب ربلـ العمب،  وُب الكبلـ، كمثىها الباء ُب القسم، فه

 كاكجواز حذؼ الفعل، إذا راف يتعدل ٕبمؼ جم، فكاف ا٢بذؼ لكثمة االستعماؿ، كيقع ا٣بفض ُّا لدلوؿ )
 العطف لىيها فتقوؿ: )كا ألفعىن(، ك)با ألفعىن(.

، من روهنما من حمكؼ الزكائد (واككأما )التاء(، فىيست من ٨بمج )الباء(، كال قميبة منها، بل ىي تشابو )ال     
، ألهٌنا تدلل واكمن حمكؼ البدؿ، كىي ليست بأصل، كىي أضعف حكما من ال واككالبدؿ، كىي األقمب لى

 ، فيكوف ا١بم ُّما لعوضهما لن الباء.2"لى  لفظ ا١ببللة فقط، فهي تستعمل ُب اسم كاحد فقط
ية ُب الزمن ا٤باضي، ٫بو: )مازرتنا منذ زمن بعيد(، كقد تكوناف حمُب جم ٗبعُب )من(، البتداء الغا" مذ كمنذ: -2

تأتياف ٗبعُب )ُب(، ٫بو: )ماجيتنا منذ يومنا ىذا(، فتكوف لىداللة لى  الزمن ا٢باضم، كيشَبط أف يكوف ٦بمكرٮبا 
مت منذ ؿ كاالمتداد، ٫بو: )سك اماضيا داال لى  التطأك حاضما(، كالفعل الساب  ٥بما يأٌب ماضيا منفيا أك )ماضيا 

طىوع الشمس(، فتأٌب قياسا لى  )من إٔب(، فمشاُّتما ٤بعُب حمكؼ ا١بم، ككظيفتو ُب ربط ما بعدٮبا بالفعل 
 الساب  ٥بما، جعل ما بعدٮبا ٦بمكرا.

ك)مذ( ٨بففة من )منذ(، بدليل ضم )الداؿ(، لند التقائها بالسارن، ٫بو: )ٓب أرؾ مذ الصباح(، ك)منذ(،       
رة، ك)إذا( الظمفية، فجعىتا رىمة كاحدة ٕبذؼ ا٥بمزة لىتخفيف، كنطقت ُب بعض الىغات أصىها )من( ا١با

قد تأٌب لتعدية الفعل، فتعمل لمل حمكؼ ا١بم، ٫بو: )ممت منذ يومْب(، فتأٌب ا٤بيم مضمومة "، ك3"مكسورة ا٤بيم
ؼ، ٫بو: )ما رأيتك منذ مضمومة )الذاؿ(، لكوهنا ظمفا مبنيا ٨بتصا بالزماف، قد يأٌب ما بعدٮبا فالبل لفعل ٧بذك 

 .4"مض  يـو ا٣بميس(، رما قيل أصىها: )من ذك(، ك)من ذا(أك يـو ا٣بميس(، كالتقديم: )منذ راف 
يأتْب حمكؼ جم لبلستثناء، إذا ٓب يتقدمهٌن )ما(، كقد ٙبدثنا فيما سب  لن فعىيتها ": كخبل كعدا كحاشا -3

ا٤بستثُب لن حمكفا، كرأل ابن ىشاـ أهٌنا ال توصل معُب الفعل  كحمفيتها، فينصب ا٤بستثُب فتأٌب أفعاال، كإذا جمت

                                                           

 .212ـ(، ص1999-ق1420)لىل النحو، ابن الوراؽ، ٙبقي  ٧بمد جاسم الدركيش، مكتبة المشد المياض  - 1
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، كرأل بعض النحاة إمكانية ا١بم بػ )ما(، لى  تقديمىا زائدة، كراف رأيا فاسدا؛ ألف ما ال 1إٔب االسم بل تزيىو لنو
شاًؾ بنت كحاشاؾ، حا)حاشا(، قوؿ الشالم مفدم زرميا: تزاد قبل حمكؼ ا١بم، بل بعدىا، كمثاؿ لى  ا١بم بػ

 .2"األصالة  كمن شمفت جنسها رجالو
 ، كقوؿ الشالم:3"لىداللة لى  االستثناء، كالكاؼ ضمّب ُب ٧بل جم اسم ٗبجمكر"فجاءت )حاشا(  -

 ضنا لى  ا٤بىحاة كالشتم  *  حاشا أىب ثوباف إذ بو ما
ا(، كيقولوف لند ىي )ري ما(، كتأٌب لىتعىيل فتجم )ما( االستفهامية، فأصىها )ريما( أم )٤ب"ككي:   -4

يل أك تاالستفسار لن الشيء )ريمو؟(، فأصىها )ريما(، ك)ا٥باء( لىوقف، ك٘بم )ما( ا٤بصدرية، كما بعدىا ب
، فكي جارة تعىيىية ٗبكانة )البلـ(، كما بعدىا مصدر 4"يماد الفٌب ريما يضم كينفعقوؿ الشالم:  ومصدر، ٫ب

 مؤكؿ ٦بمكر بػػػػ )ري(، أم )لىضم كالنفع(.
بدليل ظهورىا لىضمكرة ُب قوؿ الشالم ٝبيل بن معمم "ا ٘بم )أف( ا٤بصدرية بعدىا إف جاءت مقدرة، رم -

ٚبدلا(، فيكوف ا٤بصدر ا٤بؤكؿ من أف مضممة، ٫بو: )جيت ري تكممِب( كصىتها،  كالغدرم: )ريما أف تغد
(، قبىها لكثمة ظهورىا أم ٔب بتقديم )ري(، مصدرية بتقديم )الـك أم: )إرمامي(، ُب ٧بل جم بػػػ )ري(، كاأل

 .5")ري( الناصبة لىفعل ا٤بضارع، كتكوف )ما( رافة زائدة
٧بذكفة، فنقوؿ: )لٌل(، أما الثانية فمبنية أك ٔب ثابتة ك ، كتأٌب المها األ6تأٌب حمؼ جم، ُب لغة لقيل": كلعل -5

ناصبة كيعتربىا غّب لقيل  لى  الفتح كالكسم، كىي حمؼ جم شبيو بالزائد يأٌب ٦بمكرىا ُب ٧بل رفع مبتدأ،
 .7"لعٌل أيب ا٤بغوار منك قميبلبلسم، رافعة لىخرب، ٫بو: 

 ذؤيب ا٥بذٕب: و، كمنها قوؿ الشالم أب8: كتأٌب حمؼ جم ٗبعُب )من(، ُب لغة )ىذيل(متى -7
 

                                                           

 .278ص 2، جٮبع ا٥بواميع ُب شمح ٝبع ا١بوامع، السيوطي  - 1
 .105-104إلياذة ا١بزائم، مفدم زرميا، ص - 2
 .70ص 1الىمع ُب العمبية، ابن جِب، ٙبقي  فائز فارس، دار الكتب الثقافية الكويت، ج - 3
-ق1422)يت لقيس بن ا٣بطيم قيل لىنابغة. ضياء ا٤بسالك إٔب أكضح ا٤بسالك، ٧بمد لبد العزيز النجار، مؤسسة المسالة لجز ب - 4

 .265ص 2ـ(، ج2001
 .514ص 2، جامع الدركس العمبية، الغبلييِب، ج266-265ضياء ا٤بسالك إٔب أكضح ا٤بسالك، ٧بمد لبد العزيز النجار، ص  - 5
 أبوىا ربيعة بن رعب، من قيس ليبلف بن مضم.قبيىة لمبية قيل:  - 6
 .514جامع الدركس العمبية، الغبلييِب، ص - 7
 قبيىة لمبية قحطانية ألذ لنها الىساف العميب، فيها الكثّب من الشعماء منهم أبو ذؤيب ا٥بذٕب. - 8



                                              التنوعات الداللية للصوائت في المستوى النحوي                الفصل الثاني:                                                             

444 

 

 1مٌب ١بج لضم ٥بن نييج  *شمبن ٗباء البحم ٍب تمفعت  
، كتعترب )ري، كلعل، كمٌب(، حمكؼ 2)١بج(، ٦بمكرة ُّا فجاءت )مٌب(، لى  لغة ىذيل، ٗبعُب: )من(، كرانت

 جم شاذة، ٠بعت لى  لساف العمب جارة ٤با بعدىا، فالتربت حمكؼ جم.
رب لىشيء يقع قىيبل كال يقع "حمؼ جم شبيو بالزائد، ٘بم بعدىا اسم نكمة، كقاؿ فيها الزجاجي:  رب: -7

رب كربٌة "و: )رب صدفو لّب من ألف ميعاد(، كيقاؿ فيها ، ٫ب3"بعدىا إال منكما كال يقع إاٌل ُب صدر الكبلـ
تأٌب لىتقىيل كلىتكثّب، كتعْب لى  معمفة "، كالتاء زائدة لىتأنيث، ك)ما( الكافة زائدة لىتوريد، ك4"كرٗبا، كربتما

 ا٣بفض بإضمار ٝبىة، كقد يأٌبأك التكثّب قمينة كدؿ لىيها، كيأٌب ما بعد النكمة اَّمكرة ُّا صيغة مفمدة أك التقىيل 
(، لوضا لنها، كقد تعوض بػ )الفاء(، كتعددت داللتها حسب سياؽ الكبلـ، كإبقاء لمىها كاك)رب(، كإلما٥با بػ)

 : 6قوؿ اممئ القيس و، ٫ب5"( العطفكاكبعد )
 لىي بأنواع ا٥بمـو ليبتىي *  رموج البحم أرل  سدكلوكليل  

أك (، كاكارد، فقد جاء ا١بم بػ )رب(، مضممة غّب مسبوقة بػ)، كىذا غّب ك واكمن النحاة من الترب ا١بم بال"ك -
 ، قوؿ الشالم:7")فاء(، كمن ا١بم بػػػػػ )رب(، مضممة معوضا لنها بالفاء

 فأ٥بيتها لن ذم ٛبائم مغيل  *  فمثىك حبى  قد طمقت كممضع
قتمو(، كمثاؿ ا١بم ُّا  قوؿ رؤبة بن العجاج: )بل بىد ملء الفجاج ويأٌب ُّا ا١بم مضممة بعد )بل(، ٫ب"رما  -

 ، ُب قوؿ الشالم ٝبيل بن معمم:8"(، ك)الفاء( واكمضممة دكف )ال
 ردت أقضي ا٢بياة من جىىو    *  رسم دار كقفت ُب ظىىو

كمن لبلؿ ما سب  لن حمكؼ ا١بم كدالالهتا، فتأٌب أصىية ُب الكبلـ، فبل يستغِب لنها ا٤بتكىم، كيكوف       
مىا جىاءىنىا ًمٍن قوؿ ا لز كجل:  وعُب، كباإللماب، كتأٌب زائدة لتوريد ا٤بعُب كتوضيحو، ٫باالستغناء لنها ٨ببل با٤ب
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بىًشيرو 
ممفوع أك ، فكانت زائدة ُب الفالل فيكوف حكم ما راف حمؼ ا١بم فيو زائدا، أم ٦بمكر لفظا منصوب 1

 ٧ببل، حسب موقعيتو ُب الَبريب.
، كقد أت  ُّا جامع الدركس العمبية ُب ستة مواضع، كيتم تقديمىا، من رما قد ٰبذؼ ا١بم ُب مواقع لدة       

لبلؿ كقع الكبلـ لى  السامع، فقد أسىفنا أٌف الكبلـ ا٤بنطوؽ يمتبط ٗبدررات لقىية لدل السامع، كتكوف حمرة 
 :2االسم اَّمكر دالة لى  العامل اذكؼ، كمواضع ا٢بذؼ ىي

هيمٍ كىعىًجبي قبل )أٍف(، رقولو تعأب:  - وا أىٍف جىاءىىيٍم ميٍنًذره ًمنػٍ
، أم: )ألف جاءىم(، فحذفت البلـ 3

 كالتقديم )َّيء(.
 ، أم )شهد بأنٌو(، فحذفت البتاء.4وشىًهدى اللَّوي أىنَّوي الى ًإلىوى ًإالَّ ىي قبل )أٌف(، رقولو تعأب:  -
نػيهىافػىرىدىٍدنىاهي ًإلىى أي قولو تعأب:  وقبل )ري( الناصبة لفعل مضارع، ٫ب - مًّْو كىٍي تػىقىرَّ عىيػٍ

، فحذفت البلـ، 5
يل مصادر ىذه ا٢بمكؼ ُب العامل اذكؼ، كرأل العىماء أهٌنا أك أم: )لكي تقم لينها(، كيكوف ا١بم بعد ت

 منصبة بنزع ا٣بافض.
 (، ك)تاء القسم(، ٫بو: )ا ال سالدؾ(، أم كا.كاكقبل لفظ ا١ببللة، كيقصد ُّا ) -
 قولنا: )بكم دينار اشَبيت ىذا الكتاب(، فحذؼ )من( أم )بكم من دينار(. و)رم(، ٫بػقبل التمييز ب -
بعد ربلـ مشتمل لى  حمؼ جم رجواب لن استفهاـ، ٤بن قاؿ: )من أين حضمت؟(، فنقوؿ: )البيت(،  -

طية، ٫بو: أم: )من البيت(، كرذا بعد ٮبزة االستفهاـ )أممرت بو؟(، فنقوؿ: )لالد(، أم: )ٖبالد(، كبعد أف الشم 
)اذىب أين شيت، إف مصم، إف العماؽ(، أم )إٔب مصم، إف إٔب العماؽ(، بعد )ىبل(، )تصدقت بدرىم(، 

ٔبمىة ذرم فيها ا٢بمؼ ا٤بعطوؼ،  وفنقوؿ: )ىبٌل دينار؟(، أم: )ىبل تصدقت بدينار(، كبعد حمؼ لطف متى
 ٫بو: )ممرت بزيد كلامم(، أم: )كبعامم(.

كقد يأٌب ىذا ا٢بذؼ ٠بالا، فينصب اَّمكر بعد ا٢بذؼ تشبيها لو با٤بفعوؿ، كيسم  ا٤بنصوب لى  نزع  -
أىالى ًإفَّ ثىميودى كىفىريكا رىبػَّهيمٍ قولو تعأب:  وا٣بافض، ٫ب

 .، أم بمُّم6
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 فيكوف ا٢بذؼ لىخفة ُب الكبلـ كمنع الثقل لن الَباريب كاالقتصاد ُب ا١بهد.
ؿ مضافا كالثا٘ب ك كىي إلضافة اسم إٔب اسم ٔبمه إليو لى  تقديم حمؼ جم كيسم  األ :الجر باإلضافة -2

االسم ا٤بضاؼ، فتأٌب و مضافا إليو كيكوف بينهما حمؼ جم مقدر، ال يعترب لامل ا١بم فيو، بل أٌف العامل ى
حذؼ الثا٘ب لكاف ا٤بعُب و ، فىؿ كاتصالو بو إللماؿ ا٤بعُب العاـ لىَبريبك الكسمة لىداللة لى  ربط االسم الثا٘ب باأل

(، فنقوؿ: )درس ا١بغمافية(،  ناقصا ٫بو: )لبست لاًب فضة(، فتحذؼ من االسم ا٤بماد إضافتو التنوين ٫بو: )درسه
ا أىًبي لىهىبو كنو٘ب التثنية كٝبع ا٤بذرم السآب ٫بو:  تػىبٍَّت يىدى

ةً ، كقولو تعأب: 1 كىاٍلميًقيًمي الصَّبلى
2. 

قولو  و٩با ال مفمد لو ٫بو: )لشمك(، من )لشمكف(، كال ٙبذؼ النوف إذا تىتها لبلمة اإللماب ٫بكما شبهها      
، كيمل سيبويو أف ا١بم ُب ا٤بضاؼ إليو يكوف لعمل ا٤بضاؼ فيو بدليل اتصاؿ الضمّب 3﴾شىيىاًطينى اإلٍنسً ﴿تعأب: 

لتباره اإلضافة بتقديم )الـ ا١بم(، ٫بو: )ثوب بو كالضمّب ال يتصل إاٌل بعامىو ٫بو: )دراٮبو(، كٱبالفو الزجاج ال
، فتكوف اإلضافة بتقديم البلـ األرثم شيولا ُب ربلـ العمب ٫بو: )حصاف لىي(، كتسم  )إضافة المية(، 4لزيد(

 وكتىيها اإلضافة بتقديم )من(، كىي )البيانية(، ٫بو: )سوار الذىب(، كما تكوف بتقديم )ُب( كىي )الظمفية(، ٫ب
يىا صىاًحبىًي السٍّْجنً : قولو تعأب

، كتأٌب اإلضافة )تشبيهية(، أم بتقديم 6، كتقديمه: )يا صاحباف ُب السجن(5
، كاإلضافة نولاف معنوية 7بتقديم )راؼ التشبيو(، ٫بو: )انتثم لؤلؤ الدمع لى  كرد ا٣بدكد(، أم: )الدمع رالؤلؤ(

 كلفظية:
ىقي فتعمؼ ا٤بضاؼ كٚبصصو ٫بو: )مفتاح الٌدار(، كتأٌب كصفا : كا٤بماد ُّا إيصاؿ ا٤بعُب التاـ إٔب ا٤بتالمعنوية -1

 ٤بعمولو ٫بو: )مأروؿ الناس(.
تأٌب ٤بنع الثقل ُب الكبلـ رحذؼ التنوين ك)نو٘ب( التثنية كا١بمع ك)اؿ( التعميف فيكوف ": كىي ما لفظية -3

متبط فالىها كمفعو٥با ُب صفة مشبهة، لى  أف يأك اسم مفعوؿ، أك مبالغة اسم الفالل، أك ا٤بضاؼ اسم فالل، 
 .8"ىذا المجل طالب لىمؿ الكبلـ ُب الَبريب ٫بو: أك كر با٤بعُب، كُّذا اَّم 
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 :1كلئلضافة أحكاـ منها

ٝبع أك لدـ اقَباف ا٤بضاؼ بألف كالـ التعميف فنقوؿ: )ا٣باًب ذىب(، إال جاء شبيها بالفعل مثُب ال: أك  -
 ا٣بائن(. ومذرم سآب ٫بو: )اآلربل المبا(، ك)الضارب

الصفة ا٤بشبهة شمط أف يقَبف أك ؿ(، ُب ا٤بضاؼ يأٌب اسم الفالل كاسم ا٤بفعوؿ أٯبوز اقَباف ) ثانيا: -
 )الفالل ا٣بّب(.: وا٤بضاؼ إليو بػ)اؿ(، ٫ب

بإضافة اسم الزماف ا٤ببهم ٫بو: )كقت كحْب(، إٔب ا١بمىة جاز فيو اإللماب كالبناء ٫بو: )لى  حْب  ثالثا: -
 لى  الصبا(.لاتبت ا٤بشيب 

: بعض الصيغ ال تضاؼ إاٌل لضمّب ٫بو: )لبيك، كدكاليك، كسعديك(، كتأٌب ثنائيات أم: )تىبية رابعا -
 بعد تىبية(.

: من األ٠باء ما تأٌب مبلزمة اإلضافة كىي: )قبل كبعد(، كا١بهات الست، كرذلك ٯبب إضافة خامسا -
 ظا فنقوؿ: )رل ميت(، كتقديمه )رل كاحد(.)رل، كبعض، كلند...(، كقد ٰبذؼ ا٤بضاؼ إليو مع )رل(، لف

: ال يضاؼ االسم إٔب ممادفو فبل نقوؿ: )ليث أسد(، إاٌل إذا رانا ا٠بي لىم )٧بمد لالد(، كال سادسا -
 موصوؼ إٔب صفتو ٫بو: )رجل فاضل(.

(.ا٤بعُب )ا١بمعة ي يضاؼ العاـ إٔب ا٣باص ٫بو: )يـو ا١بمعة(، كال ٯبوز العكس النعداـ فائدةسابعا:  -  ـو
كىاٍسأىًؿ اٍلقىٍريىةى قولو تعأب:  و: إذا أمن الىبس جاز حذؼ أحد ا٤بضاؼ، كقاـ ا٤بضاؼ إليو مكانو ٫بثامنا -

بػىٍلنىا ًفيهىا الًَّتي كينَّا ًفيهىا كىاٍلًعيرى الًَّتي أىقػٍ
 ، كالتقديم: )اسأؿ أىل القمية كأصحاب العّب(.2

ؿ استغناء لنو بالثا٘ب ٫بو: )حضم ك  الكبلـ فيحذؼ األ: ٯبوز حذؼ أحد ا٤بضافْب إف كرد اثناف ُبتاسعا -
 .3ؿ كحعل الثا٘ب ا٠با ظاىماك لمم(، كاألصل )حضم ابن لمم كألوه(، فحذؼ األ وابن كأل

: إف ٓب يكن ا٤بضاؼ إٔب ياء ا٤بتكىم مقصورا كال منقوصا كمثُب كال ٝبع مذرم اإلضافة إلى ياء المتكلم -
آب فيكسم آلمه ٫بو: )غبلمي، غىما٘ب(، كإف راف منقوصا أدغمت ياؤه ُب سآب كٝبع تكسّب كٝبع ا٤بؤنث الس

ياء ا٤بتكىم فتقوؿ: )قاضي(، بفتح ياء ا٤بتكىم كمثىو ُب ا٤بثُب كا١بمع فنقوؿ: )ممرت بغبلمي كزيدم(، كاألصل 
                                                           

 يماجع الىباب ُب قوالد الىغة كآالت األدب كالنحوكالصمؼ كالببلغة، ٧بمد لىي السماج، مماجعة لّب الدين مشسي باشا، دار الفكم دمش  - 1
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نا: )التقيت فيها )بغبلمْب ٕب كزيدين ٕب(، فحذفت البلـ كالنوف لئلضافة، كرذلك ُب ٝبع ا٤بذرم السآب فقول
(، كأدغمت ُب الياء األلمل كقىبت الضمة رسمة لتصح الياء، أما )ياء واكٗبعىمي(، فاألصل )معىموم(، فقىبت ال

ا٤بثُب ُب حالة المفع فتسىم ألفو كتفتح )ياء( ا٤بتكىم بعده )غبلمام(، أما ا٤بقصور فجعل را٤بثُب ا٤بمفوع ٫بو: 
مها ُب )ياء( ا٤بتكىم مع فتحها ٫بو: )لصٌي(، فا٤بضاؼ إٔب )ياء(، (، كتدغ)لصام(، أما ىذيل تقىب ألفو )ياء

 .1ا٤بتكىم تفتح )ياؤه(، مع ا٤بنقوص كا٤بقصور كا٤بثُب كٝبع ا٤بذرم السآب
قو٥بم: )ىذا حجم ضب لمب(، فجاءت  ورتو السم ٦بمكر ٫بك ايأٌب االسم ٦بمكرا ٗبج :رةك االجر بالمج -3

ؼ إليو ٦بمكر ُب حْب أهنا ليست من توابع )ضب(، بل جاءت نعتا رهتا لػ)ضب(، مضاك المب ٦بمكرة َّ
لػ)حجم(، فجاء ا١بم لىحفاظ لى  التناغم كلتسهيل الكبلـ كأردكا لى  ىذا المأم من قو٥بم )يا صاح بىغ ذكم 

، كمنو توريد لػ)ذكم( وراف لىزكجات لقاؿ )رىهن(، فهو رتو الزكجات، فىك االزكجات رٌىهم(، فجاء التوريد ٦بمكرا َّ
كىاٍمسىحيوا ًبريءيكًسكيٍم كىأىٍرجيلىكيمٍ قولو تعأب: 

رة )رؤكسكم(، كأمكن أف ك ا، لند من قمأىا بكسم )البلـ(، لىمج2
 رة بل ٝبىة قائمة ٕبد ذاهتا.ك ايكوف ا١بم ٕبمؼ جم ٧بذكؼ فىم تكن ٦ب

مب ا٢بجم منو(، فحذؼ الضمّب رة كالتربا األصل )ىذا حجم ضب لك اأنكم السّباُب كابن جِب ا١بم باَّ"ك      
لىعىم بو ٍب أضمم ا٢بجم كقاؿ الثا٘ب أٌف األصل )ىذا حجم ضب لمب حجمه(، كالتربه الفماء ٩با كرد ُب الَباث 
لى  السماع كمنع القياس لىيو، كلصو ا٣بىيل با٤بفمد كا١بمع فقط دكف ا٤بثُب فبل نقوؿ: )ىذا حجم ضب 

 .3"رة سببا ُب ا١بم ضعيف من النحاة من أثبتو كمنهم من منعوك اىيو فجعل اَّكل، يو ُب ا٤بثُبلمبْب(، كأجازه سيبو 
رة ٰبافظ لى  نس  الكبلـ كالتناغم فيو فالىغة تمق  ٔبماؿ أصواهتا كاتفاقها فيما ك اكما ٲبكن قولو أٌف ا١بم باَّ     

الكسمة ىي أنسب حمرة لسهولة بينهما، فاافظة لى  تتابع الكسمات يزيد من ٝبالية النص كسهولة إدرارو، ك 
النط  مع تواليها كىذا ما يظهم ٔببلء رما أسىفنا ُب البسمىة )بسم ا المٞبن المحيم(، فنبلحظ ٙبقي  ا٣بفة 
كاالنسجاـ كاالقتصاد لند النط  بكل لناصمىا ٨بفوضة، فنبلحظ تناسبا ُب الكمية الصوتية بينها فقد اشتمىت 

 لسامع كاقع ال ٧بالة مهما رانت طبيعتو اإلنسانية.لى  ست رسمات فتأثّبىا لى  ا
أ٠باء فّبفع االسم إذا  "قدمنا ا٢بديث لن ا٤بنصوبات كا٤بمفولات كاَّمكرات، كقىنا أف لكل منها توابع كىي       

ىو ُب االسم ا٤بشارؾ ٤با قب وراف تابعا ٤بمفوع، كينصب إذا راف تابعا ٤بنصوب كٯبم إذا راف تابعا َّمكر فالتابع ى
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، كىي أربعة نعت كلطف كبدؿ كتوريد، كزاد لىيو لىماء الىغة لامسا ٠بوه لطف 1"إلمابو رفعا كنصبا كلفضا
 والوجوه الٍب تتبع ُّا األ٠باء ما قبىها ثبلثة العطف كالبدؿ كالصفة فالعطف ى"البياف كجاء ُب مفاتيح الىغة: 

، كالبدؿ لى  كجهْب بدؿ بياف رقوؿ ا (أما ،لكن ،بل ،ال ،أـ ،كأ ،ٍب ،الفاء ،واكال)النس  كحمكفو لشمة: 
نىاًصيىةو كىاًذبىةو خىاًطئىةو .تىًو لىنىٍسفىعنا بًالنَّاًصيىةً كىبلَّ لىًئٍن لىٍم يػىنٍ تعأب: 

، كبدؿ غىط رقولك: )ممت بفمس ٞبار(، 2
 .3"كالصفة ىي النعت رقولك: )ممرت بمجل ذم ماؿ(، ك)ممرت بالمجل ا٢بسن(

، فهي تأٌب 4"تتبع غّبىا من حيث اإللماب فنقوؿ تبعتو أم ٢بقتو كالتبع ٗبعُب الظل"ت بالتوابع ألهنا ك٠بي     
يعتمد لى  )متبوع(  ولتوريده كبيانو، كاإلتباع من لبلؿ ما رأيناه فهأك تابعة ٥با من حيث ا٤بعُب، فتأٌب إلٛبامو 

األرض ا٤بعمورة رورب(، فكانت صيغة )معمورة(، ٥با ك)تابع(، كيكوف التتابع رتتابع الصفة كا٤بوصوؼ رقولنا: )
داللتها حٌب كإف رانت لارج الَبريب، كحٌب كإف ٓب تكن تفمض الوصف، ُب حْب أٌف التوريد فداللتو ممتبطة 
بداللة ا٤بنعوت حتما، رأف تقوؿ: )لمبل، لمبل با ا٤بعمكؼ(، فيظهم كظيفة )لمبل( لىتوريد ا٤بعُب كإف ررزنا ُب 

التحىيل فهناؾ جوانب التقاء كجوانب اقَباف بْب التابع كا٤بتبوع، فهذه التوابع فضبلت تظهم كظيفتها من ا٤بعا٘ب ك 
لبلؿ الَبريب ُب سياؽ الكبلـ كمن لصائصها التقوية الصوتية فهي ظاىمة صوتية تأٌب لتأريد الداللة كتوضيح 

، فحذفها ال يؤثم ُب ا٤بعُب، أما إظهارىا فيحق  السياؽ كتقويتو، فيمكن التبار كظيفة التوابع كظيفة صوتية لالصة
 .5التوازف لند النط  ُّا

فالىغة كسيىة لتحقي  ا٤بقاصد، كىذه األلّبة تتحق  با٣بفة كالسهولة، ك٘بنب اإلُّاـ بإبداؿ أصوات رسّبة      
 سّبا ُب أدائها.بغّبىا يسّبة الفهم كالنط ، كيتحق  ىذا من لبلؿ التوازف بْب أصوات الَبريب ٩با يعطي تي

كصفك شيء ٗبا  والنوف كالعْب كالتاء: كىي النعت، كى" :الصفة كُب ىذا قاؿ ابن فارس والنعت كى النعت: -1
 .6"فيو من حسن رذا قالو ا٣بىيل إاٌل أف يتكىف متكىف فيقوؿ: ذا نعت سوء(، قاؿ: كرل شيء جيد بالغ نعت

لسبب يضاؼ إليو أم بياف ما يتعى  بو ٫بو: )حضم أك (، فيخفض االسم بصفة لو ٫بو: )حضم الولد ا٤بؤدب    
الولد ا٢بسنة ألبلقو، ك٘بدر تسميتو منعوت بو، فكانت تسميتو با٤بصدر كيكوف موضحا لىمعمفة ٫بو: )حضم 
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)حضم أٞبد التاجم أبوه(، ك٨بصص لنكمة ٫بو: )حضم الولد العاقل(، ك)حضم التاجم أبوه(، أك أٞبد العاقل(، 
لىداللة لى  الذـ ٫بو: )ألوذ با من الشيطاف أك اللة لى  ا٤بدح ٫بو: )ا٢بمد  رب العا٤بْب(، كقد تأٌب لىد
: قولو تعأب وإلظهار المٞبة كتعطف الغّب ٫بو: )الىهم أنا لبدؾ ا٤بسكْب(، كلىداللة لى  التوريد ٫بأك المجيم(، 

 ةه نػىٍفخىةه كىاًحدى
لنظم إٔب كضع الناط  كحالتو النفسية كاألصل ُب ، كىذه قمائن تأٌب حسب السياؽ كرذا با1

 .2النعت أف يأٌب لئليضاح كالتخفيض
(، كاسم ا٤بفعوؿ )حضم الولد ابوب(، كصيفة       كيشَبط أف يأٌب اسم مشتقا راسم الفالل )حضم الولد ابي

ّب(، كقد تأٌب ٝبىة مشبهة ٫بو: )حضم الولد ا٢بسن لىقو(، كاسم تفضيل ٫بو: )الولد الصغّب أحب من الكب
ا٠بية ٫بو: )جاء الولد التقي كالده(، كال تأٌب ا١بمىة نعتا السم ا٤بعمفة، أك فعىية ٫بو: )جاء الولد ٰبمل بشمل(، 

بل لىنكمة إاٌل إذا كقعت بعد ا٤بعمؼ بػ)اؿ( ا١بنسية فتجعل نعتا بالتبار ا٤بعُب، كقد يأٌب ا٠با جامدا مؤكال ٗبشت   
لدؿ(، أم لادؿ كاسم اإلشارة ٫بو: )أرـم كلد ىذا(، كمن لبلؿ الصوت تأٌب لى   رجل ورا٤بصدر ٫بو: )ى

ألبلؽ(، أم صاحب ألبلؽ، كاسم موصوؿ  ك)ذك(، ٗبعُب ا٤بصاحبة )جاء كلد ذأك ا٢بمرة إٔب ا٤بشار إليو، 
ٟبسة(، أم الد أك )جاء الولد الذم التف (، أم ا٤بختفي، كما دؿ لى  لدد ا٤بنعوت )جاء : ومقَبف بػ)اؿ(، ٫ب

منسوبا إٔب العمب، كما دؿ لى  التشبيو ٫بو: أك لددىم ٟبسة كما ٢بقتو )ياء النسبة(، ٫بو: )رأيت كلدا لمبيا(، 
)جاء كلد ما(، كاستكماؿ )جاء كلد ٞبل(، أم كديع را٢بمل، رما يأٌب النعت )ما( النكمة لىداللة لى  اإلُّاـ 

)أم رجل(، أم رامل المجولة، كٲبكن زيادة )ما(، ٫بو: )أنت  أك)رل كأم(، ٫بو: )رحل رل المجل(، الوصف بػ
 :4كالنعت نولاف .3رجل أٲٌبا رجل(

ما يبْب صفة من صفات منعوتو ُب حمرات اإللماب )المفع، كالنصب، كا١بم(، كالتنكّب  النعت الحقيقي: -أ
 كالتعميف ٤بوافقتهما ُب التعيْب، كاإلفماد كالتثنية كا١بمع.

ما جاء صفة ٤با تعى  با٤بتبوع ممتبطا بو، ٫بو: )جاء الولد ا٢بسن لىقو(، فالقصد كصف  :النعت السببي -ب
النعت الذم ٓب يتحمل ضمّب ا٤بنعوت فيتبعو ُب اإللماب، كالتعميف كالتنكّب فقط، فنقوؿ:  وا٣بى ، كليس الولد، ى

ىم(، أما النعت السبيب الذم يتحمل )جاء المجل الكمٙب أبوه(، ك)المجبلف الكمٙب أبوٮبا(، ك)المجاؿ الكمٙب أبو 
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ضمّب ا٤بنعوت فيطاب  منعوتو ُب التعميف كالتنكّب، كالتذرّب كالتأنيث، كاإللماب، ٫بو: )جاء المجبلف الكمٲبا 
 األب(، ك)ا٤بمأتاف الكمٲبتا األب(، ك)المجاؿ الكماـ األب(، ك)النساء الكممات األب(.

أك الصفات لى  كزف: )فعوؿ( ٗبعُب )فالل(، ٫بو: )صبور، كغيور...(،  كيستثُب من اتباع النعت با٤بنعوت،       
لى  كزف )مفعاؿ(، ٫بو: )مهذار، مكساؿ...(، أك ٫بو: )جميح، كقتيل، ...(،  .كزف )فعيل( ٗبعُب )مفعوؿ( لى 
ث، لى  كزف )مفعل(، ٫بو: )مهذر(، يستوم ُّا كصف ا٤بذرم كا٤بؤنأك لى  كزف )مفعيل(، ٫بو: )مسكْب(، أك 

كالوصف با٤بصدر، فيأٌب مفمدا لى  اإلطبلؽ، فنقولك )رجل لدؿ، رجبلف لدؿ، رجاؿ لدؿ، نساء لدؿ(، كما 
)امم غابمة(، أك يأٌب نعتا ١بمع غّب العاقل، فيجوز فيو ا١بمع كا٤بفمد ا٤بؤنث، فنقوؿ: )لاشوا ُب أمم غابمات(، "

)رجل صاّب(، كإف جاء النعت غّب أك رجاؿ صا٢بوف( كقد ٯبوز إفماد نعت اسم ا١بمع، رأف تقوؿ: )إف بِب ا٢بي 
مفعوال لفعل ٧بذكؼ، كيكوف ىذا إذا أك متمم ٤بعُب ساب  لو، قد يقطع لن النعت ليكوف لربا ٤ببتدأ ٧بذكؼ، 

، رما سب  ذرمه، كىذا يبْب لبلقة 1"الَبحمأك الذـ أك لمج النعت لن اإليضاح، كالتخصيص لىداللة لى  ا٤بدح 
، فيكوف التتابع إذا كاف  معُب النعت ٤بعُب ا٤بنعوت مؤديا لداللة كاحدة، فخمكجو لن داللتو يكوف الصوت با٤بعُب

الَبحم، بتغّب النرب أك الذـ أك لديو دالالت ألمل تدلل فيها معآب الصوت الٍب تتغّب إذا ما راف يماد بو ا٤بدح 
 كالنغم ُب إصدار الكبلـ.    

٦باز ُب الكبلـ، فيكوف بتكمار أك  ولتثبيت معُب ا٤بتبوع، كإبعاده لن أم سهتابع يؤت  بو  و: كىالتوكيد -2
شبو ا١بمىة، ٫بو: )بنفسك أك االسم أك الىفظ نفسو، ٫بو: )صربا صربا لى  الشدائد(، فيكوف بتكمار الفعل 
العمبية  من األساليب الٍب تتخذىا الىغة وبنفسك قىت ىذا(، كٝبىة، ٫بو: )لقد حضم ا٤بسؤكؿ لقد حضم(، كى

 ولتقوية الكبلـ، كتأثّبه لى  نفس السامع بإدرارو؛ ألف ىذا التكمار لىوقوؼ لى  أٮبية الكبلـ ا٤بنطوؽ كإثباتو، فه
 :2لى  نولْب وكسيىة لئلفصاح، كاإلبانة لما ُب النفس، كى

ممادفو، ٫بو: )جاء، أك بتكمار الىفظ كما أشمنا إليو سابقا، كيكوف بتكمار الىفظ نفسو  و: كىالتوكيد اللفظي -أ
 )ذىب، غادر ألوؾ(، كيكوف ٕبمؼ ، ٫بو: )ال، ال ابوح بالسم(.أك قاـ لىي(، 

ا٤بؤرد، كىي: )نفس، أك يكوف بسبعة أ٠باء، يضاؼ لكل منها ضمّب يناسب ا٤بتبوع ": كالتوكيد المعنوم -ب
لامة(، ك)ألذ حقو رىو(، ، ٫بو: )جاء الوزيم نفسو(، ك)لاطبت الناس 3"لْب، ٝبيع، لامة، رل، ربل، رىتا

ك)جاء ا٤بدلوكف ٝبيعا(، )أقبل الولداف ربلٮبا(، ك)حضمت ا٣بطبتْب رىتيهما(، كيأٌب إلبعاد احتماؿ السامع كقوع 
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ٚبىف فيما يميد غيصالو إليو، كالتأريد بكبل، كرىتا لى  االثنْب، فعدـ احتماؿ ا٢بديث لن كاحد دكف أك نقص 
 اآللم.
ممتبط با٤بعارؼ، فإف جاء لىنكمات فيجب أف تكوف ٧بددة، كتوريدىا بألفاظ الشموؿ، ك٩با سب  فالتوريد     

 ٫بو: )رل، كٝبيع، كلامة(، ٫بو: )قضيت يوما رىو(.
ا٤بنفصل، بػػ )نفس، كلْب( إال بعد توريدٮبا، بضمّب رفع منفصل، ٫بو: )جاء أك ال يؤرد الضمّب ا٤بستَب  -

جم فيجوز توريدٮبا بدكف ضمّب منفصل، ٫بو: )أرممتك أك نصب نفسو(، كإذا راف الضمّب، ضمّب  وألوؾ ى
 لينك(، رما ٯبوز توريدىا بضمّب رفع منفصل، ٫بو: )أرممتك أنت لينك(.

)أٝبع(، كيأٌب مطابقا لىمؤرد، فيكوف لتقوية التوريد بتوريد آلم، ٫بو: )قمأت  ويأٌب التوريد بىفظ آلم، ى -
ٝبعاء(، ك)جاء ا٤بدلوكف رىهم أٝبعوف(، ك)جاءت ا٤بدلوات رىهن  ا٣بطاب رىو أٝبع(، ك)قمأت المسالة رىها

ٝبع(، كٲبكن التأريد ُّا مباشمة بدكف رل، ٫بو: )قمأت المسالة ٝبعاء(، كال تثُب )أٝبع(، بتعويضها بػت )ربل، 
 كرىتا(.

العمب  لتوريد ا٤بثُب يستحسن ا١بمع، فنقولك )حضم ا٤بدلواف أنفسهما(، كال نقوؿ: )نفساٮبا(، لكماىة -
 توإب تثنيتاف ُب رىمة كاحدة، ٘بنبا لىثقل، ك٘بنيا لىجهد العضىي أللضاء النط .

النصب ٧ببل أك ٲبكن زيادة الباء ُب )نفس، كلْب(، فنقوؿ: )زار٘ب األمّب بنفسو(، فيكوف ا١بم لفظا كالمفع  -
 . 1حسب موقعية ا٤بؤرد ُب ا١بمىة

ْب متبولو، ٫بو: )حضم ألوؾ حسن(، فا٤بقصود با٢بضور التابع الذم ال كسائط بينو كب" و: كىالبدؿ -3
إٔب ر و )حسن(، كجاءت رىمة )ألوؾ( ٛبهيدا ٥با، فىم تأت لتوضيح معُب ُب ذاهتا بل لتقوية معُب نسبة إٔب ا٢بض

قىت: )حضم حسن( الرتمل ا٤بعُب، فكىمة )حسن( جاءت بدال لكىمة  و)حسن( بالتباره أخ، ٍب بذرم ا٠بو، فى
 .2"ال منو)ألوؾ(، مبد

قىنا:  وكلىيو فػػ )البدؿ تابع ٩بهد لو بذرم ا٠با قبىو غّب مقصود لذاتو(، ك)البدؿ يتبع ا٤ببدؿ منو ُب إلمابو(، فى     
)لدؿ لىيفة(، فالكبلـ تاـ كلكنو ناقص، كتبق  النفس كرذا العقل يبحث لن أم لىيفة يدكر الكبلـ، فإذا قىنا: 

ضح، فكىمة )لىيفة( مهدت ُب ذىن السامع، أك ن ا٣بىيفة، رانت المؤية )لدؿ ا٣بىيفة لمم(، فجينا ببدؿ ل
لمم(، كراف العدؿ ٠بة ٥بم ٝبيعا، ك٦بيء رىمة أك لىي أك لثماف أك كجعىتو يتساءؿ لن أم لىيفة )أأبوبكم، 

 ضحت ا٤بعُب، ككجهت السامع إٔب ا٤بقصود من الكبلـ، كال كجود لفاصل بينهما.أك )لمم( بعدىا 
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التكميم(، غّب أٌف الوظيفة أك التبيْب أك تعددت اصطبلحات البدؿ لند  القدماء فجاء باسم )الَبٝبة، "كقد      
التابع الوحيد ا٤بقصود با٢بكم مع تابعو، أم أنٌو يشَبؾ مع "و، كى2"من ادثْب من قاؿ أنٌو )العوض("، ك 1"ذاهتا

جب بعد كجود أك )العدؿ(، لذا : ومبلف ٢بكم كاحد ىا٤ببدؿ منو ُب ا٢بكم ا٤بماد من الكبلـ، فا٣بىيفة كلمم ٧بت
 أقساـ ىي:و ، كى3"توريدأك معطوؼ أك كاسطة بينهما كإاٌل لمج لن رونو بدال إٔب نعت 

ًصرىاطى الًَّذينى أىنٍػعىٍمتى .ًدنىا الصّْرىاطى اٍلميٍستىًقيمى اىٍ قولو تعأب:  والبدؿ ا٤بطاب  ٫ب و: كىبدؿ الكل من الكل -أ
عىلىٍيًهمٍ 

 ، فالصماط ا٤بستقيم، كصماط من أنعم لىيهم ا متطابقاف ُب ا٤بعُب فأتيا بدؿ رل من رل.4
 ثىثاه(.أك نصفو، أك ا١بزء من الكل ٫بو: )اشَبيت اصوؿ ربعو، أك أم البعض من الكل بدؿ البعض:  -ب
لجبِب زيد لىمو(، ما يدؿ لى  معُب ُب متبولو بشمط أف ال يكوف جزء منو ٫بو: )أو كى بدؿ االشتماؿ: -ج

ًثيره كيشَبط ُب بدؿ البعض كبدؿ االشتماؿ ضمّب يمبطهما بالبدؿ من لبلؿ قولو تعأب:  ثيمَّ عىميوا كىصىمُّوا كى
هيمٍ  ًمنػٍ

يىٍسأىليونىكى عىًن الشٍَّهًر اٍلحىرىاـً ًقتىاؿو ًفيوً ، كقولو: 5
6. 

 وكى -لى  قسمْب:  وكال يشتمل لىيو كى بدؿ ٗببل يطابقو كال يكوف بعضا منو، وكى البدؿ المباين: -د
)بل(، فتقصد ا٤بعُب لىيو كلى  متبولو رأٌف تقوؿ: )اشَبيت قىما، رماسة(، فتخرب لن القىم ٍب ٚبرب ػرا٤بعطوؼ ب

 بدؿ اإلضماب فأنت تقصد ا٤ببدؿ منو كا٤ببدؿ ُب الكبلـ لنهما.و لن الكماسة، فهذا ما يكوف كى
قولك: )رأيت رجبل ٞبارا(، فكاف الغىط  وؿ نا٘با لن غىظ كالنسياف ٫بما ال يقصد متبولو بل يكوف البد -

قولك: )سافم المجل إٔب تونس، ا٤بغمب(، فا٤بقصود منو أك بذرم المجل ُب حْب أنك تميد اإللبار لن رؤية ا٢بمار 
 :8، كمن األحكاـ ا٤بتعىقة بالبدؿ مايىي7إزالة الغىط كليس ا٤ببدؿ منو

 ن حيث المفع كا١بم كالنصب.يتبع البدؿ ا٤ببدؿ منو م -
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 .249ص 3ج
 .248-247ص 2جامع الدركس العمبية، الغبلييِب، ج - 8
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نىاًصيىةو كىاًذبىةو خىاًطئىةو .لىنىٍسفىعنا بًالنَّاًصيىةً ال يشَبط التطاب  بينهما ُب التعميف كالتنكّب رقولو تعأب:  -
1 ،

 فأبدلت )ناصية(، كىي نكمة من )الناصية(، معمفة كال ٰبسن ابداؿ معمفة من نكمة.
ا٤بضمم من ا٤بضم، كٯبوز ابداؿ الظاىم من ضمّب الغائب ٫بو:  يبدؿ االسم الظاىم من الظاىم، كال يبدؿ -
كىأىسىرُّكا النٍَّجوىل الًَّذينى ظىلىميوا

2. 
ييضىاعىٍف .يػىٍفعىٍل ذىًلكى يػىٍلقى أىثىامناكىمىٍن قولو تعأب:  واشمنا إٔب إبداؿ االسم، رما يبدؿ الفعل من الفعل ٫ب -

لىوي اٍلعىذىابي 
ا قولو تعأب:  و ، رما تبدؿ ا١بمىة من ا١بمىة ٫ب، فالبدؿ )يضالف(، من يى3 أىمىدَّكيٍم ًبمى

أىمىدَّكيٍم بًأىنٍػعىاـو كىبىًنينى .تػىٍعلىميوفى 
 ، فجمىة )أمدرم بأمواؿ كبنْب(، بدؿ من )أمدرم ٗبا تعىموف(.4

ة )اسم شمط(، مع كجوب ذرم )ٮبزة االستفهاـ(، ك)إف الشمطيأك كقد يبدؿ االسم من )اسم استفهاـ(،  -
 مع البدؿ(، ٫بو: )رم لممؾ؟ ألشمكف أـ ثبلثوف(، ك)ما تصنع، إف لّبا، إف شما ٘بز بو(.

الفعل لطف يعطف لطفا الشيء مناه، كلطف الكىمة لى  األلمل اتبعها إياىا ٕبمؼ "ك العطف: -4
٤بقصود نولاف لطف نس  كلطف بياف كا وتابع يتبع سابقو ُب إلمابو كى" و، كُب اصطبلح النحويْب فه5"لطف

 و، كيتكوف العطف من ا٤بعطوؼ لىيو كى6"النس  التابع الذم يتوسط بينو كبْب متبولو حمؼ من حمكؼ العطف
 التابع. وا٤بتبوع كحمؼ العطف كيىيو ا٤بعطوؼ كى وكى
تابع جامد يشبو النعت يأٌب إليضاح متبولو أم لتفسّب كبياف متبولو إذا راف معمفة ٫بو:  و: كىعطف البياف -أ

حفص لمم(، فعمم لطف بياف أليب حفص فهم ليس ا٠با جامدا كال صفة كال لطف نس  كال و  أب)أقسم با
 .متبولهما كليس بدال ألنٌو مستقل توريد، فهما ال يوضحاف

ـي أك  كإف راف ا٤بتبوع نكمة جاء التابع لتخصيصو ٫بو: )اشَبيت طعاما، شعّبا(، كمنو قولو تعأب:       كىفَّارىةه طىعىا
ينى مىسىاكً 

، كيطاب  لطف البياف متبولو ُب اإللماب كاإلفماد كالتثنية كا١بمع كالتذرّب كالتأنيث، كالتعميف 7
كالتنكّب، كقد منع النحويوف إتياف لطف البياف كمتبولو نكمتْب كذىب بعض منهم إٔب تنكّبٮبا لى  قولو تعأب: 

                                                           

 .16، 15سورة العى  اآلية - 1
 .3سورة األنبياء اآلية - 2
 .69، 68سورة الفمقاف اآلية - 3
 .133، 132سورة الشعماء اآلية - 4
 .83معجم ا٤بصطىحات النحوية كالصمفية، ٧بمد ٠بّب الىبدم، مؤسسة الٌمسالة بّبكت، ص  - 5
 .555ص 3النحو الواُب، لباس حسن، ج - 6
 .95آليةسورة  ا٤بائدة ا - 7
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 ييوقىدي ًمٍن شىجىرىةو ميبىارىكىةو زىيٍػتيونىةو
كىييٍسقىى ًمٍن مىاءو صىًديدو عأب: ، كقولو ت1

، فزيتونة لطف بياف لشجمة 2
 .3كصديد لطف بياف ٤باء

ضح من متبولو كإاٌل أت  )بدال(، فقولك: )أت  ىذا أك من األحكاـ ا٤بتعىقة بعطف البياف رأف يأٌب "ك     
كالفمؽ بينهما أف البدؿ يكوف ؿ(، أبػ)ضح من ا٤بعمؼ أك المجل(، فالمجل بدؿ من اسم اإلشارة ألٌف اسم اإلشارة 

تابع لىمقصود با٢بكم من الكبلـ، كرل ما جاء لطف بياف جاز أف يأٌب  ومقصودا با٢بكم، أما لطف البياف فه
حذفت  وبدؿ الكل من الكل لند لدـ جواز االستغناء لن التابع فتقوؿ )فاطمة جاء حسْب ألوىا(، فى

 )ألوىا(، فسد ا٤بعُب.
ـي ىىٍل أىديلُّكى عىلىى شىجىرىًة قولو تعأب:  وبياف ٝبىة ٫بكقد يأٌب لطف ال       فػىوىٍسوىسى ًإلىٍيًو الشٍَّيطىافي قىاؿى يىا آدى

لىى اٍلخيٍلًد كىميٍلكو الى يػىبػٍ
 .5")فوسوس لو الشيطاف( :، فجمىة )يا آدـ ىل أدلك(، لطف بياف لى  ٝبىة4

متبولو حمؼ من حمكؼ العطف، كالنس  من  يقصد بو التابع الذم يتوسط بينو كبْب"ك عطف النسق: -ب
(، )أصل صحيح يدؿ لى  تتابع ُب الشيء كربلـ نس  جاء لى  نظاـ كاحد فقد لطف بعضهم  -الفعل )نىسى ى

 :7، فعطف النس  يتوسطو تابعو كمتبولو حمؼ لطف كىي راآلٌب6"لى  بعض
 كم كاإللماب )جاء الولد كأبوه(.: تفيد مطى  االشَباؾ كٝبع ا٤بعُب بْب ا٤بتعاطفْب ُب ا٢ب واكال -1
الفاء: تفيد الَبتيب اسوس كا٤بىموس ٫بو: )بذرنا القمح فنبت، فنضج فحصدناه(، فهي تفيد الَبتيب  -2

 كالتعقيب )جاء الولد فأبوه(.
 ٍب: تفيد الَبتيب دكف تعقيب أم الَبتيب مع الَبالي )حاء الولد ٍب أبوه(. -3
النقص بالنسبة لىمعطوؼ لىيو ٫بو: )ٓب يقصم ُب أك لند بىوغ الغاية ُب الزيادة حٌب: لىداللة لى  ا٤بعطوؼ  -4

 العبادة حٌب التهجد(، كتكوف لاطفة بشمكط كىي:
 ٠با، فبل يكوف فعبل كال حمفا ٫بو: )ٲبوت الناس حٌب األنبياء(.اأف يكوف ا٤بعطوؼ ُّا  -
 مؤكال راف تقوؿ: )لمج ا٤بدلوف حٌب أنا(.أف  يكوف االسم ا٤بعطوؼ ُّا ا٠با ظاىما ال ضمّبا صمٰبا كال  -

                                                           

 .35سورة النور اآلية - 1
 .16سورة إبماىيم اآلية - 2
 .220ص 3يماجع شمح ابن لقيل لى  ألفية بن مالك، ابن لقيل، ج - 3
 .12سورة طو اآلية - 4
 .550-549ص 2جامع الدركس العمبية، الغبلييِب، ج - 5
 .420ص 5مقاييس الىغة، ابن فارس، ج - 6
 .627-557ص 3النحوالواُب، لباس حسن، ج - 7
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ا٤بقدر بو أك مؤكال، كمثاؿ ا٤بشتبو بالبعض أك مقدرا ببعض أك أف يكوف ا٤بعطوؼ جزء من ا٤بعطوؼ لىيو   -
 )ٛبتع األطفاؿ با٢بفل حٌب الطيور(. :٫بو: )ألجبِب العصفور حٌب لونو(، كا٤بؤكؿ

 جديدة فبل نقوؿ: )قمأت رتبا حٌب رتابا(.ا٤بعنوية ٧بققة لفائدة أك أف يكوف الغاية ا٢بسية  -
أـ: كتأٌب متصىة، كمنفصىة، متصىة مسبوقة بكبلـ مشتمل لى  ٮبزة التسوية، فما قبىها يأٌب متصبل ٗبا بعدىا  -5

ا٤بنفصىة كتأٌب لقطع أك مفمد لى  ٝبىة كا٤بتقطعة أك ٫بو: )ألى  ُب الدار أـ لالد(، فهي لعطف ٝبىة لى  ٝبىة 
ـٍ ىىٍل تىٍستىًوم قولو تعأب:  و٫ب ،1ب  ٥با كاستيناؼ ما بعدهالكبلـ السا قيٍل ىىٍل يىٍستىًوم اأٍلىٍعمىى كىاٍلبىًصيري أى

ـٍ جىعىليوا لًلًَّو شيرىكىاءى  الظُّليمىاتي كىالنُّوري أى
2. 

ما ُب : تفيد التخيّب كاإلباحة، كيأٌب حمؼ لطف ُب أغىب استعماالتو، كاإلباحة من تمؾ ا٤بخاطب حأك  -6
ا٤بغمب(، أك )تفصل زيارة تونس  :ا٤بغمب(، كالتخيّب ُب قولكأك االلتيار بْب شييْب أم ا٤بتعاطفْب )تزكر تونس 

 دع ذلك(أك ٮبا، كتأٌب لئلضماب فتقوؿ )اذىب إٔب تونس ّب ف االلتيار بْب ا٤بتعاطفْب دكف غفيكو 
اـ إذا سبقت ٔبمىة لربية ٫بو: )داـ سقوط تفيد الشك كاإلُّأك إما: تفيد التخيّب كاإلباحة رما سب  ُب  -7

يٍػنىاهي السًَّبيلى ًإمَّا شىاًكرنا كىًإمَّا كىفيورناا٤بطم إما سالتْب كإما ثبلثا(، كتفيد التفصيل رقولو تعأب:  ًإنَّا ىىدى
، كإذا 3

 قبىو زائدة. واكالتربنا أما حمؼ لطف رانت ال
بعض ا٣بواطم، كيقتضي العطف أف يكوف ما بعدىا ٨بالفا ٤با  لكن: تفيد االستدراؾ بتعقيب الكبلـ كإزالة -8

قبىها ٫بو: )ما صاحبة ا٣بائن لكن األمْب(، كيشَبط أف تسب  ا١بمىة بنفي كيكوف معطوفها مفمدا أم غّب ٝبىة، 
 فهي حمؼ ابتداء ال حمؼ لطف. واكفإف سبقت بال

ثوتو ُب ا٤بعطوؼ لىيو، كيشَبط ُب معطوفها ال: تفيد النفي مع العطف، أم نفي ا٢بكم لن ا٤بعطوؼ بعد ب -9
 قولنا: )لذ الكتاب ال القىم(. واألمم ٫بأك أف يكوف مفمدا بعد اإلٯباب 

حمؼ ابتداء كإف دلل لى  مفمد فحكمو حمؼ لطف ٱبتص  وبل: يفيد اإلضماب إذا دلل لى  ٝبىة فه -10
ؿ كإف سبقت بل ك اإلضماب لن ا٢بكم األبا٤بفمدات كحدىا، فإف قىت: )رتبت المسالة بل القصيدة(، فتفيد 

 إقمار لىحكم الساب  كرذا األمم إف سبقت بنهي. وبكبلـ منفي ٫بو: )ما زرلت القمح بل القطن(، فه
 :كلىعطف أحكاـ نوجزىا فيما يىي 

                                                           

 .552ص 2جامع الدركس العمبية، الغبلييِب، ج -1
 . 16سورة الملد اآلية - 2
 .3سورة اإلنساف اآلية - 3
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يعطف الظاىم لى  الظاىم ٫بو: )ناـ الىيل كالنهار(، كمضمم منفصل لى  مثىو ٫بو: )جيت أنا كأنت(،  -
لى  منفصل ٫بو: )جيتكم كإياىم(، كمضمم متصل لى  ظاىم ٫بو: )جاء٘ب لىي كأنت(،  كمضمم متصل

فىاٍذىىٍب كلطف ا٤بنفصل لى  الظاىم ٯبوز أف يعطف لىيهما بعد توريدٮبا بضمّب منفصل، كمنو قولو تعأب: 
أىٍنتى كىرىبُّكى 

مىا ، كقولو: 2ا كمن صىح(قولو تعأب: )يدلىوهن و، كٯبوز العطف لىيهما إذا راف بينهما فاصل ٫ب1
أىٍشرىٍكنىا كىالى آبىاؤينىا

ٔب بػ)من(، كُب الثانية بػ)ال(، كأجاز الكوفيوف العطف لى  ك ، فكاف الفصل ُب اآلية األ3
ـى قولو تعأب:  والضمّب اَّمكر بدكف فاصل ٫ب ا تىسىاءىليوفى بًًو كىاأٍلىٍرحى

 و، كالكثّب ُب القمآف الكمٙب إلادة ا١بار ٫ب4
هىا كىًمٍن كيلّْ كىٍربو ولو تعأب: ق يػينىجّْيكيٍم ًمنػٍ

ًإلىوى آبىاًئكى ، ك5 نػىٍعبيدي ًإلىهىكى كى
، كاحتج البصميوف لى  العطف 6

منع العطف لى  الشبيو بالتنوين ٤بنع لنو و لى  الضمّب اَّمكر لتشبيهو بالتنوين ُب حْب قاؿ ابن مالك أنو ل
 .7ا جاء ُب ربلـ رب الربيةراف ا٤بنع ٤ب والتوريد كاإلبداؿ، كل

ًإٍف تػيٍؤًمنيوا قولو تعأب:  ويعطف الفعل لى  الفعل بشمط كقولهما ُب زمن كاحد كأف اٙبد نوليهما ٫ب - كى
كىتػىتػَّقيوا يػيٍؤًتكيٍم أيجيورىكيمٍ 

 التىف نوع ٫بو: )أف زرتِب أرممتك كقدمت لك ما تميد(.أك ، 8
أىًف اٍضًرٍب ًبعىصىاؾى اٍلحىجىرى فىانٍػبىجىسىتٍ ولو تعأب: ق وكالفاء مع معطوفهما ٫ب واكٯبوز حذؼ ال -

، أم 9
لن سائم ألواهتا بأهنا تعطف باسم ال يكتفي بو الكبلـ، فاالشَباؾ يكوف  واكفضمب فانبجست رما ٚبتص ال

ميوسىى  فػىوىكىزىهي قولو تعأب:  و٫ب ،10بْب اثنْب فصالدا، رما تقتضي الفاء معُب السبيبة إف راف ا٤بعطوؼ ٝبىة
فػىقىضىى عىلىٍيوً 

11. 

                                                           

 .24سورة ا٤بائدة اآلية - 1
 .23سورة الملد اآلية - 2
 .148سورة األنعاـ اآلية - 3
 .1سورة النساء اآلية - 4
 .646سورة األنعاـ اآلية - 5
 .113سورة البقمة اآلية - 6
 .222-221-220ص 3يماجع ٮبع ا٥بوامع ُب شمح ٝبع ا١بوامع، جبلؿ الدين السيوطي، ج - 7
 .36سورة ٧بمد اآلية - 8
 .120سورة األلماؼ اآلية - 9
 .555ص 2جامع الدركس العمبية، الغبلييِب، ج -10

 . 15سورة القصص اآلية - 11
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نظاـ يتبعو الناط  لند إصداره ألصوات ٥با لبلقة بالفكم كالتفكّب لند الناط  كا٤بتىقي،  وفإذا قىنا لطف نس  فه
فالىساف كسيىة إليصاؿ األفكار كالتىوينات الصوتية إيضاح لدالالت ىذه األفكار كمعانيها كالتتابع ُب التنكّب 

فماد كٖباصة ا٢بمرات اإللمابية ٯبعل الصيغة ا٤بنطوقة أرثم نفاذا إٔب ذىن ا٤بتىقي، إذا أف كالتأنيث كا١بمع كاإل
إلجاب ىذا األلّب بالصوت ا٤بنطوؽ ٯبعىو يستولب ما فيو من لبايا كمعاف كإف ٓب تكن ظاىمة ُب الصيغ 

 السطحية.





 التنوعات الداللية للصوائت في المستوى األسلوبي                                 :لفصل الثالثا

45: 

 

 :التنوعات الداللية للصوائت في المستول األسلوبيالفصل الثالث: 
 ة:توطئ

الكىمة بأنوالها تؤدم كظائف معينة، كدالالت متعددة سواء رانت مستقىة بذاهتا بالتبارىا كحدة صمفية  
ما يعمؼ با١بمل، الذم يعتمد لى  ىذه الصيغ أك حدثية، إذ تعترب أساس الَباريب أك بكوهنا صيغ إفمادية ذاتية 

 ٔب.ك لبشمم بالدرجة األا٤بفمدة ُب تشكيل ٝبل كانتاج ربلـ منطوؽ يعتمد لى  الصوت ا
نتاج الَباريب بالتبار الوحدة الصوتية قالدة سفى  كالَبريب يوضح لبلقة تكامىية بْب الصوت ك  ما"كىذا 

األساس ُب توضيح الداللة الصوت القمة كُّذا يتضح ا٤ببهم كٙبدد االبعاد الداللية لىَباريب كبالتبار و النحوم ى
طا كثيقا بالصوائت ٩با يربز دكر ىذه األلّبة ُب إبماز ا٤بعُب كدالالت الكبلـ الَباريب ا٤بنتجة كالٍب تمبط ارتباك 

  .1"البشمم
توضيح ا٤بعا٘ب كىذا ما كحدة ٙبمل معُب فهي أساس ٙبديد ك كاالىتماـ فهي أصغم  حظيت الكىمة بالدراسةقد ك 

ا٤بتكىم أف يعي السامع جعىها لمضة  لىبحث الدقي  كٖباصة من ناحية ا٤بعُب، فالىغة كسيىة ايصاؿ، كىدؼ 
مع لبارة لن أف العبلقة بْب ا٤بتكىم كالسا (ليونارد بىومفيىد)ا٤بعُب الذم يمغب ُب ايصالو لذىنو فقد الترب ك  قصده

االستجابات، فحاجة االنساف إٔب غّبه، كتكوف ىذه ا٢باجة ٤بثّبات لارجية متعددة تفمض سىسىة من ا٤بثّبات ك 
ار من لبلؿ ٦بمولة من األصوات حيث تصل ا٤بوجات الصوتية إٔب السامع لىيو ايصاؿ ما بدالىو من أفك

موصبل كمؤثما كٲبكن بل السامع فنعترب الكبلـ معربا ك فتعمل فيو رمثّب لغوم فيؤدم إٔب رد فعل لارجي من ق
  :2التمثيل ٥بذه العبلقة راآلٌب

 رد فعل لغوم. ←رد فعل لغوم.....مثّب لغوم ←مثّب أصىي
فالَبريب ا٤بنطوؽ كسيىة إليصاؿ أفكار الناط  لىسامع ٩با ٯبعىو يستجيب ٥بذا ا٤بثّب كيدفع بو "كلىيو              

ثبلث كحدات  ممرب من ومنطوقا فهأك إٔب سىوؾ حسبما يقتضيو معُب الكبلـ ا٤بوجو لو. فالكبلـ مسمولا راف 
 ا٤بختزنة ُب أذىاف ُب نظم الكبلـ، فا٤بعا٘ب كالكىمة أساس ٙبديد ا٤بعُب ،3"الَبريب النحومكىي الصوت كالكىمة ك 

كبلـ فالكىمة ا٤بفمدة ٥با معُب السامعْب ال تظهم دالالهتا بوضوح كدقة إال إذا جاء ُب سياؽ الأذىاف ا٤بتكىمْب ك 
معانيها بوجودىا فمدة، لطن قد تتعدد مدلوالهتا ك ىذا ما يتضح جىيا ُب دكر ا٤بعاجم ُب ٙبديد معا٘ب الكىمات ا٤بك 

قد يتنوع حسب السياؽ ما إذا   (قميب)ؽ ربلمي ممتبطة بعناصم منطوقة متعددة، فتحديد معُب رىمة دالل سيا
                                                           

 .2، 1بسناسي، ص التحوالت الصوتية كالداللية ُب ا٤ببا٘ب الَبريبية، سعاد 1-
 .21-20-19ـ، ص1988دكر الكىمة ُب الىغة، تأليف ستيفن أك٤بن، تمٝبة كتقدٙب كتعىي  رماؿ بشم، مكتبة الشباب مصم - 2

 .35ا٤بصدر نفسو، ص  3-
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أك المؤية أك ا٤بعاصمة أك الىحاؽ )معُب  (أدرؾ)قمابة المحم، رما قد ٰبمل الفعل أك راف يقصد بو قمب ا٤بسافة، 
جامع )أك  (جامع ٗبعُب مسجد) :قولنا و٫برما قد تشَبؾ األصوات ُب ٝبيع أصواهتا كتتف  اتفاقات تامة   (البىوغ

نسا٘ب ُب ذاتو من العىماء من يقوؿ أف الصوت اإل ىناؾ"ك (سائم ٗبعُب ماشو ك  (سائم ٗبعُب ٝبيع)ك (ٗبعُب شامل
سا٘ب رفيل نا يوحي لىسامع با٢بالة النفسية كالفيزيولوجية لىمتكىم، فالصوت اإلٰبمل داللة بالتباره مدررا ٠بعي

رذا توضيح فيتو العممية كمبلمح شخصيتو فيستطيع السامع ا٢بكم لىيو لبلؿ أفكاره كرذا ٤بتكىم ك بتوضيح حالة ا
كٛبكنو من تشكيل مبا٘ب متنولة ا٤بعا٘ب بالتماد توليد ٝبل كتشكيبلت  ،ىقاه من مورفيمات كتنغيمات صوتيةما يت

 .1"صوتية التمادا لى  الكم ا٥بائل الذم ٛبتىكو الىغة العمبية من مفمدات
ىذه الغزارة ُب ا٤بفمدات تؤدم بالضمكرة إٔب تنوع ا٤بعُب ٩با جعل الدارسْب يهتموف ٗبعا٘ب كدالالت ا٤بنطوؽ من "ك

ربات كانتاج سبلسل لغوية جديدة حيث رونو ٦بمولة من الَباريب قد تطمأ لىيها العديد من التحوالت لتوليد مم 
القوالد التفميغية  :مريب إذ يعتمد لى  نولْب من القوالد التوليديةء الىغة با٤بستول التوليدم ا٤بىذا ما يسميو لىماك 

القوالد ا٤بعجمية الٍب تعطي القماءة الداللية الصحيحة ك  الٍب تفمغ ا٤بستويات العىيا إٔب مستويات لغوية دنيا.
  .2" لىكىمات
كالٍب ٛبثل التفسّب  (طحيةبنية س)كٛبثل التفسّب الدالٕب لىجمىة ك (بنية لميقة)ما ٯبعل ا١بمىة ذات "كىذا 

، كقد اىتم لىماء الىغة با١بانب الدالٕب لشمح كتوضيح الَباريب األساسية ُب الىغة فبالمغم 3"الفونولوجي لىجمىة
من لدـ اشارة رائد ا٤بدرسة التوليدية التحويىية تشومسكي إٔب ا٤بستول الدالٕب ُب ا٤بنهج الذم كضعو لاـ 

جارندكؼ من لبلؿ جهود تبلمذتو غمكبم ك  –من الوجهة الداللية– تطويمه الك اغّب أنو لدؿ لنو ٧ب، ـ1957
 ال توسيع ا٤بفاىيم الداللية.ك االىذاف ح

كاضح كأرادا  وؿ من طمح القضية الداللية لى  ٫بأك  (ـ1963فودكر)ن التبار لا٤با الىسانيات راتز ك كٲبك
 ىي:ْب من القوالد الداللية ك ضعا نولنسانية رىها حيث ك ستقصاءىا بشكل شامل ُب الىغات اإلا

 القوالد ا٤بعجمية.

 القوالد التفسّبية.

                                                           

ـ(، 2012-ق1433)ميماجع ا٤ببلمح الداللة الصوتية ُب ا٤بستويات الىسانية، مكي درار، دار أـ الكتاب لىنشم كالتوزيع مستغاٖب ا١بزائ - 1
 .32-31-30ص
 .53-52ـ، ص٫1/1987بو نظمية لسانية حديثة لتحىيل الَباريب األساسية ُب الىغة العمبية، مازف الولم، دار طبلس سوريا ط - 2

 .118مباحث ُب الىسانيات، أٞبد حسا٘ب، ص  3-
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لكن ىذه الفمضية ٓب تماع ٭باذج رثّبة من الَباريب الىغوية، كٓب تكن قوية لعدـ ٛبكنها من ربط ا٤بكوف الدالٕب 
يد لىقوالد ( من لبلؿ تقدٙب مفهـو جدـ1964تمكبوستاؿ)ك  بالتوليدم ا٤بمريب، ليتمكن من المبط بينهما راتز

لىتحويل الدالٕب، كمن لبلؿ تطويم ا٤ببادئ الداللية استطاع تشومسكي ملء الفجوة الداللية ُب منهجو ك  التفسّبية
 :1التوليدم ا٤بمريب، كالتمد التعديل لى  ثبلثة مكونات

الد معجمية، كيعمل لى  ا٤بكوف التوليدم الذم يتألف من قوالد تفميغية كقوالد تصنيفية كقو المستول المركبي: 
 قوالد أسىوبية جوازية.ك  كمكوف ٙبويىي كيتألف من قوالد كجوبية

 مستول تفسّبم يعمل لى  البنية العميقة. وكى: دالليالالمستول 
كبعد  مستول تفسّبم يعمل لى  البنية السطحية لىَبريب التمادا لى  قوالد صوتية. وكى المستول الصوتي:

ىَباريب العا٤بية الترب لىماء الىسانيات ا٤بكوف الدالٕب غّب قادر لى  تفسّب مواد تقصي طبيعة التفسّبات الداللية ل
الٍب ٛبثىها بنية مح الَباريب الٍب ٥با بُب سطحية ٨بتىفة ك لغوية رثّبة كحججهم رانت أف البنية العميقة ال تستطيع ش

ػ مكونا ثانويا ٕبصم دكره ُب يدية التحويىيةالتولمن كجهة نظم ا٤بدرسة  .ية كاحدة كالترب ا٤بكوف الدالٕبداللية ٘بميد
تفسّب ا٤بكوف األساس بكونو ا٤بكوف التوليدم الوحيد فكانت البنية العميقة قالدة لعمل ا٤بكوف الدالٕب من لبلؿ 

أف تشومسكي رأل ضمكرة تطويم ا٤بكوف الدالٕب لتبسيط نظميتو ػ نظمية "غّب ، 2تقدٲبو التفسّب الدالٕب لىجمىة
، فمواجهتو ٤بشكىة ٙبويل الَباريب الليةلتوليدية التحويىية ػ كجعىها أرثم قدرة لى  تفسّب العبلقات الدالقوالد ا

 ُب حالة ا٤بفمدات ا٤بشتقة، لكس ا٤بفمدات األصىية، فطور فمضية معجمية أرثم دقة ٤بعا١بة ا٤بفمدات ا٤بشتقة، كرفع
 التمد الفمضية التفسّبية بتقدٲبو نولْب من القوالد التفسّبية األصىية كا٤بشتقة، رما الىبس الدالٕب ايط با٤بفمدات

 الداللية:ك 
 ٔب لىبنية العميقة.أك قالدة تفسّبية داللية -
 قالدة تفسّبية داللية ثانية لىبنية السطحية.-

ات فظهمت فمضي .3"ٕبيث تقوؿ أف القوالد التحويىية ٲبكنها تغيّب ا٤بعُب (راتزكبوطاؿ)فأسقط من منهجو فمضية 
تظهم حقيقة قائىة بأف ا٤بفاىيم النحوية الَبريبية قد "دالليا أظهمت تكافؤا بْب ا٤بكونات الداللية كك  معدلة ٫بويا

  .4"تغّبت لصاّب ا٤بفاىيم الداللية ا١بديدة
                                                           

 .56 -55يماجع ٫بو نظمية لسانية حديثة، مازف الولم، ص - 1
 .نفسو، ص نفسهايماجع ا٤بمجع   2-
 .54 - ٫53بو نظمية لسانية حديثة، مازف الولم، ص 3-
 .65-64ا٤بمجع نفسو، ص 4-
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ية الٍب جعىت تشومسكي ٯبمم تعديبلت لى  ا٤بناىج النظمية التوليدية كالتحويىأبمز ا٤بناىج النحوية الداللية كمن 
 مناىج تبلمذتو غمكبم كجارندكؼ.

، اقَبح غمكبم النظاـ دالٕب كا٤بكوف التوليدم ا٤بمريبنظما لضعف العبلقة بْب ا٤بكوف ال غركبر:الفرضية الداللية ك 
قبل  الداللية، فقوالد الكىمات ا٤بفمدة )ماالعبلقات النحوية كالَبريبية ك  االشتقاقي ما قبل ا٤بعجمي الستقصاء

السياقية وم، أما القوالد الداللية ك   سبيل ا٤بثاؿ ستحدد المتبة النحوية الَبريبية لىَبريب الىغلى ا٤بعجمية(
 فستحدد قماءة الَبريب الىغوم دالليا.

كمن  .قبل ا٤بعجمية .الترب النظاـ الدالٕب االشتقاقي لند غمكبم بشكل لاـ قد لاِب بينية األفعاؿ الىغوية"كُّذا 
 .1"ات فإننا نستطيع أف نشمح بنية الفعل داللياتصميف بعض ا٤بىحق\لبلؿ 

فقد أسهم غمكبم بشكل فعاؿ ُب كصفو كشمحو لؤلدكار الداللية ُب الَبريب الىغوم حيث استعمىها لتعميف 
 نظامو ا٤بعجمي ُب بدايات ا٤بنهج الدالٕب.

مضية غمكبم ( لى  فـ1972)التمد لآب الدالليات جارندكؼ المنهج النحوم الداللي عند  جاكندكؼ:
ماد القوالد الداللية العبلقات الداللية الٍب كضعها غمكبم اللتدالٕب جديد يعتمد لى  ا٤ببادئ ك  لتحديد أ٭بوذج

 :2تنويع الَباريب، كقد تألف النموذج الدالٕب ا١بديد من أربعة تماريب دالليةُب توليد ك 
لىغوية ُب الَبريب األساسي رالعبلقات الداللية بْب الَبريب الوظيفي الذم ٲبثل العبلقات الداللية بْب األرراف ا-

 (.)ا٤بوضوع، ا٤بكاف، ابتداء الغاية، انتهاء الغاية، الفالل الفعل كأدكاره
 .التبعية كالمابط اإلحإب كاَّازلداللية ا٤بختىفة مثل: التطاب  ك الَبريب السياقي ا٤بوضح الذم ٰبدد السياقات ا-
ما إذا راف الَبريب ررنْب لغويْب اثنْب يعوداف لى  بعضهما البعض من حيث  الَبريب التطابقي الذم يبْب- 

 المبط اإلحإب.
ىذا  تمريب العناية كاالىتماـ كالتقدٙب الذم يدؿ لى  ا٤بعىومات ا١بديدة كالقدٲبة ُب الَبريب األساسي إف أرراف-

 النرب كالنغمة.الَبريب مؤلفة من التوريد ك 
لتفسّب الدالٕب لؤلرراف الىغوية ُب الَبريب ُب حْب ٓب تقدـ المابط ا١بيد ٥بذه األرراف قد منحت ىذه الَباريب ا"ك

الضوابط الثابتة كالضوابط الداللية الضوابط ا٤بختارة، ك  ،فيما بينها حيث حدد جارندكؼ ثبلثة ضوابط لغوية
 .3"ا٤بتدرجة

                                                           

 .69، ص ٫بو نظمية لسانية حديثة، مازف الولم 1-
 يماجع ا٤بمجع نفسو، ص نفسها. -2
 .69ا٤بمجع نفسو، ص -3
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 ف:أمن الناحية النحوية فإنو يستطيع ، ف٭بوذجو الدالٕب ٭بوذجا شامبل ٫بويا كداللياأ (جارندكؼ)كقد الترب 
 يعمؼ القوالد الٍب تولد الَباريب.-
 يعرب لن العمومية الدالة كا٤بمتبطة بالىغة كلن لبلقتها السياقية.-
 .ال يكوف قويا جدا كال ضعيفا جدا-

جو الدالٕب النحوم أف دمج العبلقات الداللية الٍب كضعها غمكبم ُب ٭بوذ (جارندكؼ)كمن الناحية الداللية فيعتقد 
 ٭بوذجا شامبل يستطيع أف:أسيقوم من ذلك النموذج ٫بويا كدالليا كٱبىف بالتإب 

 يوجد االستعماالت ا٤بختىفة لىفعل نفسو.-
 يضبط االسم مع توريده )النفس( كيضبط ا٤ببِب لىمجهوؿ كالمبط اإلحإب كأشياء ألمل لىنظاـ الدالٕب.-
 ا٤بوجودين ُب األدكار الدالية. ٱبفض من درجة االلتباس كالغموض -
 يعرب بدقة لن العبلقات الدينامية بْب ابتداء الغاية كانتهائها ُب األفعاؿ.-

الواقع إٔب ا٤بضموف الدالٕب لىَباريب ك  يهدؼ ىذا الربنامج (:kooCالمنهج الداللي التصنيفي عند كوؾ )
لتبار الظاىمة الداللية من كجهة نظم أصحاب ا٤بنهج أنو ألم  من ا٤بنهج ا٤بعيارم ا٤بوسع من الناحية الداللية با

تعترب التطورات الداللية لند فىيمور كتشيف كروؾ موازية "الدالٕب التصنيفي ألم  كأدؽ من البنية العميقة، ك
 (جارندكؼ)، ألف الدالليْب التصنيفيْب يعتقدكف أف منهج (غمكبمجارندكؼ ك )لىمكونات الداللية لند 

كيتميز ا٤بنهج الدالٕب التصنيفي  ،1"يطور من لبلؿ مقارنتو مع مفاىيم داللية تصنيفية ألملالدالٕب ٲبكن أف 
 لند روؾ بْب نولْب اثنْب  من األدكار الوظيفية الداللية:

 البنية السطحية كجوبا.كالٍب ٙبدث ُب البنية العميقة ك األدكار الداللية السطحية -
ُب البنية العميقة كجوبا كلكن ال ٲبكن ٥با أف ٙبدث ُب البنية السطحية األدكار الداللية ا٤بستقمة كالٍب ٙبدث -

 كٲبكن أال ٙبدث جوازا.
من لبلؿ ما سب  دليل كاضح لى  اىتماـ العىماء با٤بعُب بعدما راف اىتمامهم منصبا لى   تغيرات المعنى:

جاىدين الستقماء كسائل ٙبقي  طبيعة داللية كرذا لىماء العمبية فهم يعمىوف ك ا٤ببُب ليصبح البحث الىغوم ذ
الداللة العمبية لتحقي  االئتبلؼ بْب لناصم الَبريب الىغوم، فكل لنصم ٰبق  داللة جزئية، ك٦بموع الدالالت 

 ا١بزئية ٰبق  الداللة الكىية كُّذا يكتمل ا٤بعُب كٲبكن التمثيل لىداللتْب 
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 :1الكىية راآلٌبا١بزئية ك 
 

                                                 
                                                  

 
  
 

   
 

 معاف جزئية
الدرس ن الدرس الصوٌب كالدرس الصمُب كالدرس ا٤بعجمي ك ما ٯبعل من الداللة درسا قائما بذاتو يتضم"كىذا 

ىذه الدركس ا٤بعرب لنها با٤بعا٘ب ا١بزئية تنضوم ٙبت ظل لىم درس الىواـز ٩با ٯبعل َبرييب كدرس ا٢بمرة اإللمابية ك ال
فالتربت األلفاظ  ،2"معُب ا١بمىةما يعترب لىم يعُب بوصف الكىمة ك الداللة إذ يهتم ٔبوانب ا٤بعُب ُب الىغة ر

وليد تأك قوالب لىمعا٘ب إذ يعترب الكبلـ ٦بمولة ألفاظ حامىة ٤بعا٘ب قائمة بذاهتا كيمبط بينهما نظم الكبلـ 
قد  (التبيْبالبياف ك ) ا٤بعُب الدرس الىغوم منذ القدـ فنجد ا١باحظ ُب رتابوب ا٤بتنولة، كأثارت قضية الىفظ ك الَباري

جعل ا٤بعا٘ب مبسوطة ٩بتدة كاأللفاظ ٧بدكد معدكدة فىن يوضح الىفظ ا٤بعُب كٲبكن ادرارها من لبلؿ الَبريب 
العجمي كالعميب كالبدكم كالقمكم كا٭با الشأف ُب إقامة الوزف كٚبّب  ا٤بعا٘ب مطمكحة ُب الطمي  يعمفها" :حيث يقوؿ
،  3"٭با الشعم صياغة كضمب من التصويمإاء كُب صحة الطبع كجودة السبك، ك رثمة ا٤بولة ا٤بخمج ك الىفظ كسه

ؤديو كاُب الذم تيعترب األلفاظ اَّمدة ا٣بارجة لن النظم ال تؤدم كظيفتها الداللية لتوضيح ا٤بعُب بالقدر ال"فنجده 
  ،4"ُب سياؽ سىسىة ربلمية ينتجها الناط  لتكوف صورة كاضحة ُب ذىن السامعكىي منظومة من لبلؿ تمريب ك 
بتحديد مواقع الكىمات ضمنو كتوضيح ما ٚبتص بو، تقدٙب كتألّب ا٢بمرات الٍب  كيكوف الَبريب كاضح الداللة

كالىم أف ليس النظم إال أف تضع ربلمك الوضع " :١بمجا٘بٚبتص باإللماب. كُب ىذا يقوؿ الشيخ ليد القاىم ا
                                                           

 .2ـ، ص 1/2004ُب العمبية، صائل رشدم شديد، األىىية لىنشم كالتوزيع األردف طلناصم ٙبقي  الداللة  1-
 .125ـ، ص1999معمفة الىغة، جورج يوؿ، تمٝبة ٧بمود فماج لبد ا٢بافظ، دار الوفاء لدنيا الطبالة كالنشم األسكندرية 2-

 .76ص 1البياف كالتبيْب، ا١باحظ، ج -3
 .9لىم ا٤بعا٘ب، بسيو٘ب لبد الفتاح، ص - 4
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لٍب كتعمل قوانينو كأصولو كتعمؼ مناىجو الٍب هنجت فبل تزيغ لنها كٙبفظ المسـو ا ولىم النح الذم يقتضيو
ذلك أف ال شييا يبتغيو الناظم بنظمو غّب أف ينظم ُب كجوه رل باب ر٠بت لك فبل ٚبل بشيء منها ك 

رب ا١بمجا٘ب تمتيب ا٤بعا٘ب ُب النفس يسب  تمتيبها ُب النظم كىذا يتطىب جهدا ُب ٙبقي  ىذا كيعت. 1"كفمكقو...
٤با راف ما  (ضمب)بدؿ  (ربض)قاؿ و فمؽ بْب نظم ا٢بمكؼ كنظم الكبلـ، إذ يمل أف كاضع الىغة ل"الَبتيب، ك

، فَبتيب األلفاظ ُب الكبلـ ًيؤثم ًيؤدم إٔب فساد ُب ا٤بعُب، ُب حْب يفسد ا٤بعُب إذا ٓب ينظم الكبلـ بشكل صحيح
 .2"ُب ا٤بعا٘ب، فَبتب ألفاظ الكبلـ حسب تمتيب ا٤بعا٘ب ُب النفس

التربكا ا٤بعُب سابقا لن ٤بعُب حظيت منذ القدـ بالعناية كالدراسة ك كمن لبلؿ ما سب  فنقوؿ بأف لبلقة الىفظ با
ا جعل العىماء يضعوف قوالد كضوابط لفهم الىفظ، فهذه األلفاظ ما ىي إال كسيىة يستدؿ ُّا لى  ا٤بعُب ٩ب

الكبلـ ا٤بنطوؽ كالوصوؿ إٔب معا٘ب األلفاظ كداللتها، كٓب يقفوا لى  ا٤بعُب الدالٕب لىفظ مستقبل بذاتو بل تعدكه 
ا٤بنطوؽ بذاتو الت الىفظ بالتبار حالة الناط  كالسامع ك إٔب كركده ُب سياؽ الكبلـ ٩با يؤدم إٔب تنوع ُب دال

لوف فهم الكبلـ ُب تماريب ممتبطة ك االزماف كا٤بكاف الذم كرد فيهما ىذا األلّب كرذلك ماجعىهم ٰببالتبار 
ية األلفاظ كتعمقهم ُب ببعضها من لبلؿ اىتمامهم بالداللة السياقية مايثبت الولي الكامل لعىماء الىغة بشمول

 ياؽ؟، فماىي الداللة؟ كماذا نعِب بالسفهمها فهما صحيحا كالياٙبىيىها ك 
٢بذيفة ألربنا بمجل قميب السمت قىنا )الٌدؿ ٗبعُب السمت كا٥بدم، حيث جاء ُب ا٢بديث:  تعريف الداللة:

ا٥بدم كالٌدؿ من رسوؿ ا صى  ا لىيو كسىم حٌب نىزمو، فقاؿ ما أحد أقمب ٠بتا كىديا كال دال من رسوؿ ا ك 
ا٤بنظم ُب الدين . فالسمت ٗبعُب حسن ا٥بيية ك 3(ـ لبدصى  ا لىيو كسىم حٌب يواريو جدار األرض من ابن أ

كفيو  ،4"الدليل ما يستدؿ بو، كقد دلو لى  الطمي  يدلو دىاللة كًداللة كديلولة كالفتح ألى " ، ككيأٌب ٗبعُب الطمي
 .ا إبانة الشيء بأمارة تتعىمها كاآللم اضطماب ُب الشيءالداؿ كالبلـ أصبلف: أحدٮب :دؿٌ " قاؿ ابن فارس:

لة دلٌو لىيو دىال"ك ،5"بْب الدىاللة كالًداللة وؿ قو٥بم دلىت فبلنا لى  الطمي . كالدليل األمارة ُب الشيء، كىك فاأل
  .6"ليوإكيثٌىث كدلولة فاندٌؿ: سدده 

                                                           

 .96دالئل اإللجاز، ا١بمجا٘ب، ص -1
 .10لىم ا٤بعا٘ب، بسيو٘ب لبد الفتاح، ص -2

 . 324ص 4صحيح البخارم، ج  3-
 .249ص 11لساف العمب، ابن متظور، ج -4
 .295ص 2مقاييس الىغة، ابن فارس، ج -5
 .100ص 1ـ(، ج2005–ق1426)/8نشم بّبكت طالقاموس ايط، الفّبكزآبادم، ٙبقي  ٧بمد العمقسوسي، مؤسسة المسالة لىطبالة كال -6
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قمة الدراسات الىغوية مع حداثة ظهوره، فاىتماـ ادثْب من لىماء الىغة  وما بالتبار الداللة لىم فهأ        
التقاببلت الصوتية كالداللة االرشاد كما يتوصل بعد تفصيىهم ُب التغّب الصوٌب ك  عُب من الناحية العىمية ظهمبا٤ب

المموز رمن يمل حمرة انساف فيعىم أنو حي رقولو تعأب: اللة األلفاظ كداللة اإلرشادات ك بو إٔب معمفة الشيء رد
لشيء يىـز من فهمو رما لمفها األصوليوف بعدة تعميفات منها "روف ا .1﴾ضً مىا دىلَّهيٍم عىلىى مىٍوتًًو ًإال دىابَّةي األرٍ ﴿

 .2"ٚبيل فهم منو شيء آلمأك كروف الىفظ ٕبيث إذا أطى  ، فهم شيء آلم
فداللتها ٧بدكدة رونو لددا  (ٜبانية)كمن العىماء من جعل بعض رىمات العمبية ُب دائمة ا٤بصطىح العىمي رقولنا 

 (أٞبم)فوضعوا الكىمات الٍب تدؿ لى  مسميات ٧بسوسة ضمن ىذا التصنيف ركىمة " ببل زيادة كال نقصاف،
البحث ُب مدلوالهتا، غّب أف الىفظ قد ينضوم ٙبت معاف أك فهناؾ اتفاؽ لى  معناىا فبل حاجة لتحىيىها 

 (األحم)مارة كٙبمل معا٘ب النار كا٢ب (حم)، ؼ(حم+ر)ٙبىل إٔب  (ٞبم)بااللتماد لى  ا٤بماجعة ا٤بعجمية فىفظة 
السخونة  كا٢بمة ىي األرض ذات ا٢بجارة و فالكم ى (ـ)+(ح+ر)فهي  (ٞبم)من أضداد البياض كالسواد، رذا 

السوداء رأهنا أحمقت بالنار فنبلحظ امتزاجا بْب معُب ا٢بمارة كمعُب الىوف الذم طا٤با اقَبف بالنار كالشمس، 
   .3"ف بدت كاضحة ك٧بدكدة ا٤بعُبإك  (أٞبم )فنبلحظ تعدد الدالالت الٍب ٙبمىها رىمة 

فالداللة لىم با٤بفمدات كريفية بنائها ضمن السياؽ كلبلقتها بالعمىية الذىنية ألف األلفاظ تدؿ لى  األمور 
 :4يىي الذىنية كيتضح ىذا ٩با

 فاظإف الشكل ا٤بمئي لن بعد ٚبتىف أ٠باؤه اللتبلؼ ٚبيىو، أم أف التبلؼ التخيل يؤدم إٔب التبلؼ األل-
 راف الىفظ رما ُب ا٣بارج لىـز اجتماع النقيضْب. وينفيو آلم لإف الشكل ا٤بعْب قد يثبتو كاحد ك -
 إف الىفظ دليل ا٤بعُب.-
٭با أفاد ا٢بكم إلثبوت ا٣بارجي اللتىفت الداللة ك أفادت ا وُب الصدؽ كالكذب كاحدة، كل (لمج زيد)إف داللة -

 بالوجود كلذلك اٙبدت داللتو فيهما.
 يتضمن: ولتبار الداللة لىم مستقل بذاتو فهكبا

                                                           

 .14سبأ اآليةسورة  -1
الداللة السياقية كنظائمىا لند األصوليْب كأٮبيتها ُب فهم مقصود ا٣بطاب، ياسم لتي  ٧بمد لىي، ٦بىة الدراسة االجتمالية  -2

 .285ـ، ص2012/يوليو/ديسمرب35العدد
 .106-105ـ، ص2000ديسمرب-ق/أرتوبم1431رجب/رمضاف  2ع 2الىغوية مج الداللة الىغوية، لمم شاع الدين، ٦بىة الدراسات 3-

غداد، يماجع منهج البحث الىغوم بْب الَباث كلىم الىغة ا٢بديث، لىي زكين، دار الشؤكف الثقافية العامة، كزارة الثقافة كاإللبلـ العماقية ب -4
 .88ص
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مع بداية تطور لىم الداللة لرب التاريخ راف اىتماـ العىماء منصبا لى  البحث ُب أصل معا٘ب  معاني المفردات:
 بيّب)فالتربه لدد من الىغويْب أنو لىم )يعُب بدراسة معُب الكىمات( كىذا ما أشار إليو "الكىمات  كتطورىا، 

كالصحيح أف ىذه التعميفات تنطب  لى  لىم الداللة  (دراسة معا٘ب الكىمات)( ٤بافأك )ربه ، كالت(جّبك
       .1"ا٤بعجمي

بداية لكشف معاف متسىسىة  واتضح مع تطور لىم الداللة أف إدراؾ معُب ا٤بفمدات ى لقد :معاني التراكيب
إٔب جانب ا٤بستول ا٤بعجمي لىوصوؿ إٔب الوصوؿ إٔب مستويات ألمل من الىغة  وكمَبابطة فهدؼ لىم الداللة ى

كىذا ما يدؿ لى  أف معا٘ب  ،لكل ٝبىة معناىا ا٣باصيب حيث تشتمل ا١بمل لى  مفمدات ك معا٘ب الَبار
ىذا حسب كركدىا ُب سياؽ الكبلـ، كقد ٙبمل ا١بمىة ل معاف ألمل إذ تعىقت بالَبريب ك ا٤بفمدات قد ٙبم

أسملكن ٢باقا ) :أسىفنا قوؿ رسوؿ ا صى  ا لىيو كسىم قبيل كفاتوالواحدة دالالت متعددة كرمثاؿ لى  ما 
ألهنا رانت طويىة اليدين، لكن  –رضي ا لنها  -فظن الصحابة أنو يقصد السيدة لائشة " ،2(يب أطولكن يدا

قي التفكّب فم . (رثمة العطاء كا١بود) ،(طوؿ اليد)الواقع أف زينب ىي من توفيت بعد، فعىم  من ربلمو أف معُب 
العىمي أثبت أف داللة ا٤بعجم ال ٲبكن التبارىا قارة، ا٭با ٱبضع ٙبديد ا٤بعا٘ب َّموع استعماالت الصيغ ُب 

ممحىة ك  ٕبك التغيّب األأك محىة االبتداع م كقد ممت التطورات الداللية ٗبمحىتْب كٮبا: السياقات ا٤بختىفة.
 .3"االنتشار
  الذم يطمأ لى  الداللة كٙبديد مظاىم ىذا التغيّب من أٮبها:ؿ العىماء بياف ىذا التغيّبك اكقد ح

تتغّب بعد أف رانت تدؿ لى  معاف لامة شامىة لتصبح دالة لى  معُب "داللة الكىمة إف تخصيص الداللة: 
العنب التفاح ك لاص مثل الفارهة فهي الثمار رىها ليختص ىذا ا٤بعُب لىداللة لى  أنواع معينة من الثمار ر

 . 4"اكغّبى
 

                                                           

 .15ـ، ص2001د ا١بىيل، اٙباد الكتاب العمب دمش لىم الداللة أصولو كمباحثو ُب الَباث العميب، منقور لب -1
 .1420حديث رقم  110ص 2صحيح البخارم باب فضل صدقو الشحيح الصحيح، ج -2
دراسة ُب ا٢بديث النبوم الشميف، سعدية موس  لمم، إقباؿ سم ا٣بتم، أٞبد لبد الباقي، ٦بىة البحوث –تغّبات الداللة كدكرىا ُب ا٤بعُب  -3

 .08-07ص 5ـ، ع2012ة أغسطسكالعىـو االسبلمي
 .23ـ، ص2/1999لىم الىغة مقدمة لىقارئ العميب، ٧بمود السعماف، دار الفكم العميب القاىمة ط -4
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معْب لتشمل أفمادا  أك نوع كاحد أك تتغّب داللة الكىمة بعد أف رانت تطى  لى  فمد "حيث  تعميم الداللة:
٘بمىا ا٣بيل، ليتسع معنالا أك جنس رامل مثل رىمة لمبة الٍب رانت تعِب العمبة الٍب تدفع باليد أك رثّبين 

  .1"كيشمل السيارة اآللية
 بو االستعارة حيث ينتقل الىفظ من معُب إٔب معُب آلم بسبب مشاُّة بينهما، كىذا ما نعِب انتقاؿ الداللة:

 :2كتكوف ىذه ا٤بشاُّة نولْب
رجبل )ٗبعُب طمفها ك (رجل القوس)من ألضاء البدف و فتكوف ٗبعُب لض (رجل)لفظ  ومشاُّة حسب شكىية ٫ب-

 .أم لىيجو (رجل البحم)ٗبعُب حمفاه ك (السهم
بالشيء النفيس  وبيها لىعْب رعضالذىب تشك  ٗبعُب السيد (العْب)بصار، اإل ولض (ْبالع)ومشاُّة معنوية ٫ب-
 :قولنا و٫ب (تبادؿ ا٢بواس)استعارة لفظ لوصف شيء يدرؾ ٕباسة ألمل كىذا ما يطى  لىيو أك ا٤بفضل، ك 
 .السموعك  فنبلحظ اجتماع ا٤بىموس (صوت دافئ)

كىنا ٲبكن القوؿ بالتغّب  (اَّاز ا٤بمسل)ػيو ُب اصطبلحات الببلغة بما يطى  لىو ىلة لغّب ا٤بشاُّة ك كقد تنتقل الدال
ُب ٦باؿ الداللة رنقل معُب الىفظ إٔب معُب آلم لو بو لبلقة غّب ا٤بشاُّة مثل رىمة لمطـو الٍب يطىقها أىل 

  .صقىية لى  الفم
 ٗبعُب (ذميم)استخداـ  وْب ٫برما يكوف لند االنتقاؿ ُب الداللة لىقياس ا٣باطئ لتوىم لبلقة داللية بْب لفظ

رٮبا ُب الَباريب رثّبا ك ا، كقد ينتقل معُب لفظ إٔب آلم لتج(قبيح الصورة)ٗبعُب  (ذميم ا٣بىقة)فنقوؿ  (قبيح )
 (أرىنا مٌىة)كتعِب المماد ا٢بار فنقوؿ ُب قوؿ العامة  (مٌىة)فيحذؼ أحدٮبا كيبق  اآللم ٰبمل معناه مثل رىمة 

 بعد حذفها. (مٌىة)إٔب  (لبز)تج لن نقل معُب رىمة كىذا نا (لبزا)ٗبعُب 
إٔب سوء الفهم، فيسمع أحدىم رىمة فيسيء فهمها كيستعمىها ُب غّب معناىا  كقد يكوف االنتقاؿ ُب الداللة

قوم، )ػإذ ينتشم معناىا ب (لتيد)لتتكمر كتنتتشم ٗبعُب جديد مع األصىي جنبا إٔب جنب كمثاؿ لى  ىذا رىمة 
 .3(حاضم كمعد)ُب حْب أهنا ٗبعُب  (قدٙبأك كمتْب 

فكانت تعِب ا٤بمسل ليشمؼ  (رسوؿ)ضعيفة رقولنا أك تغيّب متسامي لعدة معاف رانت لادية " وكى رقي الداللة:
 .4"السبلـ٧بمد لىيو الصبلة ك معناىا كيمق  لتدؿ لى  رسل ا تعأب كلّب لى  ا رسولنا 

                                                           

 .23، صالسعماف ٧بمود العميب، لىقارئ مقدمة الىغة لىم 1-
 .166يماجع لىم الىغة مقدمة لىقارئ العميب، ٧بمود السعماف، ص 2-

 .232 -231ا٤بمجع نفسو، صيماجع  -3
 .158ـ، ص2/1986داللة األلفاظ، إبماىيم أنيس، مكتبة األ٪بىو ا٤بصمية ط -4
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تأثّب ُب األ٠باع ك  وّب ا٤بعُب من داللتو لى  القوة كالسمبقو حيث يتغتغيّب معارس لسا" وكى انحطاط الداللة:
كىًسعى كيٍرًسيُّوي السَّمىاكىاًت كىاألٍرضى كىال يػىئيوديهي ًحٍفظيهيمىا كىىيوى ﴿ :قولو تعأب وؿ بْب العامة ٫بك اإٔب معُب لادم متد

 .2"(ا٤بقعد)ٗبعُب  كتصبح (العمش)ٗبعُب  (رمسي). حيث أتت رىمة 1﴾اٍلعىًليُّ اٍلعىًظيمي 
كإلدراؾ ا٤بعُب التاـ  القاموسي ليس أساسا ُب إدراؾ ا٤بعُب.أك كمن لبلؿ ما سب  يتضح  جىيا أف ا٤بعُب ا٤بعجمي 

ها شخصية ا٤بتكىم كشخصية مة لناصم غّب لغوية تىعب الدكر الكبّب ُب ٙبديد ا٤بعُب كىي جزء من الكبلـ كمنثف
سات كالظمكؼ ايطة ُّما فهي لناصم اجتمالية تؤثم لى  ا٤بعا٘ب من حيث ا٤ببلبا٤بخاطب، كالعبلقة بينهما ك 

االرتكاز الذم ائصو رالتنغيم ك السياؽ الٍب تقع فيها التمادا لى  ما نسجىو ُب نط  الكبلـ ا٢بي من حيث لص
بة قمأت مكتو  و، فى٤بتحادثْب كٙبديد العبلقات بينهم، كلّب دليل لى  ذلك لغة ا٤بسمحيوضح شخصيات ا

، كشاىد، الشخصيات كإدراؾ كاإلشارة كتتابع األحداث الحتاجو إٔب جهد ُب فهم ا٤بقصود ُب حْب ا٢بمرة
 السياؽ يسّب الفهم كٙبديد ا٤بعا٘ب .

ُب حْب تتنوع دالالهتا   -التحية الصباحية–الٍب تعِب من ا٤بعُب القاموسي  -صباح ا٣بّب–رمثاؿ لى  ىذا لبارة 
امة حسب ا٢بالة الٍب ينط  ُّا ا٣بادـ مستقببل سيده ك٧بيا إياه، كقد ٙبمل معُب الدالؿ طأك راإلشارة إٔب مصيبة 
منغم ٣بادمة ٧بيية سيدىا، كقد يوججها المئيس ٤بمؤكسو كىي ٙبمل معا٘ب السخط الٍب  لْب، كاإلغماء بنط  نالم،

وس الٲبكنو حصم معا٘ب ٝبيع تسبب ُب لسائم جسيمة بتألمه لن العمل...فقد ٙبمل العشمات من ا٤بعا٘ب فالقام
السياقات، رىمات الىغات كلباراهتا، فبل ٲبكن ٙبديد معُب الكبلـ بفصىو لن السياؽ الذم يعمض فيو لىم 

 .3لىغة
 :كقد تأٌب ٗبعُب الشدة ُب قولو تعأب كالساؽ ما بْب الكعب كالمربة، من ساؽ كسوؽ،مصدر  . تعريف السياؽ:2
كالسياؽ مهم ا٤بمأة كا٤بنساؽ التابع  ،5﴾كىاٍلتػىفًَّت السَّاؽي بًالسَّاؽً ﴿ :كقولو تعأب .4﴾يػىٍوـى ييٍكشىفي عىٍن سىاؽو ﴿

                                                           

 .255سورة البقمة اآلية -1
 .157داللة األلفاظ، إبماىيم أنيس، ص -2

 216-215مقدمة لىقارئ العميب، ٧بمود السعماف، ص يماجع لىم الىغة - 3
 .42اآلية سورة القىم - 4
 .28اآلية سورة القيامة - 5
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سائ  كسواؽ شدد  وكساؽ اإلبل كغّبىا يسوقها سوقا كسياقا كى .دتك اقت اإلبل تتابعت كتعك اتس كالقميب،
 .1لىمبالغة

رناية لن استقامة الناس  وكى. 2(هرجل بْب قحطاف يسوؽ الناس بعصا قـو السالة حٌب ٱبمجتال )كُب حديث 
 رأيت فبلنا بالسوؽ أم با٤بوت يساؽ سوقا، كالسياؽ نزاع المكح،"كيقوؿ ابن مشيل:  كانقيادىم إليو كاتفاقهم لىيو.

ياء لكسمة السْب كٮبا مصدراف من  واكأم النزع رأف ركحو تساؽ لتخمج من بدنو، كأصل السياؽ سواؽ فقىبت ال
  .3"كساؽ ا٢بديث إذا ركاه لى  سياقو ـ تتابعو كأسىوبوكسياؽ الكبل ساؽ يسوؽ

ا٤بصطىحات الٍب ٓب ٙبض ٗبفهـو كاحد دقي  يتف  لىيو لىماؤنا األقدمْب  وأما من حيث االصطبلح فه
لتهم الغمبيْب  ٙبديد دالالت النصوص كمقاصدىا ك الة ٙبديد مفهومو من لبلؿ ٧بك ارغم سبقهم ُب ٧ب كا٤بتألمين،

فنىمس إشارهتم إليو ُب دراسة  انيات من الغمبيْب ٖباصة أصحاب النظمية السياقية ُب الىغة،لن لىماء الىس
األصوؿ  كا٢بديث كالقماف كالىغة، فعمىوا بو كالتمدكه ُب تفسّبىم لنصوص القماف الكمٙب كالسنة النبوية الستنباط 

فإ٭با " ،قاؿ ُب رسالتو األصولية ٘ب حيثؿ من تفطن ألٮبية السياؽ ُب فهم كإدراؾ ا٤بعاأك األحكاـ الشملية كمن 
لى  ما تعمؼ من معانيها اتساع لساهنا كأف فطمتو أف ٱباطب بالشئ منو لاما  اطب ا بكتابو العمب بىساهنا،ل

ليتحدث لنو ُب ، 4"كسطو كألمهأك ؿ الكبلـ أك ؿ ىذا موجود لىمو ُب أك ظاىما يماد بو العاـ الظاىم، كيستغُب  ب
كىاٍسأىٍلهيٍم عىًن اٍلقىٍريىًة الًَّتي كىانىٍت حىاًضرىةى ﴿ :"قاؿ ا تبارؾ كتعأب يبْب سياقو معناه فقاؿ:باب الصف الذم 

ٍبًتًهٍم شيرَّعنا كىيػىٍوـى ال يىٍسًبتيوفى ال تى  ليو اٍلبىٍحًر ًإٍذ يػىٍعديكفى ًفي السٍَّبًت ًإٍذ تىٍأتًيًهٍم ًحيتىانػيهيٍم يػىٍوـى سى ىيٍم ٍأتًيًهٍم كىذىًلكى نػىبػٍ
إذ يعدكف ُب )فىما قاؿ  القمية ا٢باضمة البحم، جل ثناؤه ذرم األمم ٗبسألتهم لنفابتدأ . 5﴾ًبمىا كىانيوا يػىٍفسيقيوفى 

كأنو إ٭با أراد بالعدكاف  ،اسقة بالعدكاف ُب السبت كال غّبهدؿ أنو إ٭با أراد أىل القمية ال تكوف لادية كال ف (السبت
كىكىٍم قىصىٍمنىا ًمٍن قػىٍريىةو كىانىٍت ظىاًلمىةن كىأىٍنشىٍأنىا بػىٍعدىىىا قػىٍومنا  ﴿ :كقاؿ .فانوا يفسقو أىل القمية  الذين ببلىم ٗبا ر

                                                           

 1ـ(، ج2005-ق1426/)8يماجع القاموس ايط، الفّبكزآبادم، ٙبقي  ٧بمد نعيم العمقوسي، مؤسسة المسالة لىطبالة كالنشم ط - 1
 .896-895ص

 .324ص 4صحيح البخارم، ج -2
 .465ص 1ا٤بعجم الوسيط، ٦بمع الىغة العمبية، ج  3-

، نشواف بن سعيد ا - 4 ٢بمّبم اليميِب، ٙبقي  حسْب بن لبد ا العممم، مطهم بن لىي اإلربا٘ب، مشس العىـو كدكاء ربلـ العمب من الكىـو
 10، لساف العمب، ابن منظور، ج214ص 5ـ(، ج1999-1420/)1يوسف ٧بمد لبد ا، دار الفكم ا٤بعاصم بّبكت كدار الفكم دمش  ط

 .520، ص167-166ص
 .163سورة األلماؼ - 5
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هىا يػىرٍكيضيوفى  *آخىرًينى   ،فذرم قصم القمية ،ه اآلية ُب مثل معُب اآلية قبىهاكىذ .1﴾فػىلىمَّا أىحىسُّوا بىٍأسىنىا ًإذىا ىيٍم ًمنػٍ
، ك٤با ذرم القـو ا٤بنشيْب بعدىا، دكف مناز٥بم الٍب ال تظىم ،امع أف الظآب إ٭با ىم أىىهالىس فىما ذرم أهنا ظا٤بة باف

 .2"نو إ٭با أحس البأس من يعمؼ البأس من اآلدميْبأسهم البأس لند القصم أحاط العىم كذرم إحسا
 :ألنداد ُب قولو تعأبجعفم النحاس لى  السياؽ ُب تفسّبه معا٘ب القماف ُب ٙبديد معُب ا ورما التمد اإلماـ أب

ًبيًلوً ﴿ ادنا لًييًضلَّ عىٍن سى داد من المجاؿ قاؿ السدم األن" :ثاف حيث يقوؿك ليعتربىم لبده األ، 3﴾كىجىعىلى لًلًَّو أىٍندى
 .4"اب ا لزكجل إياىم لى  لبادهتأب بالصواب الف ُب سياؽ رتأك ثاف كىذا ك كقيل لبد األ ،يطيعهم ُب ا٤بعاصي

 (جامع البياف)لذين التمدكا السياؽ ُب بياف معا٘ب آيات رتاب ا الكمٙب اإلماـ الطربم ُب تفسّبه كمن األئمة ا
فغّب جائز صمؼ " :فيو اآل ٕبجة ال جدؿ فيها فيقوؿ نو صمح بعدـ جواز صمؼ الكبلـ لن السياؽ الواردأيث ح

لرب لن المسوؿ تقـو بو أك ظاىمة التنزيل، سىيم ٥با من داللة ُب سياقو إٔب غّبه اآل ٕبجة ٯبب التو الكبلـ لما ى
 .5"حدأفبل تتعذر لى   لك افأما الدل حجة،
راف نظّبا ٤با ُب توجيو الكبلـ إٔب ما  " :كقولو، 6"ٔب من إتبالو باألبعد منوإتباع الكبلـ باألقمب إليو أك " :أما قولو

لى  ضمكرة شمح معا٘ب القماف الكمٙب ُب إطار تمريزا منو  ،7"ٔب من توجيهو إٔب ما راف مبعدا ال لنوسياؽ اآلية، أك 
  كحدة سياقو مع ممالاة العبلقات الواردة بْب آياتو من حيث األسىوب.

فقد زاد ُب تفسّبه لىقماف الكمٙب لى  التماده لى  داللة األلفاظ مفمدة إٔب "حياف األندلسي  وكرذلك اإلماـ أب
كىلىقىٍد ىىمٍَّت ًبًو كىىىمَّ ًبهىا ﴿نجده يقوؿ ُب تفسّبه قولو تعأب: السياؽ فداللتها حسب ما يقتضيو الَبريب ك توضيح 

نسبتو طوؿ ا٤بفسمكف ُب تفسّب ىذين )ا٥بمْب( كنسب بعضهم ليوسف ماال ٯبوز )، 8﴾لىٍوال أىٍف رىأىل بػيٍرىىافى رىبّْوً 
ن ُب الوجود الربىاف رما مو بل ى ،السبلـ ٓب يقع منو ىم ُّا البتة ف يوسف لىيوأكالذم التاره  ،آلحاد الفساؽ

يقـو دليل لادل  ف راف الإمتقدـ لىيها، ك  )لوال(، كال تقوؿ أف جواب )لقد قارفت لوال أف لصمك ا :تقوؿ
                                                           

 .12، 11سورة األنبياء اآلية - 1
 .63-62مسالة، ٧بمد بن إدريس الشافعي، شمح كٙبقي  أٞبد ٧بمد شالم، دار الكتب العىمية بّبكت، صال - 2
 .8سورة الزمم اآلية - 3
 .156ص 6ق، ج1409معا٘ب القمآف، أبوجعفم أٞبد بن ٧بمد النحوم بن النحاس، ٙبقي  ٧بمد لىي الصابو٘ب، دار جامعة أـ القمل مكة  - 4

يل القمآف، ٧بمد بن جميم الطربم، مماجعة كإلماج األحاديث أٞبد ٧بمد شالم، ٙبقي  كتعىي  ٧بمود شارم، دار ابن جامع البياف لن تأك   5-
 .389ص 9ا١بوزم القاىمة، ج

 .316ص 3جامع البياف، الطربم، ج - 6
 .91ص 6ا٤بصدر نفسو، ج - 7
 .24سورة يوسف اآلية - 8



 التنوعات الداللية للصوائت في المستوى األسلوبي                                 :لفصل الثالثا

473 

 

 رما يقوؿ ٝبهور البصميْب ُب قوؿ العمب: ،( ٧بذكؼ لداللة ما قبىو لىيولوال)امتناع ذلك بل نقوؿ: إف جواب 
كالذم ركم لن السىف اليسالد لىيو   لى  ثبوت الظىم ... (أنت ظآب)كال يدؿ قولو  )أنت ظآب إف فعىت(

   .1"ربلـ العب ...كقد طهمنا رتابنا ىذا... كاقتصمنا لى  مادؿ لىيو لساف العمب كمساؽ اآليات
معا٘ب النص القمآ٘ب ضحت كٔببلء ربّب كلي أئمتنا كلىمائنا بسياؽ كأٮبيتو ُب ٙبديد دالالت ك أك "كىذه النصوص 

غّب أف الوقوؼ لى  تعميف اصطبلحي يوضح مفهـو السياؽ راف صعب ا٤بناؿ ،حيث تعددت  ،مد بعيدمنذ أ
فيمكن لمض بعض  ،لة بالبحث ُب مألفاهتمك ا٤بتنالتعميفات الٍب التص ُّا السياؽ حسب موضوع الدراسة ا

   .2التعميفات فقد تبْب صورة لن مفهـو السياؽ
 :كما يقصده من أغماض من لبلؿ الكبلـ حيث يقوؿ اإلماـ بن دقي  العيدفمنهم من ربط السياؽ ٗبماد ا٤بتكىم 

 .3"لدالة لى  مماد ا٤بتكىم من ربلموالقمائن فإهنا اك  أما السياؽ"
القمينة الٍب تقَبف بالفظ من ا٤بتكىم ،كتكوف فمقا " :ض كالقصد ا٤بسوؽ لو الكبلـ فيقوؿكقد التربه السملسي الفم 
 .4"عنا الفمض الذم سي  ألجىو الكبلـٗب ياؽ،بْب النص كالظاىم ىي الس

ليكن ٧بط نظم " كجعىو الزررشي الفمض الذم من سي  لو الكبلـ كالترب الَبريب تابع لو كدليل لىيو حيث قاؿ:
يو إلما ذىب  كىو، 5"زك اأصل الوضع الىغوم لثبوت التج ف لالفإك  ،ممالاة نظم الكبلـ الذم  سي  لو ا٤بفسم

ٗبمالاة ا٤بعُب ا٢بقيقي كاَّازم، كممالاة التأليف كالفمض الذم سي  لو  –أم ا٤بفسم–كلىيو " :السيوطي ُب قولو
 .6"لي بْب ا٤بفمداتؤاف يأالكبلـ، ك 

قمينة السياؽ ما يدؿ " :ن البنا٘بود من الكبلـ كقاؿ فيو لبد المٞبمن التربه قمينة تؤدم لفهم ا٤بعُب ا٤بقص مكمنه
   .7"بلـ ا٤بسوؽ لذلك أك الحقوياؽ الكلى  لصوص ا٤بقصود من س

                                                           

بن لبد ا بدر الدين الزررشي، ٙبميم لبد القادر العا٘ب، مماجعة لمم األشقم، كزارة األكقاؼ  البحم ايط ُب أصوؿ الفقو، ٧بمد بن ُّادر - 1
 .384ص 5ـ(، ج1992-ق1413/)2كالشؤكف اإلسبلمية الكويت ط

 .289الداللة السياقية كنظائمىا لن األصوليْب، ياسم لتي  ٧بمد لىي، ص - 2
 .21ص 2ـ(، ج1987-ق1407/)2العيد، ٙبقي  أٞبد شارم، لآب الكتب بّبكت ط إحكاـ األحكاـ شمح لمدة األحكاـ، ابن دقي  - 3
 .164ص 1ق، ج1/1414أصوؿ السملسي، ٧بمد بن أٞبد بن سهل السملسي، ٙبقي  أبو الوفاء األفغا٘ب، دار الكتب العىمية بّبكت ط - 4
 .164ص

 .317ص 1ق، ج1408ٙبقي  ٧بمد أبو الفضل إبماىيم، دار ا١بيلالربىاف ُب لىـو القمآف، ٧بمد بن ُّادر بن لبد ا بدر الدين الزرشي،  -5
-874ـ(، ص2003-ق1424/)1اإلتقاف ُب لىـو القمآف، السيوطي، ٙبقي  كإلماج األحاديث فواز الزممٕب، دار الكتاب العميب بّبكت ط - 6
 .875-874ص
 .20ص 1ق، ج3/1356حاشية البنا٘ب لى  ٝبع ا١بوامع لىسبكي، البنا٘ب، مطبعة مصطفي بايب ا٢بىيب ط - 7
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الداؿ لى  لصوص ا٤بقصود أك ما يؤلذ من الح  الكبلـ  :قمينة السياؽ ىي" :رما قاؿ الشيخ حسن العطار
 . 2"السياؽ ما سب  الكبلـ ألجىو" :كقاؿ. 1"سابقو

لىقمآف الكمٙب  ٝبع فيها األئمة كالعىماء ُب دراستهم كتفسّبىمأتعميفات الٍب التصت بالسياؽ كقد ىذه أىم ال
كالسنة النبوية الشميفة لى  أف الكبلـ يأٌب مسوقا لىداللة لى  معُب ا٤بقصود بالنظم إٔب الصيغ كتمتيبها ُب تمريب 

كالتربت البذرة الٍب ٭باىا  ،ة ُب ٙبديد مفهـو اصطبلحي لىسياؽفقد سبقت دراستهم الدراسات الىغوية ا٢بديث
لكامل لىسياؽ من ىذه التعميفات ما جاء ُب معجم مصطىحات أصوؿ الفقو ا٤بعاصمكف إلٯباد ا٤بفهـو الشامل كا

ما ٓب يأًب استيعاب سياقو : ال ٯبد ُب فهم النص سىوبو الذم ٯبمم لىيو كمنو قو٥بمسياؽ الكبلـ تتابع الكبلـ كأ"
 :4كٲبكن التصار مفهـو السياؽ حسب كركده ُب الَباث العميب ُب نقاط ثبلث ىي راألٌب، 3"كسباقو

 مقصود ا٤بتكىم ُب أراد الكبلـ.  و: التبار السياؽ الفمض كى لىك األ
 يقاؿ بشأهنا .أك : انو ظمكؼ كمواقف كإحداث يمد فيها النص الثانية 
 لذ الكبلـ بالنظم كالتحىيل كيشمل ما يسبقو كيىحقو من ربلـ .أ و: أهنما يعمؼ بالسياؽ الىغوم كى الثالثة

، كاشتمل لى  غمض امجا كاحدُب تعبّب ا٤بفسمين تطى  لى  الكبلـ الذم لمج ٨ب رىمة سياؽ"ف إكلىيو ف        
أك ، ت أجزاؤه ُب نس  كاحد، مع مبلحظة أف الغمض من الكبلـما٤بقصود األصىي لىمتكىم، كانتظ كاحد، ىو

ا الباحثوف ما بمز التعميفات الٍب جاء ُّأكمن . 5"العنصم األساسي ُب مفهـو السياؽ ا٤بعا٘ب ا٤بقصودة بالذات ىي
 :6ٲبكن إٯبازىا فيما يىي

ربط اآلية  و، كىامية توضح ا٤بماد  كتبْب ا٤بقصودمن لناصم مقالية كمق ع ما ٰبيط بالنص٦بمو  وى"السياؽ -
 .7"باآليات قبىها كبعدىا

 

                                                           

 .30ص 1ق، ج1/1420حاشية العطار لى  ٝبع ا١بوامع لىسبكي، حسن بن ٧بمد العطار، دار الكتب العىمية بّبكت ط - 1
 .320ص 1ا٤بصدر نفسو، ج - 2

 .139ـ(، ص2000-ق1420/)1معجم مصطىحات أصوؿ الفقو، مصطف  قطب، دار الفكم دمش  ط  3-
 .51ق، ص1/1424الطىحي، جامعة أـ القمل مكة ا٤بكممة ط يماجع داللة السياؽ، ردة ا -4

 ا٤بمجع نفسو، ص نفسها . - 5
 . 292يماجع الداللة السياقية كنظائمىا، ياسم لتي  ٧بمد لىي، ٦بىة الدراسات االجتمالية، ص - 6

ـ(، 2007-ق1428/ٝبادل الثا٘ب/يوليو)25دالسياؽ بْب لىماء الشميعة كا٤بدارس الىغوية ا٢بديثة، إبماىيم الصباب، ٦بىة اإلحياء العد  7-
 . 54ص
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أك ، أك حالو أك أحواؿ الكبلـ ،ألجىو مدلوال لىيو بالفظ ا٤بتكىمالغمض الذم تتابع الكبلـ  وى"السياؽ -
 .1"السامعأك ا٤بتكىم فيو 

واسطتو ا١بمل فيما بينها ، كمقياس تتصل بفيو لناصم النص ككحداتو الىغوية طار لاـ منتظمإ وى"السياؽ -
 .2"لية تمل  ٦بموع العناصم ا٤بعمفية الٍب يقدمها النص لىقارئك ا، كبيية لغوية كتدكتَبابط

 .٤3بتصل با٣بطاب كا٤بنفصىة لنو٦بموع الوقائع الىغوية كغّب الىغوية ا والسياؽ ى-
، كا٤بدلوالت الىغوية لىكبلـ ما يظهم مماد ا٤بتكىم فالسياؽ ىوفالنظم إٔب تعميفات القدماء كادثْب        

ما يفصح لن  وا٤بنطوؽ، كيتضح ىذا القصد من لبلؿ تتابع الكبلـ كاتصالو مع سابقو كالحقو، فالسياؽ ى
فيمكن التبار األلفاظ دالل الَبريب تسىك مسىكا لتساؽ إٔب  .ن ايطة بولفاظ من لبلؿ القمائمدلوالت األ

  .الداللة السياقيةأك هناية ا٤بسىك مبىغة لن مدلوالت كمعا٘ب كىذا ما يعمؼ بداللة السياؽ 
 :أللمل لمفت تعميفات لدة من أٮبهاداللة السياؽ ىي ا :تعريف الداللة السياقية/ 3
 .4"ما يقتضيو الغمض الذم تتابع الكبلـ ألجىو ما تبْب من ا٤بعا٘ب لى "-
 .5"م النص ٗبمالاة ما قبىو كما بعده"لفه-
د يشمل الح  قأك النص من ربلـ ساب  أك الَبريب أك "ىي الداللة ا٢باصىة من ممالاة ما ٰبيط بالىفظ ك-

، خاطب كا٤بخاطبأك ظمكؼ تتعى  با٤ب، ما ٰبيط بو من مبلبسات غّب لفظية، ك النص رىو أك الكتاب بأسمه
 .6"ماف كا٤بكاف الذم قيل فيو الكبلـكطبيعة موضوع ا٣بطاب كغمضو كا٤بناسبة الٍب اقتضتو كالز 

 .7سابقو"أك تؤلذ من الح  الكبلـ الداؿ لى  لصوص ا٤بقصود  –بالوضع  ال  -قمينة توضح ا٤بماد"-
 .8بواسطة القمائن ا٤بعنوية"، كيشعم ا٤بنطوؽ ُّا عا٘ب الٍب تفهم من تماريب ا٣بطابىي تىك ا٤ب"ك-

                                                           

ل  داللة السياؽ كآثارىا ُب توجيو ا٤بتشابو الىفظي ُب قصة موس  لىيو السبلـ، فهد بن شتوم بن لبد ا٤بعْب، رسالة ماجستّب جامعة أـ القم  - 1
 .27ـ(، ص2005-ق1426رىية الدلول كأصوؿ الدين مكة ا٤بكممة )

 .27ق، ص111/1427ص، لبد المٞبن بودرع، سىسىة رتاب األمة كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية قطم العددمنهج السياؽ ُب فهم الن - 2
 . 88ـ(، ص2007–ق1428/ نوفمرب/شواؿ )26ا٤بعُب بْب الىفظ كالقصد كالوظائف ا٤بنهجية لىسياؽ، ٞبيد الواُب، ٦بىة اإلحياء العدد - 3
 .29ابو الىفظي، الشتوم، صداللة السياؽ كآثارىا ُب توجيو ا٤بتش - 4
دراسة النظمية التطبيقية من لبلؿ تفسّب ابن جميم، لبد ا٢بكيم بن لبد ا القاسم، رسالة ماجستّب -داللة السياؽ القمآ٘ب كأثمىا ُب التفسّب  - 5

 .61ق، ص1420ماجستّب جامعة ٧بمد بن سعود اإلسبلمية  رىية أصوؿ الدين المياض
 . 34-33ـ(، ص2004-ق1425آ٘ب، ٧بمد لبد ا لىي العبيدم، كزارة الثقافة كالسياحة صنعاء )داللة السياؽ ُب القصص القم  - 6

 .352ق، ص1/1430أثم العمبية ُب استنباط األحكاـ الفقهية، يوسف بن لىف العيساكم، دار بن ا١بوزم السعودية ط  7-
 .45ـ، ص1/1994يب الدار البيضاء ا٤بغمب طا٤بنهج األصوٕب ُب فهم ا٣بطاب، إدريس ٞبادم، ا٤بمرز الثقاُب العم  - 8
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 .1"تكىم كالذم يىـز من فهمو شيء آلم، ا٤بقصود لىمبعض ثمأأف"الكبلـ متتابع أثمه ك -
 .2القمائن الدالة لى  ا٤بقصود ُب ا٣بطاب الشملي-

تكىم كا٤ببلحظ أف التعميفات السابقة أهنا ٓب تقدـ ا٤بعُب التاـ كالشامل لىداللة السياقية فمنها من أٮبل قصد ا٤ب
كمنها من التمد لى  القمائن ا٤بعنوية دكف غّبىا كمن أىم ما ررز العىماء لىيو ُب توضيحهم ٤بفهـو الداللة 

 :3السياقية كتوضيح حقيقتها ٲبكن إٯبازه فيما يىي
أك  ،ا٤بنطوؽ أرانت سابقة لو أـ الحقة٦بمولة من القمائن تتصل بالكبلـ أك  ر الداللة السياقية قمينة بذاهتاالتبا-

  .قمائن ٥با لبلقة بالناط  كالسامع كالعبلقة بينهما مع ممالاة الزماف كا٤بكاف إنتاج الكبلـ ا٤بنطوؽ
، كالسباؽ يعِب من الناحية الىغوية من ى  قمينتْب ٮبا: قمينة السباؽ كقمينة الىحاؽداللة السياؽ تعتمد أساسا ل-

 .4"تقدٙب يقاؿ سب ، يسب ، سبقاال السب  كالباء كالقاؼ أصل كاحد يدؿ لى "الفعل سب  
ؿ ا٣بطاب ا٤بماد تفسّبه أك ا٤بقالية كالٍب تأٌب ك  : فيمكن التباره ٦بمولة القمائن ا٤بقاميةأما من الناحية االصطبلحية

إٔب الفهم  كأما قمينة السباؽ بالباء ا٤بوحدة فهي داللة الَبريب لى  معُب يسب "كقد لمفو حسن العطار بقولو: 
 .5"ادة غّبهمع احتماؿ إر 

. 6"الح  ٔب غّبه فىح  فبلف فبلف فهوبىوغو إإدراؾ الشيء ك "أما الىحاؽ لغة فقد لمفو ابن فارس بأنو 
 .7"تبلحقت األلبار ٗبعُب تتابعت"ك

، أم أنو ما  تىح  آلم الكبلـ ا٤بماد تفسّبها٤بقالية الٍبوؿ أنو ٦بموع القمائن ا٤بقامية ك أما اصطبلحا فيمكن الق
، فهاتاف القمينتاف توضحاف داللة السياؽ من لبلؿ النظم إٔب ما يسي  ب أك النص ا٤بماد تفسّبهح  ا٣بطايى

، كمن أمثىة ُب آلم ا٣بطاب فيكوف تاما كشامبلالكبلـ ألجىو كالبيية الٍب كرد فيها كالزماف اآلـز لو ليتم ا٤بعُب 
  .ضح صورأك لتوضيح ا٤بقاصد لى  ذلك التماد مفسمم القمآف الكمٙب لى  أسباب كمناسبة نزكؿ اآليات 

                                                           

 . 22ـ(، ص2005-ق1425/)1األدلة االستثنائية لند األصوليْب، أشمؼ ٧بمود الكينا٘ب، دار النفائس األردف ط - 1
ق، 1427داللة السياؽ لند األصوليْب، سعد بن مقبل بن ليس  العنزم، رسالة ماجستّب جامعة أـ القمل رىية الشميعة مكة ا٤بكممة - 2
 .63ص
 .296-295-294يماجع الداللة السياقية كنظائمىا لند األصوليْب، ياسم لتي  ٧بمد لىي، ص - 3
ـ(، 2005-ق1426/)1معجم مقاييس الىغة، ابن فارس، التُب بو ٧بمد مملب كفاطمة أصبلف، دار إحياء الَباث العميب بّبكت ط - 4
 .482ص

 .30ص 1حاشية العطار، حسن العطار لبد المٞبن، ج -5
 .915معجم مقاييس الىغة، ابن فارس، ص - 6
 .669ـ(، ص2001-ق1422/)1أساس الببلغة، الز٨بشمم، دار إحياء الَباث العميب بّبكت ط - 7
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الكبلـ أك : السياؽ ا٤بقإب كنعِب بو ربلـ ا٤بتكىم لى  نولْب من السياؽ كٮباتقـو الداللة السياقية إف          
ربطو مع رل ما ٰبيط بو من ظمكؼ الغمض ا٤بقصود من ىذا الكبلـ ا٤بنطوؽ مع  وا٤بنطوؽ ،كالسياؽ ا٤بقامي كى

 .كمبلبسات
لى  قصد ا٤بتكىم  الوقوؼك  اللة السياقية أساسا ُب ٙبىيل تاـ لىكبلـ لىوصوؿ إٔب ا٤بعُب ا٤ببتغ  منوكتعترب الد 

كراف لىماء التفسّب قد ٛبكنوا من ٙبديد ىذا الدكر لىداللة السياقية بأرثم من الف لاـ قبل  ،كغمضو من ربلمو
الشمط " :بية منها كُب ىذا قاؿ فخم الدين المازم، لاصة الغم يثة ُب ا٤بدارس الىغوية ا٤بعاصمةظهور الدراسات ا٢بد

م لا٤با ٗبا قبل الكبلـ كٗبا بعده كبالقمائن ا٢بالية كا٤بقالية الصادرة لن رسوؿ ا ك اُب المكاية ا٤بعا٘ب أف يكوف الم 
ىذا م ٤با دلل لىيو راف قد ذرم ربلما قبل ذلك تغّب حاؿ ك اصى  ا لىيو كالو كسىم فاف من اتمل أف الم 

 .1"الكبلـ بسبب تىك ا٤بقدمة
رما قاؿ ابن دقي  ،  2"ا٤بعا٘ب يتعى  معظمها بفهم النظم كالسياؽ" :كُب السياؽ ذاتو قاؿ إماـ ا٢بممْب رٞبو ا

قالدة ربّبة من كفهم ذلك  ،كتنزيل الكبلـ ا٤بقصود منو إف السياؽ طمي  بياف اَّمبلت كتعْب اتمبلت" :العيد
 .3"قوالد أصوؿ الفقو

كقد . 4"بو من القمائن الىفظية كا٢بالية فاف الداللة ُب رل موضع ٕبسب سياقو كما ٱبف" :كُب ىذا قاؿ ابن تيمية
 ،داللة السياقية منها داللة ا٢باؿ، كالقمينة كا٤بساؽكردت لى  لساف أىل الىغة لدة ألفاظ تؤدم ا٤بعُب نفسو لى

 :اـ كمن أرثمىا شيولا ما يىي العكسوؽ الكبلـ كنظم الكبلـ كالتأليف كا٤بعُب
، كقارنو مقارنة، كقمانا صاحبو كاقَبف بو  يء إٔب شيء كشيء يتنبأ بقوة كشدةٝبع ش"كنقصد ُّا  :ال القرينةأك 

 .5"كاقَبف الشيء بغّبه اتصل بو كصاحبو
رة ،تفيد أف إماأك فهي مايستدؿ ُّا لى  قصد ا٤بتكىم كما يممي إليو من ربلمو حيث أهنا داللة "أما اصطبلحا 

حيث أف األلفاظ غالبا ما تأٌب لتوضيح ا٤بعا٘ب ا٤بماد الوصوؿ إليها من لبلؿ ، 6"ا٤بخاطب ٓب يمد ٖبطابو ظاىمة

                                                           

 .147ـ(، ص1994-1414ا٤بعىم ُب أصوؿ الفقو، فخم الدين المازم، ٙبقي  لادؿ لبد ا٤بوجود، لىي معوض، دار لآب ا٤بعمفة القاىمة )  1-
 .870ص 2ق، ج4/1418لربىاف ُب أصوؿ الفقو، لىي بن ٧بمد ا١بمجا٘ب، ٙبقي  لبد العظيم الديب، دار الوفاء طا - 2

 .21ص 2إحكاـ األحكاـ شمح لمدة األحكاـ، العيد بن دقي ، ج  3-
 .14ص 6ق، ج٦2/1398بموع الفتاكل، ابن تيمية، تمتيب لبد المٞبن القاسم، ط - 4
 .730ص 8، ا٤بعجم الوسيط، ٦بمع الىغة العمبية، دار الدلوة القاىمة، ج852ا٤بعجم، ابن فارس، ص - 5
 .110الىؤلؤة ُب أصوؿ الفقو، ص- 6
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إلادة يتصف أك إشارة أك إصدار األصوات كلذا فعى  ا٤بتكىم أف يوصل مماده لىسامع كيوضحو من لبلؿ لفظو 
 ٕبثو أساسو اإلدراؾ. فالعبلقة بْب الناط  كا٤بتىقي لبلقة لقىية ،ُّا
، فالىغة تبق  دائما كسيىة لىتواصل ا٤بكتوبأك معُب الكبلـ ا٤بنطوؽ  القمينة من أىم ما يسالد ا٤بتىقي ُب إدراؾ"ك

يستدؿ لىيها بالفعل من أك ، سواء رانت القمينة لفظية مكشوفة إليصاؿ ا٤بعُبأك كىذا ما يىـز إٯباد طمؽ لىتواصل 
ظمكؼ جعىتو يصدر رسالتو ؿ إشارات كرموز كحمرات كما ٰبيط با٤بتكىم من لبلؿ ا٢بواس ألمل من لبل

بالتبار الكبلـ ينتج لن مثّبات لارجية،  ،إليو سابقا من لبلؿ نظمية ا٤بثّب، كىذا ما سب  اإلشارة الكبلمية
 .1"دليل لى  ا٢بالة العقىية لىمتكىم كرمز لىمسالة كتنبيو لىسامع وفالكبلـ معرب كموصل مؤثم، كى

من لبلؿ استعماؿ ألفاظ تقىيدية  ، فيمكن أف يتضح ا٤بعُبظ با٤بدلوؿ لبلقة بسيطة كمباشمةفعبلقة الىف
ُب لغة مكتسبة معناىا ثابت كىذا بدؿ لى  أف  (لةك اط)رتسبناىا لبلؿ حياتنا من الطفولة ا٤ببكمة رقولنا ا 

، كمن القمائن م جاء فيوب السياؽ الذالكىمات غّب ممتبطة بأصواهتا كإال ما أمكن أف تتغّب مدلوالهتا حس
 :2الىفظية ما يتوجب إنتاج رىمات ٕبسب ا٢باجة كالضمكرة كمن صور التوليد

رمحاراة الصوت ٗبحاراة معناه ا٢بمُب رقولنا   (صنع الكىمات)ػػػما يطى  لىيو ب و: كىالتوليد الصوتي – 1
   .ا٤بعُبأك استعماؿ الصوت لتوضيح الصورة لىداللة لى  ا٢بمرة ب (ٛبايل )، ك٤بن يضحك بصوت لاؿ (فهفو)
أك اء من أفعاؿ،راشتقاؽ اسم الفالل، يكوف التوليد النحوم بصورة تقىيدية باشتقاؽ أ٠ب :التوليد النحوم-2

أللف ميما مضمومة بإبداؿ ا (٧بَـب)يتمكن من إدراؾ معُب  (احَـب)، فمن يدرؾ معُب الفعل اسم ا٤بفعوؿ كغّبىا
فهما   (منزؿ)ك (سيدة)بضم صيغتْب لبعضهما البعض كتوليد معنا جديد رصيغٍب و لكن التوليد ى، ُب اسم ا٤بفعوؿ

 (صاحبة ا٤بنزؿ)فتتغّب إٔب اإلشارة إٔب  (سيدة ا٤بنزؿ)، ُب حْب قولنا فصىتاف لكل منهما داللة لاصة ُّارىمتاف من
 .ة الىفظية لىغة ُب استعماالهتاك كىذا النوع من الَباريب ا٤بولدة يزيد الثم  (ٔب لنوك ا٤بسؤكلة األ)أك 
توليد ٤بعا٘ب جديدة ال يدرؾ معناىا من الصيغ الٍب تمرب منها بل من لبل معُب يمسم  و: كىالتوليد المعنوم -3

فالتوليد ُب ىذه ا٢بالة جاء الستعماؿ ٦بازم  ،3(لْب اإلبمة)ُب ذىن السامع من لبلؿ سياؽ الكبلـ رقولنا 
، فنتج التوليد لتشبيو لْب اإلنساف بفتحة  تقىيدية ُب معجم األلفاظ ا٤بفمدةما داللتهما ال٥ب (اإلبمة)ك (لْب)فكىمٍب 

 اإلبمة كالسامع ٥بذا الَبريب يدرؾ ضي  ا٤بنفذ كرذا صعوبة ا٤بوقف لدل الشخص ا٤بماد بالكبلـ .

                                                           

 .21دكر الكىمة ُب الىغة، ستيفن أك٤بن، ص - 1
 . 84-83يماجع ا٤بمجع نفسو، ص - 2
 لبارة متداكلة ٖباصة ُب الىهجة ا١بزائمية فتقوؿ: لمجتو من لْب اإلبمة. - 3
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د ٩با يقصده الكبلـ الناتج لن ، كرل منها يعتمد لى  قمائن لتوضيح ا٤بماثة ليست ثابتةفأسباب التوليد بأنوالو الثبل
ؿ ٥بذه الَباريب ا٤بولدة تصبح تماريب غّب مولدة بل ٙبمل معُب بذاتو رما قد تفقد ك ابالتد"الذات البشمية، ك
، ليوسع جلالٍب يىتـز ُّا ا لز ك  (ا٣بى )لىداللة لى  ضي  ا٤بنفذ، كرذا صفة  (لن  الزجاجة)٦بازيتها رأف نقوؿ 

 . 1"أم قدره قبل القطع (لى  ا٣بياط الثوب)رأف نقوؿ   استعماالهتامعناىا ك 
، كىي األسباب الذم استدلت إٔب إنتاجو : كيقصد ُّا الظمكؼ ايطة با٤بنتوج الكبلمي كرذاثانيا: داللة الحاؿ

ال  ةيمفع لمـو الىفظ بقمائن حالي": عُب الغّب فيقوؿ اإلماـ الغزإبقمائن ال ٲبكن حصمىا كال ضبطها تفهم من ا٤ب
 .2"ضبط ،٥با نفهمها من معانيها

، ال فيفهم طىبو ٤باء بارد لذب (ىات ا٤باء)ٯبىس لى  ا٤بائدة  وكى" :كمن القمائن ا٤بستوحاة من حاؿ الناط  قولو
فالكبلـ الواحد قد ٱبتىف معناه  .3﴾كىىيوى ًبكيلّْ شىٍيءو عىًليمه ﴿: ماّب كداللة العقل رقولو تعأبأك ٤باء سالن 
التقميم كغّبىا، كرذا أك  كن قد تدلىو معا٘ب ألمل رالتوبيخل ،السامع، فاالستفهاـ كاحدأك م لة ا٤بتكىٗبقتض  حا

ية رل منها يقتضي ، فداللة ا٤بعُب تتضح بأمور لارجباحة كالتهديد كالتعجيز كأشباىهااألمم قد يدلىو معنا اإل
فهم قمائن فاتنا فهم الكبلـ فاتنا  وفى ،٢باؿفمعمفة سبب ٦بيء الكبلـ يعِب معمفة مقتض  ا" حاؿ من األحواؿ،

. فقد يتغّب معنا ا٤بفمدة ُب الَبريب لن معناىا مستقىة لنو، فقد تتعدد كجوه استعما٥با كبضبط بياف معانيها ٝبىة
 .4"مقتضيا األحواؿ

ىي ىيية ا٤بتمكن "ك (النصبة)، كأطى  لىيها بعض العىماء ة ىي أنواع الدالالت لى  ا٤بعا٘بكلىيو فالداللة ا٢بالي
بمكرو كما أشبو ذلك فهي توضيح حاؿ ا٤بتكىم دكف أف ينط  كاإلشارة إليها دكف أك قعوده أك ُب ا٤بكاف رقيامو 

 .5"استعماؿ اليد

                                                           

 .85ىمة ُب الىغة، ستيفن أك٤بن، صدكر الك - 1
ا٤بنقوؿ من تعىيقات األصوؿ، ٧بمد بن ٧بمد الطوسي الغزإب حققو كألمج نصو كلى  لىيو ٧بمد حسن ىنيتو، دار الفكم ا٤بعاصم بّبكت  - 2

 .228ـ(، ص1998-ق1414/)3كدار الفكم دمش  ط
 .29سورة البقمة اآلية - 3
 .297-271-247ص 3ناطي الشاطيب، ضبط لبد ا دراز، ا٤بكتبة التجارية القاىمة، جا٤بوافقات، إبماىيم بن موس  الغم  - 4
، البياف كالتبيْب  ا١باحظ، دار 170ص 4رسائل ابن حزف األندلسي، ٙبقي  إحساف لباس، ا٤بؤسسة العمبية لىدراسات العمبية لىنشم، ج - 5

 .81ص 1ـ(، ج2009- 1430/)1إحياء الَباث العميب بّبكت ط
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ضم "بك .1"كٰبتمل ا٤بصدر كالزماف كا٤بكاف (مفعل)با٤بقاـ من حيث الىغة لى  كزف "كنعِب  :ثالثا: داللة المقاـ
ـى ﴿ :صدر ٗبعُب اإلقامة لقولو تعأبا٤بفأما بضمها أم ميم  ،يقاـ فيو ا٤بكاف الذم وىا٤بيم  يىا أىٍىلى يػىٍثًربى ال ميقىا
 .4"3﴾حىسينىٍت ميٍستػىقىرِّا كىميقىامنا﴿ :قولو تعأبكا٤بوضع من اإلقامة ل ،2﴾لىكيمٍ 

األمم بالنسبة لىسامع، رل ما ٰبيط با٤بتكىم كمبلبسات تمتبط ٕبالتو كرذلك  وى"أما من حيث االصطبلح فا٤بقاـ 
ٝبىة الكبلـ ا٤بنطوؽ، كالشمكط ا٣بارجية الٍب ٙبدده  ومكانو، فهأك زمانو أك كرذلك رل ما ٰبيط ٗبوضوع الكبلـ 

  .5"كالٍب تساىم ُب ضبط ا٤بعُب
 لزلنا ىذا األلّب لن ا٤بقاـ وصدار النص الىغوم أٮبية بالغة ُب ٙبديد قصد الكبلـ، فىإفىىظمكؼ ايطة لند 

لاطيا، كىذا ما أشار إليو العبلمة بشم ابن ا٤بعتز أك الوارد فيو فىن يتم ا٤بعُب، كقد يأٌب إدراؾ السامع لو ناقصا 
ف يكوف من ا٤بعا٘ب العامة، أب حلنعا٘ب ا٣باصة، كرذلك ليس يتضا٤بعُب ليس يشمؼ بأف يكوف من ا" حيث قاؿ:

، كىذا ما ٯبعل 6"ا٢باؿ كما ٯبب لكل مقاـ من مقاؿكإ٭با الشمؼ لى  الصواب كإحماز ا٤بنفعة، مع موافقة 
كما  ،أساليب االستفهاـ كالنهي كرذلك األمم تأٌب ٨بتىفة األغماض، كقد تتنوع دالالهتا حسب مقاـ ا٤بتحدث

 نتاج الكبلـ.إيتصل بو من ظمكؼ لند 
تفاقو مع ما سبقو من  فنبلحظ ٩با سب  أف الداللة ٚبتىف بالتبلؼ السياؽ، فأفضل قمينة توضح معُب الىفظ ا

ربلـ كا٤بعُب اإلٝبإب لىخطاب، كلتحديد الفهم الدقي  البد من معمفة ا٤ببلبسات الٍب سي  فيها ا٤بنطوؽ كالظمكؼ 
يعتمد مماليا الداللة السياقية ُب فهم القمآف الكمٙب كحسن تفسّبه  (مك االقمض)الٍب أنتج فيها، كىذا ما جعل 

حسن فهم القمآف الكمٙب كصحة تفسّبه مماليا سياؽ اآلية ُب موقعها من السورة،  كمن الضوابط ا٤بهمة ُب"فيقوؿ: 
كسياؽ ا١بمىة ُب موقعها من اآلية فيجب أف تمبط اآلية ُب السياؽ الذم كردت فيو، كال تقع رما قبىها كما 

  .7"تؤيد حكما يقصده قاصدأك بعدىا، ٍب ٘بم جما لتفيد ا٤بعُب، 

                                                           

 .صـ(، 2002-ق1423/)1فسّب البحم ايط، أبو حياف األندلسي، ٙبقي  لبد المزاؽ ا٤بهدم، دار إحياء الَباث العميب بّبكت طت -1
 .13سورة األحزاب  2-

 .76سورة الفمقاف - 3
، نشواف ا٢بمّبم، ج - 4  .5669-5668ص 8مشس العىـو
 .25داللة السياؽ ُب القصص القمآ٘ب، لىي العبيدم، ص -5
 .61ص 1لبياف كالتبيْب، ا١باحظ، جا -6
 .274ـ(، ص1421/201/)1ريف نتعامل مع القمآف، القمضاكم، مؤسسة المسالة ناشمكف بّبكت ط  -7
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يسالد لى  سداد الفهم كاإلدراؾ ُب ذىن ا٤بتىقي كالتماد آراء لىمائنا األجبلء لبياف  فالتماد السياؽ من أىم ما
سبقهم ُب ٙبديد ا٤بعا٘ب التمادا لى  داللة السباؽ، يوضح كٔببلء اىتماـ لىماء الىغة العمبية بعىم الداللة قبل 

رثّبة غّب التبارىا كسيىة من كسائل ظهور ا٤بدارس الىغوية ا٢بديثة كٖباصة العمبية، إذ التربكا أف لىغة كظائف  
ؿ ُب الدراسات الىغوية الغمبية، فزاد لىيو مالينوفسكي ك افيعترب مصطىح السياؽ متد"إيصاؿ األفكار كالتعابّب، 

)سياؽ ا٢باؿ( كالذم يشتمل النشاط الىغوم بنوليو ا٤بكتوب كا٤بنطوؽ، إذ الترب لىماء الغمب أف )سياؽ ا٢باؿ( 
  ، كىي:1"ؿ الكبلمية ٜبنهااميات( لبارة لن ٦بمولة من العناصم ٙبدد ا٢بما يسم  ب)ا٤باجأك 
شخصية ا٤بتكىم كالسامع كمستواٮبا الثقاُب كإف كجدت شخصيات ألمل بمفقتها، كالنصوص الكبلمية الصادرة -

 لنهم كلبلقتهم بالسىوؾ الىغوم
قد تؤثم  وضع السياسي السائد، كحٌب حالة ا١بالعوامل االجتمالية ا٤بتعىقة باإلنتاج الىغوم، رمكاف الكبلـ كالو -

 لى  معُب الكبلـ.
تأثم السامع كا٤بتكىم بالنص ا٤بنطوؽ راألٓب كاالقتناع كالضحك... كغّبىا، فسياؽ ا٢باؿ يعتمد لى  ا١بانب -

  .االجتمالي لىمتكىم كرل من ٥بم لبلقة بالنص الكبلمي
دراسة كتفسّب ٝبيع أنواع الوظائف الكبلمية، فا٤بعُب ممتبط الىغة بااللتماد لى  نظمية )سياؽ ا٢باؿ( هتتم ب-

ٗبجمولة من الوظائف الصوتية كا٤بورفولوجية كا٤بعجمية كالسياقية، كُّذا يصبح لىكبلـ ٙبىيبلت لمىية لى  رافة 
 ا٤بستويات.

 : 2لتحديد ا٤بعُب ا٤بقصود من النصوص الىغوية ٯبدر أفأك ك٥بذا يمل فّبث أف لىوصوؿ 
 ، كا٤بورفولوجية كالنظمية كا٤بعجمية.ت الىغوية، الصوتية، الفونولوجيةالنص الىغوم لى  رافة ا٤بستوياٙبىيل -
 الغمض من الكبلـ راإلغماء  كالتحذيم كاألمم...اْبأك تبيْب أنواع الوظيفة الكبلمية -
 لكبلـ كغّبىااَّميات كىي شخصية ا٤بتكىم، شخصية السامع كالظمكؼ ايطة باأك يبْب سياؽ ا٢باؿ -
 ردة فعل السامع مع )تصدي ، تكذيب، استهزاء...(أك يذرم أثم الكبلـ ُب السامع كا٤بتكىم -

ٔب التباره سىوؾ يمتبط إتعبّب لن مقاصد ُب نفس ا٤بتكىم  فنبلحظ أف الدرس الىغوم الترب الكبلـ أررب من
 بعناصم لغوية كلناصم ألمل غّب لغوية أم اجتمالية.

                                                           

 .252لىم الىغة مقدمة لىقارئ العميب، ٧بمود السعماف، ص -1
 .253يماجع ا٤بمجع نفسو، ص -2
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ات بْب الدراسات العمبية كالدراسات الغمبية أف ٙبديد ا٤بعُب لىَباريب الىغوية يمتبط بعناصم لغوية فبل ٪بد التبلف
 كغّب لغوية رحالة ا٤بتكىم كحالة السامع كنوع العبلقة بينهما كرل ما ٱبيط بالكبلـ من مبلبسات كظمكؼ.  

التامة لىنص الىغوم يعتمد لى  لة الكىية ك وصوؿ إٔب ٙبديد الدالسب  كأف أشمنا إٔب أف ال عناصر تحقيق الداللة:
جزئيات ٙبدد داللة رىية كتامة  لناصم لغوية ٦بتمعة، فالتربنا ىذه العناصم أهنما تصب ُب ٕبم الداللة، فهي

 .ًب ٙبديدأيصاؿ رسالتو الصوتية لى  إيضاح لقصد ا٤بتكىم ك إك 
ضمن سياؽ أك يهتم ٗبعُب ا٤بفمدة أرانت مستقىة يعترب ا٤بعجم من أىم لناصم ٙبقي  الداللة ك  الداللة المعجمية:

كيقـو أساسا لى  التبار ا٤بفمد، مستقىة بذاهتا ٙبمل مدلوال لاصا ُّا كقد جاءت من أجىو كالٍب رثّبا ما تأٌب 
 ذا ٦بازا.لمل حسب السياؽ الٍب كضعت فيو كى٤بعاف ا

ميكيوف ا٤بتأثمكف ببىومفيىد كرذلك النحاة ا٤بهتموف كٓب يهتم العىماء ُب دراساهتم ا٤ببكمة با٤بعجم، فقد ٘باىىو االم
ا١بمل اىتمامات أقل، كٓب النحو، كألطوا ٤بعا٘ب ا٤بفمدات ك با٤بنهج التوليدم الَبرييب فقد التربكا ا٤بعجم جزءا من 

تبىورت ا٢بقل ا٤بعجمي الٍب أك يتجل اىتمامهم با٤بعجم إال بعد استنباط السيمانتيك الَبرييب فكمة ا٢بقل الدالٕب 
 :1٭باط من ا٢بقوؿ الداللية كدرسها كىيأالقمف فقاـ مايم بالتبار ثبلثة  ُب العشمينات كالثبلثينات من ىذا

 .ا٢بقوؿ الطبيعية مثل أ٠باء االشجار كا٢بيوانات كغّبىا-
 ٠باء رتب ا١بيش كأجزاء اآلالت.ا٢بقوؿ االصطنالية مثل أ-
 .ينا٢بقوؿ شبو االصطنالية مثل مصطىحات الصياد-

النباتات كا٢بيوانات مميكيوف بتطبيقات متنولة ٥بذه الفكمة، كٖباصة ُب ٦باالت القمابة ك ليقـو العىماء األكذلك 
ٔب دراسة تطبيقية متوسعة إكأتبالو  (ـ1953)لفاظ، ليتطور ىذا اال٘باه لى  يد لىماء فمنسيْب أمثاؿ ماتوركاأل
اجتماليا ىاما أك اقتصاديا أك ساسيا د السميع لتعكس تطورا أاالمتداأك الفكمة بتعميض الفاظها لىتغيّب  ٥بذه

ٯبب ٙبديد العبلقات بْب الكىمات "ك .كالنباتات... كغّبىا اتوانيالدراسة لى  ألفاظ القمابة، كا٢ب فأقيمت ىذه
ُب لمل أاـ العبلقات الٍب تمبطها بكىمات دالل ا٢بقل ا٤بعجمي ألف ا٤بعُب يتحق  بتحديد مكاف الكىمة ُب نظ

 : 3كتكوف ىذه العبلقات ثابتة ال ٚبمج ُب أم حقل معجمي، كىي راآلٌب، 2"ا٤بادة الىغوية
حداٮبا معُب إا٤بفمدتاف تتضمن أـ، كالدة( فكىتا ): ولمل ٫بحيث تتضمن ا٤بفمدة األ :عبلقة الترادؼ-1
  .لملاأل

                                                           

 .87-86ص يماجع لىم الداللة، أٞبد ٨بتار لمم، لىم الكتاب القاىمة، -1
2-  meaning and style, s.willmann, ostford, 1973 p 13D 
 .106-98يماجع لىم الداللة، أٞبد ٨بتار لمم، ص -3
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ٰبمل و احد رقولنا )قط( فه، فيختىف لن الَبادؼ فيكوف التضمْب من جانب ك عبلقة االشتماؿ كالتضمين-2
 القط(.ا٢بيواف ال ٰبمل معُب )ُب حْب معُب )ا٢بيواف( 

لمل كليست نولا منها  االشتماؿ بكوف ا٤بفمدة جزء من األبلقة ل، كىي ٚبتىف لن بلقة الجزء بالكلع-3
 .راليد فهي جزء من ا١بسم كليست نولا منو

(، فيوجد )سالن كبارد: و٢بي كا٤بيت( كالتضاد ا٤بتدرج ٫ب)ا أنواع من التقابل، فمنو ا٢باد ٫بو: وكى :التضاد-4
اىي )باع(، )اشَبل(، كالتضاد اال٘ب: و)الدافئ ا٤بائل لىربكدة(، كتضاد العكس ٫ب: وبينهما تضادات دالىية ٫ب

نوع لرب لنو العآب ليونز ليزيد لىيو تضادات  وسفل(، )كصل، غادر( كىألى ، أ): ولبلقة بْب الكىمات ٫ب وكى
: واالمتدادية ٫بأك ا لىيهما(، كالتضادات التقابىية يقع لمودي وفهرالشماؿ بالنسبة لىشمؽ كالغمب )  وديةلم

 )الشماؿ كا١بنوب(، )الشمؽ كالغمب(.
، قط، رىب( )رىب، فمس: ولدـ التضمْب من الطمفْب ٫ب وممتبط بالنفي مثل التضاد كى وفه :التنافر-5

 .الفصوؿأك ر الشهو أك سبوع ياـ األأسود( كرذلك يض كاألب)األلواف لدا كرذلك العبلقة بْب األ
التفكّب ُب ا٤بعاجم قبل تفكّب شارة ٨بتصمة لنظمية ا٤بعجم ُب الدراسات الغمبية، أما الدارس الغميب فقد اىتم بإىذه 
ٝبع  معينا ُب هنم ٓب يتبعوا منهجاأثالث ىجمم )التاسع ميبلدم(، غّب ربيْب بعدة قمكف حٌب القمف الك األ

لما٥بم قصور كاضح ُب حصم الكىمات كبياف العبلقات بينها ُب ا٤بوضوع الواحد، ُب حْب أالكىمات، كظهم ُب 
 رثم كضوحا كمشولية.أالدراسات الىغوية ا٢بديثة جعىها ج تطور أك ؿ الدراسات الغمبية لىمعاجم ُب ك اتن

تعاِب معاجم ا٤بفاىيم "ج معانيها، ُب حْب فا٤بعاجم التقىيدية اىتمت بتصنيف الكىمات كتمتيبها ىجائيا كسمد 
تقـو ٗبعا١بة اَّمولات مَبابطة، فمثبل الفعل )قتل( ٚبتىف امتداداتو ٕبسب ما يشّب اليو من كقع لىيو الفعل كرذا 

لىحيواف فقط، ُب  ويضا، ك)ذبح( فهأقتوؿ سياسيا كدافع القاتل سياسي نوع القتل، فنقوؿ )اغتاؿ( اذا راف ا٤ب
، كألدـ ف يدؿ لى  الصورة الوحشية كمعامىة ا٤بقتوؿ را٢بيواف، ك)ا٤بذٕبة( لىداللة لى  القتل ا١بماليأن حْب ٲبك

ؿ معجم أك ٞبد الفماىيدم أبن يعترب معجم )العْب( لىخىيل "ك. 1"لقاب القانوفأك يستعمل لىقتل مع القصاص 
ويات عا٘ب ُب أبواب تشمل ا٤باديات كا٤بعنشامل أللفاظ الىغة العمبية، فنجد ا٤بعاجم العمبية اىتمت بَبتيب ا٤ب

لة ُب طياهتا ا٢بيواف كالنبات كا١بماد كاالنفعاالت كا٤بعا٘ب أك ٔب األنواء كالنجـو متنإمبتدئة ٖبى  االنساف كصوال 
  .2"اَّمدة لموما

                                                           

 .111، صلمم ٨بتار أٞبد الداللة، لىم -1
 .28-16ـ، ص4/1969حمرة التأليف، أ٦بد الطمابىسي، دار الفتح دمش  ط -2
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٤بفمدات رتماـ فالدراسات ا٤بعجمية ال تعِب لىم الداللة، فمن العىماء من الترب ا٤بعاجم لبارة لن قائمة من ا
بلبد أف كإذ ٓب يكن العجم رما رأينا نظاما من أنظمة الىغة، ألنو ال تتوافم لو مقومات النظاـ، ف" :حساف، إذ يقوؿ

ٔب دراسة قائمة من الكىمات تشتمل لى  ٝبيع ما يستعمىو اَّتمع الىغوم من إيكوف منهج ا٤بعجم متجها 
أما " ،نظمية البناء الصوٌب كالصمُب كالدالٕب من أرراف ىذه النظمية كمنهم من يمل أف ا٤بعجم لبارة لن ،1"مفمدات
، الداؿ الذم ٲبثل الشكل كا٤بدلوؿ الذم ٲبثل اتول، كالداؿ يتكوف ليل لغوم تتكوف ثنائيتو من كجهيوا٤بفمدة فد

ياغيم، كا٤بدلوؿ الصمفيم كالصأك من: تأليف صوٌب لناصمه األصوات، كمن بنية صمفية لناصمىا الوحدات الصمفية 
ثبلثة الصوٌب كالصمُب ىذه ا٤بكونات الن ا٤بفهـو الذم يمبط الداؿ من لبلؿ لبلقة ما...، مأك متكوف من ا٤بعُب 

  .2"فمدا لغويايو فمديتها ُب نظاـ الىغة لتصبح الوحدة ا٤بعجمية ما نسمأك ساسية ُب ارتساب ا٤بفمدة أ -كالدالٕب
الصمفية، فسيؤدم أك لصوتية أحدث تغيّب ُب بنيتها او ية صمفية ٥با داللة، فىفا٤بفمدة تتكوف من أصوات، فهي بن

 تغيّب أحد لناصم بنائها الدالىي.أك ٔب تغّب معناىا، فيصبح ا٤بعجم نظمية بائتبلؼ ا٤بفمدات إحتما 
نا لبلقتْب يوجو معناىا، فبسمالنا مفمدة ما تتكوف لدي وفعبلقة ا٤بفمدة بالسياؽ لبلقة تكامىية، فهي تكونو كى

 :3مكونتْب لشبكة ا٤بعجم
لى  معُب أك : لبلقة صورية ذىنية تتجسد ُب الذىن رداللتها لى  ا٢بمرة اذا رانت ا٤بفمدة فعبل لىك األ"

 نعنوم رالسكينة.
 : ا٤بعا٘ب ا١بزئية ا٤بتعددة ٥بذه ا٤بفمدة كالٍب تأٌب بصورة متبلحقة كسميعة، أما باقي ا٤بعا٘ب ا١بزئية فتَبؾالثانية

القوة، ا٤بىك، االفَباس...(، )ػلىسياؽ، كرمثاؿ رىمة )أسد( فَبسم ُب األذىاف صورة ا٢بيواف لتتبع ٗبعاف جزئية ر
سابقٍب ُب سياؽ فىن ٙبدث العبلقتْب  لدل السامع، فإف ٓب تكن كٓب تأت كىذا ُب حاؿ ما رانت ا٤بفمدة مألوفة

  ."ٔب التكهن فنبتعد لن حقيقة ا٤بعُبإا يؤدم بنا ياؿ كا٣بواطم كىذا مٔب ا٢بإالذرم ُب آف كاحد، فنىجأ 
ٔب ظواىم معجمية، إال تعدكه، ليتعمض لىماء العمبية كلمجت ا٤بعاجم العمبية لن روف لكل مفمدة معُب كاحد 

فمنهم من أنكمىا تعصبا لىغة العمبية ُب حد ذاهتا كمنهم من أثبتها ُب الدراسات الىغوية األلمل )نظمية ا٢بقوؿ 
 كىذه الظواىم ىي:  ،4ية(الدالل

                                                           

 .314ف، صالىغة العمبية معناىا كمبناىا، ٛباـ حسا -1
 .37ـ، ص1/1997مقدمة لنظمية ا٤بعجم، إبماىيم بن مماد، دار الغمب اإلسبلمي بّبكت ط -2
 .14-12لناصم ٙبقي  الداللة، صائل رشدم حديد، ص -3
 .26ا٤بمجع نفسو، ص -4
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كال ٲبكن التبار ظاىمة  .1"رثمأأك واحد داؿ لى  معنيْب ٨بتىفْب التبار الىفظ ال وى"ك المشترؾ اللفظي:-
مقوف ُب ا٤بعا٘ب من لبلؿ تعدد فة، حيث أف لىماء العمبية رانوا يا٤بشَبؾ الىفظي متأصىة ُب الدراسات الىغوي

داللة ببلغية متكوف من لفظة أصىية ليؤت  ُّا حامىة  وفظي من باب ا٤بستعار فهنعترب ا٤بشَبؾ الى"األلفاظ، فىهذا 
أىٍعيػينػىهيٍم تىًفيضي ﴿قولو: ، ك 2﴾كىاٍلعىٍينى بًاٍلعىٍينً ﴿ :قولو تعأب و٫ب ،العْب( كتعدد استعماالهتاكجارحة كمثاؿ ذلك )

نػيهىاكى ﴿ :، كقولو 4﴾قػيرَّةي عىٍينو ًلي كىلىكى ﴿ :، كقولو3﴾ًمنى الدٍَّمعً  ، كيقاؿ لذم العْب لْب، كلىممالي  5﴾ٍي تػىقىرَّ عىيػٍ
  .6"لىشيء لْب، كفبلف بعيِب أم أحفظو كأراليو

ا٤باء كا١باسوس...فعمد ا٤بشَبؾ الىفظي لقصور األلفاظ العمبية بل بيانا كببلغة، فالعْب الباصمة كىي نبع  كٓب يأت
غّب أف ىذه ا٤بعا٘ب يكثم تمديدىا لى  "كزيادة ٝباؿ الصورة،  ٔب استعارة األلفاظ لتوسيع معا٘ب الَباريبإالىغويوف 

ٔب التبار داللتها لى  إمد ُب ىذا االستعماؿ ٲبيل الناس طبلقها اَّازم الفِب، فحْب يطوؿ لىيها األإأللسن مع ا
ا معاف جديدة ٥ب اتمصدأك تعددا تكمن ٍب يصبح معُب الكىمة ا٤بعُب اَّازم ا١بديد داللة لىيو لى  سبيل ا٢بقيقة، 

ُب ا٤بعجم فتكوف الكىمة بْب جىدٌب ا٤بعجم ٧بتمىة لكل معانيها ا٤بعجمية ا٤بختىفة ا٤بنشأ حٌب توضع ُب سياؽ 
  .7"ٰبدد ٥با كاحدة من ىذه ا٤بعا٘ب

 ف ا٤بشَبؾ الىفظي ُب الىغة العمبية ٱبتىف لن غّبه من الىغات، فاستعمالو يأٌب ٤بنطى  ببلغي ٝبإبأشارة ك٘بدر اإل
 صىي ٥با.مىو الكىمة ُب السياؽ كا٤بعُب األمع كجود لبلقة تبلزمية بْب معُب ا٤بشَبؾ الىفظي، أم ا٤بعُب الذم ٙب

اتفاؽ الىفظْب كالتبلؼ " :استعماؿ الىفظ ُب معنيْب ٨بتىفْب حيث يقوؿ ابن سيده ُب ا٤بخصص وكى ضداد:األ
لذكا لغتهم لن قبائل لدة، أفالعمب  .8"ةن لغات ٨بتىفا٤بعنيْب ينبغي اال يكوف قصدا ُب الوضع ال أصبل كلكنو م

قيس كٛبيم لذ الىساف العميب من بْب قبائل العمب ىم: أنقىت العمبية كُّم اقتدم كلنهم  كالذين لنهم"لدة، 

                                                           

 .329ص 1ـ(، ج1998-ق1418/)1ا٤بزىم، السيوطي، ٙبقي  فؤاد لىي منصور، دار الكتب العىمية بّبكت ط -1
 .45ورة ا٤بائدة اآليةس -2
 .92التوبة اآليةسورة  -3
 .9القصص اآليةسورة  -4
 .40طو اآليةسورة  -5
 .358-357ـ، ص1/1998ا٤بفمدات ُب غميب القمآف، الماغب األصفها٘ب، ٙبقي  ٧بمد لينا٘ب، دار ا٤بعمفة بّبكت ط -6
 .  320الىغة العمبية معناىا كمبناىا، ٛباـ حساف، ص -7
 .209ص 13ـ، ج1993سيده، دار االفاؽ ا١بديدة ا٤بكتب التجارم بّبكت ا٤بخصص، ابن -8
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لماب كالتصميف، ٍب ىذيل و، كلىيهم اتكل ُب الغميب كُب اإلرثم ما ألذ كمعظمأكأسد، فإف ىؤالء لنهم 
  .1"كٓب يؤلذ لن غّبىم من سائم قبائىهم .طائيْبكبعض رنانة، كبعض ال

٥با،  يالسبب المئيس ونسانية كا٢بالة النفسية، كلىيو فا٤بقاـ ىإاىمة اجتمالية تتحكم فيها بوالث كتعترب ىذه الظ
و ى  قىة، فبلبد للنتقاء مفمداتو، ٥بذا ٪بد التضاد فهي ممتبطة بالعمىية التخاطبية، فأسىوب ا٤بتحدث يفمض غىيو ا

ف تقَبف بقمائن لنفهم من لبل٥با أذا رانت ُب سياؽ، كٯبب إال إىغوم من السياؽ، فبل نعد الكىمة من التضاد ال
فىن يتبْب  ،السىيم(غ: ىي ا٤بقاـ رقولنا لئلنساف )الىذيصىي، كأنسب قمينة لىتضاد هنا ٙبمل معُب غّب معناىا األإ

ربلـ العمب يصحح بعضو بعضا كيمتبط " :ىذا يقوؿ األنبارم التضاد كال غاية ا٤بعُب إال من لبلؿ السياؽ، كُب
لو بآلمه كال يعمؼ معُب ا٣بطاب منو إال باستيفائو كاستكماؿ ٝبيع حمكفو، فجاز كقوع الىفظة لى  ا٤بعنيْب أك 

م حد ا٤بعنيْب دكف اآللم كال يماد ُّا حاؿ ا٤بتكىأكيأٌب بعدىا ما يدؿ لى  لصوصية  ا٤بتضادين ألهنا يتقدمها
كراء " :كفيو قاؿ ابن منظور ،3"قداـذ تأٌب ٗبعُب لىف ك إالتضاد )كراء( أمثىة "كمن  ،2"كاإللبار إال ٤بعُب كاحد

يتعْب " ،5﴾كىكىافى كىرىاءىىيٍم مىًلكه يىٍأخيذي كيلَّ سىًفينىةو غىٍصبنا﴿ :، كُب قولو تعأب4"كالوراء ٝبيعا يكوف لىف كقداـ
  .6"راف أمامهمابن لباس رضي ا لنهما:   ، قاؿ( لى  أنو )أمامهم()كراءىم

داللة لدة رىمات ٨بتىفة كمنفمدة "ولىماء العمبية ُب تصنيفاهتم كىرثم الظواىم الٍب كقف لىيها أكىي  الترادؼ:
كٓب يمد ىذا ا٤بصطىح ضمن مصنفاهتم قبل القمف الثالث  ،7"لى  ا٤بسم  الواحد كا٤بعُب الواحد داللة كاحدة

ف من الكبلـ أالىم " :العىماء الحظوا ٛبثيىهم ٥بذه الظاىمة أحيانا، كقد تعمض ٥با سيبويو بقولو ا٥بجمم، غّب اف
التبلؼ الىفظْب اللتبلؼ ا٤بعنيْب، كالتبلؼ الىفظْب كا٤بعُب كاحد، كاتفاؽ الىفظْب كالتبلؼ ا٤بعنيْب.... 

قولك: كجدت  و٫بكا٤بعُب كاحد  ٫بو: جىس كذىب، كالتبلؼ الىفظْب وفالتبلؼ الىفظْب اللتبلؼ ا٤بعنيْب ى
  .8"ذا أردت كجداف الضالة كأشباه رثّبةإلىيو من ا٤بوجدة 

                                                           

 .112ص (،ـ1960-ق1379)/1دراسات ُب فقو العمبية، صبحي الصاّب، ط -1
 .2ـ، ص1907األضداد، ابن القاسم األنبارم، ٙبقي  ٧بمد لبد القادر المافعي، ا٤بطبعة ا٢بسينية القاىمة -2
 .41ـ، ص01/1912ي، السجستا٘ب، ابن السكيت، ٙبقي  أك غست ىنفم، دار الكنب العىمية لبناف طثبلثة رتب ُب األضداد، األصمع -3
 .193ص 1لساف العمب، ابن منظور، ج -4
 .79سورة الكهف اآلية -5
 .193ص 1لساف العمب، ابن منظور، ج -6
 .210التعميفات، ا١بمجا٘ب، ص  -7
 .23ص 1ـ، ج1983الكتب لبناف الكتاب، سيبويو، ٙبقي  لبد السبلـ ىاركف، لآب -8
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رثم دقة ُب ٙبديد ىذه الظاىمة نظما لتطور الدرس الىغوم فكانت نظمهتم لو نظمة لىمية أكادثوف رانوا 
كا٤بيزاف توارد صوؿ ية كاألىل العمبألند  وؼ لغة رروب احد لىف آلم كىالَباد"كموضولية، فقد لمفوه بقو٥بم: 

معُب كاحد من جهة كاحدة، صل الوضع لى  أداللة لى  االنفماد ٕبسب لفاظ رذلك ُب الأأك لفظتْب ٨بتىفتْب 
كضعوا لو شمكطا راالٙباد ُب البيية الىغوية الواحدة كالعنصم، زيادة لى  "، ك1"لفاظ تسم  مَبادفةكتىك األ

أما الثانية فهي الصوت  ،٥با ا٤بعُب ا٤بعجميأك  ،جعىوا لو ررائز ثبلث". ك2"ادفتْباالتفاؽ ُب ا٤بعُب لىمفمدتْب ا٤بَب 
امبل ُب ظل مبدأ النسبة ف تتف  الكىمات ُب ا٤بعا٘ب اتفاقا رأيندر "نو أٔب إشارة ، ك٘بدر اإل3"كالثالثة الببلغة

 . 4"لفاظا ذات دالالت متقاربةألفاظ ا٤بَبادفة فتكوف األ
 فتعد ا٤بفمدات من الَبادؼ اذا حققت تقاربا صوتيا مع ٞبىها لىمعُب نفسو مع ما أما من ا١بانب الصوٌب

مىكة العميب كاىتمامو ا٢ببَب كالبحَب( كغّبىا، أما من الناحية الببلغية، ف): وٰبدث من قىب كابداؿ صوتياف ٫ب
از لتوليد معا٘ب داللية متعددة سىويب جعىو ٲبكن ا٤بفمدة من التعامل مع السياقات ا٤بختىفة مستعمبل اَّبا١بانب األ

 دراؾ معناىا ممربة ضمن سياؽ كبعيدة لن معناىا ا٤بعجمي.إك 
دائو، كُب ىذا اَّاؿ ألضع لقوالد معينة تعُب بالصوت ك  ذاإلىصوت كظيفة داللية يؤديها  / داللة الصوت:2

ا كمواقعها كروهنا ُب ىذا باطهرىا كارتك اٱبضع لقوالد معينة ُب ٘ب"حساف لن التشكيل الصوٌب أنو  ـيقوؿ ٛبا
الظواىم الٍب ال تمتبط  ذاؾ كرثمة كركدىا كقىتو، ٍب دراسةأك  ذاؾ كإمكاف كجودىا ُب ىذا ا٤بقطعأك ا٢بمؼ 

بل باَّمولة الكبلمية بصفة لامة، را٤بوقعية كالنرب كالتنغيم، كدراسة األصوات من ىذه النواحي  ...،باألصوات
 ،5"رثم ٩با ىي دراسة لؤلصوات نفسها، كتىك ىي دراسة التشكيل الصوٌبأمواقعها لّبة دراسة لسىورها ُب األ

كبناء  فأم دراسة ال تعتمد ا١بانب الصوٌب تعد ناقصة، فاألصوات دلامة الىغة حيث تدلل ُب ٝبيع صيغها
ت من ٔب معُب معْب من لبلؿ تشكيبلت صوتية يقصدىا، رما تأٌب بعض التشكيبلإتماريبها، فا٤بتكىم يعمد 
 : 6ٔب تغيّبات ُب ا٤بعُب مايىيإأىم الظواىم الصوتية الٍب تؤدم  لبلؿ الفطمة الىغوية، كمن

                                                           

 .587ص 1رشاؼ اصطبلحات الفنوف، التهانوم، ج  -1
 .322، ص2ُب الىهجات العمبية كأصو٥با ُب فقو العمبية، رمضاف لبد التواب، مكتبة ا٣با٪بي القاىمة ط -2
 .43لناصم ٙبقي  الداللة، صائل رشدم شديد، ص -3
 .79ـ، ص2/1995ة هنضة الشمؽ القاىمة طمدلل إٔب لىم الىغة، ٧بمد فهمي حجازم، مكتب -4
 .111ـ، ص1955مناىج البحث ُب الىغة، ٛباـ حساف، مكتبة األ٪بىو مصمية القاىمة  -5
 .51يماجع لناصم ٙبقي  الداللة، صائل رشدم شديد، ص -6
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ىذا "، كيندرج ضمن ىذا لدة مباحث لمفها العمب، كُب ىذا يقوؿ ابن جِب: تعاقب األلفاظ لتعاقب المعانيأ/ 
لى  و ف راف غفبل مسهوا لنو، كىإك رثم ربلـ العمب لىيو أٰباط بو ك غور من العمبية ال ينتصف منو كال يكاد 

أك حدٮبا كرباليا صاحبو أصىْب ثبلثيا أضمب منها اقَباب األصىْب الثبلثيْب رضياط كضيطار...كمنها اقَباب األ
 )ؾ ـ ؿ(: حدٮبا كٟباسيا صاحبو ردمت، دمَب...كالضبغطي كالضبغطمم...كمنها التقدٙب كالتألّب...٫بوأرباليا 
  .1"...ك)ـ ؾ ؿ(... كتقارب ا٢بمكؼ كتقارب ا٤بعا٘ب... كمنو العسف كاألسف ؿ ـ(ك)ؾ 
 ضكاحد فحدث فيهما قىب، كذىب البع ف الىفظتْب من أصلأالعىماء  ض، حيث الترب بعالتقديم كالتأخير-

قدٙب ف رل لفظْب كجد فيهما تإالىم "ف رل منهما مستقل بذاتو لن اآللم، كُب ىذا قاؿ ابن جِب: أاآللم 
ز غّبه كإف ٓب يكن ذلك القياس الذم ال ٯبو  وحدٮبا مقىوب لن صاحبو فهأفأمكن أف يكونا ٝبيعا أصىْب ليس 

جبذ(، كمثاؿ ذلك )جذب ك  ،2"حدٮبا مقىوب لى  صاحبو ٍب رأيت أيهما األصل كأيهما الفمع...أحكمت بأف 
شيء ٯبذبو جذبا كجبذه لى  القىب ؼ)جذب( مٌدؾ الشيء، ك)جبذ( لغة ٛبيم، اكم ا١بذب، ا٤بد جذب ال

 ،(لبيدو ظنو أبأفجبذ٘ب رجل لىفي ك ): كُب ا٢بديث .ك)جبذ( )جبذ جبذا( لغة ُب جذب"  ،3"كاجتذبو مٌده
 سع استعماال من جبذ لوجود تأليف صوٌب أسهل نطقاأك جذبو ك   ،4"قفاك  : صفممقىوبا لنو كجذب العنب ٰببذ

ٔب الذاؿ بعد إسهل من االرتداد أ)شفوم(  ٔب البابإاؿ )أسنا٘ب( تعود ٔب الذإفاالنتقاؿ من ا١بيم )صوت غارم( 
  .ٔب الباءإالقفز 

تىف قد تأٌب لى  ، فقياـ ا٤ببا٘ب لى  أصوات مشَبرة بَبتيب ٨بد تتمايز ا٤بعا٘ب لتمايز ا٤ببا٘بفق االشتقاؽ األكبر:
عُب  لى  تقاليبو الستة مة فتعقد لىيو ك من األصوؿ الثبلثيأف تألذ أصبل " :ُب ىذا قاؿ ابن جِبمعاف متقاربة ك 

شيء من ذلك لنو رد بىطف الصفة  كما يتصمؼ من رل كاحد منها لىيو كإف تبالد كاحدا ٘بتمع الَباريب الستة
ا١ببار، ا لز  :(جرب)ىيكٰبمص لتقاليبو ك  (الباءا١بيم كالماء ك )ليتخذ مثاال من الثبلثي ا٤بؤلف  ،5"يل إليوأك التك 

جل جبار ؾ، العإب لز ك ، ا١ببار من ا٤بىو ا١ببار العإب فوؽ لىقو، ك هن ىقو لى  ما أراد من أمم ك ٣ب ما٠بو القاى

                                                           

 .148 -147ص 2ا٣بصائص، ابن جِب، ج -1
 .69ص 2ا٤بمجع نفسو، ج -2
 .258ص 1ب( جلساف العمب، ابن منظور، باب )جذ -3
 .478ص 32لساف العمب، ابن منظور، )باب جبذ( -4
 .134ص 1ا٣بصائص، ابن جِب، ج -5
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أبداف الناس  ويعى : ا١بمب بَب(ج ر ب)ك .1اليتيمىط قاىم....كا١برب لبلؼ الكسم كجرب العظم كالفقّب ك مس
  .2"يل ىي الغبلظ الشداد....، كقرالصدأ .... ا٢بمبة بالفتح كتشديد الباء: ٝبىة ا٢بمم وبل كىاإلك 
أٔبم إذ غىظ ..... كاألٔبم غىيظ البطن  وم ٔبما فهٔب: البجم ببل لمكج السمة كنتو ىا كغىظ أصىها ك (ب ج ر)ك

رجل  :(جر ب )"ك ،3"ّب ا٤باؿ الكثّبجالبك  د يصفيو بعد فقم راد يكفمه ...أٔبم المجل إذا استغُب غُب يكا.... ك 
ب ر )"ك .4"الكثيف ا٤بمتىئ وئ المياف ....كىفقاؿ ا٤بمتى جعىو ...... فسألو لن المابم من في افتخم بأرثجربا
بمكج الفىك....كالربكج ا٢بصوف  الربج منبمج ....ك  وفه: كالربج تبالد من بْب ا٢باجبْب كرل ظاىم ممتفع  (ج

ممجوب ...كمنو  ومو فهلظىابو ك رجبو بمجبو.... : رجب المجل رجبا ك (ر ج ب)"ك .5"كالبارج: ا٤ببلح الفاره
معُب القوة ب الستة ٙبت يفنبلحظ انضواء التقال ،6"...ظيمهم إياه ُب ا١باىىية: شهم ٠بوه بذلك لتع٠بي رجب

ىذا ال "، كفبل ٯبوز إحبل٥با مكاف األلمل ،ُب حيث أنو لكل منها معُب ٚبتص بو ،الفطمة كا٤بكانة العىياك ا٤بتانة ك 
 ماهي ظاىمة تستح  الدرس كالتأمل ك ، بل ىي ظاىمة من ظواىمىا، فذه التقاليبف العمبية تقـو لى  ىيدؿ لى  أ

  .7"شسالة ٦باؿ األلفاظ العمبيةك  ،إٔب كجو من كجوه فصاحة العميب ىي
يمل بعض العىماء أف التبلؼ صوت ُب ا٤بفمدة الواحدة ال ٰبدث تغّبا ُب معُب  :اختبلؼ الصوت المفرد-

كمن األمثىة الٍب ساقها  ،طقية جاءت بتأثّب لامل الزمن، غّب أف الصحيح غّب ىذاالكىمة بل التربكىا ٙبوالت ن
ٍلنىا الشَّيىاًطينى عىلىى اٍلكىاًفرًينى تػىؤيزُّىيٍم أىزِّا﴿قولو تعأب:  من لنا ابن جِب أم "، حيث يقوؿ: 8﴾أىلىٍم تػىرى أىنَّا أىٍرسى
رأهنم لصوا ىذا ك  ،٥باء فتقارب الىفظاف لتقارب ا٤بعنيْبتقىقهم فهذا ُب معُب هتزىم ىزا، كا٥بمزة ألت اك تزلجهم 

لو را١بذع كساؽ الشجم  ىذا ا٤بعُب ألظم ُب النفوس من ا٥بز ألنك قد هتز ما ال باؿك ا٤بعُب ألهنا أقول من ا٥باء 
ميح ىزيز الك ا٥بز ُب األصل ا٢بمرة  ": منظور، كجاء ا٥بز ُب لساف العمب ٗبعُب التحميك، فقاؿ ابن 9"ذلك و٫بك 

                                                           

 .113ص 4لساف العمب، ابن منظور، ج -1
 .                            259ص 1ا٤بصدر نفسو، ج -2
 .39ص 4، جلساف العمب، ابن منظور -3
 .279ص 22ا٤بصدر نفسو،  -4
 .211ص 2ا٤بصدر نفسو، ج -5
 .411ص 1ا٤بصدر نفسو، ج -6
 .82ـ، ص1/1990ابن جِب لآب الىغة العمبية، حساـ النعيمي، دار الشؤكف الثقافية العامة بغداد ط -7
 .83سورة ممٙب اآلية -8
 .148ص 2ا٣بصائص، ابن جِب، ج -9
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ُب لساف  أما األزيز )أزز( فقد جاء ،1"ا٥بز صوت غىياف القدرك ذكيها لند ىزىا الشجم ... كصوت حمرتها، 
 وقاؿ أتيت المسوؿ صى  ا لىيو كسىم كى)كُب ا٢بديث: تيز، إذا اشتد غىياهنا ... ك أزت القدر تؤز " :العمب

يج تهالاألز ك يغىي بالبكاء... ك أف جوفو ٯبيش ، أم (يصىي ك١بوفو أزيز رأزيز ا٤بمجل من البكاء يعِب يبكي
  .2"ذا ضم بعضو لى  بعضإكاإلغماء ... كأز الشيء يؤزه 

)ا٥بز( يؤدم داللة ا٢بمرة مع لدـ ٞبىها معُب ػػعا٘ب الدقيقة فا٥بز يكمن ُب ا٤بيدرؾ الباحث أف الفمؽ بْب األز ك ف
رما ٙبمل داللة   ،طماب(ضاالك اإل٢باح ك ستمم ا٤ب ز)ا٥ب :نفسيا، ُب حْب ٙبمل لفظة )األز( معُب نفسيا أم

كىىيزّْم ًإلىٍيًك ًبًجذًٍع النٍَّخلىًة تيسىاًقٍط عىلىٍيًك ﴿: االستممارية، ُب حْب ٙبمل لفظة ا٥بز داللة االنقطاع لقولو تعأب
ًنيِّا   .4"السعادة ُب حْب األز ال يكوف لذلكك قد يمتبط ا٥بز بالفمح "ك .3﴾ريطىبنا جى

حميش، التأريش ٗبعُب التفأٌرش ٗبعُب ٞبل بعضهم لى  بعض ك ")أٌرشت(، : وبلؼ ُب فاء الكىمة ٫بكيكوف االلت
، كا٤بأركش: ا٤بخدكش، ك فساد كاإل فهمش ٗبعُب رجل " :، ك)ىمشت(5"قعت بينهماأك ٌرشت بْب المجىْب أبْب القـو

: مائ  جاؼ، كا٥بماش كاالىَباش: تقاتل الكبلب كٙبميش بعضها لى  بعض. يتهارشوف ) :..، كُب ا٢بديثىمشه
ؿ ٱبتص ك نبلحظ معنيْب متقاربْب ُب حْب األف ،6"يتقاتىوف كيتواثبوف، كالتهارش االلتبلط :أم (،هتارش الكبلب

 لىفظتْب بَبريبهما الصوٌب.قصد العمب   لى  يدؿما كىذا  ،يستعمل لىحيوافُب حْب الثا٘ب  ،نسافبو اإل
٧ببوس...كُب  وفحبس أم )حبسو ٰببسو حبسا فه" ٞبس(.)حبس ك  ذلك: وُب لْب الكىمة: ك٫بكااللتبلؼ 

 :أم (،أف لالدا جعىو رفيقو كالتده حبيسا ُب سبيل ا): ...كُب حديث الزراة(حبسها حابس الفيل) :ا٢بديث
فحمس الشم ٗبعُب اشتد، كٞبس الديكاف كاحتمسا كاحتمس القمناف " ،أما )ٞبس( ،7"كقفا لى  اَّاىدين

التحمس: التشدد...كا٤بتحمس الشديد...كا٢بمس قميش ألهنم رانوا يتشددكف ُب دينهم كشجالتهم فبل كاقتتبل، ك 
، فنبلحظ لدـ التقاء ا٤بفمدتْب ُب ا٤بعُب، فا٢ببس داللة لى  القيد 8"مهاهتم من قميشأيطاقوف، كأٞباس العمب: 

                                                           

 .423ص 5لساف العمب، ابن منظور، ج -1
 .307ص 5، جمنظور ابن العمب، لساف -2
 .25آليةسورة ممٙب ا -3
 .62لناصم ٙبقي  الداللة، صائل رشدم شديد، ص -4
 .263ص 6لساف العمب، ابن منظور، باب )أرش( ج -5
 .263ص 6ا٤بصدر نفسو، باب )ىمش( ج  -6
 .44ص 6ا٤بصدر نفسو، ج -7
 .57ص 6ا٤بصدر نفسو، ج -8
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ت ا٢بمرة، فيكوف ا٤بشَبؾ بينهما كلدـ ا٢بمرة كالسكوف، ُب حْب ا٢بمس مفمدة تدؿ لى  الشدة كألى  درجا
 داللتهما لى  ا٢بمرة ككصفها. 

كالدحل نقب ضي  " :دحن(ك كااللتبلؼ ُب الـ الكىمة، فيىتقياف ُب الفاء كالعْب كٱبتىفاف ُب البلـ، كمنو )دحل 
..كالٌدًحل الدحىة البيم، كالدحوؿ المرية الٍب ٙبفم فيوجد ماؤىا ٙبت أجوا٥با.ك فمو يتسع أسفىو حٌب ٲبشي فيو...

فنجد معُب مشَبؾ بينهما  .1"..من المجاؿ ا٤بسَبلي كقيل لظيم البطن...كالدحل الداىية ا٣بداع لىناس، ا٢بديث
 أحدٮبا صوٌب كاآللم معجمي. ،غّب أف بينهما التبلؼ ،االتساع كالعظم وكى

منها "ررب كشتقاؽ األليها ضمن االإشارة اإل تالتبلؼ الصوت ا٤بفمد، فقد سبقكتندرج التقاليب الستة ضمن 
)حىك، رحل، حكل، ٢بك، لكح(، فا٢بكل لثغة ُب الكبلـ ك)ا٢بىك( شدة السواد، ك)الكحل( مادة سوداء 

تكشّب كلبوس كليس فيها ما يدؿ لى  الىوف، فالتبلؼ الصوت جاء  ومصنعة لتسويد شيء ما، ك)الكىح( فه
لى  سبيل ا٢بقيقة، ال اظ، فمنها ما قيل لى  سبيل اَّاز مقصود لتحقي  دقة ُب التعبّب  كالقدرة لى  انتقاء األلف

، 2"كالىكح الصمب حٌب الَبنح شبيو بالورز، وكحو ٗبعُب ضمبو كىأما )لكح ك٢بك( فبل يوجد تقارب ُب ا٤بعُب، فى
، فيمكن القوؿ بأف العبلقة بينهما تكوف بالقمب،  3"الىحك فمدالىة الشيء ُب الشيء كالتزاقو بو"، أما 2"الَبنح

 ب يقَبب من ا٤بضمكب.بالقمب، فالضار 
م سوسّب أف ىذه العبلقة دال يقـو لى  أسس لىمية، حيث يمل فما ٲبكن قولو حوؿ لبلقة الصوت با٤بعُب 

ننا نعِب بكىمة دليل اَّموع الناتج لن إا أف المابط الذم ٯبمع الداؿ با٤بدلوؿ رابط التباطي...رٗب"التباطية حيث 
بلقة لجعىنا لكل لنصم صوٌب  وفى .4"بسط أف الدليل الىغوم التباطيالداؿ كا٤بدلوؿ، فيمكن القوؿ بصورة أ

أف رل لنصم فونولوجي ُب الىغة  وفى" :د سىيمافٞبالفونولوجية ببعص، كُب ىذا قاؿ أبا٤بعُب لصعب ربط العناصم 
ّب أف غ، 5"ُب رىمة لو لبلقة با٤بعُب فسوؼ تكوف ىناؾ صعوبات ُب ربط العناصم الفونولوجية بعضها ببعضأك 

كيتمكن كقد يتعمد ربط أصواهتا ٗبعناىا  ،كقد تأٌب معظمها ٗبحض ا٤بصادفة .لغائهاإأك ىذا ال ينفي تفسّب بعضها 
)دمدـ( ٗبعُب الغضب: " :بماز ىذه العبلقة بْب الصوت كا٤بعُب، كرأمثىة لى  ىذا نورد بعض ا٤بفمداتإالىغوم من 

ور ٨بمجو ما بْب طمُب الىساف أما ا٤بيم فصوت شفوم تنطب  فهي مفمدة تظهم قوة ُب نطقها، فالداؿ صوت ٦به

                                                           

 .234ص 11، جمنظور ابن العمب، لساف -1
 .584ص 2ا٤بصدر نفسو، ج -2
 .483ص 10و، جا٤بصدر نفس -3
 .112-111، ص1دركس ُب األلسنية، دم سوسّب، تمٝبة صاّب صاّب القممادم، الدار العمبية لىكتاب لبناف ط -4
 .17ـ، ص34/1989العدد  9لبلقة ا١بهم كا٥بمس با٤بعُب، اٞبد سىيماف، ٦بىة اإلنسانية جامعة الكويت مج -5
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اؿ ممة الشفتْب حْب النط  بو فينحبس ا٥بواء كيضغط ُب الفم مع تذبذب ُب الوتمين الصوتيْب تسكينو، لينط  بالد
ُب كقد جاءت ىذه الكىمة ، 1"ٔب ٨بمج الداؿ لينط  صوت ا٤بيم ممة ألمل مع صائتوإألمل بقوة من ٨بمج ا٤بيم 

ٍنًبًهٍم فىسىوَّاىىا﴿ قولو تعأب: ـى عىلىٍيًهٍم رىبػُّهيٍم ًبذى   .2﴾فػىعىقىريكىىا فىدىٍمدى
دراؾ العبلقة بْب معُب الكىمة كأصواهتا من لبلؿ اإلدراؾ العقىي ٥بذه ا٤بفمدات كمعانيها كرذلك إكٲبكن لىسامع 

 ُب ا٤بفمدات الدالة لى  الفعل كا٢بمرة. االستشعار كالتذكؽ، كٲبكن القوؿ أنو ٲبكن استشعار ىذه العبلقة ٖباصة
من أىم ما ٲبيز العمبية لن غّبىا من الىغات امتبلرها أصواتا ٘بعىها متمايزة، شديدة  ب/اإليقاع الصوتي:

كىذا من لبلؿ نظم ا٤بفمدات ُب ا١بمل كالعبارات بطميقة تكسب الكبلـ جمسا  ،الوضوح ذات رنْب كإيقاع
ظهار ا٤بعا٘ب، كىذا ما يظهم ٔببلء ُب النصوص الشعمية كحٌب إتية تىعب دكرا بارزا ُب صفة الصو موسيقيا ما ٯبعل ال

ذف السامع أسب ا٤بعُب داللة كاضحة تنساب ُب من ىذه ا١بماليات ا٤بوسيقية ما يك"النثمية رالسجع كالمجز، ك
قاطع الصوتية ُب ٙبقي  ىذا ٔب ذىن السامع كتربز ٔببلء كظيفة ا٤بإح ا٤بعُب ا٤بماد ُب ذىن ا٤بتكىم بسهولة ليتض

إذ الترب  ،لبلؿ تمتيب ا٤بقاطع الصوتية ُب القمآف الكمٙب  ، كىذا ما توصل إليو العىماء مناإليقاع الصوٌب ا٤بتواف
ما ٲبيز ا٤بقاطع الصوتية تنولها كتعددىا حيث تتف  مع ا٤بعُب العاـ لتحقي  "، ك3"ىذا من نواحي ا١بماؿ فيو

ة اإليقاع القمآ٘ب، ك تيب يفي بَبتيب ا٤بقاطع الصوتية ُب نظم اآليات يعد من مصادر حبلالداللة حيث أنو ُب تم 
الذم ٲبكن ا٤بمتىْب من تمتيل القمآف ُّذه  وألنو تمتيب يقـو لى  مبدأ التناسب، كلعل ىذا التناسب اإليقالي ى

  .4"ا٤بستمعْباألنغاـ العذبة الٍب هتز نفوس 
، كمثاؿ أداء كمعُب ،ا التيارات إيقالية متناغمة٥ب العمبية ظاىمة اإلمالة الٍب ٪بد كمن ٝباليات الىحن ُب الَباريب
، كظاىمة اإلدغاـ الٍب جاءت ُب القمآف 5﴾بػىلىى قىاًدرًينى عىلىى أىٍف نيسىوّْمى بػىنىانىوي ﴿ ذلك إمالة ا٢بمؼ ُب قولو تعأب:

 كاإلدغاـ ا٤بتجانس ُب قولو تعأب: ،6﴾عىصىاؾى اٍلبىٍحرى اٍضًرٍب بً ﴿: راإلدغاـ ا٤بتماثل ُب قولو تعأب"رائع  ولى  ٫ب
ؿ ك ا، كالتبار القماءة لتن8﴾نىٍخليٍقكيمٍ ﴿ :كقولو ،﴾كىقيٍل رىبّْ ﴿ :اإلدغاـ ا٤بتقارب ُب قولو تعأبك   ،7﴾ارٍكىٍب مىعىنىا﴿

                                                           

 .73-72د، صلناصم ٙبقي  الداللة ُب العمبية، صائل رشدم شدي -1
 .14سورة الشمس اآلية -2
 .305موسيق  الشعم، إبماىيم أنيس، دار الفكم لىطبع كالنشم القاىمة، ص -3
 .316ـ، ص1/1992التناسب ابيا٘ب ُب القمآف الكمٙب، أٞبد أبو زيد، مطبعة النجاج ا١بديدة ا٤بغمب ط -4
 .4سورة القيامة اآلية -5
 .23سورة الشعماء اآلية -6
 .42د اآليةسورة ىو  -7
 .20سورة ا٤بمسبلت اآلية -8
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األلفاظ ُب كال ٲبكن أف تؤدم ظاىمة ألمل ىذا التنويع من أصوات  .ؿ ظاىمة اإلدغاـ لتمثل تناسبا إيقالياك التن
فيدرؾ نولا من ا٤بوسيق   ،ىذا اإليقاع يستشعم بو العميب كٯبذبو دكف ٛبكنو من ٙبديده"، ك1"الَبريب القمآ٘ب

  .2"اسة لفية كىبة لدنيوية فيدرؾ معاٗب القمآف الكمٙب ٕبالدالى
 :كمن ظواىم اإليقاع الصوٌب ظاىمٌب التنغيم كالنرب

أف تقـو " وما التنغيم فهأ، 3"ت ا٤بختىفة بدكرىا ا٤بميز لى  مستول الكىمةو النغمة أف تقـو درجات الص" التنغيم:
  .4"٦بمولة الكىماتأك ميز لى  مستول ا١بمىة كالعبارة تقـو درجات الصوت بدكرىا ا٤ب

أك ع النغمة ا مشىت قماءة القمآف فىم يقتصم لى  ارتف"شعارىم كقصائدىم، كأكلمؼ العمب التنغيم كمارسوه ُب 
كالتتابع ا٤بطمد لىسكنات  ،الصوت كلفضو كريفية تنظيم الفواصل القمآنية صوتيا وداه ُب األداء رعىبل تع ،ىبوطها
لنا تىقي النص القمآ٘ب ك اكالتبلس بعض األصوات كاالستغناء لن بعضها، كيظهم أثم التنغيم إذا ما ح ،كا٢بمرات

 ، كالتنغيم نولاف. 5"ممة ٦بودا كممة من غّب ٘بويد
طميقة نط  الكىمة حسب نظاـ لغوم متعارؼ لىيو فيكتسب ا٤بتىقي طميقة  وكى غيم األدائي:التن: الأك  -

فيكوف ىذا األداء التنغيمي صادر لن سجية ا٤بتكىم دكف  ،لتنغيم ربلمو من لبلؿ مكتسباتو الىغوية ُب بييتو
 تصنع.أك تكىف 

 اآللم ينقسم أب قسمْب:  وكى :التنغيم الداللي ثانيا: -
نوع من التنغيم تشَبؾ فيو لغات لدة، فيتميز الكبلـ بتنغيمات ٨بتىفة حسب موقف  وكى يم التعبيرم:أ/ التنغ

و لطأ، ا٤بتكىم قوالد التنغيم التعبّبم لفهم ربلم طي الداللة ا٤بمجوة، فإف ٓب يماعا٤بتكىم كما ٰبيط ُّذا الكبلـ فيع
حٌب كإف راف الكبلـ لئللبار فىو نغمتو ا٣باصة  أمشل و، كالدىشة... بل ىـفاستفرالداللة لى  التعجب، كاال

ال يعكس التىوين الصوٌب الذم يمتبط بالىهجات العمبية، فالتنغيم أداء ٩بيز كدقي ، كىذا و كلىسمد نغمة لاصة، فه
يم ا٣باص بل بأداء يتميز بمصف يتميز األداء العميب بنظاـ ال يسود فيو التنغ"ضحو ٧بمود الضالع بقولو: أك ما 
ح بْب التىوين الصوٌب كجمس األصوات ك اكيَب  ،بوطاظ كتنضيد ا٤ببا٘ب ُب نغمات تتجاذب بْب الصعود كا٥بلفاأل

                                                           

 .92ـ، ص1/1982كجوه اإللجاز ا٤بوسيقي ُب القمآف، ٧بي الدين رمضاف، دار الفمقاف األردف ط -1
 .84التصويم الفِب ُب القمآف الكمٙب، سيد قطب، دار ا٤بعارؼ مصم، ص -2
 .191ـ، ص1982دراسة الصوت الىغوم، أٞبد لمم ٨بتار، لآب الكتب القاىمة  -3
 .191ا٤بمجع نفسو، ص -4
 .90، 89لناصم ٙبقي  الداللة، صائل رشدم شديد، ص -5
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يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ال تػىتًَّخذيكا عىديكّْم كىعىديكَّكيٍم أىٍكلًيىاءى تػيٍلقيوفى ًإلىٍيًهٍم ﴿ مثىتو قولو تعأب:أ، كمن 1"كمطىها
  .2﴾بًاٍلمىوىدَّةً 
كيستعمىو ُب حديثو دك٭با حمج مستعينا ٕبمرات  ،رس العمبية ٙبديد الداللة التنغيمية التعبّبية أداء لمىيافعى  دا

 جسمية لىتعبّب لن دالالت ىذا التنغيم، كىذا تقميبا ما يدرسو طبلب معاىد ا٤بسمح كالتمثيل.
فالَبريب النحوم "ا٤بتكىم،  أىم ما يدؿ لى  الفهم الصحيح لىَباريب، كٙبديد قصد وكى ب/التنغيم النحوم:

نت أنسانا ك إب مثبل ٱبتىف نداؤؾ البد لو من تنغيم ٫بوم يواف  ا٤بعُب كيتممو كإال راف ا٤بعُب لاطيا، ففي أسىو 
ىي ٙبديد النفي كاإلثبات ُب  طىبا ٤بسالدتو، كلىتنغيم كظيفة ٫بويةأك الة غضب لنو كأنت تتعجب من قولو ُب ح
ثبات لنها ُب تىف طميقة رفع الصوت كلفضو ُب اإلاالستفهاـ...كٚب داةأٓب تستعمل فيها ة ٝبى

االستفهاـ...فا٣ببلؼ بينهما يتضح من لبلؿ التنغيم بالتباره قادرا لى  توضيح ربل من ا٤بعنيْب، كىذا ما يثبت 
ل يىغيانو ب داة النحوية يأتياف لتحديد نوع التنغيم، لكن الفالَبريب النحوم كاأل. 3"الوظيفة النحوية لىتنغيم

)مٌب ٰبضم الولد؟( بَبريب سىيم كتنغيم غّب مطاب  لداللتو فقد ٰبدث اضطمابا  :قىنا والَبريب يفمض طبيعتو، فى
 ُب ٙبديد الداللة الكىية، فالتنغيم من أىم لناصم ٙبديد الداللة.

 التنوع الدالٕب كرونو غّب لمل كيعترب فونيما يوُبأٔب إتباره ظاىمة صوتية ٚبتىف من لغة ٱبتىف النرب بال النبر:
موقعية تشكيىية تمتبط با٤بوقع ُب الكىمة "كجزء منو ٲبكن تعميفو لى  أنو  كلكنو يعمل لى  توريد ا٤بعُب ،فونيمي

اطع ُب الكبلـ مقطع إذا قورف ببقية األصوات كا٤بقأك كُب اَّمولة الكبلمية، كحده أنو كضوح نسيب لصوت 
مبية ال تعمؼ النرب كىذا ، كيمل البعض أف الع4"لوامل الكمية كالضغط كالتنغيم رثم منأأك كيكوف نتيجة لامل 

ٔب مواضع النرب ُب الىغة العمبية الفصح  لند إـ كجود دليل مادم يمشدنا لد" وكىبماىيم أنيس إليو إما ذىب 
إف النرب ٓب "قاؿ: كىذا ما صمح بو لبد المٞبن أيوب ف  ،5"ؿ ىذه الظاىمةك االقدماء مع لدـ كصوؿ مؤلفات تتن

٩بيزات صوتية ، كلىعمبية 7"ٮبز ا٢بمؼ"كلمفو ابن منظور لى  أنو  ،6"ٰبظ باىتماـ لىماء الىغة العمب القدام 

                                                           

 .25قضايا أساسية ُب ظاىمة التنغيم ُب الىغة العمبية، ٧بمود الضالع، ٦بىة العىـو اإلنسانية، ص -1
 .1سورة ا٤بمتحنة اآلية -2
 .164ـ، ص1955ةمناىج البحث ُب الىغة، ٛباـ حساف، مكتبة األ٪بىو مصمية القاىم  -3
 .160ا٤بمجع نفسو، ص -4
 .46األصوات الىغوية، إبماىيم أنيس، ص -5
 .145ـ، ص٧1996باضمات ُب الىغة، لبد المٞبن أيوب، مطبعة ا٤بعارؼ بغداد -6
 .189ص 5لساف العمب، ابن منظور، ج -7
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بنوليها  ىمة دكف مثيبلهتا ُب ا١بمىة، كا٢بمرات العمبيةرأك  ث معها نربات لى  مقطع من الكىمة حداإٲبكن 
ُب الىغة " . ألنورىماف نولا من ا٤بوسيق كقد التربه بمك  ،ىغة  العمبيةحداث النرب ُب الإكالتعامل معها ٛبكن من 

 والعمبية يدلل نوع من النرب تغىب لىيو ا٤بوسيق  كيتوقف لى  رمية ا٤بقطع، فإنو يسّب من مؤلمة الكىمة ٫ب
ا٤بقطع  مقدمتها حٌب يقابل مقطعا طويبل فيقف لنده، فإذا ٓب يكن ُب الكىمة مقطع طويل فإف النرب يقع لى 

  .1"ؿ منهاك األ
كحك  الفماء لنهم: أرىت ٢بما " :مطل ا٢بمرات( فقاؿطويبل لبعض حمرات الكىمة ك٠باه )كالتربه ابن جِب ت

شاة، فمطل الفتحة فأنشأ لنها ألفا كمن إشباع الكسمة كمطىها ما جاء منها من الصياريف، كا٤بظافيل، 
رىمة ُب السياؽ ليوليها لناية لاصة فىو أك  ٔب مقطع الكىمة إفكما لو دكر ُب لفت نظم السامع  ،2"كا١ببلليد

م فيأٌب لى  مقطع من رىمة يعتمد لى  ا٤بوقف الكبلمي بشكل مباش وفه"دكر ُب ٛباـ ا٤بعُب كتأريده لىيو، 
، 3"ُب رىمة ضمن سياؽ فيصعب ٙبديد مواقعو كرذا قوالده الرتباطو بالعادات النطقية لىهجات ٨بتىفةأك مفمدة 
التمييزية، كقد دق  فيها ادثوف، فىم تتصل أك السكتة ا٤بفصىية( لداللة )مظاىم النرب ُب العمبية كلبلقتو با كمن

كالتفاتة القدماء أب السكتة "فتنوع ا٤بعُب بتنوع التبلؼ موضع السكت  ،ٔب الشعم كالنثمإكحده بل تعدتو بالقمآف 
ى  التبلؼ لف ٰبمل تنوع ا٤بعُب فيها أٲبكن  د أمثىة رثّبةالتمييزية ٓب تكن فيما يتصل بالقمآف كحده بل ٪ب

 : 5، كمن أنواع السكت كالوقف ما يىي4"موضع السكت كالوقف
، كىي 6"قطع الصوت لن القماءة بدكف تنفس كزف حمرتْب"كيعُب بو لند لىماء التجويد  السكت القرآني:

 كىي: ربع مشهورة كردت ُب القمآف الكمٙب لند حفص لن لاصمأسكتات 
فالوقف ٤بنع الىبس بأف )قيما(  ،7﴾قػىيّْمنا .اٍلحىٍمدي لًلًَّو الًَّذم أىنٍػزىؿى عىلىى عىٍبًدًه اٍلًكتىابى كىلىٍم يىٍجعىٍل لىوي ًعوىجىا/ ﴿1

 .)قيما( صفة )لوجا(

                                                           

 .45، صـ1/1977فقو الىغة السامية، بمكرىماف، تمٝبة رمضاف لبد التواب جامعة المياض ط -1
 .123ص 3ا٣بصائص، ابن جِب، ج -2
 .97لناصم ٙبقي  الداللة، صائل رشدم شديد، ص -3
 .72ـ، ص1/1988إٔباث ُب أصوات الىغة، حساـ النعيمي، دار الشؤكف الثقافية العامة بغداد ط -4
 .100، 97يماجع لناصم ٙبقي  الداللة، صائل رشدم شديد، ص -5
 .160ـ، ص1987، دار ا٥بدل لمافح  التبلكة، حسِب الشيخ لثماف -6
 .2، 1سورة الكهف اآلية -7
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ا مىا كىعىدى الرٍَّحمىني كىصىدىؽى اٍلميرٍ ﴿/ 2 ارة ُب شفيكوف اسم اإل ،1﴾سىليوفى قىاليوا يىا كىيٍػلىنىا مىٍن بػىعىثػىنىا ًمٍن مىٍرقىًدنىا ىىذى
 نافية فيضطمب ا٤بعُب ٛباما.أك احتماؿ روف )ما( موصولة فيقدر ٧بذكؼ ُب الكبلـ، أك حالة الوصل صفة ٤بمقدنا، 

حٌب ال يظن السامع ُب حالة الوصل )من راؽ( صفة مبالغة  ،2﴾كىًقيلى مىٍن رىاؽو  .كىبل ًإذىا بػىلىغىًت التػَّرىاًقيى ﴿/ 3
 ا٥بمكب. وؽ كىمن ا٤بمك 

 رىمة كاحدة.   قد يتوىم السامع ُب حاؿ الوصل أهنا ،3﴾وفى ػٍم مىا كىانيوا يىٍكًسبي ػكىبل بىٍل رىافى عىلىى قػيليوًبهً ﴿/ 4
ا يكوف ُب الكبلـ سواء راف م وأما الثا٘ب فه ،ؿ ٧بدد كثابتك ؿ اللتبار األك كيفصل لى  األ السكت الكبلمي:

 ثاؿ لن ذلك:نثما مع قطع النفس، كمأك شعما 
 فدلو فدكلتو ذاىبة  *كإذا مىك ٓب يكن ذا / ىبة  

 ليت ما حٌل بنا / بو  *  لضنا الدىم بنابو
 أربعة انواع. وقسماف : قسم ُب رتاب ا كقسم ُب غّبه، ألف الوقف ُب القمآف لو لصوصياتو كى وكى الوقف:

اآليات  ربدايات ،4"ه لعدـ تعى  ما بعده بوما ٰبسن القطع لىيو كاالبتداء ٗبا بعد وى"/ الوقف التاـ: ك1
  .5﴾كىأيكلىًئكى ىيمي اٍلميٍفًلحيوفى ﴿ :كالفواصل رقولو تعأب

حيث يأٌب ما بعده متعىقا بو من ناحية " ،٩با ٰبسن الوقف لىيو أيضا كاالبتداء ٗبا بعده/ الوقف الكافي: 2
 :قولو تعأب و٫ب ،٤بعُب ُب الوقفلبلقة الىفظ با كىذا ما يربز دقة لىماء التجويد ُب ربط ،6"ا٤بعُب دكف الىفظ

  .7﴾حيرّْمىٍت عىلىٍيكيٍم أيمَّهىاتيكيمٍ ﴿
 
 

                                                           

 .52سورة يس اآلية -1
 .26سورة القيامة اآلية -2
 .14سورة ا٤بطففوف اآلية -3
ـ، 1/1983ا٤بكتفي ُب الوقف كاالبتداء، أبولممك الدا٘ب، ٙبقي  جايد زيداف ٨بىف، مطبعة كزارة األك قاؼ كالشؤكف الدينية العماؽ ط -4
 .167ص

 .5سورة البقمة اآلية -5
 .108ا٤بكتفي، أبولممك الدا٘ب، ص -6
 .23سورة النساء اآلية -7
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، فتقوؿ ُب 1"كال ٰبسن االبتداء ٗبا بعده الرتباطو بو لفظا كمعُب ،ما ٰبسن الوقف لىيو"وكى/ الوقف الحسن: 3
فبل يصح االبتداء  ،الوقوؼ لى  ذلك رىو"ك ،2﴾ًن الرًَّحيمً الرٍَّحمى  .اٍلحىٍمدي لًلًَّو رىبّْ اٍلعىالىًمينى  ﴿ :سورة الفاٙبة

  .3"بميب العا٤بْب ألف االبتداء باَّمكر قبيح
كقف "وفه ،4"سم، كمالك، كرب()ب :٤بماد منو ٫بو: الوقف لى  قولوالذم ال يعمؼ ا وى"ك / الوقف القبيح:4

انقطاع النفس لند القارئ فينه  لنو ٔب أم شيء أضيف، كيكوف الوقف ُب ىذه ا٢باؿ لىضمكرة رإال يعىم 
  .5"ٔب ما قبىوإحسن أف يمجع من انقطع نفسو لىيو كيست

ُب يقتضيو السياؽ فتقوؿ متحسما لىداللة لن معأك أما الوقف ُب غّب رتاب ا فيكوف لند انقطاع النفس، 
 ٓب أتسمع( /مع نفسليتِب/)

 ،فادةإأك هنا ٙبمل معُب أ تعميفهم لىجمىة اتفقوا لى  ة ُبليو أف لىماء الىغإشارة در اإل٘بما  ج/ التركيب:
ربلـ ممرب من رىمتْب " ابالتبارى ،فعمفوىا لى  أهنا الىفظ ا٤بفيد فائدة ٲبكن السكوت لىيها ،كالتربكىا رالكبلـ

ميف عٔب تإفمي  بْب ا١بمىة كالكبلـ بالنظم ؿ التك اغّب أف من ادثْب من ح ،6"لمل...ٔب األإحداٮبا إأسندت 
ما يمتضيو الز٨بشمم كابن يعيش حدا لىكبلـ حدا  وكالذم نمتضيو ى" :ذ يقوؿإالقدماء كمنهم لىيل لمايمة 

لف ابن ىشاـ بأف الكبلـ أنقص من ا١بمىة كىي ألم اا١بمىة ك٬ب ولىجمىة، ك٬بالفو رما ٬بالف تبعو أف الكبلـ ى
)قاـ زيد( ٝبىة ك)صو( ٝبىة ػػػٰبسن السكوت لىيو، فمنو، فا١بمىة ما راف من األلفاظ قائما بمأسو كىذا ا٤بعُب 

نقصت لبنة و ( ٝبىة ...فكل ٦بمولة ٩با سب  تؤدم لبناهتا رىها معُب ٰبسن السكوت لىيو كلالنارك)أؼ( ٝبىة ك)
 .7"كاحدة اللتل ا٤بعُب

مىة را٤بعجم كالعبلقة ٔب العوامل الٍب تمرب لىيها ا١بإيّب معينة لتحىيل الكبلـ، فينظم فالباحث الىغوم يعتمد معا
كبنائها صمفيا كالقدرة لى  نظمها ُب ٝبىة كاحدة كمن ٍب ٦بمولة ٝبل،  ،بْب ا٤بفمدات فيما بينها كبْب ا٤بتكىم

ليو فضىة، فبل فضىة ُب ا١بمىة فكل رىمة تؤدم معُب إكالتربكا ما ليس ٗبسند كال مسند فالتمدكا الشكل كا٤ببُب، 

                                                           

 .109ا٤بكتفي، أبولممك الدا٘ب، ص -1
 .2، 1سورة الفاٙبة اآلية -2
 .109، صا٤بصدر نفسو -3
 .111ص ا٤بصدر نفسو، -4
 .111ص ا٤بصدر نفسو، -5
 .06ا٤بفصل، الز٨بشمم، دار ا٤بعمفة لبناف، ص -6
 .78، 77ـ، ص1/1984 ٫بو الىغة كتماريبها، لىيل لمايمة، لآب ا٤بعمفة جدة طُب -7
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ًإذىا قىاميوا ًإلىى الصَّبلًة قىاميوا كيسىالىى﴿ ذلك قولو تعأب: و٫ب ،تعترب ٧بورا تقـو لىيو ا١بمىة ، كرسأب حسب 1﴾كى
كُّا يكوف ٛباـ ا٤بعُب كبدكهنا يقصم ا٤بعُب، فما يعتربه لىماء الىغة فضىة ُب الىغة  ،السياؽ الواردة فيو تعترب فضىو

 العمبية جزء من أجزاء تكوين ا٤بعُب العاـ لىجمىة.
ف رل الظواىم الىغوية ا٤بمتبطة بالَباريب كا١بمل ٥با دكر ُب ا٤بعُب رما تؤدم دكرا ُب ا٤ببُب أٔب إرة ك٘بدر اإلشا

ؿ ك اؿ التعبّب لن معُب ُب ذىنو فيحك ا ا١بمجا٘ب أف ا٤بتكىم ٰبكُب ىذا اَّاؿ بٌْب  ،كمنها النظمية التوليدية التحويىية
 قوؿ ا١بمجا٘ب: وف كىا٘ب ُب النفس كاأللفاظ الدالة لىيهاتمٝبتو لى  شكل ٝبىة بسيطة، فهناؾ لبلقة بْب ا٤بع

التعبّب لن ا٤بعا٘ب ٔبمىة فيكوف  ،2"...العىم ٗبواقع ا٤بعا٘ب ُب النفس لىم ٗبواقع األلفاظ الدالة لىيها ُب النط "
 :ا يقصده ا٤بتكىم كمن ىذه العناصمدلاؿ لىيها لناصم ٙبويىية فتحدث تغيّب إأك بسيطة 

ٔب تمتيب ا٤بورفيمات لتحقي  ا٤بعُب إذ يعمد ا٤بتكىم إا٤بؤثمة ُب ا٤بعُب دالل السياؽ، من العناصم  و: كىيبتالتر -أ
فاستخدمو ادثوف كاألدباء لَبتيب معاف قائمة ُب ذىن ا٤بتكىم ٩با ٯبعىو  ،ت الىغة التقدٙب كالتألّبففعم  ا٤بماد،

لى  أك ببلغية، فالَبتيب قائم لى  القياس مطىبا مهما ُب الَبتيب، كاألمم يتطىب معمفة ٫بوية كألمل 
ٔب توضيح العبلقة بْب ا٤بفمدات ُب الَبريب، من أٮبها التبلـز بينها كتصنيفها إكىذا الَبتيب يؤدم  ،3االضطمار

ٲبو لز ٔب طبيعة ا٤بتكىم كا٤بتىقي فتتحدد دكالي ىذا الَبتيب، فتقدإالنظم  :أم ،كرذلك إيضاح العبلقة التخاطبية
ًإيَّاؾى نىٍستىًعيني ﴿ :فعوؿ بو ُب قولوكجل لىم مناسب لىمتىقْب كىم مشمري قميش، فأسىوب القصم  ،4﴾ًإيَّاؾى نػىٍعبيدي كى

السياؽ نولا ىنا تفمض لى   كالعبلقة السياقية ا٢بالية ،القصم ُب اآلية داللة لى  إثبات كحدانية ا ٥بز معتقداهتم
 ظهار ٝباليات التقدٙب كالتألّب.من الَبتيب دالل الَبريب، فبل بد من معمفتو الست

لقد اىتم الببلغيوف من النحاة با٢بذؼ بالتباره من ٝباليات الىغة العمبية، فعى  الدارس التحىي : الحذؼ -ب
ٔب الداللة الكىية بالتماد نظاـ ا١بمىة إكؼ ٗبا يتناسب مع ا٤بعُب لىوصوؿ كالتماد ا٤بنط  ُب تقديم اذ ،بالفطنة

لمل تؤدم كظائف ٧بدكدة، كالسياؽ بنوليو ا٢بإب كا٤بقامي، كرذلك أليو كلناصم إ كمسندكتأليفها من مسند 
حوالو كالتعمؼ لى  ا٤بقاـ كرذا أفمعمفة السياؽ كدراسة "اذكؼ،  ٔبإرشادنا إفكىها لناصم ٲبكنها  ،التنغيم

كإذا رانت ا١بمىة منطوقة –ذكؼ ٤بناسب ٥با يسهل تقديم ادراؾ التنغيم اإك  ،ىيل ا١بمىة ا٤بتوقع فيها ا٢بذؼٙب

                                                           

 .142سورة النساء اآلية -1
 .56دالئل اإللجاز، ا١بمجا٘ب، ص -2
 .382ص 2يماجع ا٣بصائص، ابن جِب، ج -3
 .5سورة الفاٙبة اآلية -4
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فحذؼ ٮبزة  ،1﴾كىتًٍلكى نًٍعمىةه تىمينػُّهىا عىلىيَّ أىٍف عىبٍَّدتى بىًني ًإٍسرىائًيلى ﴿ :كمنو قولو تعأب -سهلأاألمم يكوف 
ذكؼ كتوضيح االستفهاـ ألف ا٥بمزة صوت انفجارم فيو الكثّب من القوة، كراف دكر التنغيم فعاال لتقديم ا

ُب تقديم اذكؼ، فبقولنا )الصبلةى(، فالفتحة ُب آلم لفظة لمابية ٮباؿ دكر ا٢بمرة اإلإرما ال ٯبوز ا٤بعُب،  
 ،الصبلة( توضح كقولها مفعوال بو حذؼ لامىو، فتقديمه )الـز الصبلة(، كيتجى  من لبلؿ التنغيم صيغة األمم)

لمابية فيجب كإف تعذر ظهور ا٢بمرة اإل فالىو، كىذا ما يوضح ا٤بعُب فيسهل تقديم اذكؼ لى  الفعل دكف
 .2"كتولي الدقة ُب التفسّب ،لماؿ الذىن كا٤بنط إ
: ذرمنا سابقا دكر الفضىة ُب ٙبديد الداللة، فكل زائد لن ا١بمىة النواة ممغوب فيو لتوضيح ا٤بعُب الزيادة -ج

ىي رمية صوتية قصدىا ا٤بتكىم لتكوف كٙبديد داللة بعينها ُب ٦بمل الكبلـ، فهذه الزيادة ُب ا١بمىة التوليدية 
لمابية لىجمىة النواة كمنها ما ال يؤثم لىيها، كتكوف صا، فمنها ما يؤثم لى  ا٢بمرة اإلرثم التصاأدقيقة ك  الداللة

نواع من الداللة: التوريد أكتؤدم ثبلثة  معَبضة(،أك الحقة أك ىذه الزيادة حسب موقعها ُب ا١بمىة إما )سابقة 
 ،قدـ العمل نشيطا() :كالتبيْب ٫بو ،إف تدرس تنجح() :كالتقييد ٫بو ،3﴾ًإفَّ اللَّوى قىًومّّ عىزًيزه ﴿ أب:قولو تع و٫ب

كىي زيادات تضفي زيادة ُب ا٤بعُب، فمعُب التوريد ال يكوف رمعُب الشمط، كال يتف  االثناف ُب حىة التبيْب، 
ٔب إ٩با يؤدم  ،)راف الطالب رسوال(ك ،)الطالب رسوؿ( :لمابية ٫بوالزيادات تغيّبات ُب ا٢بمرات اإل كتؤدم ىذه

قد ال تؤثم الزيادة ُب ا٢بمرة ك  ،٨4بالفة صوتية كمنو جمس موسيقي ٨بالف، فتصبح ىذه ا٢بمرة أصىية فتتغّب الداللة
ةه ﴿ :قولو تعأب ولمابية ٫باإل التوريد، فهذا يدؿ  فزيادة )ما( ألط  بعدا دالليا آلم ٤بعُب ،5﴾ًإنَّمىا اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوى

 لى  أنو ٯبدر لدـ ا٢بديث لن تغّب الداللة إف ٓب توجد قمينة توضحو.
فونيمات أصىية فيها، "ضحنا مفاىيمها حيث أهنا  كاكلمابية ٙبدثنا رثّبا لن ا٢بمرة اإلعرابية: د/ الحركة اإل

ف ا٤بعُب )األسدى( فيكو  :فقولنا ،6"يداينط  ُّا العميب ليفيد معُب معْب، ٍب يغّبىا ليفيد الفونيم ا١بديد معُب جد
الك )من ذرم الىبؤة؟( ٲبكن أف يكوف جواب لسؤ  ،)األسدي( :كقولنا ،احذر األسد() :ٙبذيم من األسد فنقوؿ

بالنصب ١بوابك لن  كقد تأٌب )األسدى( ،لمابية ىي القمينة الدالة لى  تنوع ا٤بعا٘ب بْب )النصب كالضم(كا٢بمرة اإل

                                                           

 .22سورة الشعماء اآلية -1
 .137لناصم ٙبقي  الداللة، صائل رشدم شديد، ص -2
 .24سورة ا٢بديد اآلية -3
 .102يماجع ُب ٫بوالىغة كتماريبها، لىيل لمايمة، ص -4
 .10سورة ا٢بجمات اآلية -5
 .198ـ، ص1985من أسمار الىغة العمبية، إبماىيم أنيس، مكتبة األ٪بىو مصمية القاىمة -6
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  .٫بن ا٤بعىمْب ندٌرس بإلبلص(يأٌب النصب لى  االلتصاص فنقوؿ )كقد  ،حيواف ٚباؼ؟(أم سؤاؿ تقديمه )
 .كىلىقىٍد جىاءىٍت ريسيلينىا ًإبٍػرىاًىيمى بًاٍلبيٍشرىل﴿ :كرمثاؿ قولو تعأب ،٫بن ا٤بعىموف ندرس بإلبلص رما ٲبكن أف نقوؿ

نسىم سبلما(، فمد بألمل ا٠بية لىداللة لى  الثبات ) :فحٌيوه ٔبمىة فعىية تقديمىا" ،1﴾قىاؿى سىبلـه  .قىاليوا سىبلمنا
لمابية ما ٰبدث جمسا موسيقيا مؤثما، ال ٮباؿ الدكر اإليقالي لىحمرة اإلإستقمار )سبلـ لىيكم(، كال ٲبكن كاال

 ٔب ذىن ا٤بتىقي لتبسيط كتيسّب لمىية التواصل كإيضاحإلية ُب ا١بمىة لنقل ىذا التأثّب ٱبمجها لن كظيفتها الدال
 . 2"ا٤بعُب

سب  الكبلـ لن لىم التصميف كتوضيح مفاىيمو كرونو تغيّب ُب بنية الكىمة لغمض ُب ذىن  ىػ/ البنية الصرفية:
تغيّب الكىمة با٢بمرات كالزيادات كالنقصاف كالقىب لىحمكؼ كإبداؿ لن بعضها " :ا٤بتحدث، كيمل الصيممم أنو

كصيغ تدؿ لى  ا٤باضي كا٤بضارع  ،بتداء كالتقاء السارنْب، فيشمل لى  مقتضيات النط  رالوقف كاال3"من بعض
(، فتؤدم الىواص  كىي السواب  يةسيتم توضيح ىذا ُب الصيغة اإلفماد) ،ا٠بي الفالل كا٤بفعوؿ...كغّبىاكاألمم ك 

الصمفية  زافك الناظم ممالا ا٤ببا٘ب كاألأك ٔب تنوع معانيها كىذا يىـز ا٤بتكىم إالكىمة  ولىواح  كالزيادات ُب حشكا
 ليها.إ ومكن من ٙبقي  الداللة الٍب يصبليت

: ال تدلل ُب بناء الَبريب كُب الوقت ذاتو ٙبدد  كأي ،كألّبا نتحدث لن األحواؿ ايطة بالكبلـ ك/ اللواـز
(،ػالَباريب كىي ما يطى  لىيو أىل العمبية بأك ىي األحواؿ ايطة بالكبلـ "ا٤بعُب ا٤بماد كتوضيحو، ك فىن  )الىواـز

 كيكوف توضيحو رما يىي:  ،4"ف ٙبديد ٝبىة الىواـز ايطة بويتمكن اىل لىكبلـ من ٙبديد داللتو دك 
ىيية تمريب ا١بمىة كريفية  و، كى5"٦بمم الكبلـ كتسىسىو كاتصاؿ بعضو ببعض وى"كالسياؽ  الزمة السياؽ:-

فبل يوقف لنو إال لبياف كجهة ا٤بتكىم "كوف ٦بمبل، لناصمىا كمعمفة أحوا٥با ُب الكبلـ فيأك نظمها كاتصاؿ أرراهنا 
يتضح  ،6﴾ذيٍؽ ًإنَّكى أىٍنتى اٍلعىزًيزي اٍلكىرًيمي ﴿ :قطعا روف الكبلـ مقطولا لٌما قبىو لفظا كمعُب، ففي قولو تعأبأك 
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٢بالة ٯبب إدراؾ ا"كلدقة توضيح ا٤بعُب  ،1"ىذا ا٤بعُب من معمفة سياؽ اآلية لتتضح داللة التهكم كالسخمية
  .2"السياقية الٍب كردت فيها ا١بمىة، كقد حدد العىماء أربعة أنواع من السياؽ

ففي  ،3"تغيّب داللة الكىمة لنو حْب ٲبس التغيّب الَبريب الىغوم، رالتقدٙب كالتألّب" وكى السياؽ اللغوم:-*
 يد(.قماءة الكتاب أٛبها ز ) :ٚبتىف الداللة لن قولك ،)أًب زيد قماءة الكتاب( :قولك

ضعف أك الَبريب حسب معيار قوة أك ٙبديد الداللة ُب الصيغة "كٲبكننا من  االنفعالي:أك السياؽ العاطفي -*
ٔب مكانة إلقيم االجتمالية لتوسيع الداللة االنفعاؿ، كقد سب  مقارنة داللٍب صيغٍب )قتل كاغتاؿ(، كإضافة ا

 مثبل.)الذبح( رػػ ،4"ا٤بقتوؿ، كطميقة القتل كحٌب آلة القتل
)الداللة ا٤بقامية( كيعُب با٤بواقف ا٣بارجية ايطة ػػب ما أطى  لىيو لىماء الىغة" وكى سياؽ الموقف كالمقاـ:-*

 .5"بالكىمة كا٤بؤدية لتغيّب معانيها
قيم ثقافية ٙبيط بالكىمة، داللتها ضمنها، فبلبد من ممجعية ثقافية لند أىل الىغة ": كىي السياؽ الثقافي-*

 .6"ليتم التواصل بينهمالواحدة 
مقاـ أك مقاـ فمح كسمكر أك بكاء  أك ا٢بالة الٍب يقاؿ فيها الكبلـ، رأف يكوف مقاـ حزف " وكى الزمية المقاـ:-

 . 7"ذـ كغّبىا من ا٤بواقف ا٤بدققة لتحديد داللة الَبريبأك تكمٙب 
ا٤بؤثمة ُب نظمو لىكبلـ، نفسية كجسدية ؿ لىكبلـ فيجب إدراؾ العوامل ك ا٤بنتج األ" وا٤بتكىم ىالزمة المتكلم: -

 .8"كفكمية، رما يتصح ا٤بعُب من لبلؿ التعمؼ لى  لغة ا٤بتكىم كٛبكنو منها كقدرتو لى  التعبّب
فا٤بتىقي يمتبط با٤بتكىم كٯبب "فبعد السياؽ كا٤بتكىم يأٌب العنصم الثالث ُب العمىية الكبلمية،  الزمة المتلقي:-

، فعى  ا٤بتكىم ممالاة مستول ا٤بتىقي كقدرتو لى  استيعاب معا٘ب ربلمو، كقدٲبا سيل أف يكوف بينهما حىقة كصل
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ٔب إفأرجع العجز لن إدراؾ ا٤بعُب  ،1"٤باذا ال تقوؿ ما يفهم؟ فأجاب: ك٤باذا ال تفهموف ما ييقاؿ؟(ٛباـ )و أب
 ا٤بتىقي.

نولاف: جزئي بتحديد كقت  وجزئياتو، كى بالتباره من"يعترب الزماف من العوامل اددة لىمعُب الزمة الزماف: -
رونو حدث صباحا أك  السالة الثانية  ُبىذا الكبلـ  حدث) ٢بظتو باستعماؿ األرقاـ فنقوؿ: حدكث الكبلـ ُب

ُب سنة رذا ) :نقوؿادد ٤بدة زمنية ف" وكالزمن العاـ: كى .2"ٔب ٙبديد الداللة الكىية لىكبلـإ، فيؤدم (مساءأك 
فتتحدد جزئيات ا٤بعُب بتحديد طبيعة الشخصيات كأساليبهم كأذكاقهم حسب الزمن الذم لاشوا ، (القمف رذاأك 
 .3"فيو
فا٤بكاف يفمض لى  ا٤بتكىم نولا من الكبلـ ال يصح "يعمل ا٤بكاف لى  ٙبديد ا٤بعُب كفهمو،  الزمة المكاف:-

لارج ا٤بسجد، كٱبتىف لطاب اإلماـ  لو ا٣بمكج لنو، فالكبلـ دالل ا٤بسجد كتوجيو ا٣بطاب إلمامو، غّب ربلمنا
، 4"ُب ٙبديده ليدرؾ ا٤بعُب بشكل رامل مكاف لاص، كٰبدد باجتهاد ا٤بتىقيأك لنو اذا لقينا ُب مكاف لاـ 

كمكاف لاـ تتوسع فيو دائمة الكبلـ حسب بيية  فالعبلقة بْب ا٤بتكىم كا٤بتىقي كالكبلـ ٚبتىف بالتبلؼ ا٤بكاف.
ة ا٤بغمب كجدت لبزة( قد تعِب لبزة رسمة لؤلرل، ُب حْب ُب منطقلة فيها، فىفظة )ك ااأللفاظ ا٤بتدا٤بتكىم، ك 

 المزؽ بصورة مشولية.أك الوظيفة، أك : العمل )ا٣ببزة(ػػالعميب فيقصد ب
لىثقافة دكر بارز ُب ٙبديد ا٤بقاصد، فا٤بثقف يعتُب بتحديد الفاظو كبنا تماريبو كٙبسْب تعابّبه،  الزمة الثقافة:-

ا٤بتىقي، فكونو مثقفا سيسهم الكبلـ بصورة ٨بتىفة لمن ال يتمتع بقدر راؼ من الثقافة، كقد ٚبتىف داللة  كرذا 
 سبلمية، لن ا٤بشبع بثقافة غمبية كلاصة البعيدة لن االلتزاـ. إ)حمية( لمن يتمتع بثقافة لمبية  رىمة

فقد ٱبتىف ٕبسب ا٢بالة  ،ىمتكىم، كرذلك الفهمـ ا٤بعا٘ب بتغّب ا٢بالة النفسية لايتغّب نظ الزمة الحالة النفسية:-
قد تكوف لامبل "بدالات ٨بتىفة، كإلماؿ أدبية ك إالناظم قادرا لى   النفسية لىمتىقي، فقد ٘بعل ا٢بالة النفسية من

تعأب لى  ٔب حالتيهما ُب كقت كاحد، كرمثاؿ قولو إقي، فيجب النظم التفمي  بْب ا٤بتكىم كا٤بتىأك ُب ا١بمع 
دراؾ فملوف ٥بم، إكقد طغ  لىيهم ا٣بوؼ من  ،5﴾ًإنَّا لىميٍدرىكيوفى ﴿ :حْب لاطبو قومو وس  لىيو السبلـلساف م
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ُّا لوفهم  ليطفئ ،1﴾قىاؿى كىبل ًإفَّ مىًعيى رىبّْي سىيػىٍهًدينً ﴿:ليجيبهم بنفسية ثابتة نا٘بة لن ثقتو با لز كجل
 . 2"كإراحتهم نفسيا

زيادة  ،م اإلشارة لتوضيح معُب الكبلـ كإفهاـ ا٤بتىقي التمادا لى  حاسة البصميستخدـ ا٤بتكى الزمة اإلشارة:-
ىيها لعدة حمرات التباطية يعاب ل ،ليزيد اإلدراؾ الذىِب لىمسالة الصوتية، كإف ٓب تكن ٥بذا الغمض ،لى  السمع

ديث استعماؿ المسوؿ شارة من العوامل ا٤بوضحة لىمعُب، كقد كصىنا لن ركاة ا٢با٤بتكىم، كلىيو فا٢بمرة كاإل
كفو رىها، كاذا تعجب بشارة إ...إذا أشار "، كُب كصف ربلمو : صىوات ا كسبلمو لىيو لئلشارة ُب ربلمو

ذا فمح إذا غضب ألمض كأشاح، ك إُّامو اليسمل، ك إصل ُّا، كضمب بماحتو اليمُب بطن ذا ٙبدث اتإقىبها، ك 
بلمو كقد تتف  ٝبالة من الناس ُب ىذه اإلشارات فبل يفهمها فىكل فمد إشارة ٱبتص ُّا إليضاح ر .3"غٌض طمفو

إال ا٤بتعايشوف ُب البيية االجتمالية الواحدة من اشارات الَبحيب كالمض  كاالقباؿ كغّب ذلك، كمنها اشارة التحية 
 الٍب ٚبتىف بْب الشعوب.

أك تىفة لىمعُب التاـ ل ا١بزئيات ا٤بخلنا الغوص ُب رك اكلتحقي  ىذا ا٤بعُب ح ،فالىغة كبصيغة ٨بتصمة )لفظ كمعُب(
ٛبامها، فالداللة بذاهتا تقـو إكجعل غاية ىذه العناصم ٙبقيقها ك  ،الداللة النهائية، بمبط رل لناصم الىغة بالداللة

كال ٲبكن ضبطها إال بالتدقي  فيهما كمعمفة لواص رل منهما، فبل ٲبكن  ،لى  ٙبديد العبلقة بْب الداؿ كا٤بدلوؿ
ٔب ممجع تقودنا إلنتوصل  ،ممتبطا باتول الذىِب الذم ٰبدد ا٤بدلوؿ ،ؿ الىغوم لما ٰبيط بو من أحواؿلزؿ الدا

 : 4ما يعرب لنو دم سوسّب بالعبلقات الىسانية الٍب اقتضي ٥با ثبلثة شمكطأك  ،ليو الكىمات ا٤بنظومةإ
 .ف تكوف ا٤بادة الىسانية دالة لى  ا٤بعُبأ -1
  .٦بتمع لسا٘ب يفهمها أف تكوف مستعمىة ُب -2
 .ٔب نظاـ من العبلمات الىغويةإف تنتمي أ -3

 التإب: وكجاء ٙبديد العبلقة بْب العبلمة الىسانية كا٤بدلوؿ لى  النح
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بل مدررات ذىنية  ،ماديا ٧بسوساليو بعد ٙبديد ا٤بعا٘ب فبل يكوف لا٤با لغويا، كال شييا إما يتوصل "وىكا٤بمجع 
كرذا العناصم السابقة الذرم لتحديده، كاستحضار ا٤بمجع ٲبم غالبا لرب  ،ليها من لبلؿ ا٣بطاب الىغومإنتوصل 
  .1"ا٤بدلوؿ

 ة اإلفرادية:الصّْيغالتنوعات الداللية في 
لىسانيوف الصوت ا٤بنطى  التواصل بْب البشم يكوف نتيجة لمىيٍب اإلرساؿ كاالستقباؿ، كقد الترب اإف  

ًات الٍب تطمأ لى  األلفاظ ٩با يؤدم  أساس التىوينات وىيغ ا٤بنطوؽ، فهؿ لكل تمريب لغوم لتوصيل كتبك األ كالتغىّب 
لة اإلٰبائية ٥بذه الصٍّيغ، فتصيب ىذه الت حو الت الٌصوتية كالداللية ا٤ببا٘ب اإلفمادية  ما يعمؼ أك إٔب تنوع ُب الد الى

غة الصمفية كالٍب ىي شكل الكىمة كمادهتا األصىية الٍب تتكوف منها، كتعدد استعماالهتا ٩با أد ل إٔب تعدد بالصٍّي
دالالهتا، ليضاؼ لبياف معا٘ب الصٍّيغ ا٤بعجمية بياف معانيها دالل كلارج السٍّياؽ، فيتضح كٔببلء التدالل 

لة بعدما ٰبىد ث من تغيّب لى  كزف كشكل الصٍّيغة بالنظم إٔب تعامل الصوت  كالتكامل بْب لىم الصمؼ كلىم الد الى
 معها.
كهتيية الشيء يعِب بناؤه كتشكيىو  ،2"هتيية الشيء لى  مثاؿ مستقيم"ي ا٤بفهـو الى غىوم ى ُب ة:الصّْيغ/ مفهـو 1

 كال ٱبتىف مفهومها ُب االستعماؿ فهي ٗبعُب .3"ىذا الشيء حسن الصٍّيغة ؛ أم حسن العمل"حيث نقوؿ: 
ا٤بماد من أبنية الكىمة، كزهنا، كصيغتها، كىييتها الٍب ٲبكن أف " :ا٤ببِب، كُب حديث ابن ا٢باجب لن أبنية الكبلـ

 . 4"يشاررها فيها غّبىا، كىي لدد حمكؼ ا٤بمتبة كحمراهتا
يغ الصمفية ٗبا فا٤بادة الى غىوية أصل كفمكلها الصٍّ "فجاء معُب الصٍّيغة ممتبطا ٕبمكؼ الكىمة كحمراهتا، كلىيو  

ا ٚبضع لو بعد انتظاـ صوامتها  فيها من أ٠باء كأفعاؿ كصفات، كقد ٰبىد ث لىط بْب الصٍّيغة كا٤بيزاف، غّب أىهن 
معُب الط ىىب ... كغّبىا من ا٤بعا٘ب، فالصٍّيغة ٚبصص ا٤بعُب أك ا٤بفعولية أك كٙبديدىا لىمعا٘ب؛ رمعُب الفالىية، 

لىميزاف لىتفمي  بينها كبْب باقي الصٍّيغ، فصيغة )استفعل( تفيد معُب الط ىىب، ٫بو:  كبعد تشكيىها النهائي ٚبضع
مبُب "م بقولو: ك . كُّذا أشار أٞبد ا٢بمبل5")استغفم، اسَبحم(، رما تفيد معُب االستعماؿ، ٫بو: )استخدـ(

اف معينة ك٧بددة، ٤با يدكر ٖبىدىم كما صمُب ٲبثل القولب الٍب يصٌب فيها الصمفيوف ا٤بادة الى غىوية ليدلوا ُّا لى  مع

                                                           

 .59ا٤بمجع نفسو، ص -1
 .32ص 3الىغة، ابن فارس، ج مقاييس -2
 .443، 442ص 8لساف العمب، ابن منظور، ج -3
 .2ص 1شمح شافية ابن ا٢باجب، رضي الدين األسَباباذم، ج -4
 .8ـ، ص2010التحوالت الصوتية كالداللية ُب ا٤ببا٘ب اإلفمادية، سعاد بسناسي، لآب الكتب ا١بديد لبناف -5
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مبُب صمُب يناط بو بياف الصورة الٌصوتية النهائية الٍب آلت  وتتف  لىيو أذىاهنم كأفكارىم. أما ا٤بيزاف الصمُب فه
 .1"إليها ا٤بادة الى غىوية

ؿ الَب ريب الى غىوم، يتفقاف لى  االٙباد لند ٙبديد دالالت معينة من لبلكٮبا " ،فالصٍّيغة شكل كا٤بيزاف تشكيل
فهذا الشكل كالتشكيل ينتجاف كينتظماف ٗبزيج ممتب بأحكاـ من الص وىاًمت كالصوائت ليعطي صيغا كمباف 

 . 2"صمفية، كىي ما تعِب ٗبفهـو لاـ الصٍّيغة اإلفمادية
لة الصم   لة ببنية الكىمة كصيغتها لتحديد معناىا، كغالبا ما تطى  الد الى لى  لْب الصٍّيغة،  فيةكتمتبط الد الى

 ة أنواع: حىد ثية، ذاتية، كصفية.غّب أىف  البناء اإلفمادم لو ثبلث موقعيات: بداية ككسط كمنته ، كالصٍّيغة اإلفمادي
،  :َبتبط داللة الصٍّيغة ا٢بىد ثية ٗبوقعية الوسط دائما )فػىعيلى، فىًعلى، فػىعىلى(، فالضم يدؿ لى  الثبات؛ مثل"ف )رىمـي

لة ممتبطة  ، كالفتح حياد، ٫بو: )رتب، كقمأ(.)حزًف، كمًمض( :(، كالكسم لى  الزكاؿ؛ مثلكشىميؼ كتأٌب الد الى
ببداية الصٍّيغة الوصفية، ٫بو: )الًقٍسط(؛ ٗبعُب العدؿ، ك)القىٍسط(؛ ٗبعُب ا١بور، ك)القيٍسط(؛ لود الطيب، كفيها 

 :3قاؿ قطمب
 بًاٍلًقٍسطً  كىٓبىٍ يىزًفٍ  *   طىػارىحىًِب بًالًقٍسطً 

يطىي بً   *ُب ًفيًو طىٍعمي اٍلقيٍسًط  
 كىاٍلعىٍنربىً ا٤ب

(، كتقىيبات و كاألمم نفسو ُب ا٤بشتقات، ٫ب  ربى رب، ك٦بي ا٠بي ا٤بمء )فىعىة، كًفعىة(، ككسط ا٤بشتقات ، ٫بو: )٦بي
 .4"حكل، لكح، حكل، حىك، ٢بك، رىحمفية تمتبط بنظاـ الَبتيب، ٫بو: االشتقاؽ كىي صيغ ص

ثية  ية:حىدَّثة الالصّْيغ/ 2 طمؼ  والعنصم األساسي ُب بناء ا١بمىة العمبية، كى وما يعمؼ بالفعل كىأك الصٍّيغة ا٢بىد 
رناية لن رل أك  )فػىعىلى(، ك)الفعل(، بكسم الفاء دليل لى  حمرة اإلنساف، اإلسناد فيها، كرىمة )ًفٍعله(، مصدر لػ
 .5ػ)ػمنع(ر   لمل متعد، كبالفتح مصدر )فػىعىلى(؛

 

                                                           

 .18ـ، ص1/1998ك م، ٙبقي  لبد ا٢بميد ا٥بنداكم دار الكتب العىمية بّبكت طشذل العمؼ ُب فن الصمؼ، أٞبد ا٢بمؤل -1
دراسة لسانية لىمبا٘ب اإلفمادية ُب حكاية العشاؽ ُب ا٢بب كاالشتياؽ مد بن بماىم، سعاد بسناسي، دار أـ الكتاب مستغاٖب  -2

 .13ـ، ص2015ا١بزائم
 .62ـ، ص1978عمبية لىكتاب ليبيامثىث قطمب، ٙبقي  كدراسة رضا السويس، الدار ال -3
 .31ـ، ص2003الداللة اإلٰبائية ُب الصيغة اإلفمادية، صفية مطهمم، اٙباد الكتاب العمب دمش  -4
 . 3214القامس ايط، الفّبكزآبادم، ص -5
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ما دؿ لى   ونقاص من قيمة االسم، فالفعل ىاالسم، فهذا "التقدـ ال يعِب اإل كإذا تقدـ حديث الفعل لن
، كىذا ا٢بىد ث ناتج لن الذ ات، كىذا ما جعل القدماء يولوف اىتمامهم بدراسة 1"حىد ث مقَبف بزماف ٧بصل

اتية غّب أىف  الفعل يأٌب ُب مقدمة ال أرثم ، ك 2"مصدر قوة لعوامل ألمل اشبهتو فعمىت لمىو وعوامل، فهالصٍّيغ الذ 
العوامل تأثّبا ُب باقي لناصم ا١بمىة العمبية، فّبفع الفالل، ينصب ا٤بفعوؿ، كغّبه من الفضبلت را٤بفاليل كا٢باؿ 

 كغّبىا.
، كالفعل 3"قدرامأك اىما ، ظمتألماأك روف لمىو ال يتأثم سواء جاء متقدما "كما يعطي األسبقية لىفعل  

كالتطور ُب  وّب حقيقي لن ا٢بياة، كتزداد األ٭باط ا٢بمرية مع النمألىن و ممرز ا٢بمرة، ك"ا٢بمرة تغييمتبط با٢بياة 
كالفعل ىو أساس إليضاح لمل اإلنساف، كالشاىد األكؿ لىيها، فيقاؿ: "شهادة الفعاؿ لّب من شهادة  .4"ا٢بياة

 .5المجاؿ"
ما دؿ  لى  حىد ث مقَبف بزماف، كالزمن من أىم ا٣بصائص الٍب ٚبتص و نا لىفعل؛ فهكرما سب  ُب تعميفات 

 ُّا األفعاؿ. ٩با ٯبعىها تنقسم إٔب تقسيمات تمتبط بالىفظ كا٤بعُب، كيظهم جىيا تأثّب الصوت فيها.
. فنجده ٧بصورا 6"الزماف، اسم لقىيل الوقت كرثّبهأك الزمن "وتعددت مفاىيم الزمن، فهلقد  ي:حىدَّثالزمن ال-3

، الىيل كالنهار الناتج لنو تعاقباألرض حوؿ نفسها  زمن با٢بمرة الفىكية كٙبدد بدكرافُب الوقت، رما اقَبف ال
كينقسم ، الفصوؿ من شتاء كربيع كصيف كلميفحوؿ الشمس لتحديد  كتقديمه بالزمن السالي، كدكراف األرض

موجود بوجود حمرة الفىك، كحمرة الكمة األرضية كالسنة  وإٔب ماض كحاضم كمستقبل، فه الزمن ُب العمـو
 .7الضوئية، كغّبىا من ا٤بفاىيم العىمية ا٤بمتبطة ٗبفهـو لمىي لىزمن

                                                           

 1ـ، ج1983لعىمية بّبكتاإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ، اآلمدم، مماجعة كتدقي  ٦بمولة من العىماء ٙبت إشماؼ الناشم، دار الكتب ا -1
 .83ص

 .161تقدٙب كتوجيو، مهدم ا٤بخزكمي، ص-ُب النحو العميب  -2
 .15ـ، ص2/1980الفعل زمانو كبنيتو، إبماىيم الساممائي، مؤسسة المسالة بغداد ط -3
، دار الغمب الطبالة كالنشم كالتوزيع الداللة كا٢بمرة، دراسة ألفعاؿ ا٢بمرة العمبية ا٤بعاصمة ُب إطار ا٤بناىج ا٢بديثة، ٧بمد ٧بمد دأك د -4

 .37ـ، ص2002القاىمة
ـ، 1/1979القاموس ايط، لىي بن ىادية، بىحسن بىيش، ا١بيبلٕب بن ا٢باج ٰبي، تقدٙب ٧بمود ا٤بعدم، الشمرة التونسية لىتوزيع تونس ط -5
 .785ص

 .199ص 13لساف العمب ابن منظور، ج -6
 .13، 12ية ُب ا٤ببا٘ب اإلفمادية، سعاد بسناسي، صيماجع التحوالت الصوتية كالدالل -7



 التنوعات الداللية للصوائت في المستوى األسلوبي                                 :لفصل الثالثا

4:7 

 

الفعل بِب "أما أزمنة الفعل فهي الىحظة الٍب كقع فيها الفعل، كىذا ما ذىب إليو سيبويو حْب أشار إٔب أىف   
يكوف االستثناء لبعض األفعاؿ؛ رالنواسخ، كبعض األفعاؿ البلزمة، "ك .1"رائن و٤با مض ، ك٤با يكوف، كما ى

حيث يمل بعض الباحثْب أىف  صيغة )فعيل( ا٤بضمومة العْب قد ال تأٌب فعبل بتماـ معُب الفعل، بل تدٌؿ لى  
قسما من ال يعترب الزمن "، ك2"البعد بعد القياـ ٕبمرةأك الصفة، ٫بو: )قميب كبعيد(، فتداٌلف لى  صفة القمب 

أقساـ الصٍّيغ اإلفمادية ا٢بىد ثية، لكنو موجود فيها، يتضح ٔببلء من لبلؿ أشكاؿ كىييات صوتية متف  لىيها 
كُب التعبّب اإلنسا٘ب فالكبلـ يكوف لما مض ، غّب أىف  اإلنساف يفكم ُب الفعل قبل اإلقداـ لىيو،  ،3"كمعَبؼ ُّا
فأما بناء ما ما بينو سيبويو: " وكى ،تبلؼ األزمنة ٚبتىف أبنية األفعاؿقائم بو، ٍب بعد انتهائو، فبال وكيصفو كى

دى كأما بناء ما ٓب يقع فإن و قولك بناء ما ٓب ينقطع كى عى كمىكىثى كٞبًي  .4"رائن إذا ألربت ومض  فذىىىبى ك٠بًى
أىف  الضمب اسم "بقولو:  فهذه األزمنة ىي ما أطى  لىيها النحاة ا٤باضي كا٤بضارع كاألمم. كأشار إليها ا٤بربد 

. ليؤرد لى  أىف  الزماف من التصاص الفعل، فيقوؿ: 5"لىفعل يقع لى  أحوالو الثبلثة: ا٤باضي كا٤بوجود كا٤بنتظم
ا رانت بالفعل " ، فيعىم أك كأما ظمكؼ الزماف فإهن  ا بنيت ٤با مض  منو ك٤با ٓب يأت، تقوؿ: جيتي كذىبتي ٔب، ألىهن 

 .6"من الدىم كإذا قىت سأجيء، كسأذىب، لىما أىن و فيما يستقبل من الدىم أىف  ىذا فيما مض 
لٌة الزمنية أما ابن السما   الفعل ما دٌؿ لى  معُب كزماف، "داللة معنوية حيث يقوؿ: ج فقد أضاؼ لىد الى

الصبلة رانت  يدٌؿ لى  أىف   .صى  زيد" ، ليمثل إٔب ذلك بقولو:7"كذلك الزماف إما ماض كإما حضم كإما مستقبل
يدٌؿ لى  الصبلة كلى  الوقت ا٢باضم، كا٤بستقبل،  .قولك: يصىي ورانت فيما مض  من الزماف، كا٢باضم، ٫ب

 .8"كلى  ذلك يكوف فيما يستقبل ،يدٌؿ لى  الصبلة .سيصىي و٫ب
فعاؿ ُب فأسب  األ"القاسم الزجاجي:  والنحاة التىفوا أم األزمنة األسب  لن غّبه، فمنو قوؿ أب غّب أىف   

ؿ أك ا٤بستقبل ؿ منهما أىف : ك ذلك قولْب: األيوضح السّباُب إف  ُب "، ك9"ا٤بمتبة ا٤بستقبل، ٍب ا٢باؿ، ٍب ا٤باضي
                                                           

 .12ص 1، جيبويوالكتاب س -1
 .48ـ، ص1/1973التصميف العميب من لبلؿ لىم األصوات ا٢بديث، الطيب البكوش، الشمرة التونسية لفنوف المسم ط -2
 .14التحوالت الصوتية كالداللية ُب ا٤ببا٘ب اإلفمادية، سعاد بسناسي، ص -3
 .12ص 1سيبويو، ج الكتاب، -4
 .214ص 3ا٤بقتضب، ا٤بربد، ج -5
 .176ص 3ا٤بصدر نفسو، ج -6
 .41ص 1ـ، ج1/1985األصوؿ ُب النحو، ابن السماج، ٙبقي  لبد ا٢بسْب القنىي، مؤسسة المسالة ط -7
 ا٤بصدر نفسو، ص نفسها. -8
 .85ـ، ص4/1982نفائس طاإليضاح ُب لىل النحو، أبو القاسم الزجاجي، ٙبقي  مازف ا٤ببارؾ، دار ال -9
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، كيكوف القميب إليو ُب الَبتيب ا٤بستقبل أكؿ األفعاؿ وأىف  ا٢باؿ ىاألفعاؿ ٍب ا٢باؿ ٍب ا٤باضي، كالقوؿ الثا٘ب: 
ار ا٤بستقبل افهيم ُب ٙبديد أسب  األزمنة، فا٤بمجع التماد الزمن ا٢باضم، بالتبمع التبلؼ ا٤ب"، ك1"كيىيو ا٤باضي

كيبق  ا٢باضم رتحقي  لتصور مستقبىي،  ،ا٢بقائ ، كا٤باضي أمم مقضي يعتمد رخربة ك٘بمبة تصور ال تبُب لىيو
لة الزمنية لؤلفعاؿ  .2"كتذرم لىماضي، كتبق  كظيفة ا٤بدررات العقىية إلدراؾ الد الى

ثية تبُب لى  ٦بمولة من العوامل،   ٥با: ا٤بادة؛ كىي ٦بمولة أك كزيادة لى  الزمن فإف  الصٍّيغة اإلفمادية ا٢بىد 
( الذم ى اكحالص وىاًمت الٍب تتكوف منها الصٍّيغة كتَب  أمم من )رأىل(، الذم يعترب  وما بْب صامت كاحد ٫بو: )رى

ى  فعل كفالل كقد يصل لدد صوامت الَب ريب اإلفمادم ٫بو: الحتوائو ل –بالنظم إٔب داللتو-يغة تمريبية ص
ثبلثة صوامت، كما زاد لنو تعترب صيغا مزيدة ارتسبت  و)سألتمونيها( إٔب لشمة صوامت، كا٤بتف  لىيو ى

 بالص وىاًمت الدالىة لىيها تنويعات كدالالت متعددة، فبكل زيادة معُب جديد، داللة جديدة.
دة لدالالت الصٍّيغة ا٢بىد ثية حمرة العْب، فالوظيفة األساسية ٢بمرة لْب الفعل ٙبديد كثا٘ب العوامل اد 

لة كتنولها، ك٢بمرة لْب الفعل نولاف  :3الد الى
 فعى  أساس التوزيع فهي ثبلثة أنواع ُب ا٤باضي )فتح: فعىل(، ك)رسم: فًعل(، ك)ضم: فعيل(. :توزيعي -2

ضارع، فىكل صائت ُب ا٤باضي ما يقابىو ُب ا٤بضارع؛ إذ يعترب ٦بموع : ليصبح لدد الصٍّيغ ستا ُب ا٤بتنويعي -3
 الصٍّيغ األصوؿ تسعا.

ة ممرز تعترب حمرة العْب ُب الصٍّيغ ا٢بىد ثي"َبتب لنها تنويع دالٕب ُب ا٤بضارع، إذ فأقساـ الصٍّيغ ُب ا٤باضي ي  
لة ك٧بور تنويعها لة لى  الثو الد الى أما الكسم فقد دٌلت  صاؼ.ك اب من األحداث كاأل، فقد التصت الضمة بالد الى

ًات كا٤بكتسبات كا٢باجات، رما تتصف الفتحة با٢بياة لْب الفعل ال تسكن بسبب صوٌب صمُب، ". ك4"لى  ا٤بتغىّب 
صمُب، فعند إسناده إٔب ضمائم المفع ا٤بتحمرة تسكن المو كجوبا لكماىة العمبية توإب أربع متحمرات، فبل تسكن 

 .5"السارنْبلتجنب التقاء 
ما قالو فيو سيبويو أىن و لفظ بِب  ومن دالالت الصٍّيغ ا٢بىد ثية دالالت الفعل ا٤باضي، دالالهتا لى  الزمن ا٤باضي كى

٤با مض ، كيكوف الفعل ا٤باضي دائما ُب مستهل ا٢بديث لن أقساـ الصٍّيغ الفعىية ُب دالالهتا لى  الزمن اللتباره 

                                                           

 ا٤بصدر نفسو، ص نفسها. -1
 .15دراسة لسانية لىمبا٘ب اإلفمادية، سعاد بسناسي، ص -2
 .16، صدراسة لسانية لىمبا٘ب اإلفمادية، سعاد بسناسييماجع  -3
 .17-16دراسة لسانية لىمبا٘ب اإلفمادية ُب حكاية العشاؽ، سعاد بسناسي، ص -4
 .165صيغة اإلفمادية، صفية مطهمم، صالداللة اإلٰبائية ُب ال -5
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جعل ىنمم فىيش يطى  لىيو اسم )الفعل التاـ( من لبلؿ رؤيتو الحتواء التصميف ُب ًب كانقطع، كىذا ما  فعبل
كقد ارتفت العمبية بصيغتْب فعىيتْب ")التاـ(، ك)غّب التاـ(؛ إذ يقوؿ:  كأطى  لىيهما تسمية العمبية زمنْب ال غّب

 .1"متصمفتْب متعارضتْب، كمن أجل ىذا ٓب يكن ُب العمبية سول زمنْب
يأٌب الثبلثي اَّمد لى  أبنية ثبلثة كىي: )فعىل، "٦بمد كمزيد، كل ا٤باضي إٔب ثبلثي ٦بمد كمزيد، كربالي ينقسم الفعك 

، ُب حْب تأٌب الفاء ا٤بفتوحة دائما بالتبار الفتحة ألف ٌب لْب الفعل لى  أحوا٥با الثبلثكفًعل، كفعيل(، فتأ
 ا٤بضارع ؿ، فػتأٌب مفتوحة ُب ا٤باضي، سارنة ُبا٢بمرات، ككجوب تغىّب ً حمرتها ُب الفعل من حاؿ إٔب حا

 حمرة الفاء ُب الفعل ا٤باضي الجتناب الىبس لند البناء لىمجهوؿ، فبل تضم فاء الصٍّيغة كا٤بستقبل، كال تتغٌّبً 
كتكسم لينها، كلـز  تغىّب ً حمرة فاء الفعل ُب ا٤بضارع نتيجة دلوؿ السواب  لىيو يىزمها الفتح بالتباره ألف 

ًىا قد يؤدم إٔب ثبلث صيغ مضمومةا٢ب )فػىعيلى، فػيعيلى، ًفعيلى(، كثبلث مفتوحة  مرات. رما أىف  حمرة الفاء كتغىّب 
٪بد ُب  فىم)فػىعىلى، فػيعىلى، ًفعىلى(، كثبلث مكسورة )ًفًعلى، فيًعلى، فىًعلى(، فيتكمر رل من الضم كالكسم كالفتح، كلىيو 

. كمع أىف  ا٤باضي ما دٌؿ لى  حىد ث ماض 2"ثة ا٤بعمكفة كا٤بستعمىة إٔب يومنا ىذاموركثنا الى غىوم سول األبنية الثبل
لة قد ينفيها السٍّياؽ لنجد لىفعل ا٤باضي دالالت زمنية تطغ  لى   بالنظم إٔب صيغتو الصمفية غّب أىف  ىذه الد الى

 :3ما يأٌب ٕب، كمن دالالتوك داللتو األصىية كىذا بوجود قمائن تعيده لن ا٤بعُب األ
قد ٪بد بعض الَباريب العمبية قد ألمجت الفعل ا٤باضي لن  داللة الفعل الماضي على االستقباؿ: -2

لة لى  االستقباؿ بوجود قمينة سواء رانت لفظية،  أىتىى أىٍمري اللًَّو فىبلى قولو تعأب: و معنوية، ٫بأك داللتو إٔب الد الى
تىٍستػىٍعًجليوهي 

اه الصمُب لى  كزف )فػىعىلى(، غّب أىف  السٍّياؽ الذم كردت فيو حيوٍّؿ إٔب ، فالفعل )أت ( ُب مبن4
نىا بًًو )سيأٌب(، كرذلك ُب قولو تعأب:  كىاللَّوي الًَّذم أىٍرسىلى الرّْيىاحى فػىتيًثيري سىحىابنا فىسيٍقنىاهي ًإلىى بػىلىدو مىيّْتو فىأىٍحيػىيػٍ
ري اأٍلىٍرضى بػىٍعدى مىٍوًتهىا كىذىًلكى النُّشيو 

5
 ،  فالفعل )أسقيناه( جاء بصيغة ا٤باضي لكنو ٗبعُب )نسوقو(؛ ليفيد داللة

 :6أما ُب قوؿ ا٢بطيية ا٤بستقبل.
 أىف  الوليد أح  بالعذر  *شهد ا٢بطيية حْب يىق  ربو  

                                                           

 .138-136ـ، ص2/1983العمبية الفصح  ٫بوبناء لغوم جديد، ىنمم فىيش، تمٝبة  لبد الصبور شاىْب، دار ا٤بشمؽ بّبكت ط -1
 .165الداللة اإلٰبائية ُب الصيغة اإلفمادية، صفية مطهمم، ص -2
 .170، 169يماجع ا٤بمجع نفسو، ص -3
 .1سورة النحل اآلية -4
 .9سورة فاطم اآلية -5
 .336ص 4هتذيب الىغة، األزىمم، ٙبقي  لبد ا دركيش، مماجعة ٧بمد لىي النجار، الدار ا٤بصمية لىتأليف كالَبٝبة، ج -6
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حي يمزؽ،  وفالفعل )شهد لى  كزف )فىًعلى( ُب ا٤باضي. أما داللتو فهي االستقباؿ، فقائل البيت كى 
 مستعمبل صيغة ا٤باضي، فيتضح معُب االستقباؿ من سياؽ البيت. -لىز  ٌكجىل  –ث لن موقفو أماـ ا يتحىد  
رما قد نىمس ُب بعض السٍّياقات الى غىوية دالالت صيغة )فػىعىلى( لفظا  داللة الفعل الماضي على الحاؿ: -2

اآٍلفى خىفَّفى اللَّوي عىٍنكيٍم كىعىًلمى و تعأب: لى  ا٢باؿ، كىذا رذلك بوجود قمائن لفظية كألمل معنوية، فنمل ُب قول
أىفَّ ًفيكيٍم ضىٍعفنا

ما داٌل لى  ا٢باؿ بالنظم 1 ، فنبلحظ الفعىْب )لفف(، ك)لىم(، كٮبا من أبنية ا٤باضي، غّب أهن 
 .2هإٔب السٍّياؽ العاـ لىَبريب كمن لبلؿ )اآلف( بالتباره قمينة لفظية ألزمت الفعل داللة ا٢باؿ دكف غّب 

كىكىافى اللَّوي عىلىى كيلّْ شىٍيءو قىًديرنا ُب قولو تعأب: (رافكنبلحظ داللة الفعل ) 
، فقدرة ا تعأب صفة 3

فا٤باضي ممتبط با٢باؿ كيسايمه ُب ىذه ا٢بالة. كقد الترب لىماء الببلغة لى  أف داللة "إ٥بية مستممة إٔب األبد، 
ا٤بواضع الى غىوية تنزيبل ٢بوادث ا٢باؿ منزلة حوادث ا٤باضي لئلشارة إٔب أىف   صيغة الفعل ا٤باضي لى  ا٢باؿ ُب بعض

 .4"حدكثها كاقع ال ٧بالة مثل حوادث ا٤باضي الٍب كقعت كأصبحت حقائ  كاقعية
أشمنا إٔب أىف  صيغ الفعل اإلفمادية ٚبضع لعدة تىوينات صوتية،  الصرفية للفعل الماضي: الصّْيغدالالت  -3

ا ٱبص الوظيفة؛ فتتنوع الَب ريب ثبلثية كغّب ثبلثية، كمن حيث لناصمىا صحيحة كمتعىة. أما فيم فهي من حيث
الىم أىن و يكوف رل ما تعداؾ إٔب غّبؾ لى  ثبلثة أبنية: لى  "كمتعدية، كىذا ما أثبتو سيبويو بقولو:  بْب الزمة

ل، كلقم يىقم. كىذه األضمب تكوف ضمب يضمب، كقتل يقت وفعل يفعل، كفعل يفعل، كفعل يفعل، كذلك ٫ب
ك٤با ال يتعداؾ ضمبه رابع ال يشمرو فيو ما  جىس ٯبىس، كقعد يقعد، كررن يمرن. وفيما ال يتعداؾ، كذلك ٫ب
 .5"رـم يكـمو يتعداؾ، كذلك فعل يفعل ٫ب

ثية بناءتدرس الصٍّي كىذا ما لمفو اىد ثوف بالقوالد التوليدية كالتحويىية ُب الىغة العمبية، حيث   لى   غة ا٢بىد 
 :6ثبلث نقاط، كىي

                                                           

 .66سورة األنفاؿ اآلية -1
 .89ـ، ص1997م كالتوزيع مصمدراسة داللية لؤلفعاؿ الواردة، لبد الكمٙب بكمم ، دار الفجم لىنش-يماجع الزمن ُب القمآف الكمٙب  -2
 .27سورة األحزاب اآلية -3
 .51، 50ص 1التعبّب الزمِب لند النحاة العمب، لبد ا بولىخاؿ، ديواف ا٤بطبولات ا١بامعية ا١بزائم، ج -4
 .38ص 4الكتاب، سيبويو، ج -5
يشاؿ زرميا، ا٤بؤسسة ا١بامعية لىدراسات كالنشم كالتوزيع بّبكت ا١بمىة البسيطة، م-يماجع األلسنية التوليدية كالتحويىية كقوالد الىغة العمبية  -6
 .66ـ، ص2/1986ط



 التنوعات الداللية للصوائت في المستوى األسلوبي                                 :لفصل الثالثا

511 

 

الٌصوتية الٍب ٙبدد ريفية النط  با٤بفمدة ا٤بعجمية التمادا لى  لصائصها الٌصوتية أك السمات الفونولوجية  -
 ك٨بارج األصوات ا٤بؤلفة لو.

 السمات الَب ريبية اددة لىفيات الكبلمية ٗبوافقتها لتحىيل الَباريب الى غىوية. -

 لداللية الٍب ٙبدد داللة ا٤بفمدات.السمات ا -

معتمدين لى  تىوين الوزف  ،قد كضع لىماء الصمؼ أصوات ا٤بيزاف كقابىوىا بأصوات ا٤بوزكففكلىيو         
كتنويعو، كقد التمدكا لى  كسط الصٍّيغة الثبلثية كُّذا تولدت صيغ ٨بتىفة الوسط التمادا لى  الصوائت العمبية 

، 1"لىثبلثي ا٤بمد ثبلثة أبنية: فعىل، كفًعل، كفعيل"ر إليها ابن ا٢باجب بصورة مباشمة، كقاؿ: الثبلثة، كىي الٍب أشا
، كتنوع دالالت  أك مكسور، أك العْب فيها مفتوح،  حمرةفكانت الصٍّيغ الفعىية ُب الزمن ا٤باضي بتحديد  مضمـو

 :2رل منها حسب ما يمد فيو من سياقات الكبلـ، كقد تأٌب رما يىي
، كقػى كىي أرثم الصٍّيغ كركدا، كمنو ا٤بتعدٍّم الذ فعىل:        بلـز الذم مثل لو تىلى(، كالم مثل لو سيبويو بػ)ضىمىبى

، قػىعىدى(، كأرد لى  رثمة شيولو ُب الكبلـ بقولو: بػ ا راف فعل رذلك؛ ألىن و أرثم ُب الكبلـ، فصار فيو ")جىىىسى كإ٭ب 
، معىبل رثمة 3"أرثم من فىًعلى، كىي فيما ال يتعدل أرثم، ٫بو: قػىعىدى كجىىىسى  فيما تعدل فػىعىلى ضمباف، أال تمل أىف  

عىل( فػى استعماؿ الصٍّيغة بفتح العْب إٔب لفة صائت الفتحة مقارنة بصائٍب الكسم كالضم، كأرد رثمة كركد صيغة )
 األسىوب القمآ٘ب، حيث ا األرثم شيولا ُبأىهن  ٔب توصل إحيث إبماىيم أنيس من لبلؿ إجمائو لعىمية إحصائية 

. 4فعبل بصيغة )فًعل( (35)، كحوإب من األفعاؿ ا٤باضية بصيغة )فػىعىلى( (218)القمآف الكمٙب ٰبوم  أىف  توصل إٔب 
ُب رل من ا٢بمرات قصّبىا  (571)نسبة شيوع الفتحة ُب الىغة العمبية حوإب "كأثبت من لبلؿ دراساتو أىف  
قد يمجع شيوع الفتحة إٔب طبيعة ٨بمج ". ك5"(257)، كالضمة حوإب(295)ة حوإب كطويىها، ُب حْب أىف  الكسم 

الصوائت العمبية ُب جهاز النط  البشمم، فالىساف يمتفع مع الضم، كينكسم مع الكسم، كىذا ما ٯبعىها صوتْب 
كسم، فالضمة الأك الضم، و متضادين، ُب حْب توسط الفتحة بينهما، فاتسالها ٯبعىها منطى  ا٢بمرة سواء ٫ب

                                                           

 .67ص 5شمح الشافية، المضي، ج -1
دراسة ٙبىيىية كتقوٲبية، دراسة األبنية اإلفمادية، صفية مطهمم، لبد القادر سكماف، أٞبد مطهمم، -يماجع مادة الصمؼ ُب أقساـ الىغة العمبية  -2

 .4ـ، ص2012بيب زٞبا٘ب، ٨بتارية بن قبىية، ٨بترب الَبٝبة كا٤بنهجية جامعة كىماففاطمة الزىماء ح
 .104ص 4الكتاب، سيبويو، ج -3
 .52ـ، ص7/1985يماجع من أسمار الىغة، إبماىيم أنيس، مكتبة األ٪بىو ا٤بصمية القاىمة ط -4
 ا٤بصدر نفسو، الصفحة نفسها. -5
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رتاف متقاربتنا، بينما االنتقاؿ من الكسمة إٔب الضمة اك رتاف متبالدتاف، كالفتحة كالكسمة متجاك كالفتحة متج
 .1"يستدلي الصعود، بينما االنتقاؿ من الضمة إٔب الكسمة يستدلي ا٥ببوط، ٩با يستدلي صعوبات ُب النط 

 :2العْب رما يأٌبكتأٌب دالالت الصٍّيغة اإلفمادية )فػىعىلى(، بفتح 
لة لى  حكاية ا٢بىد ث، كيقصد بو أىف  الفعل ال يأٌب لتحديد معُب لفظ مقمد، بل لتحديد معُب ٰبمىو  -2 الد الى

كىطىبىعى اللَّوي ﴿ قولو تعأب: والفعل )لىتىمى(، كالذم يعِب )كضع لاٛبة(، كمثىو الفعل )طىبىعى(، ٫بو الَب ريب بأرمىو،٫ب
3هيٍم الى يػىٍعلىميوفى عىلىى قػيليوًبًهٍم فػى 

.  

لة لى  حالة فسيولوجية، ٫ب -3 مىٍن حىيَّ عىٍن بػىيػّْنىةو  كىيىٍحيى قولو تعأب:  والد الى
لٌة لى  4 ، فجاء الفعل )حي( لد الى

 أىف  ا٢بياة لى  البينة ىي ا٢بياة ا٢بقة.

لة لى  حالة سيكولوجية، حيث يدٌؿ الفعل لى  ا٢بالة النفسية، ٫ب -4 الًَّذم يػينػىزّْؿي  وكىىي و تعأب: قول والد الى
 )قػىنىطى( دٌؿ لى  ا٢بالة النفسية لصاحبو. فالفعل، 5﴾ااٍلغىٍيثى ًمٍن بػىٍعًد مىا قػىنىطيو 

لة لى  االضطماب ، ٫ب -5 ( ُب قولو تعأب: و الد الى 6يػىٍوـى تػىٍرجيفي اأٍلىٍرضي كىاٍلًجبىاؿي الفعل)رىجىفى
. 

لة  -6 فػىلىمَّا أىفىلى قىاؿى الى أيًحبُّ اآٍلًفًلينى لى(؛ ٗبعُب التف ، لقولو تعأب:أىفػٍعى الفعل ) ولى  االلتفاء، ٫بالد الى
7. 

لة لى  الفماغ  -7  .8﴾تًٍلكى أيمَّةه قىٍد خىلىتٍ ﴿الفعل )لى ( ُب قولو تعأب:  والزكاؿ، ٫بك الد الى

( ُب قولو تعأب: -8 لة لى  الصوت  ُب الفعل )نىطى ى  .9﴾قيوفى مىا لىكيٍم الى تػىٍنطً ﴿ الد الى

لة لى  األلذ، لقولو تعأب:  -9 ـى ًمٍن ظيهيورًًىٍم ذيرّْيػَّتػىهيمٍ ﴿الد الى ًإٍذ أىخىذى رىبُّكى ًمٍن بىًني آدى لقولو  ، كا٤بنح10﴾كى
لٌة لى  منح ا اسنْب جزاءىم.11﴾كىكىذىًلكى نىٍجًزم اٍلميٍحًسًنينى ﴿تعأب:   ، فالفعل )جىزىل( لىد الى

                                                           

 .46ية، صفية مطهمم، صالداللة اإلٰبائية ُب الصيغة اإلفماد -1
 .43ـ، ص1971يماجع أكزاف الفعل كمعانيها، ىاشم طهفبلش، مطبعة اآلداب بغداد -2
 .93سورة التوبة اآلية -3
 .42سورة األنفاؿ اآلية -4
 .28سورة الشورل اآلية -5
 .14سورة ا٤بزمل اآلية -6
 .76سورة األنعاـ اآلية -7
 .134سورة البقمة اآلية -8
 .92ت اآليةسورة الصافا -9

 .172سورة األلماؼ اآلية -10
 .84سورة األنعاـ اآلية -11
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لة لى  األرل م -:  .1﴾فىذىريكىىا تىٍأكيٍل ًفي أىٍرًض اللَّوً  ﴿:قولو تعأب ون الفعل )أرل(، ٫بالد الى

لة لى  الظىم كااللتداء، ٫ب -21 بيوي ﴿قولو تعأب:  والد الى  .2﴾قىاؿى أىمَّا مىٍن ظىلىمى فىسىٍوؼى نػيعىذّْ

لة لى  ا٥بدكء كالسكوف، ٫ب -22 مىا خىبىٍت زًٍدنىاىيٍم كيلَّ ﴿ الفعل )لىب(؛ ٗبعُب سكن كىدأ ُب قولو تعأب: والد الى
 .3﴾سىًعيرنا

لة لى  أىف  ا٤بفعوؿ قد أنالو الفالل، كىذا من لبلؿ اشتقاؽ الفعل من االسم، كى -23 ما اتف  من أ٠باء  والد الى
 :4األلياف الثبلثية؛ مثل ٢بمو كٜبمه كلبنو. كمنو قوؿ الشالم

 البن اه راغيأك ٛبمناه ٛبما   *إذا من ٓب نٍقًم ا٤بضاؼ ذبيحة  
كىي صيغة مكونة من ثبلثة مقاطع، يتوسطها صائت الكسمة، منو البلـز كا٤بتعدٍّم، كمن العىماء من  فىًعلى: -ب

يان، : و، ٫ب5التربه من البلـز دكف ا٤بتعدٍّم، كمنهم ابن ا٢باجب )سقم، كممض(، غّب أىف  سيبويو قاؿ بوركده متعدٍّ
، كلىًىمى(، غّب أىف  البلـز منو ي: ٫بو من ك . 6فوؽ ا٤بتعدٍّم، كىذا ما جعل ابن ا٢باجب يقتصم لىيو ُب حديثو)شًمبى

 :7الٍب ذرمىا العىماء ما يىيدالالت صيغة )فىًعلى( اإلفمادية 
لة لى  العىل كاألمماض، كُب ىذا قاؿ ابن ا٢باجب -2  .8"سًقم، كمًمضى  وكفىًعلى تكثم فيو العىل...٫ب: "الد الى

لة لى  ا٢بزف ٫ب -3  حىزًفى(.الفعل ) والد الى

لة لى  األلواف كالعيوب، فكل ما دٌؿ لى  لوف   -4 لة أك الد الى ليب فيدلل ضمن ىذه الدالالت، فتكوف الد الى
لة لى  رل العبلمات الظاىمة لىعيوب ُب : ولى  األلواف، ٫ب (، كالد الى ، كلىوًرى (، كالعيوب، ٫بو)حىًدبى ، شًهبى مى )ٞبًى

. 9انشقت شفتو السفى ، ك)صىع(، ك)ىضم(؛ أم انضم جانباه كضممت بطنوألضاء ا٢بيواف؛ مثل )شىَبى(؛ ٗبعُب 

                                                           

 .73سورة األلماؼ اآلية -1
 .87سورة الكهف اآلية -2
 .97سورة اإلسماء اآلية -3
 أساس الببلغة، الز٨بشمم، مادة ٜبم. -4

 .71ص 1يماجع شمح الشافية، المضي، ج 5-
 ا٤بصدر نفسو، الصفحة نفسها. -6
 . 48اإلٰبائية ُب الصيغة اإلفمادية، صفية مطهمم، صيماجع الداللة  -7
 .71ص 1شمح الشافية، المضي، ج -8
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، غّب أىن و قد حزاف كاألفماح كالعيوب كاأللواف. كما ٲبكن قولو أىف  لمـو دالالت صيغة )فىًعلى( ىي العىل كاأل1بطنو
 :2تمًد دالالت ألمل ُب السٍّياقات منها

لة لى  حالة سيكولوجية؛ رالضي   -2 ، 3﴾كىأىًذنىٍت ًلرىبػّْهىا كىحيقَّتٍ ﴿قولو تعأب:  وا٥بواف، ٫بأك اليأس أك الد الى
عى(. وفالفعل )أًذفى( مشت  لن األذف، كى  ٗبعُب )٠بًى

لة لى  حالة بيولوجية؛ رالظمأ،  -3  .4﴾كىأىنَّكى الى تىٍظمىأي ًفيهىا كىالى تىٍضحىى﴿قولو تعأب:  والكرب، ٫بأك الد الى

ية منها تأٌب بدالالت توضح لبلقة كأشمنا إٔب أىف  غالبية األف       عاؿ بصيغة )فىًعلى( تأٌب الزمة، غّب أىف  ا٤بتعدٍّ
 :5الفالل با٤بفعوؿ، كمن ىذه الدالالت ما يأٌب

لة لى  لبلقة أٯبابية بْب الفالل كا٤بفعوؿ، رأف يكوف تأثّب الفعل بواسطة الفالل لى  ا٤بفعوؿ، ٫ب -2 قولو  والد الى
 .6﴾شىاءي كىيػىٍرحىمي مىٍن يىشىاءي يػيعىذّْبي مىٍن يى ﴿تعأب: 

لة لى  لبلقة سىبية بْب الفالل كا٤بفعوؿ؛ رَبرو إياه مثبل، ٫ب -3 فػىلىٍن أىبٍػرىحى اأٍلىٍرضى حىتَّى ﴿قولو تعأب:  والد الى
 .7﴾يىٍأذىفى ًلي أىًبي

لة لى  لبلمة االحتواء؛ راحتواء الفالل لىمفعوؿ، ٫ب -4  .8﴾ٍرؽي يىٍخطىفي أىٍبصىارىىيمٍ يىكىادي اٍلبػى ﴿قولو تعأب:  والد الى

 .8﴾أىٍبصىارىىيمٍ 

؛ فهي تدٌؿ لى  صفات لىقت مع اإلنساف كطبع لىيها، ٩با 9"تأٌب ىذه الصٍّيغة ألفعاؿ الطبائع"كفػىعيلى:  -ج
ضمبه رابع ال يشمرو فيو ما "جعىو يمد دائما الزما؛ ألىف  لىيقة اإلنساف الزمة لصاحبها، كُب ىذا قاؿ سيبويو أىن و 

يان ، كليس ُب الكبلـ فعىتو ـي مي كٍ يى  ـى مي رى و ٫ب ٍفعيلي،يػى  لى عي يتعداؾ، كذلك فػى  ألىن و جاء ُب ربلمهم لىهيية "، كذلك 10"متعدٍّ

                                                           

 .73ا٤بصدر نفسو، ص -1
 .49الداللة اإلٰبائية ُب الصيغة اإلفمادية، صفية مطهمم، ص -2
 .5سورة االنشقاؽ اآلية -3
 .119سورة طو اآلية -4
 .50مم، صالداللة اإلٰبائية ُب الصيغة اإلفمادية، صفية مطه -5
 .21سورة العنكبوت اآلية -6
 .80سورة يوسف اآلية -7
 .20سورة البقمة اآلية -8
 .74ص 1شمح الشافية، المضي، ج -9

 .38ص 4الكتاب، سيبويو، ج -10
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. كىذه الصٍّيغة أقل كركدا من سابقتيها، 1"الٍب يكوف لىيها الفالل ال لشيء يفعىو قصد الغّب، ٫بو: شىميؼى كظىميؼى 
ا ٤ب"كجعل الضم فيها ٤بناسبة لىخىقة ؛  ا رانت لىقة كطبيعة كصاحبها مسىوب االلتيار جعل الضم لبلمة ألىهن 

، كيمجع ضآلة صيغة )فػىعيلى( لىخصائص النطقية لىضمة، فكوهنا لىقية منغىقة تستوجب استدارة الشفتْب 2"لىخىقة
ما، الشفتْب جعىها أثقل نطقا من باقي الصٍّيغ، كتأٌب ىذه الصٍّيغ ا٤بضمومة العْب لىطبائع كالسجايا، تأٌب الزمة دائ

لٌة لى  ا٥بيية الٍب يكوف لىيها الفالل كىي أفعاؿ إجبارية بالتبارىا لىقة كطبيعة ُب صاحبها، كىذا ما  تأٌب لىد الى
م  الـز االنضماـ الشفتْب و الضم، كىو أرادكا ا٤بناسبة بْب الىفظ كا٤بعُب فأتوا ٕبمرة فيها الىزـك كى"ألزمو الضم؛ أم أىهن 

لٌة "ك .3"زىااك ا الزمة لفالىها، كال بتجلتناسب معناىا لزكما، فإهن   قد تتعدل الصٍّيغة اإلفمادية فعيل إذا رانت لىد الى
 .4"التحويلأك لى  التضمْب 

، 5"أف تتضمن الكىمة معُب رىمة ألمل، كمنو قو٥بم: )رحيبتك الد ار(؛ أم رحبت بك"أم  التضمين: -2
ا لداه لتضمنو معُب توسع؛ أم كسعتكم الدار"يقاؿ:  ٔب أفك فتضمنو معُب )كىًسعىت(، كيمل األزىمم أىف  األ ، 6"إ٭ب 

رانت ىذيل تعديها إذ رانت تقبل التعدم ٗبعناىا، كمنها قوؿ لىي بن أيب طالب: )أف  بشمان قد طىىيعى اليمن "ك
 .7"بضم البلـ؛ أم بىغ(

بتك الدار(، )رحبت بك(، كلكثمة أصل: )رح"غّب أىف  ابن ا٢باجب ٓب يقبل ُّذا القوؿ كالتربه شاذا، حيث أىف  
يان بصيغة )فعيل( غّبه استعمالو حذفت الباء، فاستعمالو يان شذكذا حيث أىن و ٓب يأت متعدٍّ  .8"متعدٍّ

)فًعل(، كىذا أك كذلك بتحويل الصٍّيغة من باب إٔب باب آلم، رنقل باب )فعىل( إٔب باب)فعيل(،  التحويل: -3
(؛ إذ يمل سيبويو : ٫بو ما يطمأ لى  الصٍّيغ ا٤بعتىة العْب ( من )فػىعىىتي (، كأصىها )فعيىتي )باع، كقاؿ(، فنقوؿ: )قىتي

ا حولت لتغيّب حمرة الفاء لن حا٥با (، فنقىت 9أىهن  (، )بػىيػىٍعتي (، كأصل )ًبٍعتي (، )قػىوىٍلتي ، كلىيو فأصل )قػيٍىتي
( ألفا لتحمرها كانفتاح ما قبىها تىحذؼ  لتجنب التقاء السارنْب الـ الفعل، كنيًقلى صائٍب الكسمة كالضمة  -)قػىوىٍلتي

                                                           

 .21ص 1ا٤بنصف، ابن جِب، ج -1
 .44ق، ص1310شمح الشافية، ا١باربمدم، دار لىطبالة القاىمة -2
 .74ص 1ج شمح شافية ابن ا٢باجب، المضي، -3
 .53،  52الداللة اإلٰبائية ُب الصيغة اإلفمادية، صفية مطهمم، ص -4
 .74ص 1شمح شافية ابن ا٢باجب، المضي، ج -5
 .76، 75ا٤بصدر نفسو، ص -6
 .44شمح الشافية، ابن ٝبالة، ص -7
 .76ص 1شمح شافية ابن ا٢باجب، المض ، ج -8
 .340ص 4يماجع الكتاب، سيبويو، ج -9
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(، كىذا ما لىىو ابن جِب بقولو:  (، ك)ًبٍعتي م أرادكا أف يغّبكا حمرة الفاء "إٔب فاء الفعل لتصبح الصٍّيغتاف )قػيٍىتي ألىهن 
. كقد الَبض ابن ا٢باجب لى  ىذا المأم 1"لما رانت لىيو ليكوف ذلك داللة لى  حذؼ العْب كأمارة لىتصمؼ

، 2"ال لىنقل، كرذا باب بعتو واكالبنات  لبيافكأما باب سيٍدتيوي فالصحيح أىف  الضم "باب )سٍدتيوي(، فقاؿ:  المأم ُب
، فعى  حد تعبّبه فسيٍدتيوي ليست أصبل من باب فعيل، فػ)ػباب فػىعيلى ا٤بضمـو العْب كالفعل ا٤بكسور العْب ُب 2"بعتو

العْب، كال ضمكرة مىجية ٥بذا النقل، ال لفظية، كال  األغىب ٱبتص رل منهما ٗبعُب ٨بالف ٤بعُب فعىل ا٤بفتوح
 .3معنوية

 ة:الرُّباعية الصّْيغد/ 
رأينا التىوينات الٌصوتية ُب الصٍّيغة الثبلثية كتنوع حمرة العْب ُب الصٍّيغ الثبلث )فعىلى، فػىعيلى، فىًعلى(، إال أىف   

مْب ٧بمرة بالفتح ٣بفتها، ُب حْب تأٌب العْب سارنة لفصل الم بالي يأٌب مكونا من أربعة صوامت )فػىٍعىىلى( بفاء كال
، كٲبكن التصار أسباب إسكاف باقي 4"فالعمبية ال تقبل أربع حمرات متتالية ُب رىمة كاحدة"ا٤بتحمرات الثبلث، 

 :5إٔب ما يأٌب صوامت )فػىٍعىىلى(
 ؿ لعدـ جواز االبتداء بسارن.ك ال يسكن ا٢بمؼ األ -

(، فنتفأد ل التقاء : وف  الثانية تسكن لند اتصا٥با بضمائم المفع ا٤بتصىة ٫بٕب؛ ألى ك ال تسكن البلـ األ - )دىٍحمىٍجتي
 السكانْب.

 ال تسكن البلـ الثانية، لىزـك فتح آلم الفعل ا٤باضي؛ أم بناؤه لى  الفتح إذا ٓب تتصل بو ضمائم المفع. -

: وبالي اَّمد ُب داللتو لى  الزمن ا٤باضي، ٫بكلىيو قفد أٝبع العىماء لى  كجود بناء كاحد لىفعل الم         
 ، كيأٌب التكوين األساسي لىفعل الم بالي لن تطوره لن:6)دحمجتو، كدربح(

عل( متطور لن )طمب( صيغة )ف والقمبة، كىأك )طمطب(؛ ٗبعُب اضطماب ا٤باء ُب ا١بوؼ : وأصل ثبلثي، ٫ب" -
)بٍىطىحى( لن أك )فمقىعى( لن )فقىع( با٤بعُب نفسو،  تطور: ونونا(، ٫بأك الما أك  باستبداؿ الصامت ا٤بضعف )راء

( لن )جدؿ(؛ ٗبعُب )صمع( ٍندىؿى  .7")بىطىحى(؛ ٗبعُب غط  األرض بطبقة من ا٢بص ، ك)جى
                                                           

 .234ص 1بن جِب، جا٤بنصف، ا -1
 .79، 74ص 1شمح الشافية، المضي، ج -2
 يماجع ا٤بصدر نفسو، ص نفسها. -3
 .53ص 1شمح الشافية، ا١باربمدم، ج -4
 .57يماجع الداللة اإلٰبائية ُب الصيغة اإلفمادية، صفية مطهمم، ص -5
 .113ص 1يماجع شمح الشافية، المضي، ج -6
 .156 ،155العمبية الفصح ، ىنمم فىيش، ص -7
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( لن )مشىىخى(؛ ٗبعُب  وسينا(، ٫بأك الما أك  الثبلثي بإضافة )راءقد يكوف التطور بتوسيع صيغة "ك- تطور )مشىٍخىمى
)ياء( أك ( كاكيكوف تطور الصٍّيغة الم بالية بإدلاؿ )"، رما 1"ىبس( لن )لىب(؛ ٗبعُب )تشتت()افتخم(، ك)ل
، ك)ينسب(؛ القطعةلن )شقل(؛ أم كزف  زفر جد ك )شوقل(؛ ٗبعُب : وؿ؛ أم بعد فاء الفعل، ٫بك بعد الصامت األ

 .2"أم سار بالنميمة لن )نسب(
ن )قطماف(، كتكثم ىذه األفعاؿ باشتقاقها من أ٠باء )تىمذ( لن تىميذ، ك)قطمف( ل: وأصل ا٠بي، ٫ب"-

 .3"األصوات

(؛ أم أسمع ا٣بط ، ك)دندف( لن )دف (؛ : وأصل ثنائي، ٫ب"- )زفزؼ(؛ ٗبعُب ارتعد كجمل بكل قوتو لن )زؼ 
 .4"فلْب ٩با أصىو ثبلثي ثانيو كثالثو األصىياف متماثبلك با٤بعُب نفسو، كتكوف ىذه األبنية بتكمار الصامتْب األ

 .5"ٯبازصاغا من ممرب بدالي االلتصار كاإلقد يأٌب ا٤بكوف الم بالي م"ك-

 المزيدة كدالالتها:  الصّْيغج/ 
حشوا، أك الحقة أك تدلل لى  الصٍّيغ الثبلثية بأنوالها الثبلثة حمكؼ الزيادة، كتكوف ىذه الزيادة سابقة  

ما يسم  با٤بكوٍّف أك ما يسم  با٤بكوٍّف األساسي كالزيادة أك تمريبيا جديدا مكونا من البناء األصىي  ما يولد بناء
التحويىي، كىذه الزيادة تؤدم إٔب تغىّب ً ا٤بعُب، فتتولد ا٤بعا٘ب ا١بديدة بتوليد رىمات جديدة فتظهم دالالت ىذا 

 ما يسم  با٤بكوٍّف الدالٕب، كنوضح مايىي:أك ا٤بكوٍّف الَب رييب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ا٤بصدر نفسو، الصفحة نفسها. -1
 ا٤بصدر نفسو، ص نفسها. -2
 .158ا٤بصدر نفسو، ص -3
 ا٤بصدر نفسو، ص نفسها. -4
 .198ـ، ص1967تسهيل الفوائد كتكميل ا٤بقاصد، ابن مالك، ٙبقي  ٧بمد رامل بمرات، دار الكتاب العميب مصم -5

 مكوف تمرييب

 
 

 مكوف ٙبويىي                                               مكوف أساسي
 )حمكؼ الزيادة(                                           )فػىعىلى، فػىعيلى، فىًعلى(

 
 

 مكوف دالٕب
 



ل لانفعلافتعلاستفعلفاعلفاعلتأفعلفعَّ  تفعَّ
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 كيأٌب من ثبلثة مقاطع: ولأك با٥بمزة ُب  وىك  يادة سابقة الهمزة )أفعل(/ ز 2

 أ ؼ: صح/ص )مقطع متوسط(.
 ع: صح )مقطع قصّب مفتوح(.
 (.ؿ: صح )مقطع قصّب مفتوح

عى(، كمكوف ٙبويىي ))لىمىجى، ً وكيكوف من مكوف أساسي، ٫ب      ، أ٠بع، ا٥بمزة( لينتج مكوف تمرييب )ألمج٠بًى
 أحسن(.
٤ببلحظ أىف  ىذه األفعاؿ بعد أف رانت تنتمي إٔب أبنية ٨بتىفة صارت تنتمي لنفس ا٤بكوٍّف الَب رييب )أفعل(، فا     

رما أصبحت مكونة من مقطع متوسط كمقطعْب قصّبين مفتوحْب بعد أف رانت مكونة من ثبلثة مقاطع قصّبة 
 التإب: ومفتوحة، كتأٌب داللتو لى  النح

أف ٘بعل ما راف فالبل ، كيكوف ذلك "1"أجىستوو أفعل لىتعدية غالبا ٫ب"ن ا٢باجب: كفيها قاؿ اب التعدية: -2
ذىًلكى أىٍمري اللًَّو أىنٍػزىلىوي ًإلىٍيكيمٍ ، كمنو قولو تعأب: 2"لبلـز مفعوال ٤بعُب ا١بعل فعبل ألصل ا٢بىد ث لى  ما راف

؛ 3
 أم جعىو ينزؿ.

؛ رقول      يان إذا كتكوف التعدية بتعدية الفعل البلـز و ضمنت"نا )نزؿ ا٤بطم(، ك)أنزؿ ا ا٤بطم(، فيصبح البلـز متعدٍّ
ٍب جيت بىم كصّبتو فالبل ٥بذا الفعل ا٤بتضمن معُب التصيّب كجعىت الفالل ألصل معُب التصيّب بإدلاؿ ا٥بمزة(، 

٥با مفعوؿ ا١بعل، كالثا٘ب أك "، كتعدية ا٤بتعدٍّم ٤بفعوؿ كاحد بزيادة ا٥بمزة إٔب مفعولْب 4"الفعل مفهوال ٥بذا الفعل
٥با أك "، كتعدية ا٤بتعدٍّم ٤بفعولْب إٔب ثبلثة مفاليل 5": أحفمت زيدا النهم؛ أم جعىتو حافما لوومفعوؿ الفعل، ٫ب

كىذىًلكى ييرًيًهمي اللَّوي ﴿: قولو تعأب و، ٫ب6"لىجعل، كالثا٘ب كالثالث ألصل الفعل، كٮبا فعبلف فقط: ألىم كأرل

                                                           

 .83ص 1شمح الشافية، المضي، ج -1
 .45ص ١1باربمدم، جشمح الشافية، ا -2
 .5سورة الطبلؽ اآلية -3
 .45ص 1شمح الشافية، ا١باربمدم، ج -4
 .86ص 1شمح الشافية، المضي، ج -5
 .87ص 1ا٤بصدر نفسو، ج -6
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)ألىمتكم اإلسبلـ دين ا٢ب (، ا٤بفاليل ىي )الضمّب رم، كاإلسبلـ،  :، كقولنا1﴾حىسىرىاتو عىلىٍيًهمٍ  أىٍعمىالىهيمٍ 
 كدين(.

)أبعتو(؛ أم لمضتو لىبيع سواء : و٫ب"، د ثفإلصاؽ ا٥بمزة ٘بعل ما راف مفعوال معمضا ألصل ا٢بى  التعريض: -3
ب أـ ٓب يشمب، كسقيتو؛ أم جعىتو يشمب، كأقربتو؛ أسقيتو؛ أم جعىت لو ماس كسقيا، شم ٓب يبع، كمنو أك باع 

 .2"الأك جعىت لو قربا قىربى 

لٌة إٔب انتساب الشيء إٔب ما اشت  منو الفعل، كى الصيركرة: -4  نولاف: وكقد تأٌب زيادة ا٥بمزة لىد الى

ار ذا ٢بم، ك)ألسم، كأيسم، كأقل(؛ أم ص ك)أ٢بم زيد(؛ أم صار ذ: أف يصّب صاحب ما اشت  منو، ٫بو"-
 .3"لسم كيسم كقىة

)أجمب المجل(؛ أم صار ذا إبل جمب، ك)ألبث : وصاحب ما اشت  منو، ٫ب وأف يصّب صاحب شيء ى"-
 .4"المجل(؛ صار ذا أصحاب لبثاء

لٌة لى  أىن و الحينونة:  -5 )أحصد الزرع(، فيجب : وحاف كقت كقوع أصل الفعل لى  فالل أفعل، ٫ب"أم لىد الى
 .5"حصاده، فقد استح  أف يػيٍفعىل بو ىذا الفعل أف ٰبصد ٕبينونة كقت

ا٤بساء، كمنو دلوؿ أك ؛ أم دلل الصباح ٫بو: أصبح، كأمس ، كأفجم، كأشهم.. الدخوؿ في الزماف: -5
 .6"، كأجنبنا، كأدبمناأصببناا(؛ دلىنا كقت ريح الشماؿ، كمنو: )أمشىن: والفالل ُب رقت ما اشت  منو الفعل، ٫ب

 .6"كأجنبنا

لة لى  الوصوؿ إٔب ا٤بكاف الذم أصىو الدلوؿ إليو، ٫ب"أم  :مكافالدخوؿ في ال -6 )أردل(؛ أم : والد الى
 .7"كصل إٔب الكدية

 .1")أٟبس، كألشم، كآلف(؛ أم كصل إٔب ا٣بمسة، كالتسعة، كاأللف :٫بو" :الوصوؿ إلى العدد -7
                                                           

 .167سورة البقمة اآلية -1
 .59ص 4، الكتاب، سيبويو، ج46ص 1شمح الشافية، ا١باربمدم، ج -2
 .83ص 1شمح الشافية، المضي، ج -3
 .88ص 1نفسو، جا٤بصدر  -4
 .60ص 4، الكتاب، سيبويو، ج90ص  1شمح الشافية، المضي، ج -5
- .الصبا: ريح مهبها مطىع الشمس إذا استول الىيل كالنهار 
- .الدبور: ريح هتب من ناحية ا٤بغمب كتقابل ريح الصبا 
 .90ص 1شمح الشافية، المضي، ج -6
 ا٤بصدر نفسو، ص نفسها. -7
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لة على صفة المفعوؿ، -8 : وٌب مفعوال ألصل الفعل، ٫بيأ"، كقد 2)أٖبىتو(؛ أم كجدتو ٖبيبل :٫بو الدَّالى
 .3")أٞبدتو(؛ أم كجدتو مستحقا لىحمد

لة على سلب الفاعل عن المفعوؿ أصل الفعل، -9  .4")أشكيتو(؛ أم أزلت شكايتو :٫بو" الدَّالى

فتستعمل   لغتْباللتبلط  ك)جد  ُب األمم كأجٌد(، فتكوف لتأريد معُب أ :٫بو" :تأتي أفعل بمعنى )فػىعىلى( -12
 .5"ربلٮبا

، : و)أسمع، كأبطأ(؛ أم )سىميعى، كبىطيأى( لكوهنما أشبو بالغميزة، ٫ب "٫بو: تأتي أفعل بمعنى )فػىعيلى(: -22 )صىفيوى
) بػيمى  .6"كرى

لٌة لى  : ولغمض الت كثّب، ٫ب" تأتي بمعنى )فػىعَّلى(: -23 )غىى قىًت االىبواب(، ك)أىٍغىىقًت االىٍبواب(، فكبلٮبا لىد الى
.7"الكثمة

لة على الدعاء: -13  )أسقيتو(؛ أم دلوت لو بالسقيا، فزيادة ا٥بمزة قد تغىّب ً من معُب الفعل من "رقولنا   الدَّالى
 :8"قوؿ الشالم ذم الم مة والشمب إٔب الدلاء، ٫ب

اًطبيوٍ   *كقفتي لى  ربعو ٤بي ة ى ناقٍب    فىمىا زًٍلتي أىٍبًكي ًلٍندىهي كأيلى
 تيكىٍّميِب أحجاريهي كمبللبوٍ   *ا أىبًث وي  حىٌب  رىادى ٩ب  أيٍسًقيًو ك 

لزت(؛ أم تقدمت، رما يأٌب أك )أبصم(؛ أم رأل، ك): و٫ب"كقد ذرم العىماء معاف ألمل لصيغة أفعل،      
 .9")فطمت فأفطم، كبشمتو فأبشم(: لا لفعل، ٫بواك مط
(، كى: و/ تضعيف الصامت الثا٘ب )فػىع ل(، ٫ب3 ، ررب  مرب من مكوف أساسي مؤلف من الصٍّيغ م و)لز ف، رمـ 

األساسية الثبلثة ٗبقاطعها الثبلثة القصّبة ا٤بفتوحة، كمكوف ٙبويىي بتضعيف لْب الصٍّيغة ليعطي مكونا تمريبيا 
 )فػىع لى( مكوف من مقطع متوسط، كمقطعْب قصّبين مفتوحْب:

                                                                                                                                                                                                             

 ها.ا٤بصدر نفسو، ص نفس -1
 .91ص 1، جشمح الشافية، المضي -2
 .60ص 4الكتاب، سيبويو، ج -3
 .46شمح الشافية، ا١باربمدم، ص -4
 .70يماجع شمح ا٤بىوري، ابن يعيش، ص -5
 .87ص1شمح الشافية، المضي، ج -6
 .63ص 4الكتاب، سيبويو، ج -7
 .92، 91ص 1شمح الشافية، المضي، ج -8
 .92ص 1شمح الشافية، المضي، ج -9
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 فٍع : صح+ ص مقطع متوسط.
 عى : صح مقطع قصّب مفتوح.

: صح مقطع ق   صّب مفتوح.ؿى
ؿ أـ الثا٘ب، فمنهم من رأل أىف  الزيادة باآللم، كأشار ك لتىف العىماء إف رانت الزيادة ىي ا٢بمؼ األكقد "ا     

منهم من الترب ا٤بتحمؾ أصبل، ". ك1"ٔب من ا٤بتحمؾ، ُب حْب أجاز سيبويو الوجهْبأك ا٣بىيل إٔب أىف  زيادة السارن 
كيتضح من لبلؿ  .2"ا٢بمؼ ا٤بتحمؾ وؿ، فالزائد ىك إسكاف ا٢بمؼ األ جدت اإلدغاـ ما يوجبأك فالزيادة 

 ، كمنو فالصوت ا٤بضٌعف صوت طويل.التضعيف ُب لْب الفعل لى  طوؿ مٌدة النط  ُّا
 كمن دالالت المكوّْف التَّركيبي فعَّل:     
ت الغنم، : الل أصل فعىو، ٫بوتأٌب غالبا لىتكثّب فيكثم الف )فع ل("حيث الترب ابن ا٢باجب أىف   :التَّكثير -2 )ذٕب 

الت كثّب يأٌب ُب "، ك4﴾ًفي بػىٍيًتهىا عىٍن نػىٍفًسًو كىغىلَّقىًت اأٍلىبٍػوىابى  ودىٍتوي الًَّتي ىي كى اكىرى ﴿، كقولو تعأب: 3"كقط عت الثوب(
 .5")جو ؿ، كطو ؼ، كصو ت( :)غى  ، كقط ع(، كالبلـز ٫بو: وُب ا٤بتعدٍّم، ٫ب

  اإلشارة إليها ُب صيغة )أفعل(، غّب أىف  صيغة )فع ل( ال تتعدل إٔب ثبلثة مفاليل إال إذا كقد سب :التعدية -3
، ٫ب ٞبل ، كتكوف التعدية بتعدية البلـز كىيػيبىشّْري اٍلميٍؤًمًنينى الًَّذينى يػىٍعمىليوفى ﴿قولو تعأب:  ولى  أفعل رحىد ث كلرب 

ًبيرنا ثيمَّ ًإذىا خىوٍَّلنىاهي نًٍعمىةن ًمنَّا ﴿قولو تعأب:  و٫ب ،7"كتعدية ا٤بتعدٍّم إٔب مفعولْب ،﴾6الصَّاًلحىاًت أىفَّ لىهيٍم أىٍجرنا كى
   .8﴾تًيتيوي عىلىى ًعٍلمو أك قىاؿى ًإنَّمىا 

)فس قتو(؛ أم نسبتو إٔب الفس  ك٠بيتو )فاسقا(، : نسبة ا٤بفعوؿ إٔب أصل الفعل كتسميتو بو، ٫بو"أم  النسبة: -4
قد يفيد معُب الصّبكرة؛ أم )صار فاسقا(، إال أىف  )فسقتو ٗبعُب قىت لو يا  المأمىذا أىف  ، غّب 9"كرذلك )رف متو(

 .1"فاس ؛ أم نسبتو إٕب الفس  كليس صّبتو فاسقا

                                                           

 .24زاف الفعل كمعانيها، ىاشم طو شبلش، صأك  -1
 ا٤بصدر نفسو، ص نفسها. -2
 .92ص 1شمح الشافية، المضي، ج -3
 .23سورة يوسف اآلية -4
 .93ص 1شمح الشافية، المضي، ج -5
 .9سورة اإلسماء اآلية -6
 .79الداللة اإلٰبائية ُب الصيغة اإلفمادية، صفية مطهمم، ص -7
 .49سورة الزمم اآلية -8
 .94ص 1شمح الشافية، المضي، ج -9
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لة نفسها بالنٍّسبة لىصيغة )أفعل(، ٫ب"ك :السلب -5  .2")قم دت  البعّب(؛ أم أزلت القماد لنو: وىي الد الى

لٌة لى  الدلاء لى  ا٤بفعوؿ، ٫بتأٌب ل"ك :الدعاء -6 قولك: )سف هتو، كقب حتو(؛ أم سفها لك، كقبحا  وىد الى
 ."لك

 من الفعل زاؿ، يزيل؛ ٗبعُب التفمي  كليس الزكاؿ. ،3"زي ىتو؛ ٗبعُب زلتو() :٫بو" بمعنى )فعىل(: -7

 .4"رؽ ٗبعُب صار ذا كرؽأك )كر ؽ(؛ أم : وقد يمد ٗبعُب صار ذا أصىو، ٫ب"ك -8

لة لى  أىف  فالىو صار لى  أصىو ا٤بشت  منو، ٫بالد  " -9 )لج زت ا٤بمأة(؛ أم صارت لجوزا، ك)ثي بت(؛ أم : والى
 .5"صارت ثيٍّبان 

لٌة لى  تصيّب مفعولو لى  ما ى" -: )سبحاف الذم ضو أ األضواء، كرو ؼ الكوفة، كبص م  قولك: و٫ب لىيو، ولىد الى
 .6"البصمة(؛ أم جعىها أضواء كروفة كبصمة

لٌة أىف  الفعل حىد ث ُب الوقت الذم اشت  منو الفعل، ٫ب -21  .7)ىج م(؛ أم سار ُب ا٥باجمة: ولىد الى

لٌة لى  السّب إٔب ا٤بوضع ا٤بشت  منو، ٫ب" -22  .8")رو ؼ(؛ أم سار إٔب الكوفة: ولىد الى

 :ؿ من المكوّْف األساسي )فاعل(ك / مٌد الصوت األ3
لٌة لى  ا٢بىد ث الواقع بْب اثنْب، شمط اشَباؾ الطمفْب ُب ا٢بىد ث نفسو كالذم يقع كتأٌب ىذه الصٍّيغة لىد الى   

ًإٍف تيخىاًلطيوىيٍم فىًإٍخوىانيكيمٍ ﴿الىحظة نفسها، كمنو قولو تعاؿ:  ره كى يػٍ حه لىهيٍم خى   ،9﴾كىيىٍسأىليونىكى عىًن اٍليىتىامىى قيٍل ًإٍصبلى
كفالل لنسبة أصىو إٔب أحد األممين متعىقا باآللم " :قوؿ ابن ا٢باجبكقد تأٌب ا٤بخالطة إٔب أحد األممين حيث ي

، فأحد األممين كيعِب بو الفالل الذم أت  ضمّبا 10"ضاربتو كشاررتورة صمٰبا فيجيء العكس ضمنا، ٫بو: لىمشار 

                                                                                                                                                                                                             

 .47ص 1شمج الشافية، ا١باربمدم، ج -1
 .72، شمح ا٤بىوري، ابن يعيش، ص94ص 1شمح الشافية، المضي، ج -2
 .92ص 1شمح الشافية، المضي، ج -3
 .95ص 1ا٤بصدر نفسو، ج -4
 .72ص 1يماجع ا٤بصدر نفسو، ج -5
 .92ص 1ا٤بصدر نفسو، ج -6
- لند زكاؿ الشمس مع الظهم أك لند زكا٥با إٔب العصم. ا٥باجمة نصف النهار 
 .95ص 1شمح الشافية، ج -7
 ا٤بصدر نفسو، ص نفسها. -8
 .220سورة البقمة اآلية -9

 .96ص 1شمح الشافية، المضي، ج -10
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صمٰبا اآللم ضمّبا متصبل )ىم( حيث كقع لىيو ا٢بىد ث و يتعى  باألمم كالذم جاء ى"ك -ا١بمالة كاك–متصبل 
كىم اليتامي، كالعكس ضمنا بنسبة أصل الفعل )ا٤بخالطة( إٔب اليتام  كتعى  بفالل )لالط(، فنجد رل منهما 

إذا قىت: فالىتو، فقد راف من غّبؾ إليك ". كقد لم ؼ سيبويو صيغة فالل بقولو: 1"فالبل كمفعوال ُب الوقت ذاتو
أف  وى (فالل)نفسو ٥بذه الصٍّيغة قاؿ الز٨بشمم أىف   ، كُب ا٤بعُب2"إليك مثل ما راف منك إليو حْب قىت فالىتو

 .3"يكوف من اثنْب يفعل رل  كاحد منهما بصاحبو مثلى ما يفعل بو اآللم"
ؿ من ىذه الصٍّيغة من مقطع قصّب مفتوح إٔب مقطع طويل مع بقاء تكوينو من ك كا٤ببلحظ تغىّب ً ا٤بقطع األ  

 ثبلثة مقاطع:
 ل مفتوح.فا : ص + ح + ح مقطع طوي

 ع : ص + ح مقطع قصّب مفتوح.
 ؿ : ص + ح مقطع قصّب مفتوح.

 كمن داللتو ما يىي:
يان " :كفيها قاؿ ابن ا٢باجب :التعدية -2 يان إٔب  فيصبح الفعل البلـز ُب فالل"، 4"جاء غّب ا٤بتعدٍّم متعدٍّ متعدٍّ

شاررة الٍب يصىح فيها ا٤ب"با٤بفالىة. أما  ، بالنٍّسبة لؤلفعاؿ الصا٢بة لىمشاررة5"رارمتو كشالمتومفعوؿ كاحد، ٫بو:  
ؿ ٖببلؼ )لاطبت زيدان(، ك ، فتأٌب ا٤بشاررة صا٢بة لىمفعوؿ األ6"جاذبت زيدا الثوبفتتعدل إٔب مفعولْب، ٫بو: 

 فالفعل يفيد ا٤بشاررة، كلىيو فقد ارتف  ٗبفعوؿ كاحد.

 .7"ا(؛ أم نع مو ٗبعُب نع متو)نالمة : وىذا بأدائو ا٤بعُب ذاتو لصيغة )فع ل(، ٫ب"ك :التَّكثير -3

ذاتو، كمنهم من  وأىف  ا٤بكوٍّف األساسي لىفعل )سافم( ى"حيث يمل الد ارسوف  داللة المكوّْف األساسي: -4
(؛ أم لمجت إٔب السفم  .8"الترب مثل )صاحب كصحب(، فػ)ػسىفىمتي

 .1"رالنا ٠بعنا(؛ أم اجعىو ذا رلاية لنارأف تقوؿ: )أرلنا ٠بعك(؛ ٗبعُب )  " داللة ا٤بكوف ا٤بزيد ُّمزة )أفعل( -5

                                                           

 .81الداللة اإلٰبائية ُب الصيغة اإلفمادية، صفية مطهمم، ص -1
 .68ص 4، ج(ـ1988-ق1408/)3اركف، مكتبة ا٣با٪بي القاىمة طالكتاب، سيبويو، ٙبقي  لبد السبلـ ٧بمد ى -2
 .287ص 5شمح ا٤بفصل، ابن يعيش، ج -3
 .96ص 1شمح الشافية، المضي، ج -4
 ا٤بصدر نفسو، ص نفسها. -5
 .97ص 1ا٤بصدر نفسو، ج -6
 ا٤بصدر نفسو، ص نفسها. -7
 .48شمح الشافية، ا١باربمدم، ص -8



 التنوعات الداللية للصوائت في المستوى األسلوبي                                 :لفصل الثالثا

524 

 

كزيادة )تاء( تسب  فاء الفعل كمٌد  ؿ من ا٤بكوٍّف األساسي صيغة )تفالل(:ك زيادة سابقة الت اء كمٌد الصوت األ /4
)٘باذب(، ٩با يؤدم إٔب تىوين صوٌب كتشكيل مقطعي جديد مكوف من ثبلثة مقاطع قصّبة : وىذه األلّبة، ٫ب
 يل مفتوح:مفتوحة ككاحد طو 

 ت : ص + ح مقطع قصّب مفتوح.
 فا : ص+ ح + ح مقطع طويل مفتوح.

 ع : ص + ح مقطع قصّب مفتوح.
 ؿ : ص + ح مقطع قصّب مفتوح.

 كىذا الت حو ؿ الد اًلىي ُب الصغية األساسية يستىـز دالليا بالضمكرة، كمن دالالتو ما يىي: 
فعل "، رما أشار إليها سيبويو بقولو: 2"أممين فصالدا كتفالل ٤بشاررة"لقوؿ ابن ا٢باجب:  :المشاركة  -2

ك"تكوف منو ا٤بشاررة معنوية ال لفظية، ٩با ٯبعل )تفالل( من )فالل( ا٤بتعدٍّم إٔب مفعوؿ كاحد ٓب يتعد،   .3"اثنْب
رأف تقوؿ: )ضارب زيد لمما(، لّبتفع )لمما( ُب قولنا: )تضارب زيد كلممك(، فا٤بتعدٍّم إٔب مفعولْب )نقص 

 ، ٫بو: )جاذبتك أطماؼ ا٢بديث(، ك)٘باذبنا أطماؼ ا٢بديث(.4مفعوال لن فالل("

ما لمفو سيبويو  و، كى5"ٗبعُب )تفالىت(؛ أم أظهمت من نفسي الغفىة" التظاىر بالفعل كإخفاء الحقيقة: -3
عيش باإليهاـ ابن يك ما أطى  لىيو ابن لصفور  و، كى6"فيها ليس حاؿو  ُب وأىن   لّبيك تفالىت ٯبٓبء كقد"قولو: 

 معتمدين تعميف سيبويو رما ىو.

زت(؛ أم اك ، ك)٘ب)توانيت(؛ ٗبعُب )كنيت(و)تفالل(؛ ٗبعُب )فعل، ٫ب" :أم داللة المكوّْف األساسي:  -4
 .7")جزت(

قولك: )لىمتو، فتعىم(، فالتعىيم تأثّب  و٫ب"، 1"ا٤بقصود ُّا التأثم كقبوؿ أثم الفعل"ك عة )فاعل(:اك مط  -5
لة )فالل(؛ إذا  اك من ا٤بتعدٍّم.أما من البلـز قولنا: )نصحتو، فانتصح(، كتأٌب مط وكقبوؿ لؤلثم، كى كالتعىم تأث م

                                                                                                                                                                                                             

 .99ص 1شمح الشافية، المضي، ج -1
 .99ص 1شمح الشافية، المضي، ج -2
 .69ص 4الكتاب، سيبويو، ج -3
 .99ص 1شمح الشافية، المضي، ج -4
 .102ص 1ا٤بصدر نفسو، ج -5
 .69ص 4ـ(، ج1988-ىػ1408/)3الكتاب، سيبويو، ٙبقي  لبد السبلـ ٧بمد ىاركف، مكتبة ا٣با٪بي القاىمة ط -6
- (.4﴾ )سورة طو اآليةكال تنيا في ذكرمٔب: ﴿الو٘ب الضعف، كالوا٘ب الضعيف، كمنو قولو تعا 
 .78، شمح ا٤بىوري، ابن يعيش، ص99ص 1شمح الشافية، المضي، ج -7
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كُب ا٤بطاكلة قاؿ ا١بمجا٘ب لى  ا٤بطاكع: "أىن و قبل  .2")بالدتو، فػػتبالد(: وراف ا٢بىد ث لفعل الشيء ُب أصىو، ٫ب
. ك"إذا قىنا )بالدتو، 3كاألكؿ مطاكع ألىن و طاكع الثا٘ب"الفعل كٓب ٲبتنع، فالشيء مطاكع؛ ألىن و طاكع األكؿ، 

 .4فتبالد(، فنبلحظ صّبكرة ا٤بفعوؿ بو فالبل"

 ىذه أىم الدالالت الٍب تمتبط بصيغة تفالل، كقد تأٌب لدالالت ألمل منها:
أىىو  : )تعايارضي ا لنولكن ال لى  معامىة بعضهم بعضا لذلك، رقوؿ لىي "االتفاؽ ُب أصل الفعل،   -6

 .5"بصفة ذاتو(؛ أم أىف  أىل ا تعأب اتفقوا ُب العجز كالعي لن إدراؾ رنو ذاتو كصفاتو

 .6")ألطأ، كٚباطأ(: وٗبعُب )أفعل(، ٫ب"  -7

 ( تقاضيتو(؛ ٗبعُب )استيقضتو(.وداللة الط ىىب، ٫ب -8

 .7"قتتىواضطمبوا، ك)تقاتىوا(؛ ٗبعُب اعُب اٗبعُب )افتعل(، كمنو )تضاربوا(؛ ٗب"  -9

 )تفع ل(:  / زيادة سابقة الت اء كتضعيف لْب الفعل من ا٤بكوٍّف األساسي6
كىي صيغة ٩بتدة لن )فع ل(، فكل ما جازت صياغتو لى  )فع ل( جاز لى  )تفع ل( بزيادة مقطع قصّب مفتوح 

 ٛبثل ُب )الت اء( ا٤بديدة ليصبح تشكيىو لن ثبلثة مقاطع قصّبة كمقطع متوسط:
 ع قصّب مفتوح.ت : ص + ح مقط

 فٍع : ص + ح + ص مقطع متوسط.
 عى : ص + ح مقطع قصّب مفتوح.
 ؿى : ص + ح مقطع قصّب مفتوح.

 كتكوف داللتو راآلٌب:
لٌة الت كثّب "، 8")لى متو، فتعى م(: وىي أرثم داللة ررز لىيها العىماء، ٫ب"ك عة )فعَّل(:اك مط  -2 النسبة، أك لد الى
 . 1")قي ستو(، نسة إٔب قيسو٫ب

                                                                                                                                                                                                             

 .103ص 1شمح الشافية، المضي، ج -1
 ا٤بصدر نفسو، ص نفسها. -2
 .49شمح الشافية، ا١باربمدم، ص -3
 .103ص 1شمح الشافية، المضي، ج -4
 .105ص 1ا٤بصدر نفسو، ج -5
 نفسو، ص نفسها.ا٤بصدر  -6
 .79، شمح ا٤بىوري، ابن يعيش، ص69ص 4الكتاب، سيبويو، ج -7
 .104ص 1شمح الشافية، المضي، ج -8



 التنوعات الداللية للصوائت في المستوى األسلوبي                                 :لفصل الثالثا

526 

 

 لة، كمنها:اك لة من دالالت فهي دالالت جزئية متفملة لن ا٤بطاك أما ما جاء دكف ا٤بط

نسب الفالل إٔب ما ليس فيو فيتكى ف لينتسب إٔب ما نسبتو إليو؛ رقولك: في" كالنسبة تقديرا:التكلُّف    -3
كإذا أراد المجل أف يدلل نفسو ":  ، كُب التكى ف قاؿ سيبويو دكف اإلشارة إليو ُّذا ا٤بصطىح2")شج عتو، كحى متو(

أ، كتقديمىا م ك٘بىد، كٛبم  م كٙبى  ع كتبص  ل، كذلك تشج  ك تقوؿ: تفع  ُب أممو حٌب يضاؼ إليو كيكوف من أىىو فإن  
 ، كقاؿ حاًب طٓبء: 3"ع، أم صار ذا ممكءةٛبمٌ 

 .كلن تىستطيع ا٢بىم حىٌب ٙبٌىمىا  * ٙبىٍم لًن األدنْبى كاستبً  كيد ىم 
اذ ى"، كلىيو 4")توس د الَباب(؛ أم جعىو كسادة: وبأف ٘بعل ا٤بفعوؿ أصل الفعل، ٫ب" :االتخاذ  -4  وفاالٚبٍّ

 .5"جعل الشيء ذا أصىو فالثوب رداء، فنقوؿ: )تمد ل الثوب(

تو؛ جن بتو  ولا لػ)ػفع ل( لىسىب، كىاك يأٌب مط"ك :التجنب  -5 ا٢بمج أف ٯبانب الفالل أصل الفعل، فحم جتو، كأٜب 
 .6"كاإلٍب، ، كتأٍب  كٙبم ج؛ أم ٘بنب ا٢بمج

لة على العمل المتكرر:  -6 أىف  أصل الفعل حىد ث ممة بعد " :)تفه م(، كيكوف العمل ُب مهىة؛ أم: و٫ب الدَّالى
الت كثّب،  ، كيناسب ىذا ا٤بعُب األفعاؿ الباطنة رػ)تفه م(. أما األفعاؿ ا٢بسوسة رالتجم  كالتحسٍّي فيؤدم داللة7"ممة
 والتجم ع شمب ا٤باء ُب لجىة، كقيل ى")جم لتك فتجم لتو(؛ ٗبعُب رثمت لك جمع ا٤باء، كقاؿ ابن األثّب: : و٫ب

 .8"الشمب قىيبل قىيبل

حضوره، أك )استنجزتو(؛ أم طىبت ٪بازه : ومنها الط ىىب، ٫ب"الالهتا، كدكيؤدم  استفعل:كقد يأتي بمعنى   -7
 .9تثقىتو(؛ أم التقدت أىن و ثقيل")اس: وكداللة االلتقاد، ٫ب

 :10يأٌب ٗبعُب )فع ل(، كمنو قوؿ الشالم  -8

                                                                                                                                                                                                             

 ا٤بصدر نفسو، الصفحة نفسها. -1
 .105ص 1ا٤بصدر نفسو، ج -2
 .71ص 4الكتاب، سيبويو، ج -3
 .49ص 1شمح الشافية، ا١باربمدم، ج -4
 .105ص 1شمح الشافية، المضي األسَباباذم، ج -5
 ا٤بصدر نفسو، ص نفسها. -6
 .49شمح الشافية، ا١باربمدم، ص -7
 .106، مع ىامشو كص105ص 1شمح الشافية، المضي، ج -8
 .71ص 4، الكتاب، سيبويو، ج106ص 1، جشمح الشافية، المضي -9

 .77ـ، ص1/1923شمح ا٤بىوري ُب التصميف، ابن يعيش، ٙبقي  فخم الدين قباكة، حىب سوريا ط -10
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 غالبو.و لول يده ا، الذم ى  *تظى مِب حقي رذا، كلول يدم  

لٌة لى  جعل الشيء ذا أصىو:لى  -9 )تأٓب (؛ أم صار ذا أٓب، : وصار الفالل لى  أصل فعىو، ٫ب"أك  د الى
 .1"ك)تكى ل(؛ أم صار إرىيبل

ا مزيدة بصامت سارن  النوف كسابقة للمكوف األساسي )انفعل(:ك  / زيادة األلف7 كاألصل ُب ىذه الصٍّيغة أىهن 
الىغة العمبية تتفأد ل أف يستهل النط  باألصوات ك حمؼ )النوف(، كرىمات الىغة العمبية ال تبتدئ بسارن، و كى

الزيادة من حيث الَب ريب بزيادة مقطع قصّب مغى  لى   جب زيادة ٮبزة الوصل، كُّذا فتكوفأك االنفجارية ٩با 
 ا٤بقاطع األصىية ا٤بفتوحة القصّبة:

 ًاٍف : ص + ح + ص مقطع قصّب مغى .
 ؼى : ص + ح مقطع قصّب مفتوح.
 عى : ص + ح مقطع قصّب متفوح.
 ؿى : ص + ح مقطع قصّب متفوح.

لة، كمن دالال"رما   ، ك٥بذا 2"لة تقتضي الىزـكاك لة، كا٤بطاك تو األساسية ا٤بطتؤدم ىذه الزيادة إٔب تنوع الد الى
)صمفتو،  :ع ٯبب أف يقـو با٢بىد ث بنفسو، ٫بواك فيشَبط ُب صيغة انفعل أف تكوف الزمة، كفالل الفعل ا٤بط"

ؿ. أما الثا٘ب فبصّبكرة الفالل إٔب مثل حاؿ ك فانصمؼ(؛ فقد انصمؼ بنفسو استجابة إلرادتك، كىذا النوع األ
)رسمت العود، فانكسم(، فالفالل ال قدرة لو لى  القياـ بالفعل، فأنت من : والل الذم يصدر لنو الفعل، ٫بالف

 لة ما يأٌب:اك جو ا٤بطأك ، كمن 3"أحىد ث فيو االنكسار
)قطع، انقطع(، مع كجوب أف تأٌب ىذه األفعاؿ لبلجية، كيظهم : و٫ب"لة الصٍّيغة األساسية )فػىعىلى(، اك مط -2

لة، فإف ٓب تكن رذلك فبل ٯبوز بناء الصٍّيغة ا٤بزيدة )انفعل(، اك ث لى  ا٤بفعوؿ، كُّذا تكوف قابىة لىمطأثم ا٢بىد  
 .4"فبل نقوؿ: )فه متو، فانفهم(

 :6، كمن العىماء من لد ه شاذا رالز٨بشمم؛ رقوؿ الشالم5")أزلجتو، فانزلج(: و٫ب"لة )أفعل(، اك مط -3

                                                           

 .107ص 1شمح الشافيبة، المضي، ج -1
 .50شمح الشافية، ا١باربمدم، ص -2
 .71ص 1ا٤بنصف، ابن جِب، ج -3
 .108ص 1شمح الشافية، المضي، ج -4
 .108ا٤بصدر نفسو، ص -5
 .159ص 7شمح ا٤بفصل، ابن يعيش، ج -6
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يًت الس ٍكًن تػىٍندىًللي   *   لطوٌب تػىتىعاطى  غّبى موضًعهاال  .كال يىًدم ُب ٞبًى
)انطى ، كانكمش(، فبل نقوؿ: : ولة )فػىعىلى(، ٫باك معُب الزما ٥با من دكف مط"رما قد تعمل )انفعل(،  -4

 .1"ىنا ٗبعُب مض  كذىب و)طىقتو، فانطى (، فه

مشابو لىبناء الساب  )انفعل( من حيث فهذا البناء   / زيادة األلف رسابقة لفاء الفعل كالت اء ُب حشوه )افػٍتػىعىل(.8
 .لدد الص وىاًمت كتمتيب الصوائت، كلىيو تأٌب ا٤بطابقة ُب لدد ا٤بقاطع

 اؼ : ص + ح +  ص مقطع قصّب مغى .
 تى : ص + ح مقطع قصّب مفتوح.
 عى : ص + ح مقطع قصّب مفتوح.
 ؿى : ص + ح مقطع قصّب مفتوح.

)الـز (، فيبُب  وإذا رانت بناء )انفعل( ٩با ى"، ك2"لة غالبا(ك احٌب من حيث ا٤بعُب فهي تأٌب )لىمط"ك 
يان(، ٫ب  .3"، كحول، كاحتول()قطع، كاقتطع: و)افتعل( ٩با جاء )متعدٍّ

 :4كقد جاء من غّب ا٤بتعدٍّم ُب قوؿ الشالم
مٍ الس   ُب إذىا اٍشتىاؿى سيهىٍيله  حىٌب    .رىشيٍعىىًة القىاًبًس تػىٍمًمي بالش مىرٍ   *   حى

 :5فشاؿ يشوؿ غّب متعد كإف رذلك نقاؿ يشوؿ اجن ُب قوؿ الماجز    
 يشوؿ باجن رامكؽ  *تماه ٙبت الفنن لوري   

 كمن داللتو ما يىي:
لة لى  مط -2 ، 6"ممتو، فالتم()ٝبعتو، فاجتمع(، ك)غ: ولبلجي، ٫ب غّبأك إف كرد لبلجيا "لة )فعل(، اك الد الى

لة، لذا كجب لدـ إلفائها، كلىيو فتعوضها اك وف )انفعل( لبلمة ا٤بطكتعترب ن ٯبوز )انغم(.ال "، ك6"فالتم(
 .7"(ميمأك نوف، أك ،  كاكأك راء، أك )افتعل( فيما فاؤه )الـ، 

                                                           

 .76ص 4الكتاب، سيبويو، ج -1
 .108ص 1شمح الشافية، المضي األسَباباذم، ج -2
، التكمىة، أبو لىي الفارسي، ٙبقي  حسن شاذٕب فملوف، ديواف ا٤بطبولات ا١بامعية ابن لكنوف ا١بزائم 75ص 1صف، ابن جِب، جا٤بن -3

 .217ـ، ص1984
 ا٤بصدر نفسو، ص نفسها. -4
 ا٤بصدر نفسو، ص نفسها. -5
 .108ص 1شمح الشافية، المضي، ج -6
 ا٤بصدر نفسو، ص نفسها. -7
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 ،1("يممىوف)كالنوف السارنة كجبا ُب حمؼ "فاجتماع النوف السارنة با٢بمكؼ السابقة الذرم يوجب إدغامها،  
انمم (، بل )ارٛب (، ك)انوصل(، بل )ات صل(، ك)ان ف (، بل )انتف (، كجاء )إنؤلـ(، بل )التأـ(، ك)"فبل نقوؿ: 

)اذ رم، كاط ىب(، فهي ال ٚبتص ٗبعُب رنوف وفيجوز إدغامها، ٫ب". أما تاء )افتعل(، 2")امتح ، كا٧ب  (
 .3")انفعل(

اذ الشيء أصىو، ٫ب -3 لة لى  اٚبٍّ اذ الشي: والد الى ء أصىو لنفسك فػ)ػاشتول )اشتول، كاط بخ(، كيكوف اٚبٍّ
 الىحم(؛ أم جعىتو شواء لنفسك.

أك )اجتوركا(؛ أم )٘ب: وٗبعُب )تفالل(، كىذا لىتقارب الدالٕب بينهما، كىذا ما يعِب  االشَباؾ، ٫ب")افتعل(؛   -4
 .4"ركا(

لة لى  التصمؼ، كى  -5  سيبويو بْب قد فم ؽك"، 5")ارتسب(: والفعل ا٢باصل نتيجة اجتهاد، ٫ب" والد الى
قولو تعأب:  وأصل الفعل، ٗبعُب أصاب، كالثا٘ب اجتهد ُب ٙبصيل اإلصابة، ٫ب وؿ ىك )رسب، كارتسب(، فاأل

هىا مىا اٍكتىسىبىتٍ ﴿  .7"، كغّب سيبويو ٓب يفمٍّؽ بينهما6﴾لىهىا مىا كىسىبىٍت كىعىلىيػٍ

 .8)ار٘بل ا٣بطبة(: وكقد ٰبمل معُب ُب نفسو، ٫ب  -6

 اء ُب بداية ا٤بكوٍّف األساسي )استفعل(./ زيادة األلف كالسٍّْب كالت  9
فزيادة الص وىاًمت الثبلثة لىصيغة األساسية أحىد ث فيها ٙبو الت دالىية حيث سيًكنىت فاء الفعل كجعىت  

 مقاطعو أربعة بدٌؿ ثبلثة، اثناف منها قصّبة مفتوحة كالباقية متوسطة مغىقة:
 اٍس : ص + ح + ص مقطع متوسط مغى .

 + ح + ص مقطع متوسط مغى . تىٍف : ص
 عى  : ص + ح مقطع قصّب مفتوح.
 ؿى : ص + ح مقطع قصّب مفتوح.

                                                           

 .280ص 3ا٤بصدر نفسو، ج -1
 .109ص 1ا٤بصدر نفسو، ج -2
 ا٤بصدر نفسو، ص نفسها.  -3
 ا٤بصدر نفسو، ص نفسها. -4
 .110ص 1ا٤بصدر نفسو، ج -5
 .286سورة البقمة اآلية -6
 .110ص 1شمح الشافية، المضي، ج -7
 ا٤بصدر نفسو، ص نفسها. -8
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 كمن دالالتو ما يىي:
تأٌب األلف كالسٍّْب كالت اء لًىط ىىب لموما لتحصيل الفالل الفعل ا٤بشت  منو "، ك1"لًىط ىىب"يأٌب استفعل   -2

 .2"بنسبة الفعل إليو

: وتقديمان، ٫بأك طىبت منو الكتابة، " :؛ أم3")استكتبتو(: و. إما صمٰبا، ٫بٙبصيل الفعل يكوف لى  ضمبْب"ك
 .5"ال يأٌب الط ىىب صمٰبا بل جاء ا٣بمكج بعد ٙبايل كتىط ف، كيأٌب ىذا ٗبنزلة الط ىىب"، حيث 4")استخمجتو(

لة لى  الت حو ؿ؛ أم -3 م الطْب(؛ أم ٙبو ؿ بالصبلبة أىف  الت حو ؿ يكوف إٔب أصل الفعل، كمنو )استحج" :الد الى
 .6"صار رالنسم قوة –البغاث  –إٔب حجم، ك)إف  البغاث بأرضنا يستنسم(؛ أم أىف  ضعاؼ الطيور 

اذ؛   -4 ٍمة: وٗبعُب )افتعل(، ٫ب"يأٌب لبلٚبٍّ  ."7)استؤلـ(؛ أم لبس الؤل 

لة  -5  .8": )استعظمتو(ربتو ذا لظمةو لى  صفة أصىو؛ رقولك ٤بن التأىن  التقاد فالل الشيء "لى   الد الى

لة لى  معُب )تفع ل(،   -6 ، كاستكرب(، ك)تعظ م، كاستعظم(: و٫ب"الد الى  .9")تكرب 

؛ ٗبعُب يسخمكف، كمنو 10﴾ا آيىةن يىٍستىٍسًخريكفى أك كىًإذىا رى ﴿قولو تعأب:  وٗبعُب )فػىعىلى(، ٫ب")استفعل(؛   -7
 .11"يستهزئوف؛ ٗبعُب يهزؤكف

إطالة لينو )اًفعل  كاًفعى لى(، كتأٌب ىاتاف الصٍّيغتاف بعد أك كتضعيف )الـ( ا٤بكوٍّف األساسي، / زيادة سابقة األلف :
ؿ، ٩با يوجب زيادة ٮبزة الوصل كإطالة لْب الفعل ك حودث ٙبو ؿ دالىي ُب الصٍّيغ األساسية، فييسىك ٍن  ا٢بمؼ األ

  تغىّب ً بنائو: مع تضعيف المو، ٗبا يؤدم إٔب تغىّب ً ُب مقاطعو، كبالتإب
 اًٍفػ : ص + ح + ص.             اًٍفػ: ص + ح + ص.

                                                           

 . 70ص 4الكتاب، سيبويو، ج -1
 .52شمح الشافية، ا١باربمدم، ص -2
 .110ص 1فية، المضي، جشمح الشا -3
 ا٤بصدر نفسو، ص نفسها. -4
 .161ص 7، شمح ا٤بفصل، ابن يعيش، ج52شمح الشافية، ا١باربمدم، ص -5
 .111ص 1شمح الشافية، المضي، ج -6
- .درع يىبس ُب ا٢بمب 
 .111ص 1شمح الشافية، المضي، ج -7
 ا٤بصدر نفسو، ص نفسها. -8
 .83ابن يعيش، ص ، شمح ا٤بىوري،71ص 1ا٤بصدر نفسو، ج -9

 .14سورة الصافات -10
 .84شمح ا٤بىوري، ابن يعيش، ص -11
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 لىٍل : ص + ح  + ص.             لاؿ: ص + ح + ح + ص.
 ؿى  : ص + ح.                     ؿ   : ص + ح.

زمة كالعارضة، تستعمبلف لىصفات البل"العيب، كأك جيد بالذٍّرم أىف  دالالهتما تكوف دائما لى  الىوف و كما ى  
(، كجاءت ٥بدؼ ٚبفيفها كبالتإب التخٌىص من السارنْب من أمثىتو: "، ك1"بالتبار )افعل ( متطورة لن )اًفعاؿ 

 ،) (، فكل ما يقاؿ فيو )افعاؿ  (، فهي متحولة لن األبنية األساسية )ًٞبم، كلوًرى ، كالوار  ، كاٞباٌر(، ك)الور  )اٞبم 
من العىماء من رأل أىف  ىناؾ التبلؼ ُب ىاتْب ". ك2"ٔبك ُب الثانية، بينما تقل  ُب األيقاؿ فيو )افعل (، كتكثم 

 ، لة لى  الزكاؿ، فنقوؿ: )اًفعل (؛ أم )ًاٞبم  لة لى  الثبوت كاالستممار كالد الى ( ُب أك الصٍّيغتْب من حيث الد الى ًاصفم 
(، كمنو  الىوف، إذا ثبت كاستمٌم. أما إذا راف الىوف لارض لسبب ، كاٞبار  يزكؿ، كمعُب ٰبوؿ، فنقوؿ: )اصفار 

أما اًفعل  "، كىذا ما أشار إليو المضي االسَباباذم بقولو: 3"يكوف التفمي  بْب الىوف الثابت كا٤بتىوف العارض
ْب دكف ٲبيز الصٍّيغت". كما "4، فًافعاؿ  لىوف كالعيب ا٢بسي العارضالعيب ا٢بسي البلـزأك فاألغىب رونو لىوف 

)اقط م، كاقط اٌر(؛ أم وغّبٮبا روهنما ال تأتياف إال الزمتْب لى  األلواف كالعيوب، كمنهما ما يأٌب ٗبعُب )فع ل(، ٫ب
 .5"ألذ با١بفاؼ

يان، ٫ب": بناء مم٘بل ٓب ينقل لن أصل ثبلثي، ك/ ًافعوَّؿى 21 : والزما ٫بأك )ًاٍلىىوىط (؛ أم لبل، : ويأٌب متعدٍّ
بفكٍّ االدغاـ لن ىذه الصٍّيغة تأٌب لى  كزف )اًفػٍعىٍولىلى(؛ ألىف  الزيادة ىنا "، ك6"كتفسّبٮبا معا )أسمع()ًاجىو ذ(، 

(رٍ )ًاٍلشىٍوشىبىًت األى  :٫بو"، 7"ؿ ُب لْب الكىمةك بتكمار لْب الكىمة كُب األ زاف ا٤بم٘بىة )اًٍفعنػٍىى (، ك من األ". ك8"ضي
 .9"ه بالشتم كالضمب كالقهم)ًاٍغمىٍندىل لىيو(؛ أم إذا لبل: )اًٍفعنػٍىى (، ٫بو

                                                           

 .105أك زاف الفعل كمعانيها، ىاشم طو شبلش، ص -1
 .161ص 1شمح ا٤بفصل، ابن يعيش، ج -2
 .104أك زاف الفعل كمعانيها، ىاشم طو شبلش، ص -3
- .البلـز ُب ىذا ا٤بوضع ما اليزكؿ 
- .العارض ما يزكؿ 
 .112ص 1افية، المضي، جشمح الش -4
 113ص 1ا٤بصدر نفسو، ج -5
 .112ص 1شمح الشافية، المضي، ج -6
 .162ص 7شمح ا٤بفصل، ابن يعيش، ج -7
 .112ص 1شمح الشافية، المضي، ج -8
 .113ص 1ا٤بصدر نفسو، ج -9
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 ة:الرُّباعية الصّْيغت داخل التَّحوُّالد/ 
اًفعنىل، كاًفعى ل(، كقد ذرمىا سيبويو دكف أف  -أشار العىماء إٔب أىف  ىناؾ ثبلثة أبنية لىصيغة الم بالية )تفعىل  

ثاؿ استفعىت. كما ٢ب  من كأما ما ٢بقتو الزيادة من بنات األربعة كجاء لى  م"ٱبصها بباب لاص، حيث قاؿ: 
مصدره ٯبيء لى  مثاؿ استفعىت. كذلك احم٪بمت احم٪بامان، كاطمأننت  بنات الثبلثة ببنات األربعة، فإف  

كلىمبالي اَّمد بناء كاحد، "زاف صمٰبة بل ارتف  بالتمثيل ٥با، كفيو قاؿ ابن ا٢باجب: ك . فىم يذرم األ1"اطمينانان 
اآللم ارتف  بذرم أمثىة لنها، كتأٌب  و، كى2"فيو ثبلثة: تدحمج، كاحم٪بم، كاقشعم   ، كلىمزيدتودحمجتو كدرٖب و٫ب

 دالالهتا راآلٌب:
يأٌب ىذا الوزف بزيادة سابقة الت اء لى  ا٤بكوٍّف األساسي )فعىل(، فجاءت الفتحات "داللة )تفعىل(، ك  -2

، 3"ن ا٢باجب أىف  لىصيغة تأٌب دائما الزمةمتتالية، تفصل بينها لْب سارنة رما ىي ُب البناء األساسي، كذرم اب
من العىماء من الترب )تفعىل( ٩با يدرج ضمن البناء ". ك4")دحمجتو فتدحمج(: ولا لفعىل ا٤بتعدٍّم، ٫باك مط"فيأٌب 

 .5"لو )رمدستو فتكمدس(اك األساسي )فعىل(؛ ألىن و يط

لىصيغة جعل الفاء  الد اًلىي الت حو ؿىذا "بناء، كداللة )اًفػٍعىنػٍىىلى(، بزيادة األلف سابقة كالنوف حشوا ُب ال  -3
، كيأٌب مطوالا 6"سارنة بعد ما رانت مفتوحة، كفتحت العْب بعدما رانت سارنة، كال تأٌب ىي األلمل إال الزمة

ال يتعدل، فبل ٯبوز و )حمجتمو فاحم٪بم، كرسمتو فانكسم(، كلىيو فه: ومطوالا لػ )ػًانٍػفىعىلى( ُب بنائو األساسي، ٫ب
و نظّب انفعىت ُب بنات الثبلثة، زادكا فيو نونا كألف ن  ليس ُب الكبلـ احم٪بمتو، ألى " :م٪بمتو(، إذ قاؿ سيبويو)اح

 .7"كصل رما زادكٮبا ُب ىذا

إٔب تغىّب ً  الصٍّيغةأد ل الت حو ؿ الد اًلىي ٥بذه "داللة )افػٍعىىىل (، زيادة األلف كتضعيف الـ الفعل الثانية، ك  -4
(، كىي األلمل الزمة) ،ٗبشاُّتها لػ)ػاحم٪بم(، فتسكن فاؤىا، كفتحت لينهاحمراهتا  تأٌب ٗبعُب "، 8"قشعم، اقشعم 

( ُب الثبلثي  .1"ٗبعُب )ًاٍٞبىم 

                                                           

 .85ص 4الكتاب، سيبويو، ج -1
 شافية ابن ا٢باجبأ ج ص -2
 .85ص 4الكتاب، سيبويو، ج -3
 ر نفسو، ص نفسها.ا٤بصد -4
 .162ص 7، شمح ا٤بفصل، ابن يعيش، ج29شمح ا٤بىوري، ابن يعيش، ص -5
 .113ص 1شمح الشافية، المضي، ج -6
 .77ص 4الكتاب، سيبويو، ج -7
 .113ص 1شمح الشافية، المضي، ج -8
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يان ُب قوؿ الشالم        : 2كمن صيغ الم بالي ا٤بزيد ما جاء متعدٍّ
 أدفػىعيوي لِب كيىٍسمىٍنًديًِب   *د جعل الن عاس يػىٍغمىٍنًديًِب  ق

يغىبِب، كجاءت تعديتو ٢بذؼ ا١بار كتقديمه )يغمندم لىي كيسمندم لىي(، كا٤بعُب يغمنديِب كيسمنديِب ٗبعُب " 
 .3")يغىب لىي(

كذرمنا لدالالت الصٍّيغ السابقة بذرمىا ماضية، ال يعِب أىف  ىذه الدالالت ٨بتصة بالزمن ا٤باضي، بل تتعداه  
 أصل األفعاؿ بالتباره ا٢بىد ث الذم كقع كتأرد كقولو، كالفعل ا٤باضي الذم إٔب رل األزمنة، إال أىف  ا٤باضي يعترب
 .4"ما دٌؿ لى  زمن قبل زمانك"ما قاؿ فيو ابن ا٢باجب أىن و  ومثىوا لو بصيغة )فعل( بأبنيتو الثبلثة ى

تحمرة ٩با تدلل حمكؼ زانو إذا أسند إٔب ضمائم المفع ا٤بأك رما ٱبمج الفعل ا٤باضي لن بنائو األصىي، رما تتعدد 
لٌة لى   الزيادة لىيو فتكوف دائما الحقة، حيث تؤدم ىذه التىوينات الٌصوتية إٔب تىوينات داللية، حيث تأٌب لىد الى

زانو، أك بْب مذرم كمؤنث، رما تضفي ٙبو الت لى  مقاطعو الٌصوتية، كبالتإب ٙبو الت  ماا٤بفمد كا٤بثُب كا١بمع 
 حو الت راآلٌب:كٲبكن توضيح ىذه الت  

 ص ح+ص ح ص+ص ح لى  كزف فىًعٍىتي )مفمد مذرم كمؤنث(. تي  -ٮًبٍػ  -فىػ فهمت  أنا فهمت 
 مذرم(.ص ح+ص ح ص+ص ح لى  كزف فىًعٍىتى )مفمد  تى  -ٮًبٍػ  -فىػ فىًهٍمتى  أنتى فىًهٍمتى 
 ص ح+ص ح ص+ص ح لى  كزف فىًعٍىًت )مفمد مؤنث(. ًت  –ٮًبػٍ  -ؼى  فىًهٍمًت  أنًت فىًهٍمًت 
ٍىتيمىا ص ح+ص ح ص ح+ص ح+ص ح ح لى  كزف فىعً  مىا  –تي  -ٮًبٍػ  -فىػ  فهمتما  أنتما فىًهٍمتيمىا 

 )مثُب مذرم كمؤنث(.
 ص ح+ص ح ص+ص ح ص لى  كزف فىًعٍىتيٍم )ٝبع ا٤بذرم(. ًبيٍ  -ٮًبٍػ  -فىػ  فىًهٍمتيٍم  أنتم فىًهٍمتيٍم 
ص ح+ ص ح ص+ص ح ص+ص ح لى  كزف )فىًعٍىًبي (  فى  -تينٍ  -ٮًبٍػ  -فىػ  فىًهٍمًبي   أنًب فىًهٍمًبي  
 )ٝبع مؤنث(.

 :5كلىيو ٲبكن القوؿ لى  الفعل ا٤باضي بعد إسناده إٔب ضمائم المفع ا٤بتحمرة ما يىي 

                                                                                                                                                                                                             

 ا٤بصدر نفسو، ص نفسها. -1
 .113ص 1شمح الشافية، المضي، ج -2
 .114ص 1ا٤بصدر نفسو، ج -3
 .224ص 2مح الشافية، المضي، جش -4
 .160الداللة اإلٰبائية ُب الصيغة اإلفمادية، صفية مطهمم، ص -5
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، كمقطع مغى  )ىيٍم(، كى - ما يقابل ا٤بقطع الثا٘ب القصّب ا٤بفتوح ُب  وتىكيو ف الفعل من مقطع قصّب مفتوح )ؼى
 .الصٍّيغة األساسية

 ٝبيع تصميفات الفعل ا٤باضي مع ىذه الضمائم حوت ا٤بقطع الثا٘ب متماثبل. -

 لْب، كىي ا٤بقاطع ا٤بمتبطة ٕبمكؼ الزيادة.ك التىوينات الداللية ارتبطت با٤بقاطع الٍب تىت ا٤بقطعْب األ -

 / الفعل المضارع كدالالتو:3
حي بالزمن، فمصطىح مضارع ال يوحي كمن دالالت الفعل دالالتو لى  ا٢باؿ، فإذا راف مصطىح ا٢باؿ يو  

بذلك، حيث أىف  ا٤بضارلة لغة تعِب ا٤بشاُّة، كقد اشتقت من الضمع، فا٤بضارع لى  قوؿ ابن ا٢باجب )ما أنسبو 
ما ارتضعا من ضمع كاحد، فهما ألواف من المضالة جو أك ، كٲبكن تىخيص 1باالسم(؛ إذ الترب الشبيهْب كرأىهن 

 :2اآلٌب وضارع كاالسم لى  النحا٤بشاُّة بْب الفعل ا٤ب
رونو معمبا التصالو ٕبمكؼ الزيادة، ٩با جعل صيغة مشاُّة لبلسم كٖباص ة اسم الفالل )أرل، يأرل، آًرله(،  -

 جبت لو اإللماب.أك كىذه ا٤بشاُّة ىي من 

قوؿ: )زيد ا٤بشاُّة ُب كركدٮبا مبهمْب، كال يمفع اإلُّاـ لنهما إال ٗبا يدلل لىيهما من ا٢بمكؼ؛ رأىف ن -
(، فداللة الفعل الزمانية مبهمة ما بْب ا٢باؿ كاالستقباؿ، كيمفع اإلُّاـ بدلوؿ )سوؼ،  السٍّْب( لى  الفعل أك يقـو

 ، (، ٩با ٯبعىو مقتصما لى  زمن بعينو، كنبلحظ اإلُّاـ بقولنا:أك فنقوؿ: )زيد سيقـو )رأيتي رجبلن(،  سوؼ يقـو
 )األلف كالبلـ( جعىت المؤية مقتصمة لى  رجل بعينو. لّبفع بقولنا: )رأيتي المجل(، فزيادة

)الطالب يكتب الد رس(، ك)الولد راتب : وتأديتها ٤بعا٘ب األ٠باء، حيث يقع الفعل ا٤بضارع موقعها، ٫ب -
 الد رس(.

 )ألرتنب  الد رس(.: ودلوؿ الـ التأنيث لىيو، كالٍب أصىها الـ االبتداء، ٫ب -

رىمة )لْب(، كلىيو  و، ٫بؿ ٞببلف لى  أىف يشبو باالسم ٢بمىو لى  لدة معافا٢باؿ كاالستقباجعىو ٗبعُب " -
اًلىي، ٩با يضفي ٙبوال لى  بنيتو 3"التأنيثها باالسم لند اتصالو بأحد حمكؼ فالفعل يصبح شبي ة ٩با يؤدم الد 

األلمل التىوينات بالنظم إٔب نوع كلدد ا٤بقاطع الٍب ٛبسهما ىي -اسم الفالل  اص ةإٔب مشاُّتو باالسم كٖب
: وم لدد ا٤بقاطع كرذا أنوالها، كقد نبلحظ التبلفا فيما راف أصل بنائو ثبلثيا، ٫باك ، فنبلحظ تس-الٌصوتية

                                                           

 .226ص 2شمح الكافية الشافية، المضي، ج -1
 .6ص 7يماجع شمح ا٤بفصل، ابن يعيش، ج -2
 .226ص 2شمح الكافية، المضي، ج -3
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لةىذا االلتبلؼ ال يؤثم ُب  أىف  )ذىب(، لّب  لىفعل ا٤بضارع  الٌصوتية، فهي األقول دائما، كمثاؿ لن ا٤بقاطع الد الى
 :1ما يىي

 يا:ما كاف أصلو ثبلث -2

ػ + بي   يذىب   ذىب  - ص ح ص )مقطع متوسط( +ص ح )مقطع قصّب مفتوح( +  يذ  + ىى
 ص ح )مقطع قصّب مفتوح(.

ص ح ح )مقطع طويل مفتوح( + ص ح )مقطع قصّب مفتوح( + ص ح  ذا + ًىػ + بي   ذاىب   -
 وح(.)مقطع قصّب مفت

 ما جاء رباعيا: -2

ص ح )مقطع قصّب مفتوح( + ص ح ص )طقع متوسط  ييػ + ذىبٍػ + ًذبي   يذبذب   ذبذب   -
 مقفل( + ص ح )مقطع قصّب مفتوح( + ص ح )مقطع قصّب مقتوح(.

ٍبذىبي   - ح )مقطع قصّب مفتوح( + ص ح ص )مقطع متوسط مقفل( + ص  ميػ + ذىبٍػ + ذى + بي   ميذى
 ص ح )مقطع قصّب مفتوح( + ص ح )مقطع قصّب مفتوح(.

 ما جاء خماسيا: -3

ـي   ينهـز   اهنـز   - ػ + ًز +  ص ح ص )مقطع متوسط مقفل( + ص ح )مقطع قصّب  يػىٍنػ + ىى
 توح( + ص ح )مقطع قصّب مفتوح(.مفتوح( + ص ح )مقطع قصّب مف

ـي   منهـز   - ػ + ًز +  ص ح ص )مقطع متوسط مقفل( + ص ح )مقطع قصّب مفتوح( + ص  ميٍنػ + ىى
 ح )مقطع قصّب مفتوح( + ص ح )مقطع قصّب متفوح(.

وارد فيو، رما قد تدٌؿ لى  األزمنة ىذه أما لن داللة ا٤بضارع الزمانية فتأٌب لى  األزمنة الثبلثة حسب السٍّياؽ ال
 معنوية، كىي رما سيأٌب:أك قمائن قد تمد لفظية 

معنوية، كُب ىذا قاؿ أك كال يستىـز ا٤بضارع أم قمائن داللتو لى  ا٢باؿ لفظية رانت  داللتو على االستقباؿ:  -2
ا٤بضارع )يفعل(، إذا ٘بمدت من ، فصيغة 2"أما بناء ما ٓب يقع فإن و قولك... يقتل كيذىب كيضمبسيبويو : "

يأرل، جاز أف تعِب ما  وإذا قىت ى"ا٤بربد:  قاؿالقمائن دٌلت لى  ا٢باؿ رما تدٌؿ لى  االستقباؿ، كُب ىذا 
 .3"فيو، كجاز أف تميد أىن و يضمب فيما يستقبل، كٓب يقع منو، ضمب ُب حاؿ لربؾو ى

                                                           

 .173، 172، صيماجع الداللة اإلٰبائية ُب الصيغة اإلفمادية، صفية مطهمم -1
 .12ص 1الكتاب، سيبويو، ج -2
 .81، 80ص 4ا٤بقتضب، ا٤بربد، ج -3
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لٌة لى    ، فهي بتأريد داللتو 1"رالسٍّْب كسوؼ لبلستقباؿ"االستقباؿ أما اتصالو بالقمينتْب الىفظيتْب لىد الى
 متوقع ٔبإبلستقباؿ بظمؼ مستقبل. كباسناده كٚبىص ل"لى  االستقباؿ، كٝبع ابن مالك ىذه القمائن بقولو: 

أك  نوف التوريدأك "لو" ا٤بصدرية أك ٦بازاة أك اشفاؽ أك داة تمجو أأك كلدان. كٗبصاحبة ناصب أك و طىبان ئكباقتضا
ًإنَّا لىوي لىحىاًفظيوفى ، ففي قولو تعأب: 2"سوؼأك  السٍّْبو حمؼ تنفيس كى ا يػىٍرتىٍع كىيػىٍلعىٍب كى أىٍرًسٍلوي مىعىنىا غىدن

3، 
  )غدا(. ، كىي رىمةفجاءت داللة ا٤بضارع لى  االستقباؿ بقمينة لفظية كجاءت ظمفية

 داللتو على الحاؿ:  -2

معنوية غّب ىذا، كىذا ما أرده ابن أك اؿ إذا ٓب تدٌؿ أية قمينة لفظية أصل صيغة ا٤بضارع داللتها لى  ا٢ب 
التجمد من القمائن ٩با ٰبمىو لى  ا٢باؿ؛ إذ ٯبب أف و ، كالتجميد ى4"كتمجح ا٢باؿ مع ا١بميد...": بقولو مالك

الذم و ى"ا٢باضم ، ُب حْب يمل ابن يعيش أىف  5األمم بالنٍّسبة لىماضي كاألممو يكوف لىحاؿ صيغة لاص ة رما ى
 .6"زماف كجودهو يصل إليو ا٤بستقبل، كيسمم منو ا٤باضي، فيكوف زماف اإللبار لنو ى

لة لى  ا٢باؿ بوجود قمينة لفظية   رىمة )اآلف(؛ إذ تعترب  وسياقية تىـز الفعل الزمن ا٢باضم، ٫بأك كقد تأٌب الد الى
قىاؿى الًَّذم ًعٍندىهي ًعٍلمه ًمنى ﴿ذلك قولو تعأب:  و، ك٫ب7"ولك أحد  الزمانْب، حٌد ا٤باضي من آلمه كحد  ا٤بستقبل من "

فداللة الفعل  ،السالةأك أف آتيك بو اآلف "، فا٤بعُب 8﴾ًمنى اٍلًكتىاًب أىنىا آتًيكى بًًو قػىٍبلى أىٍف يػىٍرتىدَّ ًإلىٍيكى طىٍرفيكى 
 .9"السالة حسب سياؽ اآلية الكمٲبةأك ا٢باؿ أك ا٤بضارع 

لة على ال  -3  ماضي:الدَّالى

ا٤بعنوية ا٣باص ة بالزمن ا٤باضي بدلو٥با لى  الفعل ا٤بضارع لتحوؿ داللتو من ا٢باؿ أك كقد تدٌؿ القمائن الىفظية  
لىٍم يىًلٍد كىلىٍم ييولىدٍ )ٓب، ك٤ب ا(، رقولو تعأب: وإٔب ا٤باضي، ٫ب

تنفي الفعلى ا٤بستقبل  (ٓبىٍ )"، كفيها قاؿ الصاحيب: 10

                                                           

 .214ـ، ص1/1979ا٤بفصل ُب تاريخ النحوالعميب، ٧بمد لّب ا٢بىوا٘ب، مؤسسة المسالة بّبكت ط -1
 .5تسهيل الفوائد كتكميل ا٤بقاصد، ابن مالك، ص -2
 .12سورة يوسف اآلية -3
 .5اصد، ابن مالك، صتسهيل الفوائد كتكميل ا٤بق -4
 226ص 2يماجع شمح الكافية، المضي، ج -5
 .207ص 4شمح ا٤بفصل، ابن يعيش، ج -6
 .202ـ، ص1977الصاحيب ُب فقو الىغة، أٞبد بن فارس، ٙبقي  السيد أٞبد صقم، مطبعة ليس  البايب كشمراه القاىمة -7
 .40سورة النمل اآلية -8
 .109بكمم، ص الزمن ُب القمآف الكمٙب، لبد الكمٙب -9

 .3سورة اإللبلص اآلية -10
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 غّب أىف  االلتبلؼٗبعُب ٓب،  (٤با)قد تأٌب "، ك1"تميد: ما قاـ زيد (ٓب يقم زيد)٤باضي. ٫بو: كتنقلي معناهي إٔب ا
؛ 3﴾بىٍل لىمَّا يىذيكقيوا عىذىابً ﴿، كمنو قولو تعأب: 2"بينهما ُب روهنا تنفي كقوع ا٢بىد ث ُب الزمن ا٤باضي القميب

قيٍل ﴿قولو تعأب:  وإذا كردت قمينة لفظية دٌلت لىيو، ٫بٗبعُب ٓب يذكقوه. كقد يدٌؿ ا٤بضارع لى  ا٢بىد ث ا٤باضي 
لٌة لى  زمن الفعللفجاءت )من قبل( "، 4﴾فىًلمى تػىٍقتػيليوفى أىٍنًبيىاءى اللًَّو ًمٍن قػىٍبلي ًإٍف كيٍنتيٍم ميٍؤًمًنينى  قد  فالقتل ،ىد الى

 .5"مض  كانقض 
قتصم لى  ا٢باؿ، بل تعداه إٔب ا٤بستقبل كا٤باضي فىم ي ،كلىيو فقد تنولت الدالالت الزمنية لىفعل ا٤بضارع 

 كتؤديو القمائن دالل الَباريب بنوليها ا٤بعنوية كالىفظية. ،حسب ما يوحيو إلينا السٍّياؽ
 / فعل األمر كدالالتو:4

قوؿ يعرب لن فعل "حسب ما جاء ُب لساف العمب: و بعد الفعل ا٤باضي كالفعل ا٤بضارع يأٌب فعل األمم، كى 
: ا"نقيض النهي، رما يقاؿ:  و، فه6"ألداءكاجب ا ٢بٍىاًدثىةي، كىا١بٍىٍمعي أىٍممي فبلفو مستقيمه كأيميوريهي مستقيمةه. كاألىٍممي

فػٍعىٍل(، فيطىب الفعل من الفالل ٕبذؼ حمؼ يغة )ااألغىب كاألرثم كركدان ُب صيغة األمم بص"، ك7"أيموره 
قولو تعأب: و ، ٫ب9"األممو أرثم كأغىب أنواع الط ىىب كى وعبلء، كىيأٌب ىذا الط ىىب لى  كجو االست"، ك8"ا٤بضارلة
ةى كىآتيوا الزَّكىاةى ﴿تعأب:   :11اآلٌبصيغة الالوجوه الٍب تمد لىيها  ، كمن10﴾كىأىًقيميوا الصَّبلى

 )أمم(. ومن األلى  إٔب دكنو، كى -

 )طىب(. ومن النظّب إٔب النظّب، كى -

 )دلاء(. ومن األدٗب إٔب األلى ، كى -

                                                           

 .225الصاحيب ُب فقو الىغة، ابن فارس، ص -1
 ا٤بصدر نفسو، ص نفسها. -2
 .8سورة ص اآلية -3
 .91سورة البقمة اآلية -4
 .6الزمن ُب القمآف الكمٙب، لبد الكمٙب بكمم، ص -5
 .29ص 1لساف العمب، ابن منظور، ج -6
 ا٤بصدر نفسو، الصفحة نفسها. -7
 .267ص 2شمح الكافية، المضي، ج -8
 ا٤بصدر نفسو، ص نفسها. -9

 .43سورة البقمة اآلية -10
 .177يماجع الداللة اإلٰبائية ُب الصيغة اإلفمادية، صفية مطهمم، ص -11
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يأٌب بزيادة ٮبزة الوصل رسابقة لىصيغة األصىية لىفعل، كتسكْب المو، فحذؼ حمؼ ا٤بضارلة يؤدم  األممف 
سارن، رما دة ٮبزة الوصل تفاديا لبلبتاء بما أد ل لزيا ىو، ك  الىغة العمبيةُب كمه كىذا ٩با يإٔب االبتداء بسارن، 

، ٍم(، كأصىها )أألذ، أأمم، أأرل()لٍذ، كريٍل، من : وكتسهيل النط  بالصٍّيغ، ٫ب ،ٙبذؼ ىذه ا٥بمزة ٚبفيفا لىتخفيف
 .1"فحذفت ا٥بمزة ٚبفيفا"

لٌة الزمنية فيها رداللة األفعاؿ ا٤باضية، كإذا التربناىا فهي تدٌؿ   كأصل صيغة األمم الط ىىب، فبل التبار لىد الى
ا األمم " يقوؿ:رأم ا٤بربد إذ  وكى، 2"اذىٍب، كاقتٍل، كاضمبٍ : يأٌب ٤با يكوف كٓب يقع، ٫بو" ولى  ا٤بستقبل، فه كإ٭ب 

. غّب أىف  اىد ثْب لالفوىم، كمنهم إبماىيم أنيس، إذ الترب زمن األمم 3"من الفعل ا٤بستقبل، ألىن ك تأممه ٗبا ٓب يقع
ك٤با رأل ٫باة العمب ثبلث صيغ لىفعل التصوا ربل منها بزمن تىك األزمنة "يدٌؿ لى  ا٢باؿ، حيث قاؿ: 

، ُب حْب يمل لبد الصبور شاىْب التزاـ األمم با٤بستقبل، فيقوؿ: 4"ثة...رما جعىوا األمم لىزمن ا٢بإب...الثبل
لة الزمنية ُب لقب األمم التزامية، كليست مطابقية   واألمم يعِب الط ىىب، كى" ال يكوف إال ُب ا٤بستقبل؛ أم أىف  الد الى

ُب األمم يىتـز ك اضي قد تتنوع داللتو الزمنية حسب السٍّياؽ كالقمائن، ، حيث أىف  الفعل ا٤ب5"رما ُب لقب ا٤باضي
ما  واالستقباؿ )افعل غدا(، كىأك االستقباؿ، غّب أىف  الصٍّيغة الط ىىبية قد تكوف لىحاؿ، رأف تقوؿ: )افعل اآلف(، 

، ك٪بده أشار لؤلمم 6"م بالبلـا٢باؿ كاالستقباؿ ٮبا معُب األمم بالصٍّيغة كاألم"أشار إليو ٛباـ حساف، إذ الترب 
ما أشار إليو العىماء، فصيغة األمم لىغائب، ُب حْب منهم من نفاه كأرده لىمخاطب، فهي صيغة  والبلـ(، كىب)
، ك  يي كاألممي كالنه" ، ُب حْب ذرمه سيبويو بقولو:7"يطىب ُّا الفعل من الفالل ا٤بخاطىب" ذلك ال يكوناف إالٌ بفعلو
و أىٍممه لىغائب ٗبنزلة ن  كمنو: زيدان ليضمبو لممك، كبشمان ليقتل أباه بكم، ألى  ...مميٍر بواكلممان  ذلك قولك: زيدان اضمٍبو،ك 

قيٍل ًبفىٍضًل اللًَّو ﴿، كتدلل )البلـ( لى  توجيو األمم لىغائب ُب ربلـ العمب، كمنو قولو تعأب: 8"افعىٍل لىمخاطىب
ًتًو فىًبذىًلكى فػىٍليػىٍفرىحيوا ىي  ره ًممَّا يىٍجمىعيوفى خى  وكىًبرىٍحمى ، كقد فسم األلفش دلوؿ البلـ ُب ا٤بوضع الذم ال ٲبكن 9﴾يػٍ

                                                           

 .38ـ، ص1/1973التصميف ا٤بىوري، ابن جِب، تصحيح ٧بمد سعيد بن مصطف  النعساف، مطبعة شمرة التمدف الصنالية الغمبية مصم ط -1
 .267ص 2الكتاب، سيبويو، ج -2
 .83ص 1ا٤بقتضب، ا٤بربد، ج -3
 .71، 70من أسمار الىغة، إبماىيم أنيس، ص -4
 .61ـ، ص1980ا٤بنهج الصوٌب لىبنية العمبية، لبد الصبور شاىْب، مؤسسة المسالة بّبكت -5
 .250الىغة العمبية معناىا كمبناىا، ٛباـ حساف، ص -6
 .267ص 2لمضي، جشمح الكافية، ا -7
 .138ص 1الكتاب، سيبويو، ج -8
 .58سورة يونس اآلية -9
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فتقوؿ )ليفعل زيد(، كال تدلل البلـ إذا لاطبت أحدا "صياغة )اًٍفعل( فيو، إذ التربىا لغة رديية لند العمب، 
 .1"فتقوؿ )قٍل(، فبل حاجة إٔب )البلـ(

البناء األصىي لىمكوف األساسي لىفعل، كقد أشمنا أىف  ىذا يكوف  جماء ٙبو الت لى كصيغة األمم تأٌب بعد إ 
لتصبح البنية ا٤بقطعية لصيغة األمم مكونة من  ،لعدـ االبتداء بسارن ،كصلذؼ حمؼ ا٤بضارلة كإبدالو ٮبزة ٕب

 مقطعْب متوسطْب مغىقْب، كمثاؿ لن ىذا:
 ص + ص ح ص. ص ح ًاٍذ + ىىٍب         ًاذىب   -

 ص ح ص + ص ح ص. ايٍصػ + مػيٍت   ايٍصميٍت  -

ٍم    -  ص ح ص + ص ح ص. اىٍب + ًحٍم         اىٕبًٍ

)لٍذ، كميٍم، كرٍل(، مكونة من مقطع كاحد متوسط مغى  )ص ح : ولتصبح الصٍّيغ ا٤بخففة ٕبذؼ ا٥بمزة، ٫ب 
 ص(.
أصبل ٰبمل معُب ا٤بواجهة، غّب أىف  السٍّياؽ يضفي لى  األمم إٰباءات  وما أىف  روف استعمالو لىمخاطب فهر 

 : 2داللية متعدية ٘بدر اإلشارة ٥با فيما يأٌب
 
لة لى  الدلاء، ٫ب - نىا فىاٍنصيٍرنىا عىلىى اٍلقى ﴿قولو تعأب:  والد الى ، 3﴾ٍوـً اٍلكىاًفرًينى كىاٍغًفٍر لىنىا كىاٍرحىٍمنىا أىٍنتى مىٍوالى

 فالدلاء من ا٤بخىوؽ لىخال .

لة -  : 4لى  االلتماس؛ رقوؿ اممئ القيس الد الى

 قفا نبك من ذرمل حبيب كمنزؿو  *  بسقط الىول بْب الدلوؿ فحومل
 فيىتمس الوقوؼ لىبكاء لى  األطبلؿ. 

لة لى  التمِب، كمنو قوؿ   : 5القيس اممئالد الى
 أال ا٪بىي  * بصبح كما اإلصباح منك بأمثل أال أيها الىيل الطويل

                                                           

 .570ص 2ـ، ج1/1985معا٘ب القمآف، األلفش سعيد بن مسعدة، دراسة كٙبقي  لبد األمّب ٧بمد أمْب الورد، لآب الكتب بّبكت ط -1
 .179يماجع الداللة اإلٰبائية ُب الصيغة اإلفمادية، صفية مطهمم، ص -2
 .286لبقمة اآليةسورة ا -3
 .75ـ، ص10/1980تاريخ األدب العميب، حنا الفالورم، ا٤بكتبة البوليسية بّبكت ط -4
أشعار الشعماء الستة، يوسف بن سىيماف بن ليس ، شمح كتعىي  ٧بمد لبد ا٤بنعم لفاجي، الناشم لبد ا٢بميد أٞبد حنفي مصم  -5
 .36ـ، ص3/1963ط
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لة لى  النصح كاإلرشاد، ٫ب - دىٍع من ألماؿ السٍّمٍّ ما ال يصىحي لكى ُب ": بن صفواف ينصح ابنوقوؿ و الد الى
 .1"العبلنية

لة لى  التهديد، ٫ب - ًبيًلًو قيلٍ ﴿قولو تعأب:  والد الى ادنا لًييًضلُّوا عىٍن سى تػَّعيوا فىًإفَّ مىًصيرىكيٍم ًإلىى  كىجىعىليوا لًلًَّو أىٍندى تىمى
 .2﴾النَّارً 

لة لى  التعزيز،  - أرك٘ب ٖبيبل، طاؿ لممان ببخىو، كىاتوا رمٲبا "إثبات المأم بتعزيزه بأمثىة من الواقع، ٫بو: أك الد الى
 .3"مات من شدة البذؿ

لة لى   -  .4﴾طىاديكاكىًإذىا حىلىٍلتيٍم فىاصٍ ﴿قولو تعأب: وإباحة اضور، ٫بالد الى

لة لى   - م ٓب يصبحوا قمدة 5﴾كيونيوا ًقرىدىةن خىاًسًئينى ﴿قولو تعأب:  وكالتصغّب، ٫ب التسخّبالد الى ، كا٤بعُب أىهن 
 ٥بم ىذا. سخ مجل شأنو من  وصاغمين بأممىم، بل ى

لة لى  اإلىانة، ٫ب -  قوؿ ا٢بطيية : والد الى

 ك أنت الطالم الكاًسيكاقعد فإن    *دٍع ا٤بكاـر ال تمحل لبغيًتها  
 ٠بي فالىْب؛ ٗبعُب ا٠بي مفعولْب؛ أم )أنت ا٤بطعـوؿ )الط اًلمي الكىاًسي(، فهما اكتأٌب اإلىانة كالتصغّب من لبل

 ا٤بكسو(.
 ة المتداخلة:يثدالالت الصيغة الحد

ت الصوتية الٍب ىذا راجع إٔب التحوال"ك ،جوأك ثبلثة أك الصيغة ا٤بتدالىة ىي الٍب تأٌب لى  كجهْب ٨بتىفْب 
و فقد تأٌب ىذه الصيغة ثنائية االحتماالت رما قد تقع ثبلثية لىيك تطمأ لى  الصيغة ما يؤدم إٔب تنوع معانيها، 

 .6حتماالت"اال
فيها ك ستقباؿ االك لى  ا٢باؿ  ها لى  نولْب من الصوائت لىداللةلْب فعى تما جاء ىيك : ة ثنائيةيثأ/صيغ حد

  7:قاؿ ابن مالك

                                                           

 .179، ص1مبية كمصطىحاهتا، سعيد السرب، ببلؿ جنيدم، دار العودة بّبكت طا٤بعجم الشامل ُب لىـو الىغة الع -1
 . 30سورة إبماىيم اآلية -2
 .179ا٤بعجم الشامل ُب لىـو الىغة العمبية كمصطىحاهتا، سعيد السرب، ببلؿ جنيدم، ص -3
 .2سورة ا٤بائدة اآلية -4
 .65سورة البقمة اآلية -5

 43، 42ا٤بباٌب اإلفمادية، سعاد بسناسي، ص التحوالت الصوتية كالداللية ُب - 6
 المية األفعاؿ، ابن مالك. -7
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 *  أىٍنًعٍم بىًيٍستى يىًيٍستى أىٍكلىو يىبٍس كىل    تى مٍ حً ك  تى مٍ ، مع، كغً بٍ من احسً  كجهاف فيو
 :1من ىذه الصيغ ما يىيك 
إذ يعترب الكسم فيها أجود الىغتْب غّب ، ب"ب، ٰبسً ٰبسى يأٌب مضارلها لى  كجهْب "ك ب مكسورة العْب حسً  /1

ماض مكسور العْب يأٌب مفتوحا ُب صيغة ا٤بستقبل  ألنو رل، بالكسم "أحسبو جاء ُب الصحاح شذكذك  ،أنو نادر
شٌذ "ػػػػاألمم نفسو بالنسبة لك ، 2نعم ينعم"ك ييس يييس، ك يبس، ييبس، ك حسب، ٰبسب، : إاٌل أربعة جاءت نوادر

ـٍ حىًسٍبتى أىفَّ ﴿: تعأب قولوك ، ﴾ال تحسبن﴿ك، ﴾ال تحسبن﴿: لى  الوجهْب قد قمئ قولو تعأبك ، 3"علٌ ك  أى
بناأىٍصحىابى ا  .4﴾ٍلكىٍهًف كىالرًَّقيًم كىانيوا ًمٍن آيىاتًنىا عىجى

، 5"" بالضم لىداللة لى  الكرب ا٤بعنومكبر"ػىذا التنوع ُب لْب الفعل ينتج لنو ٙبوال دالليا ف"ك /كبر، ككبر:2
بػيرى ﴿: منو قولو تعأب، ك 6نقيض الٌصغم" وىك ربّب... و"ررب بالضم أـ لظم، فه: فقد جاء ُب لساف العمب  كى

 .7﴾مىٍقتنا ًعٍندى اللًَّو أىٍف تػىقيوليوا مىا ال تػىٍفعىليوفى 
 .8"ربّب ومكربا فهك الدابة يكرب ررب، ك ررب المجل ": أيضا ابن منظور قاؿك 
: ا٤بستقم فنقوؿأك فيثبت بضم الباء لىداللة لى  الثبات ُب مكاف كاحد،  يثبت"ك "يثبت،  يأتي مضارعوك /ثبت 3

أٌب لىداللة لى  الثبات الشجالة، فتك فبمعُب الثبات  بكسر الباء "يثبت، أما 9ثبوتا""ثبت فبلف ُب ا٤بكاف، يثبت 
 . 10"الثبات ٗبعُب الشجالة

"رفعت الشيئ فارتفع، أما فّبفع من )رفع( بالفتح من قوؿ العمب  يرفع"ك "يرفع،  رفع، يأتي مضارعوك /رفع 4
 . 11"من الٌمفعة أم ارتفع قدرهو ىك يمفع( بضم الفاء من رفع )

                                                           

 .16يماجع شمح المية األفعاؿ ١بماؿ الدين بن مالك، ٕبمؽ اليمِب، رحاب لىطبالة كالنشم ا١بزائم، ص - 1
 .315ص 1لساف العمب، ابن منظور، ج - 2
 .8شمح المية األفعاؿ، ٕبمؽ اليمُب، ص - 3
 .9اآليةسورة الكهف  - 4
 .42التحوالت الصوتية كالداللية ُب ا٤ببا٘ب األفمادية، سعاد بسناسي، ص - 5
 .125ص 2لساف العمب، ابن منظور، ج - 6
 .3سورة الصف اآلية -7
 .127ص 5لساف العمب، ابن منظور، ج - 8
 .19ص 2ا٤بصدر نفسو، ج - 9

 42التحوالت الصوتية كالداللية، سعاد سعاد بسناسي، ص - 10
 .131، 129ص 8ساف العمب، ابن منظور، جل - 11
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، أما 1"الكسم مع تنوعك المفع ك جو الثبلثة الضم ك ة الٍب جاءت لى  األيثمن "الصيغ ا٢بد ة ثبلثية:يثحدب/صيغ 
 ؿ التوضيح من لبلؿ بعض الصيغ:اك ٫ب ،3"ٟبصك نضم، ك ررد، ك لثم، ك "، 2"حزف، كبثمك دلن، كشمؼ، "
  ن العىماء من مك "يمرن"  مضارلوك سكن ك إذا ماؿ إليو  ن إٔب الشيء: فمرالكسرك الضم ك ركن بالفتح
 وىك المها حىقية، ك ما راف حمكؼ لينها  بيناسالبلـ ك بالفتح ليخالف قالدة أف فتح العْب  )ررن، يمرن( أجاز

 .4منو فضل يفضلك بالضم لغة غّب فصيحة  "يمرن" نادر لما التربت
 ٍن يػىٍقنىطي قىاؿى كىمى ﴿: قولو تعأب ومنك ، 5قنط يقنط"ك "قنط، يقنط، : يقاؿ :ءقنط بمعنى اليأس من الشي

قنوط قد تزكؿ بعودة العبد إٔب ألف حالة ال ،حيث أهنا تأٌب بالفتح"قنط،  ، من6﴾ًمٍن رىٍحمىًة رىبًّْو ًإالَّ الضَّالُّوفى 
بضم لْب الفعل قنط  منوك داـ العبد ُب ضبلؿ،  ُب حْب أهنا من ألظم درجات القنوط ما .ماط ا٤بستقيمالص

زه، أما إذا راف القنوط زائبل سميع النسياف فتكوف الصيغة أك م ليصعب ٘بلىداللة لى  أف ما أصاب اليائس لظي
 .7"بالكسم

لداللة ا٢بزف  (حزف، يحزف) ىي بالكسمك الكآبة ك حالة من الغم  وىك ا٢بزف لبلؼ الفمح ": حزفك حزف ك /حزف 3
بالضم  (حزف)و منك ، 8"حزنت ا٤بمأة أم لبست السوادك الذم يزكؿ بزكاؿ سببو لمن اغتم لمؤية كلده ممىقا، 

ما بينهما من شدة ا٣بزف  وبالفتح ى( حزف)صار ا٢بزف صفة طاغية لىيو كك لىداللة لى  من اشتد ا٢بزف لىيو 
 لٌفتو.ك 

التحوؿ بينما يبق  الفتح بينهما لدالتو لى  ا٢بياة، أما أرثم ك  الكسر على التغيرك الضم داللة على الثبات يبق  
قد جاء التحىيل الصوٌب لتطوع صوائت العْب ُب الصيغة ا٢بديثة ك ْب الصيغ، األزمنة الٍب يكثم فيها التدالل ب

فيو ك أدٗب ك ا٢باء، ك فيو العْب ك كسط ك ا٥بمزة، ك فيو ا٥باء ك أقص  العمبية، ففي ا٢بى  مواقع ثبلث، " ٤بخارج الصوامت

                                                           

 .43التحوالت الصوتية كالداللية، سعاد سعاد بسناسي، ص - 1
 .21ـ، ص4/2001فىسفة ا٢بمرات ُب الىغة العمبية، أٞبد األلضم غزاؿ، ٦بىة الىغة العمبية العدد - 2
 .36شمح المية األفعاؿ لئلماـ ٝباؿ الدين مالك، ٕبمؽ اليمِب، ص - 3
 .158ص 13لساف العمب، ابن منظور، ج يماجع - 4
 .32ص 5مقاييس الىغة، ابن فارس، ج - 5
 .56سورة ا٢بجم اآلية - 6
 .43التحوالت الصوتية ُب الصيغة األفمادية، سعاد بسناسي، ص - 7
 .488ص 1معجم الىغة العمبية ا٤بعاصمة، أٞبد ٨بتار لبد ا٢بميد لمم، لآب الكتب، ج - 8
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فكاف ٨بمج الصامت ما  ،1"الدنياك الوسط  ك ، ٩با يعطي ىذه الصوامت مماتب ثبلث ُب الثقل القصول ا٣باءك الغْب 
 :2٘بنب الثقل حسب ما يأٌبك يستىـز الصامت ا٤بناسب لو لتحقي  ا٣بفة 

  يتوجب فتح كسطو ُب ا٤باضي  ،قمأ"ك ذىب ك "سأؿ : المو من أقص  ا٢بى  ٫بوأك ذا رانت لْب الفعل
 ا٤بضارع ٤بناسبتو أثقل الصوامت.ك 
  مه، غّب أف الضم غّب جائز ألف الضمة مفخمة رسك المو من كسط ا٢بى  جاز فتحو أك إذا رانت لْب الفعل
 العْب ممققة ٩با ٰبدث ٙبالفا بينهما.ك 
  ا٤بضارع مع جواز ضمو ُب ك المو من صوامت أدٗب ا٢بى  فيجوز فيو الفتح ُب ا٤باضي أك إذا رانت لْب الفعل

ّب جائز لعدـ الضمة ممتفعة غّب أف الكسم فغك ا٤بضارع لتحقي  التجانس ُب النط  فمثبل ا٣باء مستعىية 
 .(استفعلك انفعل، ) االقتصاد الىغوم إالٌ إذا كردت الصيغة مزيدك التجانس 

 / الصيغة الذاتية:3
ؿ اك بعد حديثنا لن التنوع الدالٕب لىصيغة اإلفمادية ا٢بديثة نتطمؽ ٤بفهـو الصيغة اإلفمادية الذاتية إذ ٫ب

أك ات مصطىح يطى  لى  رل موجود مادم راف راإلنساف تنولاهتا الداللية، فالذك ؿ أشكاؿ تىويناهتا الصوتية اك تن
منها ذكات مدررة لن ك غّبىا، ك مشمـو ك حٌٓب فندررو من لبلؿ ا٢بواس من منظور أك ا١بماد ك النبات، ك ا٢بيواف 

ما جاء ُب ك ، 3ما دٌؿ لى  مسم  وفاالسم ىسم، ؿ ما ٚبتص بو ىذه الذكات االأك ك التخيل، أك طمي  التصور 
سم "االك، 5"الذات بعد زكا٥باأك  ا٤بتبقي من الشيء و"األثم ىك، 4"معىمك ما يدؿ لى  أثم "م أنو التعميف باالس

إما لى  سبيل ىي "ك يكوف ىذا ا٤بعُب لى  لدة أسس ك ، 6"صوت ممرب من أصوات لو معُبأك لفظ 
تشق  لى  ا٢بائط اإللتزاـ...مثل داللة الك إما لى  سبيل االستتباع ك إما لى  سبيل التضمْب...ك ا٤بطابقة...

 .7"اإلنساف لى  قابل صنعة الكتابك 

                                                           

 .45ُب الصيغة اإلفمادية، سعاد بسناسي، صالتحوالت الصوتية  - 1
 .46ا٤بمجع نفسو، ص - 2
 .22ـ، ص1982يماجع تصميف األ٠باء كاألفعاؿ ُب ضوء أساليب القمآف، ٧بمد سآب معْب، دار العودة بّبكت - 3
 .110ص 6معجم مقاييس الىغة، ابن فارس، ج - 4
 .65ص التحوالت الصوتية ُب الصيغة اإلفمادية، سعاد بسناسي، - 5
 .56ـ، ص1953فن الشعم، أرسطو طاليس، تمٝبة لبد المٞبن بدكم، مكتبة النهضة ا٤بصمية القاىمة - 6
 .188ـ، ص1960اإلشارات كالتنبيهات، ابن سينا، شمح نصم الدين الطوسي، ٙبقي  سىيماف دنيا، دار ا٤بعارؼ مصم - 7
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سم قد الترب الكوفيوف اال"ك، 1"فا٤بسم  يدؿ لى  رل ما ٙبتو معُب" يقترف بوك كل اسم يتعلق بمسمى 
يبق  ك بو فتختفي الذات  وسم أنو يعىاالو دليل ٠بك التربه البصميوف مستح  من السمو، ك العبلمة  وىك ٗبعُب الوسم 

، ما نسب إليهم من أفعاؿك رذا الصحابة رضواف ا لىيهم بأ٠بائهم ك المسل لىيهم السبلـ ك األنبياء  فعمفنا ،سماال
فاالسم ال يرتبط ، 2"سم ممتبطة بالذات، فوظيفة االبقائو بعدىاك تأثّبه لىيها ك سم بالذات لنا ربط االأك فقد ح

منو التيار اسم ا٤بولود الذم "ك ،يط بومن التيار ما ٰبو أم أنو غّب مسؤكؿ لن التيار ا٠بو بل ى ،بالمسمى
لو ما يوحي إليو من داللة لى  أك يمتبط بالوالدين إذ يأٌب من تصور ذىِب مسب  رونو ا٠با منادل بْب الناس، 

قد يقـو ا٤بسم  ك ، 3"ذا لبلقة با٤باضي رأف يتعى  بعزيز مفقود يمج  إلادة ذرمه بعودة ا٠بوأك التفاؤؿ أك السعادة 
فالمسمى يعرؼ ، بالكنيةما نسميو و ىك من التسميات ما ٚبتاره الذات بنفسها لنفسها ك  .غيّبا٤بسم  بإجماء الت

كيقوؿ الىقب، ك الكنية  ك متكامىة فيما بينها، فتعمؼ باالسم أك تأٌب مستقىة لن بعضها اللقب ك الكنية ك باالسم 
ال أك ذما ما أك فاالسم يفهم مدحا  ابن القيم ا١بوزية أهنا تشَبؾ ُب التعميف با٤بسم  ُب حْب تفَبؽ فيما سواه،

الكنية رأيب  وأـ فهأك سم أب إف تصدر االك يستعمل غالبا ُب الذـ ك إف أفهم فذلك الىقب ك يفهم كاحد منهما 
 .4لز الدين فهي ٩با نقىو العمب لن العجمك لز الدكلة  وأما ٫بك أـ فبلف، ك فبلف 

 أىل الدرس الىغوم أف يعتربك لتنوع دالالهتا ُب بياهنا  تختلف ىذه الصيغ الذاتية حسب تأثير الصوت
، "فالكنية ىي من ح  من صاحب الدابة حسب ا٤بسم أك سم يمجع لغّب ا٤بسم  فيكوف من الوالد التيار اال

 5"بنت...أك مثىها ما تصدرىا ابن ك أب أك ىي ما تصدرىا أـ ك لتيار إلضافتها ال٠بو الشخصي، ا٤بسم  ُب اال
لىداللة  (ابن)، كتكوف أـ سىمة، بغىبة التذرّب لن التأنيثك بكم  وأب: ولى  المفعة ٫ب لىداللة (أب، أـ) فتكوف

ىي ك  (رقعةبو : )وتكوف دالة لى  ا٤بصاحبة ٫بك  ،لىداللة لى  التبعية باإلضافة (ابن قحافة) :و٫ب ،لى  التبعية
 ا٤بصاحبة. (باء) بتقديم

من ح  ا٤بسم  رفضو ك  .(األبىو): يأٌب لىذـ ٫بوفيأٌب لىمدح رما  ،من التيار اَّتمع وفه" أما اللقب
سم ممتكزىا ألنو ا٤بسند إليو ُب يبق  االك  ،فالكىمة تبق  ٦بمولة أصوات ذات مبُب، 6"تغيّبه ٘بنبا لئلحماجك 

                                                           

 .7ص 1الربرات األنبارم، ا٤بكتبة التجارية الكربل، جاإلنصاؼ ُب مسائل ا٣ببلؼ بْب البصميْب كالكوفيْب، أبو  - 1
 .69التحوالت الصوتية ُب الصيغة اإلفمادية، سعاد بسناسي، ص - 2
 .108الداللة اإلٰبائية ُب الصيغة اإلفمادية، صفية مطهمم، ص - 3
 .79يماجع ٙبفة ا٤بودكد بأحكاـ ا٤بولود، ابن القيم ا١بوزية، دار األمة لىنشم كالتوزيع، ص - 4
 .74، التحوالت الصوتية ُب الصيغة األفمادية، سعاد بسناسي، ص198-197معجم ا٤بصطىحات النحوية كالصمفية، ٧بمد ٠بّب ٪بيب، ص - 5
 .73التحوالت الصوتية ُب الصيغة اإلفمادية، سعاد بسناسي، ص - 6
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ىذا ما ٯبعىو متميزا لن غّبه بعبلمات ك الصفة ممتبطة بو ال ٲبكن فصىها لنو، ك فالفعل صادر لنو  ،ا١بمىة العمبية
 :1ما أشار إليو ابن مالك ُب ألفيتوو ىك  ،الباحثوف ُب لىم الىغةك بو العىماء لصصها 

 مسند لبلسم ٛبييز حصل*  ك   أؿك الندا ك التنوين ك با١بم 
 بسم اهلل الرحمن ﴿: ا١بم بالتبعية الٍب ٘بتمع ُب قولو تعأبك ثبلثة أنواع فا١بم ٕبمؼ ا١بم باإلضافة  وى :2الجر

جاء لصفة ٦بمكر  (ا): ا١بم باإلضافة ُب قولوك  ،اَّمكرة ٕبمؼ ا١بم( سم)ب رىمةفا١بم ا٤بباشم ُب  "، ﴾الرحيم
 .3("المٞبن) بالتبعية ُب قولو

 لبارة  وفه" رسمتاف،أك  ضمتاف أك إما فتحتاف و فه ،الط سم لفظا النوف سارنة تىح  آلم اال وى :4التنوين
يعة الصوت ٥با لتنسجم ىذه ا٢بمرة الٍب مع ما تأٌب ىذه ا٢بمرة ٤بناسبة طبك ، 5"لن حمرة قصّبة بعدىا نوف

 :6كظائف ىيك لىتنوين ك  ،رىا من حمراتاك ٯب
يسم  ك  .(٧بمد، إنساف)، مثل: حيث يقبل لبلمات اإللماب سواء معمفة أـ نكمة سم من االسميةتمكين اال-

 .تنوين التمكْب
اسم معمؼ بدلوؿ التنوين لىيو  والوية فهل و٫ب ،(كيو)ػالذم يىح  غالبا ُب األ٠باء ا٤بنتهية ب تنكير األسماء-

 نكماهتا.ك فيفيد التعميف بْب معمفة األ٠باء 
 ،)مسىموف( فالتنوين ٤بقابىو يكوف ٝبع ا٤بذرم السآب، )مسىمات( يأٌب التنكّب فيو مقابل ٝبع ا٤بؤنث السآب-

 فيتحق  التعادؿ بْب ا١بمعْب.
ىتعويض بالتنوين لفتحذؼ . )نواص(، مثىك ا٤بختـو بياءسم ا٤بنقوص آلم االو ، ٫ب٧بذكؼ را٢بمؼ تعويض شيء-

ال يصح فيهما  ما بعض(ك )رل  ما يىح  وىك قد يأٌب اذكؼ ُب اسم ك ا١بم دكف النصب، ك ُب حالٍب المفع 
هيٍم مىٍن كىلَّمى اللَّوي كىرى ﴿: منو قولو تعأبك  ،اإلضافة فىعى بػىٍعضىهيٍم دىرىجىاتو تًٍلكى الرُّسيلي فىضٍَّلنىا بػىٍعضىهيٍم عىلىى بػىٍعضو ًمنػٍ

نىا ًعيسىى اٍبنى مىٍريىمى اٍلبػىيػّْنىاًت كىأىيٍَّدنىاهي ًبريكًح اٍلقيديًس كىلى  تىتىلى الًَّذينى ًمٍن بػىٍعًدًىٍم ًمٍن بػىٍعًد مىا و كىآتػىيػٍ شىاءى اللَّوي مىا اقػٍ
هيٍم مىٍن آمىنى كىًمنػٍ  تىتػىليوا كىلىًكنَّ اللَّوى يػىٍفعىلي مىا  وهيٍم مىٍن كىفىرى كىلى جىاءىتٍػهيمي اٍلبػىيػّْنىاتي كىلىًكًن اٍختػىلىفيوا فىًمنػٍ شىاءى اللَّوي مىا اقػٍ

                                                           

 .7ـ، ص1/1990ألفية ابن مالك ُب النحوك الصمؼ، ابن مالك األندلسي، دار اإلٲباف دمش  ط - 1
 .21ص 1ـ، ج1988شمح ابن لقيل لى  ألفية ابن مالك، لماد الدين لبد ا بن لقيل، ا٤بكتبة العصمية لىطبالة كالنشم كالتوزيع بّبكت - 2
 .118الداللة اإلٰبائية ُب الصيغة اإلفمادية، صفية مطهمم، ص - 3
 .71ـ، ص1985التعميفات، لى  بن ٧بمد الشميف ا١بمجا٘ب، مكتبة بّبكت - 4
 .258من أسمار الىغة، إبماىيم أنيس، ص - 5
 .259ا٤بمجع نفسو، ص - 6
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: قولو تعأب ولتعويض ٝبىة ٫ب )إذ( ما يىح  وىك اذكؼ ٝبىة  فيكو قد ك  .(بعض الرسل) اذكؼك  ،1﴾ييرًيدي 
 ( لىعىم ُّا.يومئذ) د، فحذفت ا١بمىة بع2﴾كىاٍنشىقًَّت السَّمىاءي فىًهيى يػىٍومىًئذو كىاًىيىةه ﴿
 .)يا حناف(: الدلوة ٫بوأك سم بالتباره ا٤بؤىل الوحيد لئلقباؿ فهي رىمات تسب  اال النداء: /3
 .)قاموس، القاموس(: سم ٫بوٍب ال يقبىها غّب االىي من العبلمات الك  / دلوؿ الـ التعميف4
من لواصو قبولو "ك، ال يأتوف إال ا٠باك ، نائبوأك ل الفالأك إما ا٤ببتدأ  وفه ،لزكمو موقع اإلسناد إليو ُب ا١بمىة /5

 .3"اإلضافةك  ا١بمعك  التصغّب
قد انفمد ك  .إٔب أقساـ ٟبسة ،سم من حيث رونو ا٠با أم جنسو"من العىماء من قسم اال :األسماءأجناس 

 :5تأٌب ىذه األجناس رما يأٌب، ك 4"الصاحيب ُّذا دكف غّبه
فكل منها من ا٤بخىوقات ا٢بية . ك)حصاف( طتو بْب شخصْب مثل)سيدة(الذم نفمؽ بواس وىك  سم الفارؽ/ اال1

 .حيوافك  من إنساف
 .يفارؽ صاحبو بعد مدة زمنية وسم الذم ال يبلـز صاحبو إال فَبة معينة رقولنا صيب فهاال وىك  سم ا٤بفارؽ/ اال2
 .)سأؿ، سائل(: ٫بو ىذا نوع من األ٠باء يكثم ُب الىغة العمبية فهي لغة اشتقاقيةك  سم ا٤بشت / اال3
 .)بسم ا(٫بو:  ف اإلضافة ٩با ٚبتص بو األ٠باء دكف غّبىااالسم ا٤بضاؼ إذ إ /4
من ك  ،()أب يقتضي ابنا: قولناك  ()صدي  يقتضي صديقا: ما اقتض  غّبه بذرمه فقولنا وىك  سم ا٤بقتض / اال5

 :6فجعل ُب مقدمتها اء من صنف ىذه األجناس مع بعض االلتبلفات،العىم
 استغُب لن االسم ك  )إنساف( الذم يبلـز صاحبو فيأٌب ٤بطابقة الىفظ با٤بعُب وىك  لوض الفارؽ االسم البلـز

 ا٤بقتض  ليعوض:
 فتاة بدر( داللة لى  التشبيو ما ينعت بصفة معينة لى  كجو التشبيو وىك  :االسم المشبو(. 
اسم ا٢بدث، اسم ا١بنس، االسم ك  ا٤بعٌْب،االسم "ىي ك  لدة أقساـقسم الىغويوف االسم إٔب  :/أقساـ االسم2

تنوع ىذه فقد ت" ،من حيث رونو ا٠با و، فه1"٦بمولة األ٠باء ذات الصيغ ا٤بشتقة ا٤ببدكءة ٗبيم زائدةك  ا٤ببهم،

                                                           

 .253سورة البقمة اآلية - 1
 .16سورة ا٢باقة اآلية - 2
 .18ص 1ىداية السالك إٔب ألفية بن مالك، صبيح التميمي، قسنطينة ا١بزائم، ج - 3
 .120الداللة اإلٰبائية ُب الصيغة اإلفمادية، صفية مطهمم، ص - 4
 .96ـ، ص1977يماجع الصاحيب ُب فقو الىغة كسنن العمب ُب ربلمها، أبوا٢بسن أٞبد بن فارس بن زرميا، مطبعة ليس  بايب ا٢بىيب القاىمة - 5
 .97، صزرميا بن فارس بن أٞبد أبوا٢بسن ربلمها، ُب العمب كسنن الىغة فقو ُب الصاحيبيماجع  - 6
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تدؿ لىيها مدررات حسية من استعماؿ ا٢بواس ك  شيءك  ٝبادك  نباتك  حيوافك  الذكات رما أشمنا سابقا إٔب إنساف
ما يتعى  بو ك  قد أشار ابن مالك إٔب االسم، ك 2"منها ما ال ٲبكنوك  ٚبيىية منها ما ٲبكن تصورهمدررات ك  اإلنسانية

 :3مقسما إياىا إٔب أربعة لشم ا٠با حيث يقوؿ ،موجزا ذلك ُب لشمة أبيات ،بالتباره لبلمة لذات يصورىا
 حمنقاك  لىمو رجعفم  *  اسم يعٌْب مطىقا

 كش اك  ىيىةك  شذ قمك   *  الح ك  قمف كلدفك 
اسم . ك )لدف( اسم قبيىة )قمف( إٔبك  اسم اممأة، )لمن (. اسم ذرم )جعفم( فنماه أشار إٔب اسم اإلنساف بذرمه"

 اسم شاة، فا٤ببلحظ لدـ ذرمه لىنبات )ىيىة(ك شذ قم اسم ٝبلك  )كاش  اسم رىبػف ،اسم حيوافك  مكاف
 .4"ْبالشيئ فىم يبلـز تقسيمو ىذا ما جاء لند غّبه من الباحثك  ا١بمادك 
قد ك  ،تتعدد أ٠باء ا٤بكاف ُب الكبلـ اإلنسا٘بك  .قمف(ك  )لدف: جاء منها ُب نص ابن مالكك  :/اسم المكاف1

لندما يسمع اسم ديانتو، فا٤بسىم لامة ك  موطنوك  ٙبمل أ٠باء بعض األمارن إٰباءات داللية لىسامع ٕبسب بييتو
من أ٠باء األمكنة ما ك  دينو،ك  ما ارتباطو ٖبالقو)ا٢بج( مستشع وىك  )مكة( يستشعم آلم ررن من أرراف اإلسبلـ

 شتياؽ.االك  بعيد لنها با٢بنْبو ىك  رما قد يوحي ٤بن يسمع اسم بىده،  )الصحماء( ػندرة ا٤بياه رك  تدؿ لى  ا٢بم
 أل٠باء بعض ا٢بيوانات إٰباءات متعددة فمنهاك  جاء منها ُب النص أ٠باء لبعض ا٢بيوانات،: ك /اسم الحيواف2

)ا١بمل( ا٤بمتبط دائما  اسمك  السيادة،ك  ٔب البطش، رما قد يوحي إالشجالةك  ٔب القوةذ يوحي ا٠بو إ. إ)األسد(
رذا الىطف، رما قد يوحي ذرمه ك  التقمب لئلنسافك  الذم من إٰباءاتو التودد رذلك )القط(ك  قوة التحمل،ك  بالصرب

بالتإب حسب ك  السامعك  لناط فالعبلقة تكوف بْب ا .ىذا حسب السامعك  ٔبىب األمماض من لبلؿ فمكتو
الثبات رغم أف الفارؽ الزما٘ب قد ك  لى  األصالة )الفرس( كما تدؿ لفظةتصورات ا٤بتىقي الذىنية يكوف اإلدراؾ. 

منو قوؿ ك  لْب، فنجدىا تشغل أبياتا طويىة من القصائد العمبية األصيىةك جعل مكانتها أقل ٩با رانت لىيو لند األ
 :5اممؤ القيس

 رجىمود صخم حطٌو السيل من لل    *  مقبل مدبم معا مكٌم مفمٌ 

                                                                                                                                                                                                             

 .91-90ٛباـ حسن، صالىغة العمبية معناىا كمبناىا،  - 1
 .123الداللة اإلٰبائية ُب الصيغة اإلفمادية، صفية مطهمم، ص - 2
 .11ألفية ابن مالك ُب النحو كالصمؼ، ص - 3
 .17دليل السالك إٔب ألفية بن مالك، لبد ا٢بميد رشواف، ص - 4
  ٧بمد لبد ا٤بنعم لفاجي، نشم لبد ا٢بميد أٞبد أشعار شعماء العمب الستة ا١باىىيْب، يوسف بن سىيماف ليس  الشمنَبم، شمح كتعىي - 5

 .36ـ، ص3/1963حنفي ط
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رىمة إنساف ك  ،٩با سخمه ا ٢باجتو ا٤بكاف إالك  ما ا٢بيوافك  توسعا،ك  أرثم األ٠باء تنولا وىك  :/اسم اإلنساف3
من األنس  يمل البصميوف أف لفظ إنساف مشت  حيث، 1"لالف التوحش رل شيء وى"ك مشتقة من )أنس(

 أناسك  ٯبمع لى  إنس (افنسع اإلنسا٘ب بعضو بعض، رما أف )اإلاستيناس النو ك  كؼ األنسلتناسب الىفظ مع حم 
 جعفم: نبلحظ كركد اسم اإلنساف مقدما ُب نص ابن مالك ُب قولوك  ،2النوفك  ىذا يدؿ لى  زيادة األلفك  ،أنسك 
 لى  نولْب:و ىك  جتماليلذ داللتو لن العمؼ االفاالسم اإلنسا٘ب يألمن . ك 
 سم ا٤بم٘بلاال وىك  لياأك سب  التسمية ُّا فيكوف كضعها أ٠باء ٓب ي. 
 ا١بعفم ك  جعفم: لغّب لبلقة رقولنا وما ىك  اَّاز وىك  منقوؿ لعبلقة ومنها ما ىك  أ٠باء منقولة من معُب إٔب آلم

 .3"النهم الصغّب"
اؿ إٔب أ٠باء ذات البيية ُب حْب يبق  ا٤بيوؿ ُب أ٠باء المجك  قد تتنوع دالالت االسم اإلنسا٘ب حسب الزمنك 

 غّب أنو يوحي بالعبودية إٔب ا لز ،ؿاك اسم متد وفه ،)لبد القادر(: ا٢بـز رقولناك  إٰباءات داللية تمتبط بالقوة
رما يوحي ىذا االسم إٔب ذىن رل جزائمم بممز   القادر( إٰباء بالقدرة لى  رل شيء،) يبق  ُب لفظةك  جل،ك 

القيادة. رما ك  ٩با يزيد من إٰبائو بالشجالة. )األمّب لبد القادر ا١بزائمم( وكى تأسيس الدكلة ا١بزائميةك  السيادة
 )فخمن (قولو:  ىذا ما يربز من لبلؿ أبيات ابن مالك. ك فمح(ك  )رٙب، منهاك  المقةك  با٣بفة أسماء النساءارتبطت 

 ليونة. ك  اآللم لن لطافة وصغّب األرنب يوحي ى وىك 
باألحمل قبل ميبلد أك منها ما يبق  ممتبطا ك  زمانية منها ما يزكؿك  بييية غّب أف ىذه األ٠باء ممتبطة بعوامل

فقد ال  ،السبلـ، غّب أنو من أرثم األ٠باء شيولا لدل الذرور ُب اَّتمع اإلسبلميك  سيدنا ٧بمد لىيو الصبلة
 سم بالشيء ازف،بيت من ىذا االو بيت من ىذا االسم الكمٙب، بل من العائبلت ا١بزائمية مثبل من تعترب لىو ٱبى
ال يزكؿ و فه ،ثباتو لى  إحياء ىذا االسمك  ،سىمك  حبو لنبيو صى  ا لىيوك  ىذا إلٰبائو بتمسك ا٤بسىم بعقيدتوك 

 :4ُب أنواع األ٠باء قاؿ ابن مالكك  .ٗبمكر الزمن
 دىدٍ كىذيك   اٍرً٘بىاؿ   رىسيعىادى  كىأي         *    كىًمٍنوي   مىنػٍقيوؿه  رىفىٍضلو  كىأىسىدٍ 

                                                           

 .145ص 1مقاييس الىغة، ابن فارس، ج - 1
 .161ـ، ص3/1980/العدد1يماجع العتاد ُب ابن ا٢بنبىي، ٦بىة رىية الَببية جامعة بغداد اَّىد - 2
 .125ـ، ص2/1973طا٤بعجم الوسيط، ٦بمع الىغة العمبية القاىمة، دار ا٤بعارؼ مصم  - 3
 .11ألفية بن مالك ُب النحو كالصمؼ، ص - 4
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 )٦بد(ػمصدر رأك )ماجد( ػرقد يكوف منقوال لن صفة  ك  ،ما ٓب يكن من أ٠باء األلبلـ وى"ك :/االسم المنقوؿ1
من األ٠باء ا٤بنقولة ما ررب تمريبا مزجيا ك  )زاد ا٣بّب(، لن ٝبىةأك  )يزيد( لن فعلأك صقم( ػ)من اسم جنس رأك 
 .1"لبد ا(): ما ررب تمريبا إضافيا ٫بوك  ،لىوية(ك  )بعىبك: و٫ب

 :2قاؿ ابن مالك
بىا  ذىا  إٍف  ًبغىٍّبً  كىٍيًو  ًبى   أيٍلمًبىا  *  كىٝبيٍىىةه    كىمىا   ٗبىزٍجو   ريرٍّ

 ىي الصفةك  ؿ أ٠باء مفمدةك لىيو فمنقوالت األ٠باء لى  نولْب األك  أيب قحافة،ك  شاع ُب األلبلـ رعبد مشسك 
دالالت االسم ا٤بمرب إذ يعترب ك  قد تتعدد إٰباءاتك  ،ممريبك  مزجيك  فعىي وأ٠باء ممربة منها ما ىك  ،ا٤بصدرك 

 .االسم أرثم داللة من الفعل بالتباره أصبل لو
من ، ك 3"ا٤بخَبع ُب معناهك  ا٤ببتدع وا٤بم٘بل ىك  ىي غّب ا٤بنقولة فتكوف نشأهتا لغّب قياس"ك :/االسم المرتجل2

رذا بأنواع ك  تعددت تسميات اإلنساف فتسم  بأنواع ا٢بيواناتك  ،()سعاد األ٠باء ا٤بم٘بىة الواردة ُب ألفية ابن مالك
 :4سنمثل ٥با فيما يىي ،تصورهأك بعقىو أك أ٠باء ا١بماد، رما تسم  اإلنساف بأ٠باء أدررها ٕبواسو بحٌب ك  ،النبات

لتو دائما تأٌب دالك  من أ٠باء ا١بوارح من الطّب وىك  اسم ٱبتص بذرور اإلنساف وىك  )لقاب( من أ٠باء ا٢بيواف-
 وصغّب الغزاؿ فه وىك  )مها( نطبلؽ رما التصت أ٠باء بعض ا٢بيواف باإلناث منهااالك  ا٢بميةك  الغىبةك  لى  القوة

 ىي أىم الصفات الٍب تمالي ُب تسمية األنث .ك  ٝباؿ ا٤بنظم ا١بميلك  الىيونةك  ا٣بفةك  اسم يوحي بالدقة
 فهي دالة لى  ا١بماؿ )زىمة، رٰبانة( ارتبط باإلناث منها أرثمىاك  من أ٠باء النبات الٍب ٠بي ُّا اإلنسافك  -
 )زىّب، لىقمة(. من أ٠باء الذرورك  الزينةك  الطيبك 
 من أرثم ما ٠بيت بو النساءك  التماسكك  الصبلبةك  لىداللة لى  القوة )جبل( من أ٠باء اإلنساف من ا١بماد -

 )رمىة(.
 رما ٠بي اإلنساف بأ٠باء ٧بسوسة منها ما رانت لن:  -
 لة ُب الىهجة ا١بزائميةاك ىي أ٠باء متدك  زرؽ(ألاك  )األلضم: األلواف ٫بوك  .رة(نواك  )نور: مدررات بصمية ٫بو-1
 .منقولة لن أ٠باء أشخاص غالبا ما تكوفك 
 .آية(ك  ٝبيىةك  )سعيد: وىي أ٠باء ٙبمل معا٘ب ممتبطة بالصوامت ا٤بكونة ٥با ٫بك  مدررات ٠بعية-2

                                                           

 .134الداللة اإلٰبائية ُب الصيغة اإلرادية، صفية مطهمم، ص - 1
 .11ألفية بن مالك ُب النحو كالصمؼ، ص - 2
 .138الداللة اإلٰبائية ُب الصيغة اإلفمادية، صفية مطهمم، ص - 3
 .143-140ا٤بمجع نفسو، ص - 4
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 .)جنة( اسمك  أ٠باء ا٤ببلئكة ويعمفو اإلنساف بالنظم إليو بل ٗبا ر٠بو ُب ٨بيىتو ٫ب ىي ما ٓبك  مدررات ٚبيىية-3
 التعبد فيىح  رىمة لبد ٰبمل معافك  مدررات لقىية ٚبتص بأ٠باء الذرور ألف ما يغىب لىيها التحميد-4
 صفاتو العىيا.ك  دالالت تمتبط بأ٠باء ا ا٢بسُبك 

فىم ٰبدث تغيّب صوٌب لى   ،صوائتهاك  بصوامتها ،ما ىيما ٲبكن قولو أف ىذه األ٠باء نقىت رك 
فقد ٙبدث  الكُب.ك  األلقابك  قد ٙبدث بعض التحوالت فيما سب  ذرمه لن األ٠باءك  تشكيبلهتا الصوتية األصىية،

 فالصيغة الثانية مثبل ،أب(ك  )ابن منهاك  ٙبوالت، رما ٰبدث ُب الكنية الٍب تتحق  بزياد صوتية سابقة لىصيغة
ىذه ، ك )أبا، أبو، أيب(: وفهي ٚبضع لىتحوالت اإللمابية ُب الَبريب بتحوالت تسم  الصامت األلّب ٫ب، )أب(:

إذ لمم  (ىميمة وٝبعة، أب و)أبا منهك  ٙبوالت صوتية فتحدث ٥با قد تتحوؿ الكنية إٔب اسمك  .االلتبارات إلمابية
أما من األ٠باء ا٤بنقولة ك  ت ا٤باضي التزازا بو،إحياء اسم لشخصية من شخصياك  استعمالو راسم اللتبارات تارٱبية

)لبد : و٫ب )لبد( بزيادة سابقة صوتية تتمثل ُب الٍب تتمثل رما أسىفنا ُب أ٠باء ا ا٢بسُبك  لن ا٤بدررات لقىية
ما ٲبكن قولو أف ىذه التحوالت ال ٙبدث تنولا ُب الداللة بقدر ما توجهنا إٔب الصوت حْب النط  بو . ك المٞبن(

 .1مناداتو أك
إذ تعترب ىذه  تحوالتهاك  أبنية الصيغة الذاتيةفيما يىي يأٌب ا٢بديث لن ك  أقسامهاك  ىذا لن قسم الذات

رل ما دؿ " دالة لىيها حيث يندرج ضمنهاك  فهي تابعة ٥با ،الصيغ الذاتية ٗبثابة الصيغ الوصفية لعبلقتها بالذات
اسم ك  الصفة ا٤بشبهةك  اسم ا٤بفعوؿك  غّب الثبلثي،ك  ثبلثيمنها اسم الفالل من الك  لى  صفة زائدة لى  الذات

 شَباؾ بْب الذاتالصيغ الوصفية ما يقيم اال إذ تعترب ىذه، 2"اسم اآللة...ك  الظمؼك  صيغ ا٤ببالغةك  التفضيل
 ةذلك األمم بالنسبة لىصيغة الذاتيفك حمرة لْب الفعلك  زافك راف ا٢بديث ُب الصيغة ا٢بديثة لى  األ  اإذك  ا٢بدث،ك 
 من لبلؿ تشكيبلهتا الصوتية ٥با مبانيها.ك 

 :مباني الذكات
لن مكونات الصيغة الذاتية يقوؿ ك  زاف مثىما التصت بو الصيغة ا٢بديثةأك ٓب ٚبتص الصيغة الذاتية ب

 وىك  لكنهم قد ٰبذفوف ٩با راف لى  ثبلثة أحمؼك  ليس ُب االسم أقل لدد من اسم لى  ثبلثة أحمؼ،: "سيبويو
فنبلحظ زيادة صوامت الصيغة لن ، رجاؿ(ك  رجيلك  )رجل :مثاؿ ذلك، ك 3"ا١بمعك  دكنو إٔب التحقّبيم ك  األصل لو

منها ما يأٌب ُب بداية  ،لىداللة لى  ا١بمع، فا٤بتف  لىيو أف أصل الصيغ العمبية ثبلثيك  أصىها لىداللة لى  التحقّب
                                                           

 .78-77تحوالت الصوتية كالداللية ُب ا٤ببا٘ب اإلفمادية، سعاد بسناسي، صيماجع ال - 1
 .20دراسة لسانية لىمبا٘ب اإلفمادية ُب حكاية العشاؽ، سعاد بسناسي، ص - 2
 .322ص 3الكتاب، سيبويو، ج - 3
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 حمؼ يبتدئ بوت الثبلثة قاؿ ا٣بىيل: "ىذه الصواملن ك  ،الثالث ُب آلم الصيغةك  الثا٘ب ُب كسطهاك  الصيغة
إف األلفاظ " ُب حْب يمل رأم آلم بثنائية أصل ا٤ببا٘ب الذاتية، 1"حمؼ يوقف لىيوك  حمؼ ٙبش  بو الكىمة،ك 

غّب أف الغىبة ُب المأم  ، 2"الدالة لى  معُب نفسها يمد معظمها باالستقماء إٔب أصوؿ ثنائية ٙباري أصواهتا طبيعية
القسمة ك  لبلسم الثبلثي اَّمد لشمة أبنية: "ىذا ما يتبْب ُب مًب الشافيةك  وؿ ا٤ببا٘ب الذاتيةرانت لثبلثية أص

ا٢ببك إف ثبت فعى  تدالل الىغتْب ُب ك  جعل الٌدئل منقوالك  فعل استثقاالك  تقتضي اثِب لشم سقط منها فعل
مثل "صاحب الشافية  فنبلحظ أف، 3"ىي فىس رتف لضد حرب، لنب، إبل، قفل، صمد، لن ك  حمُب الكىمة

ؿ كرسورة ك الٍب جاءت مضمومة األك  ٔبك ٤ببا٘ب الصيغة الذاتية دكف ٙبديد موازهنا مع تعىيىو صوتيا لىمبا٘ب الثبلثة األ
الٍب ينتقل فيها الناط  )فعل(، ك  ىيك  الثانيةك  الوسط ٩با جعىها مقبولة ٤ببلءمتها صيغة ا٤باضي ا٤ببِب لىمجهوؿ،

لى  قوؿ ابن مالك شاذ  وى، ك )التنوين( مثل لنها، ك 4"ىذا الصعود ثقيل مستقبحك  لى صوتيا من األسفل إٔب األ
 ،صاؼك األك  ا٤ببلحظ من لبلؿ األبنية ا٤بذرورة لن ابن ا٢باجب أهنا أتت جامعة بْب األ٠باءك  غّب لميب،أك 

 ينها فأتت بْب الفتحأما ل .أما السكوف فىيس لبلبتداء ،الكسمةك  الضمةك  فتنولت صوائت بداياهتا بْب الفتحة
أصواهتا مع تأثّب لامل الصوت ك  ىذا ما يثبت أف تنوع دالالهتا ارتبط بتغّب صوائتهاك  السكوفك  الكسمك  الضمك 

 فيها.
 وفعل ٫بك  ررب وفعل ٫بك  فمس، وفعل ٫بك  فعل فىس،: "ىيك  زاناأك من الىغويْب من جعل ىذه الصيغ ك 
مع إسقاطو الصيغتْب ، 5"قفل وفعل ٫بك  قفل وفعل ٫بك  لنب وفعل ٫بك  إبل وفعل ٫بك  لدؿ وفعل ٫بك  لضد

ىتماـ ابن ا٢باجب با١بانب الصمُب ىذا اك  ا٤ببلحظ إٮباؿ التنوين ُب الصيغ ا٤بذرورة"ك ،)فعل، فعل( ا٤بستثقىتْب
 وفه ،تغيّب شكل الصيغ حيث يعترب أرثم شيولا ُب ىذه الصيغك  غّب أف التنوين أساس ُب تىوين وأرثم من النح

                                                           

 .49ـ، ص1/1996عىمية بّبكت طالعْب، ا٣بىيل بن أٞبد الفماىدم، ٙبقي  مهدم ا٤بخزكمي، إبماىيم الساممائي، دار الكتاب ال - 1
 .318ص 1ـ، ج1/1982ا٘باىات البحث الىغوم ا٢بديث ُب العآب العميب، رياض قاسم، مؤسسة نوفل بّبكت ط - 2
 .35ص 1شمح الشافية، المضي، ج - 3
،  31ـ، ص1/2015ائم طصوتيات التصميف من التوصيف إٔب التوظيف، سعاد بسناسي، مكي درار، دار أـ الكتاب بوقّباط مستغاٖب ا١بز  - 4

 .80التحوالت الصوتية كالداللية ُب ا٤ببا٘ب اإلفمادية،  سعاد بسناسي، ص
ـ(، 1991-ق1411/)1فتح الىطيف ُب التصميف لى  البسط كالتعميف، لمم بن أيب حفص الزمورم، ديواف ا٤بطبولات ا١بامعية ط - 5
 .61ص
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ا١بدكؿ اآلٌب ك  1"ٓب يذرمىا ابن ا٢باجب اللتبار بأف ال الصيغ الذاتية صوت يوقف لىيوك  المىا رىهاأك ٲبس 
 :2لتوضيح ا٤ببا٘ب الذاتية

 
 
 

التنوين لبلمة ٛبيز الصيغة ك  الكسم رما أت  ُب آلم ممتبةك  تناسب الضمك  نبلحظ شيوع التنوين ليتبع بالفتح
لبلمة "والترب العمب التنوين البلح  بالذكات تنوين التمكْب فهك  الذاتية لن ا٢بديثة الٍب ال يدلل لىيها التنوين

فشيوع التنوين داللة لى  لىية ا٣بفة لى  الثقل ، 3"تمرو لبلمة ٤با يستثقىوفك  األلف لىيهمك  لؤلمكنة لندىم،
أما ُب الذاتية فجاءت القالدة ىي لند انتاج الكبلـ ا٤بنطوؽ أما الصائت كسط الصيغة فمجالو الصيغ ا٢بديثة 

 ا٢بمرة ذاتية الثبلثية كجهاف:يصبح ُب ٝبيع الصيغ الك  تسكينوك  أف رل اسم ثبلثي سارن الوسط ٯبوز ٙبميكو"
ما ٲبكن قولو ُب باب الصيغ الذاتية أهنا ال تعتمد ُب تنوع دالالهتا ، ك 4"السكوف ضمب من التمكْبك  السكوفك 

لى  الصوائت بقدر التمادىا لى  الصوامت فالصوامت اددة لىمبا٘ب نطاؽ الـ الصيغة الٍب تمد منونة دائما، ٩با 
التإب توضيح ٥بذه ا٤ببا٘ب الذاتية مع مقاطعها ك  ٛباما لند الوقف ليستبدؿ بالسكوفيوجب إزالة ىذا الصائت 

 :5"الىغوية
 .مقطعاف متوسطاف مغىقاف -صحص+صحص -+رف ص  -صقمف -صقم -له عٍ فػى 
 .مقطع متوسط مغى ك  مقطعاف قصّباف مفتوحاف –صح + صح + صحص  –ج + ب+لن  -جبل -له عى فػى 
 .مقطعاف متوسطاف مغىقاف –صحص  –صحص  –ن قف + ل –قفىن  –قفل  – له عٍ فػي 
 مقطعاف قصّباف مفتوحاف + مقطع متوسط مغى  –صحص صح+صح+ –دف ؾ+ب+ –ربدف   –ربد   – له عً فى 
 مقطعاف متوسطاف مغىقاف –صح + صح + صحص  –جذ + لن  –جذ لن  –جذع  – له عٍ فً 
 اف + مقطع متوسط مغى مقطعاف قصّباف مفتوح –صحص صح+ صح+ -ر+ج+لن  –رجىن  –رجل  – له عى فػى 
 مقطعاف قصّباف مفتوحاف + مقطع متوسط مغى  -صحصصح+صح+ -ص+ر+ دف –صمدف  –صمد  – له عى فػى 

                                                           

 .34ر، سعاد بسناسي، صصوتيات التصميف من التوصيف إٔب التوظيف، مكي درا - 1
 .35ا٤بصدر نفسو، ص - 2
 .22الكتاب، سيبويو، ص - 3
 .35صوتيات التصميف من التوصيف إٔب التوظيف، مكي درار، سعاد بسناسي، ص - 4
 .84التحوالت الصوتية كالداللية لىصيغ اإلفمادية، سعاد بسناسي، ص - 5
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 مقطعاف قصّباف مفتوحاف + مقطع متوسط مغى  -صحصصح+صح+ - -أ+ ٌذ + نن  –أذ نن  -أذف – له عي فػي 
 مقطع متوسط مغى اف+مقطعاف قصّباف مفتوح -حصصصح+صح+ - -ع + ف+بن  –لننب  –لنب  – له عى فً 
 مقطعاف قصّباف مفتوحاف + مقطع متوسط مغى  -صحصصح + صح+ - -إ+ب+لن  –إبىن  –إبل  – له عً فً 

ىي ك  بْب مقطعْب متوسطْب مغىقْب ُب الصيغة الواحدةك  ا٤ببلحظ أف ا٤بقاطع الصوتية تنولت بْب ا١بمع
ا٤بتمثىة ُب مقطعْب قصّبين ك  اع مقاطعهاأنو ك  السارنة الوسط، أما الصيغ ا٤بتحمرة الوسط فتماثىت ُب لدد

ت الصيغ اك ٙبميك كسط الصيغة لتسك  إذا التمدنا القالدة القائىة بإمكانية تسكْبك  مقطع متوسط مغى ك  مفتوحْب
توقعات ك  أنواع ا٤بقاطع الصوتية، فا٤بقطع الىغوم لبارة لن كلاء صوٌب قابل لعدة احتماالتك  العشم ُب لدد

تنولت  )راتب، شاىد، سآب...( :تعدد ا٤بعا٘ب فإذا قىناك  رب لنها بكمية صوتية مع تنوعيعك  لبارة لن فكمةو فه
 ت ا٤بقاطع.اك تسك  اشَبرت الصيغك  ا٤بعا٘ب

 :مباني الٌرباعي
لىمباليات ٟبسة جعفم، زبمج، بمثن، لمبالية حيث قاؿ: "ك جعىها ابن ا٢باجب مباف أربعة لىصيغة الذاتية ا

زاف بالنسبة ك حسب األمثىة السابقة فقد جعل ابن ا٢باجب األك  ،1"جخذب وزاد األلفش ٫بك  درىم، قمطم،
فكانت الصيغ  ،)فعىل( وىك  فعىل، فعل، ليزيد لىيها األلنس كزنا سادساك  فعىل،ك  )فعىل،: ىيك  لىمبالي ٟبسة

ل اك وين لتتسؿ لتأٌب المبالية مىونة الصوائت، فنبلحظ شيوع الفتحة لن غّبىا ليعقبها التنك التالية مفتوحة األ
الثبات أما لن ك  بعدىا الضمة الٍب التربت األرثم شيولا ُب الصيغ ا٢بديثة لداللتها لى  القوةك  الكسمة با٤بكمكر

الثبات أما لن ا٤بقاطع الصوتية ك  ا٤بقاطع الصوتية الٍب التربت األرثم شيولا ُب الصيغ ا٢بديثة لداللتها لى  القوة
 فهي راآلٌب:

متوسطاف مقطعاف قصّباف مفتوحاف+مقطعاف -صح+صحص+صح+صحص-لنس+فم+ج+-فعٌىل-سعمجل
 .مغىقاف

 مقطعاف قصّباف مفتوحاف+ مقطعاف -صح+ صحص+صح+ صحص -ؼ + ذع+ ـ+ لن  –فٌقىل  –قذ لمل 
 مقطعاف قصّباف مفتوحاف+ مقطعاف -صحص+ صح+صح+صحص  -جح+ـ+ر+شن –فعىىل  –جحممش 
 ثبلث مقاطع رتوسطة مغىقة -صحص+صحص+صحص –قم+طع+بن  –فعىٌل  –قمطعب 

                                                           

 .47ص 1شمح الشافية، المضي، ج - 1
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 فمن لبللو تنعكس دالالت سياقية لغوية" ،يعرب لن رميات صوتية :فالمقطع سلسلة كبلمية متآلفة
 ا٤بؤثم األساسي ُب ذىن ا٤بتىقي من لبلؿ صوامت وفا٤بقطع الصوٌب ى، 1"حالية مطابقة لتنولات صوتية منظمةك 
حمؼ غّب مصوت اتبع ٗبضموف قصّب فإنو يسم  ا٤بقطع " صوائتو لتوضيح معا٘ب الكبلـ إذا الترب الفارايبك 

نسجاـ لبلؿ االىذا يتضح من ، ك 2"رل حمؼ يتبع بصوت أصبلك  العمب يسمونو ا٢بمؼ ا٤بتحمؾك  القصّب،
ا٤بتوسطة ك  نوع فكاف التواف  بْب ا٤بقاطع القصّبة ا٤بفتوحةك  الواضح بْب مقاطع مبا٘ب الذكات ا٢بماسية ما بْب رم

 ا٤بغىقة.
قد اقتصمت لى  الثبلثية منها إذ يمل ابن ا٢باجب أهنا ٛبس ا٤ببا٘ب ك  ن ا٤ببا٘ب الذاتية ما جاءت متدالىةمك  

 فخذك  فخذك  فعل ٩با ثانية حمؼ حى  رفخذ ٯبوز فيو فخذقولو: " و، كىالثبلثية ٩با جاء ا٢بمؼ الثا٘ب فيها حىقيا
بىز ك  إبل و٫بك  لنف ٯبوز فيو لن و ٫بك  فيو لضدلضد ٯبوز و ٫بك  رتفك  رتف ٯبوز فيو رتفو ٫بك  رذا الفعل رشهدك 

قد يدؿ ىذا التحوؿ ُب موقفو الصوائت ُب الصيغة الواحدة إٔب ، ك"3"قفل و٫بك  ال ثالث ٥بماك  بىزك  ٯبوز فيهما إبل
قد تعددت أمثىة ك  ،4"التبلؼ ٥بجات العمب الٍب تؤثم البعض منها كراء ٙبقي  األدٗب من قانوف التسهيل الصوٌب

الثانية ا٢بجارة األرض( ك  ٔب ىيك فاأل) كا٢بمٌة ا٢بمٌةك  )ا٢بمة( الٍب جاء بتىوينات ٨بتىفة ا٢بمة ىة ُب مثىثات منهاا٤بتدال
 تنوع الداللةك  أما الثالثة ا٤بمأة العفيفة فيكوف ىذا التىوين ممتبط بتنوع دالٕب فبل ٲبكن ٘باىل الصوت ُب ٙبديد

 ىي راآلٌب:ك  سية لئلٍب رما ٥با الدكر األساسي ُب إبماز أقساـ االسمىذه التىوينات الصوتية مست ا٤ببا٘ب األساك 
إذ تعترب لبلمات التأنيث رميات صوتية ممسىة ، 5"ا٤بؤنث ألهنا أصل األ٠باءك  ا٤بقصودية ا٤بذرم": داللة الجنس-

ائت تدلل لى  صو ك  التأنيث التماد لى  أصواتك  توضح تغيّب ا٤ببا٘ب فتؤدم كظيفتها ُب داللة الصيغة التذرّبية
 ا٤ببُب فتؤدم إٔب ٙبوالت.

يقصد باإلفماد ا٤بفمدة الٍب ال "ك ،ا١بمعك  التثنيةك  : يقصد بو دراسة الصيغة الذاتية من حيث اإلفمادداللة العدد-
 ىو:ك  األصل أما التغيّب فيكوف ُب غّب األصل وا٤بفمد ى، ك 6"يعرب جزؤىا لن معناىا

                                                           

 .47ـ، ص1/1998لصوتية كموسيق  الشعم العميب، لبد القادر لبد ا١بىيل، مطبولات دار صفاء األردف طىندسة ا٤بقاطع ا - 1
رتاب ا٤بوسيق  الكبّب، أبو نصم الفارايب، شمح لطاس لبد ا٤بىك لشبة، مماجعة ٧بمد أٞبد ا٢بنفي، دار الكتاب العميب لىطبالة كالنشم   - 2

 .75القاىمة، ص
 .39صشمح الشافية، المضي،  - 3
 .259لىم الصمؼ الصوٌب، لبد القادر لبد ا١بىيل، ص - 4
 .148ص 2األشباه كالنظائم، السيوطي، ج - 5
 .٧75باضمات ُب لىم النفس الىغوم، حنفي بن ليس ، مطبعة ا٢بمرة الوطنية لىنشم كالتوزيع، ص - 6



 التنوعات الداللية للصوائت في المستوى األسلوبي                                 :لفصل الثالثا

555 

 

تأٌب الكمية الصوتية "ك ،1"أقل ا١بمع" قيل فيو أنوك  ا١بمعك  تتوسط ا٤بفمد صيغة مورفولوجية وىك  :داللة المثنى-
 .2"ا٤بشاررة ُب صيغة تفاللك  لبلمة التثنية واأللف فه )الفصحة ا٤بضالفة( الٍب ٛبيز

 و٫ب نوف(ك  مسىموف ك)ياء :ونوف( ٫بك  كاك) السآب بزيادةك  تكسّب(ك  )سآب : ا١بمع لى  نولْبداللة الجمع -
، 3"العددك  التأنيثك  لىيو تأٌب زيادة األلف ا٤بضالفة لىداللة لى  ا١بمع"ك ،مسىمات و٫ب تاء(ك  )ألفك أمسىمْب 

التذرّب ُب ٝبع ا٤بذرم السآب. ك  ( لىداللة لى  ا١بمع واكالك  ىذا بإ٢باقها بالتاء غّب ا٤بقيدة أما زيادة الصوت)الياءك 
زيادات أك لىيو فيكوف بتحوالت دالل الصيغة بتغيّب الصائت أما ٝبع التكسّب فتختىف التىوينات الصوتية الدالة 

بنقص ُب الكمية الصوتية من لبلؿ إسكاف  )أسد، أسد(: كسط الصيغة لىداللة لىيو ٫بوأك الحقة أك سابقة 
أك أم بتحويل الصائت الطويل إٔب قصّب  )سميم، سم( تغيّب ا٢بمرة مع النقصك  زيادة صامتك  السْب بإطالة الفتحة

رل ، ك 4")رمٙب، رمماء( مع زيادة ا٥بمزة نقص ُب آلمك  مع إطالة ُب صائت )سبب، أسباب(: ل بالزيادة ٫بوٙبوي
 :5يتضح ىذا من لبلؿ التمثيل ا٤بقطعي اآلتيةك  ىذا يأٌب لىداللة لى  ا١بمع مع لزـك ا٣بفة االقتصادية ُب ا١بهد

 دف= صح+صح+صحص -س -أسد=أ 
 دف=صحص+صحص -أسد:أس 

 .ُب مكونات الصيغة ما يؤدم إٔب التزاؿ ُب ا١بهد نبلحظ اإللتزاؿ
يفتح الثا٘ب يزاد حمؼ ك  ؿك فيضم األ )رجل، رجيل(ويكوف بتغيّب كاضح ُب مبُب الصيغة ٫بك  :داللة التصغير-

ا٤ببلحظ أف ، ك 6"فعيعيلك  فعيلك  فعيل،" ىيك  زافأك يأٌب لى  ثبلثة ك  الثالث سارن لتجنب توإب ا٢بمرات األربع
لصيغة جاءت ممتبة من األلى  إٔب األسفل أم من الضم إٔب الكسم مع توسط ا٢بياء ليكوف إٰباء صوائت ىذه ا

 لى  الصوت. تتحدد الداللة بناءك  كاضحا بالضعف
المىم ليسهىوا أك منو الَبليم من األ٠باء ألهنم ٰبذفوف ك  ْبالتىي" الداللة الصوتية لىَبليم ىي :داللة الترخيم-

إذ تعتمد لى  حذؼ أصوات صائتة من الصيغة "الَبليم ممتبطة مباشمة بالوظيفة الصوتية داللة ، ك 7"النط  ُّا
                                                           

ين ٨بتار ا٢بادمي، تقدٙب ٧بمد الشميف المٞبو٘ب، مطبعة ابن حـز اإلشارات ُب أصوؿ الفقو ا٤بالكي، سىيماف بن لىف الباجي، ٙبقي  نور الد - 1
 .60ـ، ص1/2000لىطبالة كالنشم بّبكت ط

 .106التحوالت الصوتية كالداللية ُب ا٤ببا٘ب اإلفمادية، سعاد بسناسي، ص - 2
 .379لىم الصمؼ الصوٌب، لبد القادر لبد ا١بىيل، ص - 3
 .27-26ـ، ص2003دين لبد ا٢بميد، ضبط ٧بمد بوزكاكم، دار مد٘بالتحفة السنية ُب شمح، ٧بمد ٧بي ال - 4
 .110التحوالت الصوتية، سعاد بسناسي، ص - 5
 .86ص 1جامع الدركس العمبية، الغبلييِب، ج - 6
 .234ص 2لساف العمب، ابن منظور، ج - 7
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، 1"لفت انتباه السامعك  داللة لى  التدليلك  يكوف ىذا اقتصاد ُب ا١بهدك  األصىية الذاتية ٩با يؤدم إٔب تغيّب نطقها
فيؤدم  ،)يا سىماف( ( ُب)يا سىم: رما قد يكوف ٕبذؼ صوتْب فنقوؿ )أفاطم( ويكوف ٕبذؼ صوت كاحد ٫بك 

االقتصاد ُب ا١بهد. راف ىذا فيما ٱبص األشكاؿ ك  ىذا ا٢بذؼ إٔب نقص ا٤بقاطع الصوتية ٩با يؤدم إٔب االلتصار
 ا٤بشتقات:أك ىي الصيغ الوصفية ك  الٍب يأٌب لىيها االسم أما بالنظم إٔب الصيغ الٍب ٚبص بوصف االسم

ُب ك  األلذ ُب الكبلـك  ش  الشيء، ك"لفظ مألوذ  لن االشتقاؽ وىك  : ا٤بشتقات ٝبع مشت داللة المشتقات-
رذلك ىي الكىمة ُب الىغة العمبية تنش  لتشت  لنها  ، ك 3"ألذ الكىمة من الكىمة وى"، ك2"مشاالك  ا٣بصومة ٲبينا

 وىما يهمنا ك  رذلك أصىوك  الصغّبك  قد أشمنا فيما سب  إٔب االشتقاؽ بنوليو الكبّبك  رىمات ذات معاف ٨بتىفة
التىوينات تطمأ لى  البنية األساسية لتؤدم إٔب تنولات ك  ٦بمولة من التحوالت الصوتية وبياف أف ىذا االشتقاؽ ى

أمكننا تسميتها بالوصفية ألهنا دالة لى  كصف الذات القائمة با٢بدث فهي ك  داللية ٚبمج لن الصيغة األصىية
 اسم ا٤بفعوؿك  التعيْب ٗبا فيها اسم الفاللك  لتمييزاك  صيغ ٲبكن التبارىا صفات زائدة لى  الذات بالتخصيص

 اسم اآللة.ك  صيغ ا٤ببالغةك  اسم التفضيلك  الصفة ا٤بشبهةك 
إذ يعترب ا٤بصدر أصل الفعل حسب البصميْب ُب حْب ": ٠بي رذلك ألف األفعاؿ صدرت لنو المصدر دالالت-

لىيو جعل لىموضوع الذم تمده ك  سم مكافالتربه أىل البصمة ا"رما ،  4"يمل الكوفيوف أف الفعل أصل ا٤بصدر
ا٤بؤكؿ ك  ا٤بصدر بنوليو الصميحك  ،6"اسم ا٢بدث ا١بارم لى  الفعل" دالالتو حيث أنوك  تعددت كظائفو، ك 5"اإلبل

 من دالالتو:ك  ا٤بؤكؿ لفظ داؿ لى  حدث مبهم الزمنك 
 حدث مبهم الزمن : داللة من ا٢بدث مقمكنا بزمنو من كظيفة الفعل ُب حْب يدؿ ا٤بصدر لى داللة زمنية-1
: قولو تعأب و٫ب، 7"بْب يضيف إٔب ذلك الزماف اصل ألف زماف ا٤بصادر مبهمو أرثم النح: "فيو قاؿ بن بعيشك 

)رٌىم( أرثم  يبق  الفعل ا٤باضيك  ال يدؿ لى  زمن معْب )تكىيما( فا٤بصدر ،8﴾كىكىلَّمى اللَّوي ميوسىى تىٍكًليمنا﴿
 التصاصا بالداللة الزمنية.

                                                           

 .114التحوالت الصوتية كالداللية ُب ا٤ببا٘ب اإلفمادية، سعاد بسناسي، ص - 1
 .25ص 3قاموس ايط، الفّبكزآبادم، جال - 2
 .25ا٤بصدر نفسو، ص - 3
 .135ص 12هتذيب الىغة، األزىمم، ٙبقي  لبد ا دركيش، مماجعة ٧بمد لىي النجار، الدار ا٤بصمية لىتأليف كالَبٝبة، ج - 4
 .416ص 2لساف العمب، ابن منظور، ج - 5
 .191ص 2شمح الكافية، المضي، ج - 6
 .23ص 1ابن يعيش، ج شمح ا٤بفصل، - 7
 .163سورة النساء اآلية -8
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ٍنتيميوىيٍم فىشيدُّكا ﴿: قولو تعأب :لة على األمردال -2 فىًإذىا لىًقيتيمي الًَّذينى كىفىريكا فىضىٍربى الرّْقىاًب حىتَّى ًإذىا أىٍثخى
اءن حىتَّى تىضىعى اٍلحىٍربي  ًإمَّا ًفدى نٍػتىصىرى ًمنػٍ و زىارىىىا ذىًلكى كىلى أك اٍلوىثىاؽى فىًإمَّا مىنِّا بػىٍعدي كى هيٍم كىلىًكٍن يىشىاءي اللَّوي الى

لي  ًبيًل اللًَّو فػىلىٍن ييًضلَّ أىٍعمىالىهيمٍ و لًيىبػٍ لتو السياقية لى  األمم ٩با توحي دال، 1﴾بػىٍعضىكيٍم بًبػىٍعضو كىالًَّذينى قيًتليوا ًفي سى
 )ضمب(. فاضمبوا المقاب( من ا٤بصدربتقديم )

 فا٤بصدر ،2﴾سىًمٍعنىا كىأىطىٍعنىا غيٍفرىانىكى رىبػَّنىا﴿: قولو تعأب والذم يتضمنو معُب األمم ٫بك  الداللة على الدعاء -3
 .غفم لنا ربنا()ا التقديمك  )غفمانك(

، أم: ٫بو الداللة على الفعل الماضي -4 (: )معمفٍب بكم أىل رـم  .)لمفتكم أىل رـم
ٍل أىرىأىيٍػتيٍم ًإٍف قي ﴿: قولو تعأب والداللة لى  ٙبديد ا٤بعُب من لبلؿ تعدد استعماالتو ُب السياقات الىغوية ٫ب -5

 .3﴾أىٍصبىحى مىاؤيكيٍم غىٍورنا فىمىٍن يىٍأتًيكيٍم ًبمىاءو مىًعينو 
كىجىاءيكا عىلىى قىًميًصًو ًبدىـو  ﴿قولو تعأب:  وا٤بوصوؼ با٢بدث ٫ب وىك  فة لى  اسم ا٤بفعوؿالداللة لى  الص -6

 معناه.ك  أدل ا٤بصدر كظيفة اسم ا٤بفعوؿ ،4﴾كىًذبو 
 فأدت داللة السياؽ إٔب جعل ا٤بصدر" ،(٘بمع المجاؿ شمكؽ الشمس) :ؼ الزماف ٫بوالداللة لى  ظم  -7

  .5كقت شمكؽ الشمس" وٕبذؼ ا٤بضاؼ فهظمؼ زماف  )شمكؽ(
 :6الداللة لى  اسم الفالل رقوؿ الشالم -8

 لىيىهاك  كجارتنا جٌل لكم  * فجارتكم بسل لىينا ٧بمـم 
 ابتثبسل منو ك  البسالة بذاهتا غّب مقيدة بزمن ولل ألف القصد ىلىداللة لى  اسم الفا" )بسل( فجاء ا٤بصدر
مكمكه( فمن لبلؿ دالالت ا٤بصدر ُب السياؽ تتأرد كظيفة ا٤بصدر ُب أك )بسل، باسل، أم ٧بـم  لن باسل

 )مصدر ا٤بمة( من أنواع ا٤بصادرك  ،7"ىذا ما أقم لديد العىماءك  )حارم لادؿ(ك )حارم لدؿ(: الوصف فنقوؿ
زيادة لى  داللتو ك  مقدر ُّذا بزيادة التاء لى  صيغة فعل وىك  أٌب لىداللة لى  كقوع ا٢بدث ممة كاحدةالذم ي"

                                                           

 .4سورة ٧بمد اآلية - 1
 .287سورة البقمة اآلية -2

 .30سورة ا٤بىك اآلية - 3
 .18سورة يوسف اآلية -4
 .132ص 2القاموس ايط، الفّبكزآبادم، ج -5

 .115ـ، ص1980ا٣با٪بي مصم اشتقاؽ األ٠باء، األصمعي، ٙبقي  رمضاف لبد التواب كصبلح الدين ا٥بادم، مكتبة - 6
 .51-50ص 2شمح ا٤بفصل، ابن يعيش، ج - 7
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فتكوف داللة الوصف مىزمة " ،1)فعىة( لى  ا٤بمه ٲبكن القوؿ بداللتو لى  العدد إال تتحق  داللة بفتح الفاء ُب
كىًإذىا كيٍنتى ﴿: قولو تعأب و٫ب، 2")رٞبة(وية ٫بسياقية حٌب ال ٚبىص الداللة لى  ا٤بصدر أك لوجود قمينة كصفية 

تػىهيٍم فىًإذىا سىجىديكا فػىلٍ  هيٍم مىعىكى كىٍليىٍأخيذيكا أىٍسًلحى ةى فػىٍلتػىقيٍم طىائًفىةه ًمنػٍ يىكيونيوا ًمٍن كىرىاًئكيٍم ًفيًهٍم فىأىقىٍمتى لىهيمي الصَّبلى
تػىهيٍم كىدَّ الًَّذينى كىفىريكا لى كىٍلتىٍأًت طىائًفىةه أيٍخرىل لىٍم ييصىلُّوا فػىٍلييصىلُّو  تػىٍغفيليوفى عىٍن  وا مىعىكى كىٍليىٍأخيذيكا ًحٍذرىىيٍم كىأىٍسًلحى

لىةن كىاًحدىةن كىالى جينىاحى عىلىٍيكيٍم ًإٍف كىافى ًبكيٍم أىذنل مً  كيٍنتيٍم مىٍرضىى أك  ٍن مىطىرو أىٍسًلحىًتكيٍم كىأىٍمًتعىًتكيٍم فػىيىًميليوفى عىلىٍيكيٍم مىيػٍ
ابنا ميًهينناأى  قد ك  لى  ا٤بمة الواحدة )ميىة( داللة"، 3﴾ٍف تىضىعيوا أىٍسًلحىتىكيٍم كىخيذيكا ًحٍذرىكيٍم ًإفَّ اللَّوى أىعىدَّ لًٍلكىاًفرًينى عىذى
 قولو اممئ القيس. و٫ب ، 4"لن داللتو ىذه )فعىة( قد ٱبمجك 

 يشمبن بمد ا٤باء ُب السرباتك   *  كيأرىن ُّمي جعده حبشية
 الفداه الباردة.ىي ك  سربة
 :5قاؿ ابن مالكك  ،)فعلة( النوعأك أما النوع الثاني من المصادر)مصدر الهيئة(  

 كىًفٍعىىةه ٥ًبىٍييىةو  رىًجٍىسىوٍ  *   رىجىٍىسىوٍ  كىفػىٍعىىةه ًلمىم ةو 

حقة ٥با الصيغة مع زيادة التاء ال )الفاء( اسم داؿ لى  ىيية قياـ الذات بعمىها فتحمل داللة الوصف بكسم وىك"
قد ٚبمج داللة مصدر ا٥بيية لن الوصف ك  ،6"٫بو)جىست جىسة حسنة( فتكوف قمينة ا٢باؿ دالة لى  الصفة

نىا ًشٍقوىتػينىا كىكينَّا قػىٍومنا ضىالّْينى ﴿: قولو تعأب و٫ب ،ليختص لىداللة لى  النوع ال غّب فدلت ، 7﴾قىاليوا رىبػَّنىا غىلىبىٍت عىلىيػٍ
بزيادة سابقة ا٤بيم  )ا٤بصدر ا٤بيمي( النوع اآللم من ا٤بصادر"ك ،الواحدة من الفعللى  ا٤بمة  ة(اك )شق فدلت لفظة

 )مفعل( )مفعل(رما تأٌب لى  كزف تفتح العْبك  فتسكن ا٤بيم ،)نصم، منصم( :لن الصيغة الثبلثية لىفعل ٫بو
 لى  كزف اسم ا٤بفعوؿ رما يأٌب .)كلد( ٙبذؼ فاؤه ُب ا٤بضارع يا(اك )ك  بكسم العْب فيما راف فعبل معتبله مثاال

                                                           

 .120دراسة لسانية لىمبا٘ب اإلفمادية ُب حكاية العشاؽ، سعاد بسناسي، ص - 1
 .155الداللة اإلٰبائية ُب الصيغة اإلفمادية، صفية مطهمم، ص - 2
 .102سورة النساء اآلية - 3
 .78اشتقاؽ األ٠باء، األصمعي، ص - 4
 .8شمح ألفية ابن مالك، ابن لقيل، ص - 5
 .180شمح الشاقية، المضي، ص - 6
 .106سورة ا٤بؤمنوف اآلية - 7
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) رما قد ال ٱبمج  .)٦بىس( :رما تأٌب مكانية ٫بو )مولد(: ويأٌب لىداللة الزمنية ٫بك  ،1"من غّب الثبلثي ٫بو)مكـم
 ك)جاء ا٤بولد بارما(. ،)راف ٦بىس ذرم( :لن داللة الوصف ُب السياؽ ٫بو

يأٌب بزيادة ألف زائدة ُب ك  ،2"بالفعل اسم مشت  من الفعل لىداللة لى  من قاـ وى"ك :داللة اسم الفاعل-2
قولو  و٫ب )فالل( لىيو ٚبتص داللتو ببياف من قاف بالفعل ليأٌب لى  صيغةك  العْبك  بْب الفاء )فعل( صيغة وحش
ذىًلكيمي اللَّوي فىأىنَّى  ًإفَّ اللَّوى فىاًلقي اٍلحىبّْ كىالنػَّوىل ييٍخًرجي اٍلحىيَّ ًمنى اٍلمىيًّْت كىميٍخًرجي اٍلمىيًّْت ًمنى اٍلحىيّْ ﴿: تعأب

يألذ صفات الفعل من حيث ك  ،قد يألذ اسم الفالل صفات االسم من حيث االلتصاص"، ك3﴾تػيٍؤفىكيوفى 
)فمح،  : ٫بو )فعل، فالل، مفعل، منفعل، مستفعل( :زافأك قد تتعدد تىويناتو الصوتية فيأٌب لى  لدة ، ك 4"الداللة

ا٤بيوؿ الستعماؿ و أف االستعماؿ ُب اسم الفالل ٱبالف القالدة ٫ب ظ، ك"ا٤ببلح5"راتب، ممسل، منطى ، مستفهم
 فمح( بالمغم من أهنا أقل نطقاو )فعل ٫ب مستفهم ىي أرثم استيعابا من صيغو والستعماؿ صيغة مستفعل ٫ب

 ،6"انسجاـ ا٤بقاطع الىغوية ُب ٝبيع تشكيبلتو النطقيةك  ٩با يوحي بتكافؤ العناصم الصوتية )صح+صح+صحص(
 ا يىي:من دالالتو مك 

فقد يؤدم داللة لى  " ،يؤدم التنوين فيها لى  درجتْب إذ يعترب التنوين ألى  درجات التنوينك  :الداللة الزمنية-
)أنا ذارم  سأذرم فضىك مستقببل، رما يؤدم داللة ا٤باضي :أم )أنا ذارم فضىك(: ا٢باؿ ٫بوأك ا٤بستقيل 

الفعل ك  نو فاسم الفالل قد أدل داللٍب الفعل ا٤باضيمك  )كجبت اإلضافة( ُب ىذه ا٢بالةك  فضىك( بضمة كاحدة
 .7"ا٤بضارع

من العوامل من " التربه لبد القاىم ا١بمجا٘ب إذ، 8"الفعل الدائم" حيث ٠باه الكوفيوف :داللتو على الفعل-
 .9"األ٠باء الٍب تعمل لمل الفعل

                                                           

 .121دراسة لسانية ُب حكاية العشاؽ، سعاد بسناسي، ص - 1
 .198ص 2شمح الكافية، المضي، ج - 2
 .95سورة األنعاـ اآلية - 3
 .182همم، صالداللة اإلٰبائية ُب الصيغة اإلفمادية، صفية مط - 4
 .188صوتيات التصميف من التوصيف إٔب التوظيف، سعاد بسناسي، مكي درار، ص - 5
 .190ا٤بمجع نفسو، ص - 6
 .199صوتيات التصميف من التوصيف إٔب التوظيف، سعاد بسناسي، مكي درار، ص - 7
 .119ُب النحو العميب نقد كتوجيو، مهدم ا٤بخزكمي، ص - 8
 .64ـ، ص1972مجا٘ب، دار دمش  سورياا١بمل، لبد القاىم ا١ب - 9
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ال ك  قولوك  الفالل رقولك قمت قائماقد يمد ا٤بصدر لى  كزف اسم ك " فيو قاؿ الز٨بشمم:ك  داللتو على المصدر-
 .1"ا٤باضيةك  منو الفاضىةك  لارجا من ٌُب زكر ربلـ،

عىًتهىا كىاًذبىةه ﴿: قولو تعأب وا٢بدث ٗبعناه األصىي ٫بأك ا٢بدث  الداللة على مطلق-  .2﴾لىٍيسى ًلوىقػٍ
 ،3﴾وى ًفي ًعيشىةو رىاًضيىةو فػىهي ﴿: قولو تعأب و٫ب ،لداللتو لى  صفة ا٤بفعوؿ با٢بدث الداللة على اسم المفعوؿ-

 فماضية ٗبعُب ممضية.
صفة يؤلذ من الفعل " وى، ك 4"راسم الفالل حيث أنو ٯبمل ٦بمل اسم الفالل" وىدالال اسم المفعوؿ: -3

يبُب من الثبلثي ك  الدكاـ،ك  التجدد ال الثبوتك  اَّهوؿ لىداللة لى  حدث كقع لىيو ا٤بوصوؼ لى  كجو ا٢بدكث
 ،5"فتح ما قبل آلمهك  من غّبه لى  لفظ مضارلو اَّهوؿ بإبداؿ حمؼ ا٤بضارلة ميما مضمومةك  لى  كزف مفعوؿ

فتحنا  ويصل السداسي لىصوائت الدكر البارز ُب التحوؿ الصوٌب فىك  ا٣بماسيك  بناء من المبالي" وىك  ،5"آلمه
يعتد نربة صوتية  واسم فالل فه وفه ،)مستمم( رسمت ىذه ا٤بيم واسم مفعوؿ فى وا٤بيم الصيغية ُب )مستمم( فه

 من داللتو:ك  ،6"ىابطة لوقولو ٙبت سيطمة الفالل
: قولو تعأب و٫ب، 7"لىداللة لى  صفة من كقع لىيو ا٢بدث" حيث أنو يأٌب للمفعوؿ:داللتو على الوصف -أ

يىةن ًلمىٍن خىاؼى عىذىابى اآٍلًخرىًة ذىًلكى يػىٍوـه مىٍجميوعه لىوي النَّاسي كى ﴿  فجاء، 8﴾ذىًلكى يػىٍوـه مىٍشهيوده ًإفَّ ًفي ذىًلكى آلى
 رصفة لىيـو ا٤بماد بالوصف.،  )٦بموع، مشهود(

فتح ما قبل آلمه ك  حيث أف صياغتو من ا٤بضارع ا٤ببِب لىمجهوؿ بإبداؿ الياء ميما مضمومة :داللة زمنية-ب
 .9"ستقباؿكاال ىي داللة ا٢باؿك  فيأٌب داال لى  ما دؿ لىيو ا٤بضارع

اسم ا٤بفعوؿ من  ٧بمود جاء اسم لىم، "فانتقىت داللة ػ:ف )حضم ٧بمود(: قولنا و٫ب داللتو على االسمية-ج
 .1"الوصف إٔب معُب االسم الذم أدل كظيفة الفالل ُب ىذه الصيغة

                                                           

 .220ـ، ص1/1993ا٤بفصل ُب صيغة اإللماب، الز٨بشمم، دار كمكتبة ا٥ببلؿ بّبكت ط - 1
 .2سورة الواقعة اآلية - 2
 8سورة ا٢باقة اآلية -3
 .127ـ، ص1/1972ا٤بقمب، ابن لصفور، مطبعة العا٘ب بغداد ط - 4
 .185ص 1جامع الدركس العمبية، مصطف ، ج - 5
 .195-194صوتيات التصميف من التوصيف إٔب التوظيف، سعاد بسناسي، مكي درار، ص - 6
 .57ـ، ص1989دراسة ا٤بشتقات العمبية كأثمىا الببلغية ُب ا٤بعىقات العشم ا١باىىية، بن لزكز زيدة، ا٤بؤسسة الوطنية لىكتاب ا١بزائم - 7
 .103سورة ىود اآلية - 8
 .185غة اإلفمادية، صفية مطهمم، صالداللة اإلٰبائية ُب الصي - 9
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 حيث أشار إٔب أنو" ،حيث أف ا١بمجا٘ب أشار إٔب لمىو الفعل رونو شبيها باسم الفالل :داللتو على الفعل-د
يـو ﴿: مثاؿ ذلك قولو تعأبك  ،2"يضمب غىمانو ىذا رجل مضمكب غىمانو رما تقوؿ:)يعمل لمل، يعمل( نقوؿ 

 ذلك يـو مشهود أم يـو يشهد لو.ك  أم ٯبمع لو الناس، 3﴾مجموع لو الناس
بًأىيّْكيمي ﴿: قولو تعأبو ىي أف تنوب صفة ا٤بفعوؿ لن ا٤بصدر مؤدية داللتو ٫ب داللتو على المصدر:-ق

قد يمد ا٤بصدر لى  كزف اسم ك " ُب ىذا قاؿ الز٨بشمم:ك  ٗبعُب الفتنة )ا٤بفتوف( ء لفظحيث جا، 4﴾اٍلمىٍفتيوفي 
 .5"ا٤بفعوؿ

كصفت با٤بشبهة لكوهنا مشبهة باسم الفالل إذ "ك ىي النعتك  : الصفة تستىـز موصوفاداللة الصفة المشبهة-4
، 6"النقاط جعىتها شبيهة باسم الفاللالنوف، فهذه ك  واك٘بمع بالك  تثُبك  البلـك  تدلىها األلفك  تؤنثك  أهنا تذرم

تأٌب ُب ا٤بضمـو العْب لداللتو لى  "ك ،أفعل رأٞبم، فعبلف رعطشاف(ك  )فعل رفمح،: زاف اآلتيةك تأٌب لى  األ
رما تأٌب ُب ا٤بفتوح   ،مفعوؿ كقور(ك  فعاؿ جباف،ك  فعاؿ شجاع،ك  فعل جنب،ك  )فعل حسن،: زاهنا ىيأك ك  الفمائم

 ا٤ببلحظ لى  ىذه الصيغ تنوع الصوائت ُب ىذه الصيغ بْب الكسمك ، 7"  كزف لفيف()فعيل لى العْب لى  كزف
 جاءت مشتقة لن الصبا٘ب األصىية الثبلثة لىصيغة األفمادية أما دالالهتا فهي راآلٌب:ك  الفتحك  الضمك 
 :8لفمزدؽقوؿ ا و٫بدكاـ صفة الذات با٢بدث ك  أم أهنا صيغة تدؿ لى  ثبوت :الدكاـك  الداللة على الثبات-أ

 لدكت ُّا طيٌا يدل بمشائها  *  كذفماء ٓب ٚبمز بسّب كريعة
ا٤ببلحظ أف داللتها لى  ، ك 9"رمٙب(ك  )حسن،: لتحقي  ىذا ا٤بعُب القائم با٤بوصوؼ تؤلذ من الفعل البلـ ٫بو"ك

الدالة ك  ْبلداللة الضم لى  الثبات فقد كردت لن صيغ مكسورة الع" ،الثبات ٓب يىزمها بالصيغ ا٤بضمومة العْب

                                                                                                                                                                                                             

 .187ا٤بمجع نفسو، ص -1
 .15ـ، ص1988شمح شذكر الذىب، ٧بي الدين لبد ا٢بميد، ا٤بكتبة ا٤بصمية بّبكت - 2
 .103سورة ىود اآلية -3

 .6سورة القىم اآلية - 4
 .220ا٤بفصل، الز٨بشمم، ص - 5
 .81شمح ا٤بفصل، ابن يعيش، ص - 6
 .188 الصيغة اإلفمادية، صفية مطهمم، صالداللة اإلٰبائية ُب - 7
 .86اشتقاؽ األ٠باء، األصمعي، ص - 8
 .185ص 1جامع الدركس العمبية، الغبليبِب، ج - 9
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بينها كبْب اسم  لتبلؼ ُب زمن ثبات الصفة لى  موصوفهاالدكاـ فيبق  االك  لى  التغيّب فأرسبتها الثبات
 .1"الفالل

 التجدد فتأٌب دالة لى  ا٢باؿك  فعمل الصفة ا٤بشبهة لمل اسم الفالل الذم يعيد ا٢بدكث" :داللة الزمن-ب
 .2"ستقباؿاالك 

 :3شالمقوؿ ال و٫ب داللة اسم الفاعل-ج
 ال بسمكر بعد موتك فارحك   *  إف جٌل جازعك  ما أف من رزءك 

لى  أمم لارض غّب ثابت داؿ لى  حاؿ دكف استقباؿ لتخمج الداللة لن  )جارع، فارح( فجاءت الصفة ا٤بشبهة
 الدكاـ فهي داللة اسم الفالل.ك  الثبوت

يأٌب لىداللة لى  ك  بالغة اسم الفاللىي األلمل ٧بولة لن اسم الفالل فسميت مك  :داللة صيغة المبالغة-5
يأٌب لى  ك  ا٤ببالغة ٗبعُب التكثّب ُب حدث اسم الفاللك  ُب معُب الفعل، 4"طىب ا٤بزيد لن ا٤بمكن وىك  ا٤ببالغة
 وفٌعيل ٫بك  إطالة العْب،ك  مفضاؿ بزيادة سابقة ا٤بيم ومفعاؿ ٫بك  جٌبار، بتضعيف العْب،و فٌعاؿ ٫ب: "زاف اآلتيةك األ

زيادة الحقة ك  العْب مع تضعيفهاك  فٌهامة بفتح الفاء وفٌعالة ٫بك  إطالتها،ك  العْب مع تضعيفهاك  الفاء صٌدي  بكسم
العْب ك  فعوؿ بضم الفاءك  حذر، ورسم العْب ٫بك  فعل بفتح الفاءك  مسكْب، والعْب ٫بك  مفعيل بكسم ا٤بيمك  التاء،

فٌعاؿ بضم ك  قٌدكس،و تضعيف العْب ٫بك  الفاءشمكب، فٌعوؿ بضم و ضم العْب ٫بك  فعوؿ بفتح الفاءك  مع إطالتها،
، 5"قيـو وضم العْب ٫بك  صفة ا٢بدث وفيعوؿ بزيادة الياء ُب حشك  ربٌار، وتضعيف العْب مع فتحها ٫بك  الفاء

فعل بضم  ىيك  من السابقة الذرم س(قدك  )فٌعوؿ، مع حذؼ صيغة ،6"لتزيد لىيها أربعة مباف لتصبح ٟبسة لشم
فالىة ك  ضحكة، وإلضافة الحقة التاء ٫بك  تسكْب العْبك  فعىة بضم الفاءك  غفل وتسكْب العْب ٫بك  بضم الفاء
ضم العْب ك  بفتح الفاء .فمكقة :وفعولة ٫بك  .يةاك ر : وفتح البلـ مع زيادة التاء ٫بك  رسم العْبك  إطالتهاك  بفتح الفاء
 .)فاركؽ(: مد العْب ٫بوك  ضمك  مد الفاءك  فالوؿ بفتحك  مع مدىا،

                                                           

 .189يماجع الداللة اإلٰبائية ُب الصيغة اإلفمادية، صفية مطهمم، ص -1
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أم كيل لكثّب ، 1﴾كىٍيله ًلكيلّْ ىيمىزىةو ليمىزىةو ﴿: قوؿ ا تعأب والتكثّب ٫بك  حافظة لى  ا٤ببالغة داللة ىذه الصيغ-أ
 الٌىمز.ك  ا٥بمز
ًإٍف تػىعيدُّكا نًٍعمىتى اللًَّو الى تيٍحصيوىىا ًإفَّ اإٍلًٍنسىافى ﴿: قولو تعأب وداللة الوصف ٫ب-ب كىآتىاكيٍم ًمٍن كيلّْ مىا سىأىٍلتيميوهي كى
 الكفم.ك  لوصف اإلنساف بكثمة الظىم، 2﴾ليوـه كىفَّاره لىظى 
فجاءت صفة شميب لىداللة لى  رثمة  )إنو شميب أىواؿ(: قولنا وا٤بواجهة لىصعاب ٫بك  الداللة لى  القوة-ج

 .ا٤بواجهة
ٗببلحظة ك  ٚبمج ىذه الصيغ لن ا٤ببالغة لىداللة لى  ا٢بمفة ،طبيب(ك  )٪بٌار، حٌداد، :٫بو :الداللة على الحرفة-د

٩با ٱبتص  وا٢ب  ُب التنوين فهك  ىذا ٣بفتها لتحقي  السهولة ُب النط ك  صوائت مبا٘ب صيغ ا٤ببالغة فشالت الفتحة
 ا٢بدث الدالة لىيو،ك  الكسم إلضافة الصفة إٔب ا٤بوصوؼ ُّاك  ما ٲبكن من ٙبق  ا٤بعا٘ب الصوتية،و ى"ك بو االسم

مة اسناد ٚبتص ُّا األ٠باء غّب أف ىذه الوظيفة قد أسندت ا٤ببلحظة أيضا لدـ شيوع الطمة رغم روهنا لبلك 
 .3"ٛبديد ُب رميتو الصوتية السمعيةك  ٛبكْب لىصائت القصّب ولىتنوين فه

يماد بالتفضيل أف "ك صفة مشتقة لن ا٢بدث لتدؿ لى  اشَباؾ شييْب فيها، وىك  :دالالت اسم التفضيل-6
يوحي بالقوة ُب األداء مكوف ، 4"فعى  مؤنثو: أفعل ك يزاف كاحد ىوٱبتص ٗبك  أحدٮبا زاد ُب صفتو لن ا٤بذرور معو،

متكافياف ُب الكم  )أفعل=صحص+صحص( متماثىْب منغىقْب ك)فعى =صحص+صحح( مكوف من مقطعْب
التصاصها ك  الثا٘ب منفتح يوحي بفالىيتهاك  ؿ منغى  رحاؿ األنث  العمبية ُب أصىها اافظك ٨بتىفاف ُب النوع األ

زيادة األلف ك  ؿ البناء الثبلثي لىمذرم أما لىمؤنث فبفتح فاء الفعلأك صيغة مزيدة ُّمزة ُب  وبالتفضيل، فه
 من دالالتو:ك  ا٤بقصورة ربلحقة لو لىداللة لى  ا٤بؤنث

مشت  لن فعل  وفه ،)العىماء ألظم قدرا من األغنياء(: ىي أساسية فيو كاضحة ُب مبناه ٫بوك  :داللة التفضيل-أ
 .ثبت مبِب لىمعىـوتاـ مك  ثبلثي ٦بمد

الدكاـ فصياغتو من أفعاؿ ثبلثية مضمومة العْب تؤدم داللة الضم لى  إثبات الصفة ك  :الداللة على الثبات-ب
ًبيًل اللًَّو كىلًلًَّو ًميرىاثي ﴿: قولو تعأب ولى  الشيئ ا٤بفضل دكف ا٤بفضل لىيو ٫ب كىمىا لىكيٍم أىالَّ تػيٍنًفقيوا ًفي سى

                                                           

 .1سورة ا٥بمزة اآلية - 1
 .34سورة إبماىيم اآلية - 2
 .197يات التصميف من التوصيف إٔب التوظيف، سعاد بسناسي، مكي درار، صصوت - 3
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لىًئكى أىٍعظىمي دىرىجىةن ًمنى الًَّذينى أىنٍػفىقيوا ًمٍن أك ٍرًض الى يىٍستىًوم ًمٍنكيٍم مىٍن أىنٍػفىقى ًمٍن قػىٍبًل اٍلفىٍتًح كىقىاتىلى اًت كىاأٍلى ك االسَّمى 
ًبيره   م()لظ صفة مبالغة مشتقة لن )ألظم(، 1﴾بػىٍعدي كىقىاتػىليوا كىكيبلِّ كىعىدى اللَّوي اٍلحيٍسنىى كىاللَّوي ًبمىا تػىٍعمىليوفى خى

فالبل السم التفضيل  )ألو( إذ جاءت )ىذا أطيب منو ألوه(: ُب الفالل ٫بو داللتو على الفعل بعملو-ج
 .ألنو من األ٠باء ا٣بمسةك  واكممفولا بال

فمآب يكن فيو : "ىذا ما قاؿ فيو ٗبشاُّتو التعجب روهنما يشَبراف ُب االستعماؿ فيقوؿك  داللتو على التعجب-د
 .2"رذلك أفعل منوك  ما أفعىو كاحدك  ا٤بعُب ُب أفعل بوك أفعل... وال ىك  أفعل بو رجبل، ما أفعىو ٓب يكن فيو

إذ جاء مضاؼ  )ا٤بصىح أشمؼ رجل(: )من( ٫بوػلند امتناع إثبات ا٤بفضل لىيو ٦بمكرا ب داللتو على اإلضافة-ق
: إلضافة إٔب النكمة فنقوؿلدـ مطابقة اسم التفضيل لىمفضل لند ا )لمم أفضل ا٢بكاـ(: معمفة ٫بوأك إٔب نكمة 

 ،)ا٤بصىحاف أفضل النساء(: رذلك ُب التذرّب ٫بوك  ُب اإلفماد ك)ا٤بصىحوف أفضل المجاؿ( )ا٤بصل أفضل رجاؿ(
 فضىيات النساء(.أك سىم أفضل النساء ك  زكجات النيب صى  ا لىيو و٫ب )أؿ(ػ٘بوز ا٤بطابقة ُب ا٤بعمؼ بك 
 )أحسن( صفة التفضيل نيابة لن ا٤بصدر حسن استقباؿ( فأدت لفظة)استقبىو أ: ٫بو داللة على المصدر-ك
 ىذا ظاىم من السياؽ مؤدية معناه.ك 
)العسل أحى  من البصل( فجاء لىداللة لى  قوة الصفة ُب : لىداللة لى  صفة غّب مشَبرة ُب شييْب ٫بو-

 .أحدٮبا لى  اآللم
كىًإذىا جىاءىتٍػهيٍم آيىةه قىاليوا لىٍن نػيٍؤًمنى حىتَّى ﴿: و تعأبقول وُب شيئ دكف غّبه ٫ب داللتو على المفاضلة الخالصة-م

ابه ًتيى ريسيلي اللًَّو اللَّوي أىٍعلىمي حىٍيثي يىٍجعىلي ًرسىالىتىوي سىييًصيبي الًَّذينى أىٍجرىميوا صىغىاره ًعٍندى اللًَّو كىعىذى أك نػيٍؤتىى ًمٍثلى مىا 
ال ٯبوز ا٤بفاضىة ُب ىذا ك  جلك  ألىم جاءت دالة لى  صفة ا٣بال  لز فصفة، 3﴾شىًديده ًبمىا كىانيوا يىٍمكيريكفى 

 :4قوؿ الشالمك  الباب+ الذات اإل٥بية،
 كقدحي بكٌفٌي زندا شحاحا * تمري ندل األرممْب  ك  أ٘بك 

 .لىمفاضىة، بل جاء سجية ثابتة ُب ا٤بفضل )األرممْب(

                                                           

 .10سورة ا٢بديد اآلية - 1
 .97ص 4الكتاب، سيبويو، ج - 2
 .124سورة األنعاـ اآلية - 3
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ىـو رما قاؿ آتيك لند طىوع الشمس، رما متجدد معىـو بقدر بو متجدد آلم مو  و: ىداللة اسم الزماف-7
، فإف قمف ذلك ا٤بوىـو با٤بعىـو زاؿ اإلُّاـك  يقاؿ آتيك لند طىوع الشمس معىـو ما يؤلذ من  وىك  ،1"٦بييو موىـو
 )صحص+صحص( بكسم العْب متوسطْب معىقْب )مفعل( يأٌب لى  كزنْب، ك 2"الفعل لىداللة لى  زمن ا٢بدكث

م ُب اك ٔب تسك فتحها مكونة من مقطعْب صوتْب ففي األك  )صحص+صحصحص( ا٤بكونة من )مفعىة( صيغةك 
ىذه الصيغ من الضم فيما لدا التنوين الذم ٘بمع رل ا٤بشتقات لى  تواجده و ٚبىك  تةاك ا٤بقاطع، أما الثانية فمتف

أما داللتو فهي تأٌب زيادة ا٤بيم لى  صيغة الفعل األصىية لىداللة لى  التحوؿ من الفعىية إٔب اال٠بية ، ك 3فيها(
قىاؿى ﴿: قولو تعأبك  ،4﴾ًإفَّ مىٍوًعدىىيمي الصٍُّبحي أىلىٍيسى الصٍُّبحي ًبقىرًيبو ﴿: قولو تعأب و٫ب ،كقت كقوع ا٢بدث مطىقا

ىي: ك  اسم زماف مقيد بداللة زمنية )مولد( فجاءت صيغت"، 5﴾مىٍوًعديكيٍم يػىٍوـي الزّْينىًة كىأىٍف ييٍحشىرى النَّاسي ضيحنى
 تتحق  الداللة بوضوح القمائن ا٤بوصىة إليو.ك  6"الصبحك  الضح 

 ،8"ما يؤلذ من الفعل لىداللة لن مكاف كقولو وىك" ،7ا٤بوضع" القصد من ا٤بكاف": داللة اسم المكاف-8
مزرلة أما من غّب الثبلثي فيصاغ لى  كزف اسم  ٫بو )ا٤بيم( زيادة سابقوك  بفتح العْب )مفعولة( يأٌب لى  كزفك"

أيضا يأٌب لاليا من الضم لدا التنوين فداللتو األساسية الصمفية لى   وى، ك 9"ما لداه فعى  لفظ ا٤بفعوؿك  ؿا٤بفعو 
هىا مىًحيصناأك لىًئكى مى أك ): قولو تعأب وبفتح العْب ٫ب لى  مكاف ك)مفعل( رذا ُب ك  ،10(اىيٍم جىهىنَّمي كىالى يىًجديكفى عىنػٍ

ٔب لىداللة لى  مكاف ك فاأل"لىداللة لى  ا٤بكاف،  ل(أك )م فجاءت صيغة ،11(لأك ًعٍندىىىا جىنَّةي اٍلمى ): قولو تعأب
جهنم أما اآلية الثانية فداللة اإلقامة ا٤بستممة لند  وىك  البقاءك  ل ٙبمل معُب استممار اإلقامةأك اإلقامة حيث ا٤ب

كاف من غّب الثبلثي ىي ا٤بك  داللة ا٤بكاف تتحق  بوجود قمائن دالة لىيو بالنظم إٔب صيغ الزمافك  ،12"سدرة ا٤بنتهة
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التمييز بينها يكوف لى  أساس ٛبييز القمائن من لبلؿ ك  ىي نفسها بالنسبة إٔب صيغة ا٤بصدر ا٤بيمي"ك ،كاحدة
لدـ كركد القمينة الدالة لى  داللة رل صيغة ، ك"1"ا٤بصدرك  ا٤بكافك  صاّب لىزماف والسياؽ فإف ٓب توجد القمينة فه
 .2"ا صحيحمنها لى  األلمل ٯبعل رل منه

ٯبيء لى  ك  ينقلك  اسم يعاِب بو" ٩با جاء فيها أهناك  : ىي أداة تستعمل ُب القياـ با٢بدثداللة اسم اآللة-9
كىي مشَبرة مع غّبىا من الصيغ ُب  3"ا٤بفتاحك  ا٤بصفاةك  ا٤بكسحةك  اىبك  مفالىة را٤بقصك  مفعىةك  مفعل

 ما التصت صيغة اسم ا٤بكاف بدايتها با٤بيم ا٤بفتوحة من اسم ا٤بكاف فأىم )٦بىس( وكزف)مفعل( بكسم العْب ٫ب
قد طمد كزف صيغة اسم اآللة "ك إطالة ٩با يكسب الصيغة تىوينات صوتية.ك  فتحك  يكوف التنويع ُب العْب بْب رسمك 

مفعىة ك  مربد،و مفعل بكسم ا٤بيم ة سكوف الفاء ٫بك  سكوف الفاء رمنشارك  )مفعاؿ بكسم ا٤بيم زاف ىيأك لى  ثبلثة 
مفعل بضم " رما كردت موازين ٠بالية قىت استعماالهتا ٲبكن حصمىا ُب،  4"سكوف الفاء رمسطمةك  سم ا٤بيمبك

جاءت الصيغ مكسورة ك  ،5"فتح العْب رمكحىةك  مفعىة بضم ا٤بيمك  فٌعوؿ بتشديد العْب رسفودك  ا٤بيم مثل مدىن
، 6"ا٤بكافك  ا٤بقص بالفتح ا٤بصدرك  قص بوا٤بقص ما ي" اسم ا٤بكافأك بْب ا٤بصدر ا٤بيمي ك  ا٤بيم لىتفمي  بينها

التسىل راآللة ٍب التنوين ا٤بختص ك  نبلحظ الفتحة لى  ىذه الصيغ لىخفة متبولة بالكسمة لىداللة لى  التسمب
تكاد  رذلك نقص الصوائت الطويىة فهي"نبلحظ ك  .انسيابية إٔب األذىافك  زينة -أم الصيغ-باأل٠باء ما أرسبها 

ىذه ا٤بناسبة شيوع السكوف ُب الصوائغ رىها فَبريز الناط  لى  رمية السكوف ال )مفعاؿ( ك  منها لدا صفة وٚبى
 .7"الصوائت الطويىةك  يتناسب

هي مىفىاًتحي اٍلغىٍيًب الى ﴿: قولو تعأب و٫ب، 8"لىداللة لى  ما كقع الفعل بواسطتو" وأما لن داللتو فه كىًعٍندى
ي اٍلبػىرّْ كىاٍلبىٍحًر كىمىا تىٍسقيطي ًمٍن كىرىقىةو ًإالَّ يػىٍعلىميهىا كىالى حىبَّةو ًفي ظيليمىاًت اأٍلىٍرًض كىالى كىيػىٍعلىمي مىا فً  ويػىٍعلىميهىا ًإالَّ ىي 

زائن ا لز جاءت اسم آلة لفتح ل )مفعاؿ( ٝبع مفمد )مفاتح( فصيغة، "9﴾رىٍطبو كىالى يىاًبسو ًإالَّ ًفي ًكتىابو ميًبينو 
                                                           

 .110ـ، ص1/1998الصمؼ، أٞبد ٧بمد بن ٧بمد ا٢بمبلكم، دار الكتب العىمية بّبكت طشذا العمؼ ُب فن  - 1
 .122دراسة لسانية لىمبا٘ب اإلفمادية ُب حكاية العشاؽ، سعاد بسناسي، ص - 2
 .307ا٤بفصل، الز٨بشمم، ص - 3
 .412ـ، ص1/1987تصميف األفعاؿ ُب ضوء أساليب القمآف، ٧بمد سآب ٧بسن، دار الكتاب العميب بّبكت ط - 4
 .413ا٤بمجع نفسو، ص - 5
 .111ص 6شمح ا٤بفصل، ابن يعيش، ج - 6
 .201صوتيات التصميف من التوصيف إٔب التوظيف، سعاد بسناسي، مكي درار، ص - 7
 .121ـ، ص1980ا٤بنهج الصوٌب لىبنية العمبية، لبد الصبور شاىْب، مؤسسة المسالة بّبكت - 8
 .59سورة األنعاـ اآلية - 9
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باب اسم اآللة مفتوح دائما فحياة البشمية مىيية بالتطور ٩با ، ك"1"ثقىهاك لكثمهتا األقدر لى  ٞبىها  وىكجل ك لز 
ىذا ما تعنيو لفظة ين ا٤بعىومات ك يدفعو لئللَباع آالت جديدة منها الكمبيوتم، فبالنظم إٔب كظيفتو يعمل لى  ٚبز 

 .2"اإلٰباءتعماؿ ك فهي مفمدة لمبية الشكل كاالس (الكابت) ربت ُب الىغة العمبية ٩با ٲبكن تسميتو
ٙبٌدثنا لن الصيغة ا٢بديثة، كالصيغة الثنائية، غّب أف  العمبية ٙبوم صيغا ٓب تأت أ٠باء،  لقدالصيغة الحيادية:  -4

فكوهنا ٧بدكدة العدد جعىها  ،3"فهي ٧بصورة العدد غّب قابىة لىزيادة، كالنقص" ،كال أفعاؿ، فالتربت صيغ حيادية
، كسنحاكؿ توضيح الصيغ ا٢بيادية بنوع من االلتصار كا٤بتمثىة ُب الضمّب، 4فىةمقيدة فالتربت ٦بمولات مق

 ا٣بوالف، األداة الظمؼ.
: ىو رىمة جامدة لارجة لن نظاـ االشتقاؽ كىو أحد ا٤بعارؼ، كييسم  ا٤بضمم، أك الكناية أك الضمير .1

، كتأٌب داللتو لى  لمـو ا٢باضم أك 6، كىو كحدة صوتية ثابتة مستقمة لى  ما قالوه كصنعوا مع ا١بوامد5ا٤بكنوف
الغائب دكف ٚبصيصو فهو ال يأٌب لىداللة لى  مسم  أك موصوؼ با٢بدث رالصفة كال لى  حدث كزمن  

 .7رالفعل، فداللتو صمفية لامة ال تعرٌب لنها لواص  كال لواح 
ىم كا٣بطاب كاإلشارة، أم ا ، ضمائم التك8كقسمها ٛباـ حساف إٔب ضمائم ا٢بضور كضمائم الغيبة، فىكل منها فمكع

فقد كزلها لى  الشكل اآلتػػي: الضمائم شخصية أك  (ىنمم فىيش)أم ا ضمائم الغيبة فهي شخصية كموصولية، أم ا 
 .9إشارية أك موصولية أك استفهامية

 :: كىي ما تدؿ  لى  ذات مستقىة كالية كىي أقساـالشخصية الضمائر -1
 (الياء)كا٤بتصىة باالسم ا٤بتمثىة ُب  (٫بن)كالداؿ لى  ا١بمع  (أنا)ا٤بفمد ضمائم التكىم كمنها ا٤بنفصل الداؿ لى  . أ

 (رتابنا)ا٤بتصىة بالسم  (نا)لمجت كلمجنا ك :٫بو (التاء كالنوف)، ك1"(ألمجو٘ب)ك  (رتايب)كا٤بتصىة بالفعل ٫بو 
 فتأٌب داللتها لى  العدد دكف النوع.

                                                           

 .359ص 1، ج1صفوة التفاسّب، ٧بمد لىي الصابو٘ب، ط - 1
 .203صوتيات التصميف من التوصيف إٔب التوظيف، سعاد بسناسي، مكي درار، ص - 2
 .122، صـ1982ببلغة، ٛباـ حساف، ا٥بيية ا٤بصمية لىكتاب  -فقو لغة -٫بو –بستمولوجية لىفكم الٌىغوم لند العمب إاألصوؿ دراسة  -3
 .122، صنفسو ا٤بمجع -4
 .575ببلؿ جنيدم، ص ،معجم الشامل، ٧بمد سعيد اسرب -5

 .، ص نفسهاا٤بمجع نفسو 6-
 .108ص ٛباـ حساف، الىغة العمبية معناىا كمبناىا، -7
 .108ص ،ٛباـ حساف الىغة العمبية معناىا كمبناىا، -8

 .161، صـ2/1983بّبكت ط دار ا٤بشمؽ لبد الصبور شاىْب، قي بناء لغوم جديد، ىنمم فىيش، ٙب ٫بو- العمبية الفصح  9-
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ضمّب ا٤بخاطب،  (التاء)ك ،2شاريةإ (أف)حيث تعترب : كاٌلٍب تتألف من )أف + الضمّب( الخطاب ضمائر. ب
كأٌما داللة ا٤بثُب فهي ممتبطة بصوت ا٤بيم، أٌما ا١بمع  (،الفتح كالكسم)أٌما داللة التأنيث كالتذرّب فهي بْب صائٍب 

ـ  ا٤بتصل فداللة ا٤بفمد بزيادة "الكاؼ" لى  االس م لتكوف داللة فهو بْب ا٤بيم كالنوف لىتمييز بْب ا٤بذرم كا٤بؤنث، أ
لىمذرم كالكسم لىمؤنث، أٌما داللة ا٤بثُب فباتصاؿ االسم  (الفتح)التأنيث كالتذرّب ممتبطة بصائت الكاؼ 

ـ  ا١بمع فػػ  لىداللة لى  التذرّب كالتأنيث. (ا٤بيم كالنوف)ب"راؼ كميم" أ
ىو الضمّب كا٢بمرة داللة  (لتاءا)ك (إشارية)تمتبط مع رل الضمائم دكف استثناء ك٥بذا ٠بيت  (،أف)كرخبلصة فػػ 

 لناصم التمايز بْب ا١بنس كالعدد. (ما ك ـ ك ف)التأنيث كالتذرّب ك
ج. ضمائم الغيبة: كىي األلمل متصىة كمنفصىة، فهي مكونة من ا٥باء دكف استثناء، فيأٌب بْب الضم كالكسم ُب 

ـ   ـ   (٤بيم كالنوفا)ا٤بفمد لىداللة لى  ا١بنس، فالضم لىمذرم، كالكسم لىتأنيث، أ صوتاف لتمييز ا١بنس ُب ا١بمع، أ
 داللة ا٤بثُب فهو مشَبؾ بْب ا٤بذرم كا٤بؤنث.

ـ  ا٤بثُب فبل )أم ا ا٤بتصل فهو ا٥باء  رتابو، رتاُّا(، الضم داللة ا٤بذرم ا٤بفمد كالفتحة الطويىة داللة ا٤بؤنث ا٤بفمد، أ
 ع.لىداللة لى  ا١بنس ُب ا١بم (ا٤بيم كالنوف)التبلؼ ك

: كىي ما أطىقو القدماء اسم اإلشارة، كالٍب تأٌب لئلشارة كىي ىذا كىذاؾ، كأكليك كىؤالء اإلشارية الضمائر/ 2
، كتطٌور ىذه الضمائم يمجع إٔب تطٌور الىغة كلضولها ٤ببدأ االنفعاؿ كاىتمامها با٤بثّبات كرذا داللة 3ك٫بوه

كإذا قىنا إشارة، فا٤بشار إليو  .4باستعماؿ رىمة متحمرة مشّبةا٢بمرات كأٮبٌية التعبّب لنها من لبلؿ الصوت كىذا 
يكوف لى  بعد ٩بن ييشّب إليو كما يدررو الذىن. إف  ا٤بسافات تتفاكت فاستعمىت الضمائم لداللتها لى  البعد من 

 األقمب إٔب ا٤بتوسط إٔب األبعد.
لة لى  ا٤بذرم مفتوحة لىدال (ذا)ضافة التنبيو مع إ (ىاء)الضمّب اإلشارم يتألف من  الداللة على القرب: . أ

ُب  (ىذم)لىداللة لى  ا٤بؤنث، ما ييوضح أٮبية الصوائت ُب داللتها لى  التذرّب كالتأنيث لتصبح  (ذم)ك
ـ  ُب ا٤بثُب فصوتا  (ىذه)القف  يأتياف لىداللة لى  التذرّب كالتأنيث  (الذاؿ كالتاء)فساد ىذا استعماالن، أ

ـ  ا(ىذاف، ىاتاف)  .(ىؤالء)١بمع فمشَبؾ بينهما ، أ

                                                                                                                                                                                                             

 نوف الوقاية جاءت فاصىة بْب الواك كالياء. :النوف 1-
 .154، صـ1/1972رٲبوف طحاف، دار الكتاب الىبنا٘ب بّبكت طاأللسنية العمبية،  2-

 .186ص 3ا٤بقتضب، ا٤بربد، ج -3
 .165العمبة الفصح ، ىنمم فىيش، ص 4-
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 (ىاء)إٔب الضمائم اإلشارية الدالة لى  القمب، كٙبذؼ  (الكاؼ): كتأٌب بإضافة المتوسط على الداللة. ب
 .(أكليك ،ذانك ،ىتيك، ىذيك، ىذاؾ: )التنبيو ُب ا٤بثُب كا١بمع كىي

لىداللة لى  البعد، مع استعماؿ  ج. الداللة لى  البعد: يستغِب الضمّب اإلشارم لى  ا٥باء ُب ٝبيع استعماالتو
التبادؿ ا٤بوقعي لىصوامت ُب ا٤بفمد كا٤بثُب لىداللة لى  ا١بنس، أٌما ا١بمع فالصيغة موحدة بْب ا١بنسْب كىي: 

 .(كئذلك، تىك، ذانك، تانك، أكال)
 (لبلـاأللف كا)، كتتألف من 1: كىي ما كردت لند القدماء باسم "األ٠باء ا٤بوصولة"الموصولة الضمائر/ 3

فاستعمىت ظاىمة التبادؿ  (الذم، الٍب، الىذاف، الىتاف، الىذين، الىواٌب، البلئي، البلت)بإضافة أ٠باء كىػػي 
"فىزمت داللة ، لىداللة لى  ا٤بذرم كا٤بؤنث، رما انفمدت أٌما "البلت كالبلئي كالىواٌب (الذاؿ كالتاء)الصامٍب بْب 

لىداللة لى   (منػ)كتىزماف حالة كاحدة ال تدالف لى  نوع كال لدد، ف (امن كم)ٝبع ا٤بؤنث كمن األ٠باء ا٤بوصولة 
ـ   فأم فهي لىداللة لى  النوع كالعدد تذرّبان  (أم ك أؿ  ا٤بوصولية)فتدؿ  لى  غّب العاقل، رما تأٌب  (ما)العاقل أ

ـ    .2عما٥بافهي ٗبعُب اٌلذم كيقل است (أؿ ا٤بوصولية)كتأنيثان كإفمادان كتثنيةن كٝبعان، أ
 : كىي ألفاظ تستعمل لئلفصاح لن مواقف انفعالية كىي أربعة أقساـ:الخوالف، 2
: أك رما ييسميها النحاة أ٠باء األفعاؿ، فهي أ٠باء لقبو٥با لبلمات االسم دكف داللة لى  اإلحالة خالفة. أ

أفعاالن اللتمادىم داللتها  ذات أك معُب، رما تعد  أفعا٥با لداللتها لى  حدث مقمكف بزماف، فالتربىا الكوفيوف
 .3الزمنية

لقبو٥با لبلمات االسم التنوين كاأللف كالبلـ كاقَباهنا بالداللة الزمنية كىي  ،4"أم ا البصميوف فالتربكىا "أ٠باء الفعل
لىيك )، جار ك٦بمكر (نزاؿ، حذار)أك منقولة لن مصدر  (أؼ كإيو)أك ثبلثية  (صو كمو) :أنواع منها الثنائية ٫بو

 .5كقد التربه ابن ا٢باجب جار ك٦بمكر (ليفعل)كاسم فعل أمم لىغائب  (إليكك 
 كتنقسم داللتها الزمنية إٔب ثبلثة أقساـ:

                                                           

 .19ص 1ا٤بقتضب، ا٤بربد، ج -1
 .212لداللة اإلٰبائية ُب الصيغة اإلفمادية، صفية مطهمم، صا 2-

 .105ص 3ٮبع ا٥بوامع، السيوطي، ج -3
 .242ص 1الكتاب، سيبويو، ج 4-
 .67ص 2شمح الكافية، المضي، ج 5-
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: من لواص ا٣بوالف داللتها لى  ا٤ببالغة كااللتصار كىذا ما يقضي، كا٢بذؼ الماضي على داللتها .1
ٱبتص بداللة ا٢باؿ، كىذا ما ٯبعل داللتها لى  ، كاألمم 1يكوف مع قوة العىم باذكؼ كىذا ا٢بكم ٨بتص باألمم

 ا٤باضي قىيىة كمن األ٠باء الدالة لى  ا٤باضي:
كيقوؿ ابن  3، ك"تبالد"2"كالفَبؽ شتاف" :: كىو اسم فعل ماض ٗبعُب افَبؽ كتبالد كيقوؿ ابن مالكشتاف .1

 .4"لداللتها لى  التعجب أم ما أشٌد االفَباؽ" :ا٢باجب
هىاتى ًلمىا تيوعىديكفى ﴿لقولو تعأب:  (بعد)ٗبعُب  : كىو اسم فعل ماضىيهات .2 يػٍ هىاتى ىى يػٍ  :فقاؿ الفماء .5﴾ىى

"ال تضاؼ كال تصمؼ تصمؼ  ، رما التربىا سيبويو ظمفا مبهما فهي:6بعيد ما تولدكف" :"بعيد رأن و قاؿ
ُّامها كألهٌنا ّب متمكن إل"فأم ا ىيهات فتأكيىها ُب البعد، كىي ظمؼ غ بقولو: كىذا ما ذىب إليو ا٤بربد .7غّبىا"

 .8"ٗبنزلة األصوات
، كفيو 9كمنها بطآف بضم الباء كفتحها أم بطؤ" ،تأٌب بفتح الباء كبضمها"ك (بطؤ): اسم فعل ٗبعُب بطآف .3

 .10"كال بطأ بطآف" :كفيو قاؿ سيبويو
"كلسمع سيملاف": كيقوؿ ابن مالك (سىميعى ): ٗبعُب سرعاف .4

كالضم  كجعىها السيوطي مثىثة الفاء بالفتح .11
 .13"ما أسمع" ك، كجعىها ابن ا٢باجب لىتعجب أي12كالكسم

"كشكاف .5 : كىي مثل سملاف ٗبعُب "كىشيكى
لمل جعىها ابن ا٢باجب لداللة التعجب "ما أل، كىػػي ا1

 .2أقمب"
                                                           

 .35ص 4شمح ا٤بفصل، ابن يعيش، ج 1-
 .212تسهيل الفوائد كتكميل ا٤بقاصد، ابن مالك، ص2-

 .74ص 1ا٤بقمب، ابن لصفور، ج -3
 .74ص 2شمح الكافية، المضي، ج 4-

 .36اآلية ا٤بؤمنوفسورة  -5
  .235ص 1ر، دار السمكر بّبكت، ج٧بمد لىي الٌنجاأٞبد يوسف ٪باٌب،  قي ف، أبز زرميا بن زياد الفماء، ٙبآمعا٘ب القم  6-
 .285ص 3الكتاب، سيبويو، ج 7-

 .182ص 3ا٤بقتضب، ا٤بربد، ج -8
 .24ص 2شمح الكافية، المضي، ج -9

 .212، صتسهيل الفوائد كتكميل ا٤بقاصد، ابن مالك10-
 .212ص ،تسهيل الفوائد كتكميل ا٤بقاصد، ابن مالك -11
 .106ص 2ٮبع ا٥بوامع، السيوطي، ج -12

 .74ص 2شمح الكافية، المضي، ج 13-
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ا مبنية  .2 داللتها لى  ا٤بضارع: كىو قىيل رداللتو لى  ا٤باضي، كألمجها ابن ا٢باجب لن ا٤بضارع ألهن 
"أ٠باء األفعاؿ  ،معتربا أ٠باء األفعاؿ دالة لى  األمم كا٤باضي (صو اسم لبل تتكىم) :فبل نقوؿ ،مبكا٤بضارع مع

"تدؿ  لى  حدث حاضم رأكه ٗبعُب  ٗبعُب األمم أك ا٤باضي مثل ركيد زيدان لى  ا٤بضارع السيوطي فالتربىا
 ، كىػػي رما يأٌب:3أتوجع"

بفتح ا٥بمزف كسكوف الواك  (أٍكه). 5لى  لٌدة لغات كٗبعُب كاحد، كجاءت 4: اسم فعل مضارع ٗبعُب "أتوجع"أكه .1
بكسم الواك ا٤بشٌددة كرسم  (أك ه)بكسم الواك ا٤بشٌددة، كسكوف ا٥باء ك (أك ه)تقىب اكاك ألفان، ك  (آه)كرسم ا٥باء 

بفتح  (اٌكه)وف ا٥باء بفتح الواك مشٌددة ك٨بففة كسك (أٌكه، كأكه)بكسم الواك ا٤بشددة، كحذؼ ا٥باء، ك (أكٌ )ا٥باء، 
 ٗبد ا٥بمزة كفتح الواك مشٌددة كرسم التاء. (أٌكه)ا٥بمز كفتح الواك ا٤بشٌددة كرسم التاء 

 "حٌدثنا أبو ا٣بطاب أن و ٠بع من العمب: ٗبعُب تنح، كجاء لن سيبويو (إليك)كتقوؿ ٤بن تأممه  (أتنح ): ٗبعُب إلي .2
 .6و تنح فقاؿ اتنٌحػػ "يقاؿ لو: إليك فيقوؿ: إٕب ، رأن و قيل ل نم

هىٍرىيمىا﴿كمنو قولو تعالػػ :  (أتأفف كأتضجم): اسم فعل مضارع ٗبعُب أؼٍّ  .3 كفيها ، 7﴾فىبل تػىقيٍل لىهيمىا أيؼٍّ كىال تػىنػٍ
إحدل لشمة لغة: "أؼ  مضمومة ا٥بمزة مشٌددة الفاء بتنوين، كدكنو إؼ بكسم ا٥بمزة كالفاء دكف تنوين كأَب  

، أم ا التنوين فهػػو "لىتنكّب كليست لتنكّب الفعل اٌلذم ذلك 8رخيٍذ كأفة منونة كغّب منونة  ربشمل ٩با ال، كأيؼٍ 
 9االسم ا٤بنوف ٗبعناه فإذ الفعل ال يكوف معمفا كال منكمان ... ا٤بنوف منها، إما مصدرا أك صوت قائم مقاـ ا٤بصدر".

، كقد ذرمه 10ٌف "أللجب كاىان ككٍم ككا"كفيها قاؿ ابن مالك أ (ألجب): كىي أ٠باء ٗبعُب كا، كمٍ ، كاىا .4
 .11"كاىا ُب التعجب يقاؿ كاىا ما أطيبو" :الز٨بشمم  كاىا

                                                                                                                                                                                                             

 .134ص 1ا٤بقمب، ابن لصفور، ج -1
 .74ص 2شمح الكافية، المضي، ج -2

 .106ص 2ٮبع ا٥بوامع، السيوطي، ج 3-
شمح ، 212كتكميل ا٤بقاصد، ابن مالك ص، تسهيل الفوائد 133ص 1ا٤بقمب، ابن لصفور، ج، 74ص 2شمح الكافية، المضي، ج 4-

  .160ا٤بكودم، ص
 ا٤بصدر نفسو. ص نفسها. 5-
 .250 ،249ص 1الكتاب، سيبوم،ج 6-

 سورة  اآلية -7
 .212التسهيل، ابن مالك، ص -8

 .69ص 2شمح الكافية، المضي، ج 9-
 212التسهيل، ابن مالك، ص 10-
 .70ص 4شمح ا٤بفصل، ابن يعيش، ج 11-
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 كمن أ٠باء األفعاؿ ما دؿ  لى  األمم كالنهي دكف أداة كىي راآلٌب:/ داللتها على األمر: 3
، كقيل أف  1ْب كأمْب""كألستجب آم :ٗبعُب استجب كفيها قاؿ ابن مالك (أمْب): كقد كردت با٤بد كدكف مد آمين .1

 ،كال تأٌب إال  بالفتح ،2أف  آمْب ليس لمبيا ىو "سميا٘ب كليس إال  من أكزاف العجمة رقابيل كىابيل ٗبعُب أفعل"
ا ٚبفف كيقاؿ فيها  ك"ألفو مقطولة تقوؿ آمْب ٍب  آمْب، كا٤بعُب ليكن ذاؾ، كرٌوف ا ذاؾ كقد ذرم بعضهم أهن 

 .3أمْب"
كصارت  "فإذا أممت قىت: تعاؿ رما ىوؿ تقاض :من تعأب تعأب (تفالل)لى  كزف  (أقبل)ٗبعُب  :تعاؿ .2

 .4ٗبنزلة ىىم"
ا ىو  (أمهل): كاستعمىتا لىدالة لى  تػىٍيدى : ركٍيدى  .3 كفيها يقوؿ سيبويو "أما ما يتعدل فقولك ريكيد زيدان فإ٭ب 

 ٗبعُب أمهل زيدان. ،5اسم لقولك: أرًكد زيدان"
"حيٌػهىل الثميد فهذا اسم ائت الصبلـ أم ائتوا الثميد  :حيهل ٗبعُب أقبل يقوؿ سيبويو، حي ، ىٌىم: حٌيهل .4

 .6كأتوا الصبلة"
 .7لى  الصبلة حي  لى  الفبلح أم أقبل لى  الصبلة، ٗبعُب لىيم (حي) :٫بو (حي هل)_ حٌي ٗبعُب 

كمنو قولو تعالػػ :  .8احد"كتأٌب "لىواحد كا١بمع كاالثنْب لى  لفظ ك  ،ىٌىم رذلك اسم فعل ٗبعُب أقبل -
 .9﴿كالقائلين إلخوانهم ىٌلم إلينا﴾

 .10فداءو لك: اسم فعل أمم تأٌب بالكسم مع التنوين ٗبعُب لنًعدؾ .5
" :بىٍس: اسم فعل أمم ٗبعُب أرف  لقوؿ ابن مالك .6  .11بالتشديد مع الكسم ،"كال رف  بس 

                                                           

 .111التسهيل، ابن مالك، ص 1-
 .67ص 2شمح الكافية، المضي، ج 2-
  .393ص 2، جـ1/1985ط ميم ٧بمد أمْب الورد، لآب الكتب بّبكتلبد األ قي ، دراسة كٙباأللفشمعا٘ب القمآف، سعيد بن مسعدة  3-
 .214ص، فارس الصاحيب، ابن 4-
 241ص 2الكتاب، سيبويو، ج 5-

 .ص نفسها، ا٤بصدر نفسو -6
 .205ص 2ا٤بقتضب، ا٤بربد، ج -7
 .205ص 2ا٤بقتضب، ا٤بربد، ج -8

 .18اآلية األحزابسورة  9-
 .71ص 2شمح الكافية، ج 10-
 .66ص 1، شمح الكافية، المضي، ج221التسهيل، ابن مالك، ص 11-
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لىيك، قولك حذىرؾ زيدان إذا أردت  "أف حذرؾ ٗبنزلة :يقوؿ سيبويو (.احذر)حذارؾ ٗبعُب  –حذاًر  .7
 .1حٌذر٘ب زيدان، فا٤بصدر كغّبه ُب ىذا الباب سواء"

: فقمقار لى  كزف فعبلف مألوذ من قمقم البعّب إذا صفا صوتو كا٥بديم إذا راف صاُب عٍرعار – قرقار .8
 2الصوت ُب ىديمه، فهو اسم فعل من المبالي.

، فتعترب الصيغتاف حكاية لىصوت 3ٗبعُب ىىموا إٔب العملمة لملار ىو صوف الصيب اٌلذم ٓب ٯبد من يبللبو -
 .(قمقم كلملم)ا٤بمدد 

 .4""كفعاؿ األمم من الثبلثي قياس رنزاؿ ٗبعُب انزؿ :كفيها قاؿ المضي (انزؿ)اسم فعل ٗبعُب  :نزاؿ .9
اسم لقولو كتمارها ٗبعُب اتمرها قاؿ سيبويو " (اصنع)ٗبعُب  (مناع)ك (اتمؾ)ٗبعُب  (تماؾ): مناع – تراؾ .10

 .(امنعها)كمنو مناًلها ٗبعُب  ،5اتمرها"
"بػىٍىوى لممان أم دع لممان" :٫بو (دعٍ )بىو: اسم فعل أمم ٗبعُب  .11

تأٌب بىو مصدران كاسم فعل باإلضافة "، كقد 6
إٔب ا٤بفعوؿ رَبؾ زيد كبػىٍىوى زيدان ....ٯبيء ٗبعُب ريف فّبفع ما بعده"

تأٌب ٗبعُب لبل كسول ُب باب "، رما 7
 .8"ستثناءاال

 :٫9بو قوؿ الٌشالم 
 ٞبٌاؿ أثقاؿ أىل الودٍّ آكنةه  *  ألطيهم ا١بهد مٌِب بىو ما أ٠بىعي 

 ٗبعُب سول ما أسع
لذ )لىيك لممان" ٗبعُب )ك (أكلِب لمما)ٗبعُب  (لىٌي لممان )ا٠با فعل من ا١بار كاَّمكر ٫بو "، عليك، عليَّ  .12
يضيمرم با١بـز "، فالترب األلفش 2﴾ًذينى آمىنيوا عىلىٍيكيٍم أىنٍػفيسىكيٍم ال يىضيرُّكيمٍ يىا أىيػُّهىا الَّ ﴿، كمنو قولو تعأب: 1"(لمما

 .3"با١بـز ٨بففة لكوهنا جوابان لؤلمم
                                                           

 .151ص 1الكتاب، سيبويو، ج 1-
 .ا٤بصدر نفسو، ص نفسها 2-
 .52ص 4شمح ا٤بفصل، ابن يعيش، ج 3-
 .52شمح الكافية، المضي، ص 4-
 .241ص 1الكتاب، سيبويو، ج 5-
 .70ص 2شمح الكافية، المضي، ج، 211ص ،التسهيل، ابن مالك، 232ص 4الكتاب، سيبويو، ج 6-
 .70ص 2شمح الكافية، المضي، ج 

 ا٤بصدر نفسو، ص نفسها. 8-
 .49ص 4ا٤بفصل، ابن يعيش، جشمح  9-
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لذه من )أم  (دكنك زيدان ) :، فقولنا4، لديك أ٠باء أفعاؿ ٙبمل داللة كاحدة ٗبعُب لذعندؾ، دكنك .13
 .5ك "لندؾ لمما ٗبعُب الزمن من قمب" (ٙبت
لىداللة لى  األمم كالنهي، ففمطك تستعمل ٤بن ٙبذره من بْب يديو  (تقدـ)ظمفاف ٗبعُب  :فرطك، أمامك .14

 7، كأمامك ٗبعُب "تقٌدـ أك احذر أمامك".6شييان تأممه أف يتقدـ كمثىها أمامك
 . 8كراءؾ إذا قىت افطن ٤با لىفك" (تألم)ىي ٗبعُب "ك خلفك، بعدؾ، كراءؾ .15
ا تقاؿ لىمجل إذا أردت تبالده إليك (أك تبالد نحت)اسم فعل ٗبعُب  :إليك .16  .9كيمل ا٤بربد أهن 
٫بو قولو تعالػػ : ، 10"مكانك كبعدؾ إذا قىت تألم أك حذرتو شييان لىفو :ٗبعُب اثبت فقولنا مكانك .17
 .11﴾مىكىانىكيٍم أىنٍػتيٍم كىشيرىكىاؤيكيمٍ ﴿
٫بو قولو  ،12مزة ىاء""أصل ىات آت من أت  يؤت  أشياء فقىبت ا٥ب: ٗبعُب ألط كفيها قاؿ ا٣بىيل ىات .18

 .13﴾ىىاتيوا بػيٍرىىانىكيٍم ًإٍف كيٍنتيٍم صىاًدًقينى ﴿تعالػػ : 
كقد تتصل بكاؼ ا٣بطاب  .14فيقاؿ ىا كىأ الكتاب أم لذه (ىأ)كىي ٗبعُب ٫بن كجاء ُّمز ألفها  ىا .19
١بمع  (ىاـؤ)ك (ىاؤما)لتحديد جنس ا٤بخاطب، كا٤بثُب بنوليو  (ىاء كىاءً )كقد يستغِب لنها كتبدؿ ٮبزة  (،ىاؾ)

ـي اقػٍرىءيكا ًكتىابًيىوٍ ﴿كمنو قولو تعالػػ :  (ىاؤف)ا٤بذرم ك١بمع اإلناث   .15﴾ىىاؤي

                                                                                                                                                                                                             

 .250ص 1الكتاب، سيبويو، ج 1-
 .105اآلية ا٤بائدةسورة  -2

 .478ص 2معا٘ب القمآف الكمٙب، األلفش، ج 3-
 .250ص 1الكتاب، سيبويو، ج -4
 .74ص 4شمح ا٤بفصل، ابن يعيش، ج -5

 .149ص 1الكتاب، سيبويو، ج 6-
 .75ص 2شمح الكافية، المضي، ج 7-
 .202ص 1يو، جالكتاب، سيبو  8-

 .205ص 3ا٤بقتضب، ا٤بربد، ج -9
 .249ص 1الكتاب، سيبويو، ج 10-
 .28اآلية يونسسورة  11-
 .70ص 2شمح الكافية، المضي، ج 12-
 .111اآلية البقمةسورة  13-
 .210التسهيل، ابن مالك، ص 14-
 .233ص ،صفية مطهمم الداللة اإلٰبائية ُب الصيغة اإلفمادية، .19ا٢باقة اآليةسورة 15-
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أم تابع حديثك كتأٌب ٗبعُب  (إيو)ٗبعُب امض فيما أنت فيو من حديث ٤بن ٰبٌدثك ٍبٌ يسكت فتقوؿ:  إيو .20
بالغمب ( أية)لىهجة ا١بزائمية بىفظٍب ، كتمد رثّبا ُب ا1"إيو يا فٌب إذا أردت أف من ا٢بديث" :حٌدث مثل قولك

 .2بالوسط ا١بزائمم (أيول)ا١بزائمم ك
بتسكْب ا٥باء  كمعناىا  (صوٍ )ٗبعُب أسكت سكوتان، ك (صوو )صو فعل أمم ٗبعُب سكت تأٌب منونة  .21

 .3السكوت ا٤بعهود ا٤بعْب، فبل يسكت ا٤بخاطب لن غّب الكبلـ ا٤بشار إليو
"ما ال ٘بوز فيو النوف ا٣بفيفة كال ثقيىة كذلك ا٢بمكؼ الٍب لؤلمم  :يوكٮبا ارفف فذرمىا سيبو  إيهان ك مو .22

كىي األلمل من الصيغ  (إيو كإيها يا فٌب إذا رففتو)مثل  ،4كالنهي كليست بفعل كذلك ٫بو إيو كمو كأشباىها"
 .(آىا: )كحذؼ الياء فنقوؿ (إيها)ا٤بتداكلة ُب الىهجة العامية ا١بزائمية بفتح ا٥بمزة ُب 

ٗبعُب اٍرتىًف أك انتًو، كقٍدؾ "٨بففة من قط مألوذة من قططت ٗبعُب قطعت الشيء لمض  قٍدؾ – قٍطك .23
 .٨5بففة أصىها قددت ٗبعُب قطعتو طوال (قدؾ)مثىها 
 ٗبعُب اإلغماء بالشيء لطىب اإلسماع كاالستحثاث. 6ٗبعُب أسمع من قوؿ ابن مالك ك"ألغمكيها" كيهان  .24
فتحان كرسمان كضمان بسكوف الياء كتأٌب ا٥باء فتحان  (ىيت)كتأٌب التاء ُب ىيك ٗبعُب أسمع  – ىٌيا – ىيت  .25

" :كرسمان أم ا ىيك فياؤىا سارنة كمشٌددة كفيها قاؿ ابن مالك يا كًىيا كىيك كىٍيكى  ،7"كألسمع ىٍيتى كًىيتى كىى
 .8كمعناه أقبل كتعاؿ

كتعترب ىاتاف الصيغتاف  ،9ما أفعىو كأفعل بو عىماء لىتعجب صيغتْب اثنتْب ٮبا:ل: كقد الترب االتعجب خالفةب. 
من ا٣بوالف، فهي ليست بأفعاؿ كال أ٠باء فهي ٚبىو من لبلمات االسم فبل ٚبضع لىتنوين كال ا١بم، رما ال تعترب 
فعاؿ فبل تأٌب دالة لى  زمن معٌْب ما أمكنها أف تكوف قسمان قائمان بنفسو من الكبلـ فهي صيغ تستعمل لئلفصاح 

                                                           

 .25ص 3، ا٤بربد، جا٤بقتضب 1-
 .233الداللة اإلٰبائية ُب الصيغة اإلفمادية، صفية مطهمم، ص -2
 .62ص 2شمح الكافية، المضي، ج -3

 .529ص 3الكتاب، سيبويو، ج 4-
 .33ص 4شمح الفصل، ابن يعيش، ج 5-
 .211التسهيل، ابن مالك، ص 6-
 .211التسهيل، ابن مالك، ص 7-

 .71ص 2، جشمح الكافية، المضي -8
 .7ص ،شمح ا٤بفصل، ابن يعيش -9
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، كقد الترب ٛباـ حساف لالفة التعجب تمريب 1ذاٌب انفعإب تأثمم كىذا ا٤بعُب ىو كظيفتها ُب الكبلـ لن موقف
أداة تعجب ٗبعُب  (ما)ما أحسن زيدان  ،2جديد لصيغة التفضيل ٗبعُب حديد موضحان من لبلؿ ما يأٌب من األمثىة

فػ)أحسن  (أحسن بزيد)جبا منو كا٤بفضل كقد أصبح متع (زيدا)ٗبعُب شيء "أحسن" لالفة منقولة لن التفضيل 
ا٤بفضل كقد أصبح متعجبا منو كا٤بعُب ما أشد لجيب  زيد)، (مضمنة معُب البلـ)بػ صورة ألمل من أفعاؿ التفضيل(

 .(لو
غّب أف الواقع يثبت أف التفضيل يكوف نابعا لن "كُّذا التحىيل ٯبعل ٛباـ حساف التفضيل ساب  لن التعجب، 

 . 3"(زيدا أحسن من غّبه: )لنقوؿ (زيدا ما أحسن) :تعجبنا فنقوؿ
 جػ/ خالفة المدح كالذـ:

كىي ما أ٠باه النحاة فعىي الذـ كا٤بدح فالتبارىا داللتهما لى  ا٤بدح كالذـ فيكوناف مقاـ الفعل غّب أهنا غّب   
 يثبت ا٠بيتها متصمفة فتستىـز صيغة كاحدة، كقد التىف العىماء كُب فعىيتها كا٠بيتها، فدلوؿ حمؼ ا١بم لىيها ٓب

كقبو٥با تاء التأنيث السارنة ٓب يؤرد فعىيتها، رما أهٌنما ال يؤدياف الداللة لى  الزمن ا٤باضي، كإ٭ٌبا معاهنما اإلفصاح 
، لىداللة لى  ا٤ببالغة ُب التأثم كاالنفعاؿ ك"تعبّبه لىمبالغة يتجو ا٘باه 4لن التأثم كانفعاؿ دلا إٔب ا٤بدح كالذـ"

، فهي ٘بمم ٦بمل األمثاؿ ال 5"كُب ربل التعبّبين إشارة إٔب ما ىو أرثم من ٦بمد ا٤بدح أك الذـ تعبّبم اإلفصاح،
 .(نعم الصدي  الوُب)ك (بيس السىوؾ الكذب)، ٫بو 6تنتمي ألم جدكؿ تصميفي ا٠بيا راف أـ فعىيا

بأقمب الوشائج بالضمائم كىي مبافو تقع ُب نطاؽ ا٤ببنيات غّب ا٤بتصمفة فتتصل  (ُب)كما تضمن معُب  / الظرؼ:3
 :8كتأٌب كظيفة الظمؼ لداللتو لى  الزماف كا٤بكاف كىي راآلتػػي ،7كاألدكات"

 ظمكؼ الزماف: إذ، إذا، إذان ٤با، أيٌاف، كمٌب. -
 ظمكؼ ا٤بكاف: أين، أٗب  كحيث. -
 .1كيتمٌيز الظمؼ ٗبجمولة لصائص لن غّبه من الصيغ العمبية كمنها -

                                                           

 .253، صـ1977اضل مصطف  الساقي، مكتبة ا٣با٪بي القاىمةأقساـ الكبلـ العميب من حيث الشكل كالوظيفة، ف -1
 .114اىا كمبناىا، ٛباـ حساف، صنالىغة العمبية مع 2-

  .30الىغة معناىا كمبناىا، ٛباـ حساف، ص -3
 115بناىا، ٛباـ حساف، صالىغة العمبية معناىا كم 4-
 115الىغة العمبية معناىا كمبناىا، ٛباـ حساف، ص 5-
 .239الصيغة اإلفمادية، صفية مطهمم، صالداللة اإلٰبائية ُب  6-

 .119كمبناىا، ٛباـ حساف، ص الىغة العمبية معناىا -7
 .ص نفسها ا٤بمجع نفسو، -8
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 .ال يأٌب الظمؼ إال  مبنيان  -
ثل ررنان إسناديان. -  ال ٲبي
 ال ييصغم كال يعمؼ كال ينادل. -
 ال يدلل ُب أم جدكؿ تصميفي. -
 ال يأٌب لى  صيغ ثابتة كمعٌينة.  -
 ال يقبل لبلمات االسم كال لبلمات الفعل. -

كىي لفظ يستعمل لمبط جزئي ا١بمىة أك بينهما كبْب الفضىة، أك بْب ٝبىة كٝبىة مثل أدكات الشمط / األداة: 4
، كقد انطى  الىغويوف من كحدة التشكيل كىي صامت كاحد أك ا٢بمؼ كالتربكا 2االستفهاـ كحمكؼ العطف كا١بمك 

فىم يفمقوا بينها كبْب معاف  (سألتمونيها)حمكؼ ا٤بعا٘ب " أدكات" كىي لشمة + حمكؼ ا٤بعا٘ب ٝبولها ُب 
األدكات بْب "األداة الوسيىة كاآللة  زاد لن صامتْب أداة، كتنولت مسميات لتبار مااا٢بمكؼ، كلىيو فيمكن 

فاألداة صيغة تأٌب لىمبط بْب أجزاء الَبريب ال تكوف إال مبنية ، ٠باىا البصميوف حمكؼ معا٘ب ك٠باىا 3كالضمّب" 
الكوفيوف األدكات ليتجدد ىذا ا٤بصطىح لند ادثْب، أما لن داللتها فنقوؿ أف ا٢بمؼ ىو "ما جاء ٤بعُب كليس 

، فهو غّب متصمؼ يبق  لى  حالة كاحدة كُب ىذا قاؿ ٫4بو ٍب كسوؼ ككاك القسم كالـ اإلضافة"باسم كال فعل 
كمن األدكات ما جاء ، 5األلفش" ما ٓب ٰبسن لو الفعل كال الصفة كال التثنية كال ا١بمع، كٓب ٯبزأ فهو حمؼ

 .٫6بو ما كحاشا كلداُّهما كما ٯبمع بْب ا٢بمفية كاال٠بية الالص ا٢بمفية كىي الباء كالفاء كما ش
 :7تأٌب هناية رل تشكيىة لند ٟبسة لناصم كىػػي -
 (ريفما، لكن ..  ) :أداة إفمادية ٫بو الباء، األلف، التاء، السْب، ٫بو -

 .8كقد تؤدم األدكات دالالت إٰبائية متنولة دالل السياؽ كمنها

                                                                                                                                                                                                             

 .123، صا٤بمجع نفسو -1
 .66ببل جنيدم، ص ،بية كمصطىحاهتا، ٧بمد سعيد اسربم معجم الشامل ُب لىـو الع -2
 .243صمكي درار،  ،يف إٔب التوظيف، سعاد بسناسيوصصوتيات التصميف من الت -3
 .2ص 1الكتاب، سيبويو، ج -4
 .95الصاحيب، ابن فارس، ص -5

  .10، صـ4/1998ط يد، مؤسسة المسالةميد مصطف  السلبد ا٢بأٞبد لمايمة،  إ٠باليلمعجم األدكات كالضمائم ُب القمآف الكمٙب،  6-
 .243مكي درار، ص، صميف، سعاد بسناسيصوتيات الت 7-
 .245، 244الداللة اإلٰبائية ُب الصيغة اإلفمادية، صفية مطهمم، ص 8-
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زيادة صيغة أحادية ا٥بمزة كغّبت بدلو٥با  ،1﴾فىًإنػَّهيٍم ال ييكىذّْبيونىكى ﴿الداللة لى  اإلٯباد ُب قولو تعأب:  .1
فيكوف  (ٯبدكنك رذبا)الداللة لى  التكذيب ا٤بباشم الذم قد يكوف الزما بتكذيب أمم دكف غّبه إٔب داللة ٗبعُب 

 التكذيب شامبل ٔبعىو صفة ُب صاحبو.
 :2الداللة لى  التعقيب ٫بو قوؿ اممؤ القيس .2

 الىول بْب الٌدلوؿ فحوملبسقط   *قفا نبك من ذرمل حبيب كمنزؿ  
 جاءت دالة لى  أف  الدلوؿ ألقب با٢بومل. (فاء العطف)فدلوؿ الصيغة األحادية 

حمؼ جم  (ُب)صيغة ثنائية  ،3﴾كىألصىلّْبػىنَّكيٍم ًفي جيذيكًع النٍَّخلً ﴿ :الداللة لى  الظمفية ٫بو قولو تعأب .3
 لىداللة لى  مكاف الصىب كىو جذكع النخل.

 :4ستدراؾ ُب قوؿ الشالمالداللة لى  اال
 كلكنِب ُب حبها لعهيد  * يىومنِب ُب حب ليى  لواذٕب 

حمؼ نصب بناؤه ٟباسيا لىداللة لى  االستدراؾ، فمغم لومو لى  حبها فهو مصم كلىيو فاألداة  (لكن)فجاءت 
األدكات: فهي ال ٛبثل قسم قائم بعينو تتنوع داللتو اإلٰبائية ُب السياؽ كتتعٌدد معانيو ُب الَبريب كمن لصائص 

 (ؿأ)ا١بمع، ال تدلل لىيها  ررنان إسناديا، ال تدلل ُب جدكؿ تصميفي كليس ٥با صيغة معٌينة، ال تقبل الثنية كال
اىا فوظيفتها ربط أجزاء الكبلـ، ال تقبل لبلمات نالتعميف كال تضاؼ، ال تنوف، ال تأٌب مبنية، غّب مستقىة ٗبع

 .5االسم كالفعل
 :اللية في المباني التركيبيةالتنوعات الد

بعد ا٢بديث لن الصيغ اإلفمادية ا٢بديثة كالذاتية كما يطمأ لىيها من تغّبات صوتية تضفي لىيها نولا 
دالليا، حيث اف الصوت كحسب ا٤بتخصصْب أساس تشكيل ىذه الصيغ الصمفية كالٍب تعترب بدكرىا بالنظم إٔب 

ما يسم  با١بمىة لند لىماء أك ا ٙبمىو من دالالت أساس بناء الَباريب زاهنا كأشكا٥با كمأك ا٤بادة ا٤بكونة ٥با ك 
، كىذا ما 6لية ا٣باـ من ا٤بستويْب الصوٌب كالصمُبك كلىيو فإف ا٤بستول النحوم الَبرييب يستمد مادتو األ والنح

                                                           

 .33اآلية األنفاؿسورة  -1
 .80، صابن ىشاـقطم الندل كبل الصدل،  -2

 .21اآلية طوسورة  3-
 .333ص1لقيل، ج مح ابنشالقائل ٦بهوؿ ،  4-
 .246الداللة اإلٰبائية ُب الصيغة اإلفمادية، صفية مطهمم، ص 5-
 .1التحوالت الصوتية كالداللية ُب ا٤ببا٘ب الَبريبية، سعاد بسناسي ص - 6



 التنوعات الداللية للصوائت في المستوى األسلوبي                                 :لفصل الثالثا

579 

 

ه األبنية لىوصوؿ يوضح لبلقة تكامىية بْب الصوت كتشكيل الَباريب النحوية بالتبار القوالد الصوتية قالدة ٥بذ
 إٔب أبعاد داللية كمعن ذاتية يدررها العقل البشمم.

كالتبار لىم الداللة مع بداية الدراسات الىغوية لو قاصم إٔب الداللة ا٤بعجمية ليتعداف إٔب داللة ا١بمىة، 
بْب ؿ دمج العنصم الدالٕب بالعنصم الَبرييب كىكذا فقد ٛبكن من ٙبقي  االندماج ك احيث أف تشومسكي ح

 .1الداللة كالنحو
 / مفهـو التركيب النحوم:1

، ممرب ورربتو فَبرب، فه"من ررب الشيء ككضع بعضو لى  البعض، فيقوؿ ابن منظور  و: كىغةل
كا٤بمارب اسم مفعوؿ ٗبعُب تمريب شيء جديد، رما ٲبكن القوؿ أنو ٝبع كضم أجزاء ُب بعضها حيث أف 

لبارة لن ضم إحدل الكىمتْب إٔب األلمل لى   وى" :اؿ ا١بمجا٘ب، إذا ق2"لغة ا١بمع( -بالكاؼ–)الَبريب 
 .3"كجو اإلفادة التامة

لىم بقوانْب يعمؼ ُّا أحواؿ  وأساس لىم النحو، إذ الترب النح" وأما من الناحية االصطبلحية فه
ياغة ا١بمىة كٙبديدىا فهذه ا٤ببا٘ب الَبريبية بتنولها تتحكم ُب ص ،4"عمبية ُب اإللماب كالبناء كغّبىاالَباريب ال

الَبريب ظاىمة لغوية ٛبخضت لنها " :القدماء، فحسب ارسل حيث قاؿ وكىذا ما أشار إليو لىماء النح
  5"االستعماالت

كرذلك سيبويو ُب حديثو لن الَبريب اإلسنادم حيث أشار إٔب التبلـز بْب أجزاء كمكونات الَبريب 
لم، كال ٯبد ا٤بتكىم منو بدا... فبلبد لىفعل من االسم، رما ٓب تكن كٮبا ما ال يغِب كاحد منهما لن اآل" :بقولو

الصامت أك جزئية الصائب و ٔب لبناء أم تمريب ىك ، كٲبكن التبار النواة األ6"ؿ بد من اآللم ُب االبتداءك لبلسم األ
م بأنو لغة الصامت كمن لبلؿ التسىسل الَبرييب ٥بذه ا١بزئية ليىحقو من أجزاء ك٥بذا ينطب  مفهـو الَبريب الىغو 

التجمع مع ا٤بعُب االصطبلحي، فينتج لن ا٤بقطع الصوٌب ا٤بؤلف من صامت كصائت مفمدات تتناس  فيما بينها 
 ما يسم  با١بمل.أك كتتجمع لتكوف تماريب 

                                                           

 .6، ص18الداللة كالنحو، صبلح الدين صبلح حسْب، مكتبة اآلداب، - 1
 .12، ص3رشاؼ اصطبلحات الفنوف، التهانوم، ج  - 2
 .23-22التعميفات، الشميف ا١بمجا٘ب، ص - 3
 .259ا٤بصدر نفسو، ص - 4
 .191ُب النحو العميب نقد كتوجيو، مهدم ا٤بخزكمي، ص - 5
 .23ص 1الكتاب، سيبويو، ج -6
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ٲبكن التبارىا نظاـ مؤلف من رميات صوتية كمفمدات كٝبل كفقمات ا٥بدؼ منو الوصوؿ إٔب "حيث 
تكىم من لبلؿ استعمالو ٥بذه الىغة ا٤بتناسقة من ٙبديد المسالة ا٤بوجهة حيث يتمكن ا٤ب ٙبديد ا٤بعا٘ب كالدالالت،

 .1"لىمتىقي، فىيتمكن من االدراؾ التاـ ٥بذه المسالة الصوتية
تمريبها ٩با يعطي إفادة أك ، كفعل كحمؼ، كالتأليف فيما بينهما أقساـ ثبلثة اسم وكالكبلـ لند لىماء النح

، 2"فإذا ائتىف منو اثناف فأفادا... ٠بي ربلما ك٠بي ٝبىة" : ىذا يقوؿ لبد القاىم ا١بمجا٘بكُب ،ينتج لنو ٝببل
... كالكىم ثبلث اسم كفعل " :حيث أنو يمل بأف الَبريب ينتج لن تعى  جزء بآلم من أجزاء الكبلـ، فيقوؿ

اسم، كتعى  اسم بفعل كتعى  ثبلثة أقساـ: تعى  اسم ب كال يعد وكحمؼ، كلىتعىي  فيما بينها طمؽ معىومة، كى
لنا الكبلـ ممربا من جزء كاحد ُب ظاىمه ُب  ككقد يبد فنبلحظ أف ٠بي الَبريب تعىيقا ُب القوؿ. ،3"حمؼ ُّما

 :4)استقم( ُب قوؿ ابن مالك: وما ٯبعىو ربلما ٰبسن السكوت لنو ٫ب وحْب أف ا١بزء ا٤بضمم ى
ًىمٍ     *    رىبلىمينىا    لىٍفظه   ميًفٍيده   رىاٍستىًقمٍ   .كىاٍسمه  كىًفٍعله ٍبي  حىٍمؼه اٍلكى

، كقد اىتم النحاة بدراسة أجزاء الَبريب 5"ففعل األمم )فاستقم( مكوف من فعل األمم كفالل مضمم تقديمه أنت"
ائل الدراسات أك ا١بمىة ُب أك الَبريب الىغوم لىوصوؿ إٔب ٙبديد ا٤بعا٘ب الٍب تبِب لىيها كٓب يمد مصطىح الَبريب 

ٓب يشم إليهما، بل لرب لنهما ٗبصطىح )الكبلـ(، ليشّب بعده الربد إٔب مصطىح  ية، فنجد سيبويو ُب رتابوالنحو 
الفعل ٝبىة ٰبسن لىيها السكوت ك٘بب ُّا الفائدة  وكإ٭با الفالل رفعا ألنو ى"ا١بمىة ُب باب الفالل حيث قاؿ: 

رل لفظ مستقل "بن جِب معمفا الكبلـ أنو ليستوم مصطىحي ا١بمىة كالكبلـ بعدىا فيقوؿ ا .6"لىمخاطب...
 . 7"الذم يسميو النحويوف ا١بمل وبنفسو مفيد لعناه كى

ُب لغة العمب لبارة لن األلفاظ القائمة بمؤكسها ا٤بستغنية لن غّبىا كىي الٍب يسميها أىل ىذه "كبأنو 
ذلك ابن السماج الذم لمؼ كر ،2، كالز٨بشمم1كقاؿ بذلك ا١بمجا٘ب، 8"الصنالة ا١بمل لن التبلؼ تماريبها

                                                           

 .47، صـ(2012-ق1433مبلمح الداللية الصوتية ُب ا٤بستويات الىسانية، مكي درار، دار أـ الكتاب لىنشم كالتوزيع نستغاٖب ا١بزائم) - 1
 .40ا١بمل ُب النحو، ا١بمجا٘ب، ص - 2
 .48دالئل اإللجاز، ا١بمجا٘ب، ص - 3
 .13ص 1شمح ابن لقيل لى  ألفية بن مالك، لبد ا بن لقيل ا٥بمدا٘ب ا٤بصمم، ج - 4
 .14ص 1، جشمح ابن لقيل لى  ألفية بن مالك، لبد ا بن لقيل ا٥بمدا٘ب ا٤بصمم - 5
 .8ص 1ا٤بقتضب، ا٤بربد، ج - 6
 .17ص 1ا٣بصائص، ابن جِب، ج - 7
 .12ص 1ا٤بصدر نفسو، ج - 8
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ليكوف  .3ا١بمىة كالكبلـ من لبلؿ التباره الَبريب ضم لطمُب السناد من لبلؿ حديثو لن ا١بمىة الواقعة لربا
  .4الَبريب كضم رىمة إٔب ألمل فأرثم
كلىيو فيختىف تعميف الَبريب  ،5"كقوع األلفة بْب ا١بزأين"لىكبلـ فيجب  كبالتبار ىذه الكىمات أجزاء

أنو يعتمد لى  رتبة ا٤بكونات كالٍب ىي كحدات صمفية كيشتمل لى  االشتقاؽ، كمن العىماء من جعل  غّب
الصمؼ سابقا الَبريب ٗبا ٱبضع لو من ٙبوالت شكىية كصوتية بعزؿ مكوناتو لن قوالد الَبتيب ُب الَبريب، كمن 

 ب ا٤بكونات ُب الَبريب الواحد ٫بو: الدراسات ا٢بديثة كمن الباحثْب من جعل الظواىم الصمفية ممتبطة بَبتي
 .تغيب الطبلب اليـو -
 .الطبلب تغيبوا اليـو -
 .الطالبات نغينب اليـو -

كمن لبلؿ ىذه ا١بزئيات ٤بكونة  ،6"فالتغّبات الصوتية كالداللية لىفعل تبْب تبعية الصمؼ لىَبريب كلىمتبة"
٤بكوناهتا إال بالعبلقات القائمة بينها، فالدرس الىسا٘ب  لىَبريب تتشكل ا١بمىة، كلىيو تكوف الىغة منظومة ال قيمة

ال يعترب ا٤بفمدات مستقىة بل يهتم بدراسة العبلقات الٍب تمبط ىذه ا٤بفمدات كا٤بوصىة إٔب ا٤بعُب، حيث الترب دم 
فية أم أهنا نظاـ من العناصم ا٤بَبابطة لى  ا٤بستويات الصوتية كالصم ، 7"أف الىغة شكل كليست مادة"سوسّب 

فأشار إٔب أف الصورة الصوتية ىي الداؿ،  كالنحوية كالداللية كليست جزئيات مَبارمة رل منها ٰبمل معُب ذاتيا.
كالعبارات فإف رانت ا١بمل، ، "8الصورة ا٤بفهومة كُّما تتم الداللية كىي لبارة لن ا٤بتصور الذىِب وكا٤بدلوؿ ى

ُب فإف أم تغيّب ُب الصورة السمعية البد أف يؤدم إٔب تغيّب لبلمات دالة لى  ا٤بع ...كالكىمات، كا٤بورفيمات
ا١بمل فتحدد ٕبسب معناىا البيا٘ب، فالتحوالت الصوتية أك ٩با يبْب دالالت الَباريب  ،9"الصورة الذىنية

 .كالتىوينات ُب أشكاؿ العبارات يؤدم إٔب تنوع ا٤بعا٘ب
                                                                                                                                                                                                             

 .40يماجع ا١بمل، ا١بمجا٘ب، ص - 1
 .10ص 1، ج لىم العمبيةيماجع ا٤بفصل ُب  - 2
 .64ص1األصوؿ ُب النحو، ابن السماج، ج - 3
 .17ص 1شمح التصميح لى  التوضيح لن ألفية ابن مالك، لالد لبد ا األزىمم، ج - 4
 .22ص 1اشية الصباف لى  شمح األمشو٘ب، ٧بمد بن لىي الصباف، جح - 5
 .17-16ـ(، ص2005-ق1426قضايا كمغاربات، أٞبد ا٤بتورل، مكتبة دار األماف المباط )-الَبريبات الوظيفية  - 6
 .147-٧138باضمات ُب األلسنية العامة، دم سوسّب، ص - 7
 .113ـ، ص1/1986د ا٤باشطة، بغداد طالبنوية كلىم اإلشارة، ىورزتمنس، تمٝبة ٦بي - 8
 .20ـ، ص٧1984باضمات ُب األلسنية العامة، دم سوسّب، تمٝبة يوسف غازم، ٦بيد النصم، دار نعماف لىثقافة لبناف - 9
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 / الداللة كالتراكيب النحوية:2
النحوية، فجعىوا  كجود لبلقة بْب الداللة كالَباريب الىغوية مع بدية الدراساتالترب الىسانيوف لدـ 

دالة لى  أ٠باء األشياء بتقسيم االسم حسب ا١بنس إٔب مذرم كمؤنث قياسا لى  النوع  كحدات الَبريب
ا ا١بمىة النحوية، سناد فجعىو ث كا١بمع، جالىْب االسم كظيفة اإلاإلنسا٘ب، رما ربطوا العدد ُب الىغة با٤بفمد كا٤بؤن

الَبريب الىغوم لبلقات ٫بوية قابىة لىتحىيل ا٤بتدرج معتربين إياىا ٦بمولة من الطبقات فيما بينهما لبلقات، أك 
 :1كرمثاؿ لى  ىذا اٚبذنا النموذج اآلٌب

                                                           

 .110-109الداللة كالنحو، صبلح الدين حسْب، ص -  1
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 نظموا فعبل احتفاال بعيد رأس السنة ا٥بجمية        تبلميذ الفصل                            
 ؿك بقة األالط

 ممرب ا٠بي               ممرب فعىي )نظموا... ا٥بجمية(                           
 )تبلميذ الفصل(                       

 الطبقة الثانية 
 ممرب ا٠بي)حفبل...ا٥بجمية(         فعل           مضاؼ     مضاؼ إليو                    
 )نظموا(                                    ٝبع(    )الفصل(  )تبلميذ                 

 الطبقة الثالثة:      
 تىميذ ا      ١بمع       اؿ         اسم   فعل      ضمّب ا١بمالة         ـ ا٠بي      ـ ا٠بي )بعيد رأس السنة ا٥بجمية(             

 (         مفعوؿ )مفاليل( بو+حفبل كاكل(    )نظم(       ))مفاليل(   التعميف )فص                       
                                                                                             

 ٦بمكرمصدر) احتفل(    جار ك                                                                        الطبقة الرابعة 
 متعى  باحتفاؿ  ..         ـ ا٠بي رأس السنة ا٥بجمية                                                                                                        

 مضاؼ بعيدو كى                                                                                                       
 حمؼ جم    اسم)ليد(     مضاؼ        ـ ا٠بي                                                                                        الطبقة الخامسة
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إليو            السنة                                                                                                                                       
 ا٥بجمية

اسم )رأس(    مضاؼ إليو        الطبقة السادسة                                                                                                              
 ا٥بجمية 

 )السنة(                                                                                                                                                   
اؿ    سنة                                                                                                                                           الطبقة السابعة
 نعت ا٥بجمية

                                                                                                                                                 الطبقة الثامنة
 اؿ التعميف     ىجمية
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ٔب بتقسيمها إٔب ا٤بسند )تبلميذ الفصل( كمسند ك ٯبيا فجعىت طبقات رانت األفحىىت ا١بمىة شكبل كتدر 
ؿ كىي لبلقة اإلضافة، أما القسم الثا٘ب ك إليو )نظموا حفبل.. ا٥بجمية(، كالثانية بتحىيل العبلقة بْب تمرييب لقسم األ

الطبقة الثالثة فالتمدكا لى   فكاف لتوضيح لبلقة الفعل با٤بمرب اال٠بي كجعىوه طمفْب )فعل+ممرب ا٠بي(. أما ُب
ؿ لىجمىة )تبلميذ الفصل( أما ُب القسم الثا٘ب فمبطوا الفعل با٤بفعوؿ ك البناء الصمُب لكل كحدة من القسم األ

ؿ ك )بعيد... ا٥بجمية( أما الطبقة المابعة، فالقسم األ: وكجعىوا العبلقة بينهما )احتفاال( فجعىوه جزءا كا١بزء الثا٘ب ى
، فقد يَبرز التحىيل لى  )بعيد ته  التحىيل فيو أما اقسم الثا٘بٔب مورفيمات ككحدات معجمية فقد انبعد ٙبىيىو إ

رأس السنة ا٥بجمية( إٔب جار ك٦بمكر )بعيد(، لينتقل ُب الطبقة ا٣بامسة بتحىيل )رأس السنة ا٥بجمية( بتوضيح 
مضاؼ إليو )السنة(، فكانت اإلضافة ممربة ا٤بضاؼ )رأس( ك)السنة ا٥بجمية( الٍب حىىت ُب الطبقة السادسة إٔب 

 ؿ( التعميف ك)السنة(.أاف ك)السنة( مضاؼ إليو ممرب من ))رأس السنة( إٔب )ليد(، ليصبح )رأس( مضاؼ ث
أما الطبقة السابقة فىتحىيل الَبريب )ا٥بجمم( لتكوف لبلقتو ٗبا قبىو لبلقة )نعت( لتزيد طبقة ثامنة ٙبىل 

التعميف+)ىجمية( لتزيد طبقة تاسعة لتحىيل )ىجمية( إٔب اسم منوب )ىجمم(+ ا٤بورفيم  الَبريب الساب  إٔب )اؿ(
 . 1التصل ا٥باء مكونة مصدرا صناليا )ىجمية(

فنبلحظ من لبلؿ ىذا التحىيل التبار الَباريب النحوية اشكاال ال لبلقة ٥با با٤بعُب، ليقـو ا١بدؿ حوؿ 
وليدية التحويىية ُب ضوء الداللة التفسّببة كالتوليدية، حيث أشار مع ظهور النظمية الت ولبلقة ا٤بعُب بالنح

تشومسكي إٔب كجود تمريب لمي  لىمبط بْب ا١بمىتْب، كلنقل البنية العميقة إٔب بنية سطحية فنعتمد لى  قوالد 
باب( فنجد التحويل فالَبريب السطحي ُب ا٤بىة ا٤ببنية لىمجهوؿ )فتح الباب( ممتبط بَبريب لمي  )فتح الطفل ال

 ا١بمىة ُب الَبريب العمي  يتكوف من:
 الَبريب العمي                                  

 لنصم مقوٕب                                            لنصم ا٤بعجم           
 ممرب فعىي            ممرب ا٠بي           كحدات معجمية               معىومات ٫بوية

 ممرب ا٠بي      فعل
 )اؿ(+)اسم(        )أؿ( +اسم         

 فتح        الطفل             الباب         الطفل فتح الباب 
 

                                                           

 .112الداللة كالنحو، صبلح الدين صبلح حسْب، ص  - 1
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 فتح)فعل( )اؿ( التعميف الطفل اسم )الباب( اسم                                                   
كمعمفة معانيها من لبلؿ قوالد التعبّب الدالٕب،  كمكونات الَبريب العمي  تسمح بتوليد تماريب سطحية

النموذج التفسّبم لد تشومسكي  وكلىيو فا٤بعُب ممتبط با٤بعىومات النحوية كا٤بعجمة الذم ٰبتويها التكيب كىذا ى
الَبريب الدالٕب كلن يكوف بالضمكرة  وُب حْب الترب باحثوف آلمكف أٌف ىناؾ تمريبا ألم  من الَبريب العمي  كى

تعبّب لما ُب  و، فالكمطوؽ ى1"الداللة لنصم توليدم"ٌف ريبا ٫بويا، بالتبار ا٤بعُب أساس لتوليد الَبريب أم أتم 
الداللة لى   وا٢بقيقة ُب كضع األلفاظ ى"أساس توليد الَباريب كبنائها أف  وذىن الناط ، كا٤بعُب ا٤بماد إدرارو ى

أنا إذا رأينا شبحا من بعيد كظنناه حجما ٠بيناه  واف لى  ما قىناه ىا٤بعا٘ب الذىنية دكف ا٤بوجودات ا٣بارجية. كالربى
ُّذا االسم، فإذا دنونا منو، كظننا رونو شجما، فإنا نسميو بذلك، فإذا ارداد التحقي  بكونو طائما ٠بيناه بذلك، 

من الصور الذىنية،  فإذا حصل التحقي  بكونو رجبل ٠بيناه بو، فبلتزاؿ األلقاب ٚبتىف لىيو بالتبار ما يفهم منو
   .2"لتبلفواصل ُب الذىن ك٥بذا فإنٌو ٱبتىف بفدؿ ذلك لى  أٌف إطبلؽ األلفاظ إ٭با يكوف ما ٰب

كلىيو فالداللة الَبريبية ىي الداللة الناشية لن لبلقة بْب كحدات الَبريب كتمتيب كحداتو ٗبا فيها 
داللة لغوية نا٘بة لن "( فهي تنغيم كالفواصل الصوتيةالنرب كالا٤بورفيمات كالكىمات كالفونيمات فوؽ ا٤بقطعية )

 .3"الَبابط كالتبلـز بْب كحدات الَبريب
تمتيبها ٩با يؤدم إٔب تعديل ُب أك كتتأثم ىذه الداللة بأم تعديل يطمأ لى  ىذه الوحدات رتغيّب الكىمات 

ف التأتم بالفونيمات فوؽ ا٤بقطعيتْب رما يكو "الوظائف النحوية ما يىـز تغيّب العبلقات الٍب تمبط ىذه الوحدات، 
أك الضغط لى  مقطع ُب رىمة من رىماتو كما يصاحب نطقو من تنغيم، أك تصاحب النط  ُّذه الَباريب رالنرب، 

 .4"الفصل بْب الوحدات حيث يدرؾ السامع انتهاء العبلقة بْب كحدتْب
٘ب كالدالالت، فالتبلـز كالتعى  فيما فأم فصل بينها يؤدم إٔب تبدؿ ا٤بعا ،ه الوحدات متبلزمةذفتأٌب ى

لىم أنو ال يتم الوقف لى  ا٤بضاؼ دكف " :معا٘ب ٧بددة، حيث يقوؿ األنبارمبينها يأٌب كف  ضوابط لتأدية 
ا٤بضاؼ إليو، كال لى   ا٤بنعوت دكف النص، كال لى  المافع دكف ا٤بمفوع، كال لى  ا٤بمفوع دكف المافع، كال لى  

، كال لى  ا٤بؤرد دكف التوريد، كال لى  ا٤بنسوؽ دكف ما نسقتو لىيو، كال لى  إٌف كألواهتا ا٤بنصوب دكف الٌناصب

                                                           

 .114صبلح الدين حسْب، صالداللة كالنحو،  - 1
 .36ـ(، ص1914 -ق1332الطماز، ٰبي بن ٞبزة العىوم، مطبعة ا٤بقتطف مصم ) - 2
 .69-68ـ(، ص1993-ق1414أثم الوقف لى  الداللة، ٧بمد يوسف حبىص، دار الثقافة العمبية القاىمة ) - 3
 .70ا٤بمجع نفسو، ص - 4
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ال لى  ا٤بستثُب دكف ا٤بستثُب منو، "، ك1"كال لى  ا٤بقطوع منو دكف القطع دكف االسم، كال لى  االسم دكف ا٣برب،
ال لى  الذم كما كمن دكف "ك ،3"مال لى  ا٤بَبجم لنو دكف ا٤بَبج"ك ،2"كال لى  ا٤بفسم لنو دكف التفسّب

ال لى  الفعل دكف مصدره، كال لى  ا٤بصدر دكف آلتو، كال حمكؼ "ك ،4"صبلهتن، كال لى  صبلهتن دكف معمُّن
االستفهاـ دكف ما اسفهم ُّا لنو، كال لى  حمكؼ ا١بزاء دكف الفعل الذم يىيها، كال لى  الفعل الذم يىيها دكف 

ا١بزاء مقدما ٓب يتم الوقف لىيو دكف ا١بزاء، كال لى  األمم دكف جوابو، كالفاء  جواب ا١بزاء، فإف راف جواب
ال يتم الوقف لى  ىذه ك" ،5"تنصب ُب جواب ستة أشياء، ُب جواب األمم كالنهي كاالستفهاـ كالتمِب كالشكوؾ

ال لى  أ٠باء اإلشارة ا، كال لى  حيث دكف ما بعدىا، ك يتم الوقف لى  األٲباف دكف جواُّالستة دكف الفاء، كال 
لى  ا١بهد دكف اَّهود، كال لى  )ال( ُب النهي "ك ،6"دكف البعض، كال يتم الوقف لى  ا٤بصمكؼ دكف الصمؼ

، كال لى  )ال( إذا رانت ٗبعُب غّب دكف الذم بعدىا، كال لى  )ال( إذا رانت تربئو دكف الذم بعدىا،  دكف اَّزـك
ـ غّب جحد، كال لى  )ال( إذا راف ا٢بمؼ الذم قبىها لامبل ُب بعدىا، فإف  كال لى  )ال( إذا رانت توريدا لىكبل

راف غّب لامل صىح لىمضطم أف يقف لىيو، كال يتم الكبلـ لى  ا٢بكاية دكف اكي، كال لى  )قد كسوؼ ك٤با 
هنن حمكؼ نس  لكن( أل ،كيل ،أكٍب( : ألهٌنن حمكؼ معاف تقع الفائدة فيما بعدىن، كال يتم الوقف لى  )ك كإال 

 .7"يعطف ما بعدىن لى  ما قبىهن
كما يوضحو ىذا النص ضمكرة التبلـز بْب لوحدات إليضاح ا٤بعُب كالداللة الَبريب حيث أنٌو من التعميفات 

ألفاظ الىغة رىها ربلـ من حيث أهنا منطوؽ )مبِب( يعرب لن مفهـو )معُب( كىذا "الٍب كردت ُب الكبلـ أٌف 
 .8"ٲبكن تصنيفو إٔب ٦باالت داللية... حسب ا٤بعا٘ب الٍب يعرب لنها...الكبلـ  وا٤بنطوؽ ى

٥بذه ا١بمىة، فا٤بؤرد أٌف ا٤بعُب  ناء من الكىمات الٍب تعترب أجزاءكإذا التربنا الَباريب النحوية لبارة لن ب
فهذا ما ٯبعل ٥بذه  ا١بمىة يمتبط ٗبعا٘ب ىذه األجزاء، غّب أف التبار ا١بمىة كحدة نتجت لن  نظم كتمريب اجزائها

 واألجزاء كظائف ٫بوية تؤديها دالل الَبريب فيزيد لن ا٤بعُب ا٤بعجمي ا٤بعُب الوظيفي الذم تؤديو ا١بمىة، فالنح
                                                           

 صاحب ا٢باؿ كا٢باؿ.  - 1
 ييز.صاحب التمييز كالتم - 2
 ا٤ببدؿ منو كالبدؿ. - 3
 رافع االسم ا٤بوصوؿ لندما يكوف األلّب مبتدأ، كيكوف ىو ا٣برب. - 4
 الشكوؾ أم المجاء. - 5
 اإلضماب كا٤بخالفة.  - 6
 .119-116إيضاح الوقف كاالبتداء، أبو بكم بن األنبارم، ٙبقي  ٧بي الدين رمضاف، مطبولات ٦بمع الىغة العمبية دمش ، ص - 7
 .14ـ، ص2002الداللة كالكبلـ، ٧بمد ٧بمد داككد، دار غميب لىطبالة القاىمة  - 8
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ما جعل بعض  و، كى1"يهتم مثبل ٗبقوالت مثاؿ الزمن كالنوع كالعدد كبالوظائف النحوية مثل الفالل كا٤بفعوؿ"
لكوهنا شاردة مع حسن أك ( )الولد البارحة لدا: ومبية سواء ألهٌنا ال تفيد معُب ٫بالَباريب غّب مقبولة ُب الىغة الع

صاحبة التفاحة لىبؤس أك )التفاحة بائسة( : وبنائها غّب أهنا تأٌب لارقة لقوالد ا٤بصاحبة كاالقَباف بْب ألفاظها ٫ب
فإف ٓب يقصد ا٤بعُب اَّازم فالَبريب )طارت الفتاة ُب السماء(  :ُب قولنا لمكج لن ا٤ببلئمة بْب الىفظْب كرذلك

ويا كشاذة كا٤بعجم، فا١بمىة قد تكوف صحيحة ٫ب وشاذ، كيكترب تشومسكي من الذين بأف ىناؾ ٛبايز بْب النح
غّب صحيحة  األفكار ا٣بضماء لدٲبة الىوف تناـ بعصبية( فهي صحيحة ٫بويا كلكنهامعجميا من لبلؿ ٝبىة )
ا٤بفعوؿ مبلئماف ٤بصاحبة معْب كإاٌل فىن أك لقيود االلتيار رأف يكوف الفالل ف ٚبضع أمعجميا. فعى  ا١بمىة 

، كىذا ما جعل النحاة يد٦بوف بْب العبلقات النحوية كا٤بعا٘ب ا٤بعجمية دالل الَبريب الواحد  2تكوف مقبولة ٫بويا
( فػ)رتاب( مد أٞبد رتابا)ألط  ٧ب: ورعبلقة الفالل با٤بفعوؿ، كالعبلقة بْب ا٤بفعوؿ ا٤بباشم كغّب ا٤بباشم ٫ب

ا٤بفعوؿ غّب ا٤بباشم، رما تزيد ا٢بمرة اإللمابية ىذه العبلقات إيضاحا فالفالل  ومفعوؿ بو مباشم أما )أٞبد( فه
ممفوع، كا٤بفعوؿ منصوب، كا٤بمتبط ٕبمؼ جمأ كا٤بضاؼ إليو ٦بمكر، فهذه لبلقات مهمة جدا تظهم ٔببلء لند 

)رتب الولدي الٌدرس( ك)ريًتبى الٌدرس( فيصبح مفعوؿ ا١بمىة ا٤ببنية لىمعىـو وهوؿ ٫بجعل ا٤ببِب لىمعىـو مبنيا لىمج
فالل ا٤ببنية لىمجهوؿ، رما يىـز ٙبويل ا٤بفعوؿ ا٤بباشم إٔب فالل ُب ٝبىة ألط  ٧بمد أٞبد رتابا( إٔب جم ا٤بفعوؿ 

 ٲبكن تطبي  قوالد التحويل لىيها غّب ا٤بباشم ٕبمؼ جم فنقوؿ )ألط  الكتابي ألٞبد(، رما قد تصادفنا أفعاؿ ال
، 3)ينم لى  السميم( فبمكن التبار )ناـ لى  ( فعل مستقلكإال بنظمة لاصة رأف نقوؿ ) ناـ الولد لى  السميم( 

 فنبلحظ كضوح العبلمة اإللمابية صوتيا.
)فتح كرضع،  ٦بمولة من ا٤بتغّبات تتمثل ُب مفمدات معجمية ٥با كظائفها كمبانيها منو فالَبريب الىغوم ى

كلصب ك...(  كيتضح ا٤بعُب النحوم بفهم العبلقات بينها لتصبح ثوابت ُب لفتنا العمبية كىي األصوؿ الثابتة لند 
 :4كفيها قاؿ إبن مالك ،النحاة

 كىاألىٍصلي  ُب  اٍلمىٍفعيوًؿ  أىٍف يػىٍنفًصبلى  *   كىاألىٍصلي  ُب  اٍلفىاًلًل  أىٍف  يػىت ًصبلى 
ي   اٍلمىٍفعيٍوؿي  قػىٍبلى  اٍلًفٍعلً  *   اءي    ًٖبًبلًؼ    األىٍصلكىقىٍد    ٯبيى   كىقىٍد   ٯبًى

                                                           

 . 116الداللة كالنحو، صبلح الدين صبلح حسْب، ص - 1
 .119-118ا٤بمجع نفسو، ص - 2
 .120ا٤بمجع نفسو، ص - 3
ـ(، 1977-ق1317بة ا٣با٪بي القاىمة )أقساـ الكبلـ العميب من حيث الشكل كالوظيفة، فاضل مصطف  الساقي، تقدٙب ٛباـ حساف، مكت - 4
 .11ص
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النص الواردة فيو فتخمج ا١بمىة لن داللتها أك كقد تصاغ ا١بمل بصيغة معينة كٙبتمل معاف ٨بتىفة حسب السياؽ 
 حوية ُب ا١بمىة العمبية.األصىية مؤدية معاف داللية ألمل كىذا ما أشار إليو الىغويوف بنسخ الوظائف الن

فقد أشمنا فيما سب  أف العبلقات ا٤بَبابطة بْب تماريب الٌىغة تؤدم إٔب كضوح القصم من ا٢بطاب كىذا ما ررز 
  :1لتحديد الداللة يقـو لى  ولىيو جل قدماء النحاة فمهمة النح

ة رأدكات ا١بم كالعطف ٙبديد األدكات الدالة لى  ا٤بعُب الوظيفي كالٍب تمبط بْب الَباريب ا٤بعجمي -1
 كاالستفهاـ كغّبىا.

 ٙبديد الوحدات الصمفية كا٤بستقة لن الصيغ الذاتية كا٢بيثة راألفعاؿ كا٤بصادر كالصفات.  -2
ٙبديد الَباريب كانتظاـ ا٤بفمدات فيما ٰبدده الَبريب فتؤدم ا١بمىة كظيفتها حسب نولها من ٝبىة ا٠بية  -3
إنشائية فتؤدم معاف ٫بوية مدلوؿ لىيها باألدكات كالصيغ أك لربية ك أشمطية أك ناقصة، أك لربية، كتامة أك 

 :3رك اكلىيو ٲبكن الترب الَبريب الصحيح ٫بويا كدالليا يمتكز لى  أربعة ٧ب .2كالَباريب
الفكمة اتكاءا لى  األداة بوصفها حامىة ٤بعُب األسىوب متصدرة لىجمل رأداة أك ٙبديد ا٤بفهـو العاـ  -1

 ىا .النفي كالشمط كغّب 
)ما جاء زيد راربا( فحصم النفي ُب ا٢باؿ لنفي المروب : و، ٫ب4حصم ا٤بفهـو العاـ كتعىيقو بشيء ٧بدد -2

 ء.يدكف اَّ
 التبار ا٤بفمدات ا٤بؤدية لتحقي  تىك الوظائف. -3
مقاـ ا٤بقاؿ كبو يعمؼ قصد ا٤بتكىم فتخضع ا١بمىة  وغّب لغوم كىأك السياؽ الذم تمد فيو أراف لغويا  -4

كاَّاز حسب مناسبة القوؿ كالعبلقة بْب ا٤بتكىم كا٤بخاطب  كىذا ما يؤدم إٔب انشاء ممربات ٙبل إٔب  لىحقيقة
كظائف ٫بوية را٣برب كاإلنشاء كالنفي كالتأريد ٗبا ٙبمىو من دالالت لى  الطىب بأنوالو كالشمط بنوليو التمادا 

  .5لى  أداة دكف ا١بمل الٍب ال ٙبتاج إٔب األداة ًبطىبيعتها

                                                           

 .37ـ، ص2007نسخ الوظائف النحوية ُب ا١بمىة العمبية، لدٯبة ٧بمد الصاُب، دار السبلـ القاىمة - 1
 .9قوالد النحو العميب ُب ضوء نظمية النظم، ص - 2
 .56ـ(، ص2000-ق1420/)1النحو كالداللة، ٧بمد ٞباسة، دار الشمكؽ ط - 3
 .280لجاز، ا١بمجا٘ب، صدالئل اإل - 4
 .190-189الىغة العمبية معناىا كمبناىا، ٛباـ حساف، ص - 5
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كمن العىماء، من جعل الَبريب قولة كٝبىة، فالقولة كحدة لىكبلـ، كا١بمىة كاحدة لىغة معينة، كقد تتكوف 
أنا( إشارة إٔب ا٤بتكىم، كىي لنصم مهم لفهم القولة ُب ػ)فإذا قىت )أنا مميض( ف، 1ا١بمىة الواحدة من قوالتْب 

كرل يستطيع استعما٥با، فيكوف ٥بذه اإلشارات إٔب حْب ال تفيد ُب فهم معُب ا١بمىة فهي إشارة إٔب ا٤بتكىم، 
معُب دالل نظاـ معْب حيث تكتسبو نتيجة تقابل ٧بدد ٥با، فهذه الوحدات بانتمائها إٔب قولة تؤدم . 2ا٤بتكىم

أك القيمة الٍب ستمد كجودىا ٗبقتض  النظاـ الىغوم، أك داللة معنية كىذا ما أطى  لىيو دكسوسور ا٤بعُب العبلئقي 
، فيد رل معُب القولة ُب لىم التخاطب بينما 3لة الٍب تتضمن استخداـ العناصم الىغوية ُب ا٤بواقف لىقولةالدال

ا١بمىة فمعناىا يمتبط بعىم الداللة، حيث تعترب )رياناه ٦بمدة معزكلة لن السياؽ، أم أهنا ليست مقيدة بأم زماف 
ممتبط و و( ُب حْب تعترب القولة مفيدة بسياؽ معْب كمعناىا ىراف معْب، إهٌنا كحدات ُب نظاـ الىغة الٍب تنتمي إلأك  

، 5﴾كىلىٍيسى الذَّكىري كىاألنٍػثىى﴿ :، كرمثاؿ لى  ا١بمىة كالقولة ننظم ُب قولو تعأب4ٗبعُب ا١بمىة كالسياؽ معا
عُب يمتبط نفي لاـ من ٝبيع الوجوه، كالتخصيص ُب ا٤بو فبالتبارىا ٝبىة فهي تفيد نفي أف يكوف الذرم راألنث  فه

بالسياؽ، كإذ التبارناىا قولة ُب سياؽ فسيكوف ا٤بعُب أف الذرم الذم رانت تطىبو اممأة لمماف كتتخيل فيو رما ال  
، 7﴾رىبّْ ًإنّْي نىذىٍرتي لىكى مىا ًفي بىٍطًني ميحىرَّرنا﴿ :تضح من قوؿ تعأبفأمنية الذرم ت، 6راألنث  الٍب كىبتها

 .8دمة بيت ا٤بقدس، إ٭با راف لىذرور دكف اإلنثأف يعت  الولد ٣ب وفالتحميم ى
دكر السياؽ كٯبدر و فالقولة مقيدة بسياؽ معْب، فمد لوالت كحداهتا ا٤بعجمية لاصة، فالتخصيص ى

فويل ﴿: فقولو تعأب ،كٛباـ الفائدة ُب القولة ال يمتبط باإلسناد فحسب، 9االرتباط بو ُب حاؿ القولو
ما جعل ا٤بفسمين كلىماء  وألستاذ غّب أهنا غّب مستوفاة لىغمض اإلببلغي، كىٝبىة رامىة ٗبقياس ا، 10﴾للمصلين

                                                           

 .71ـ، ص1/2007ا٤بعُب كظبلؿ ا٤بعُب، ٧بمد ٧بمد يونس لىىي، دار ا٤بدار اإلسبلمي بّبكت ط - 1
 أك ما يقابىها من إشارات إٔب ا٤بخاطب كالغائب كغّبىا. - 2
 .71يونس لىي، صا٤بعُب كظبلؿ ا٤بعُب، ٧بمد ٧بمد  - 3
 .101ا٤بمجع نفسو، ص - 4
 .36سورة آؿ لمماف اآلية - 5
تفسّب القمآف الكمٙب، ناصم الدين أبو سعيد البيضاكم، تصحيح ٧بمد سآب ٧بيسن، شعباف ٧بمد ا٠باليل، مكتبة ا١بمهورية العمبية،  - 6
 .102ص
 .35سورة آؿ لمماف اآلية  - 7
 1، سعد التفتازا٘ب، ٙبقي  ٧بي الدين لبد ا٢بميد، مكتبة كمطبعة ٧بمد لىي صيح كأكالده، القاىمة، جشمح السعد ا٤بسم  ٨بتصم ا٤بعا٘ب - 8
 .120ص
 .102ا٤بعُب كظبلؿ ا٤بعُب، ٧بمد ٧بمد يونس لىي، ص - 9

 .4سورة ا٤بالوف اآلية - 10
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 .1حسن السكوتأك التجويد ٲبنعوف الوقوؼ لىيها كلىيو فيمكن رسم حدكد القولة التمادا لى  معيار السكوت 
 .1السكوت

 : . بناء الجمل 2-1
كحدات معجمية، ٯبعل ٚبتىف رل لغة لن غّبىا ُب بناء كرصف رىماهتا، فبناء الَبريب ما استعماؿ 

ا٤بتكىم قادرا لى  إنتاج ٝبل جديدة ٓب تسمع من قبل كتمريبها لى  منواؿ ٝبل سب  لو أف ٠بعها كأدررها، كمن 
أف " :العىماء من رأل أف العمبية تتوقف لى  ما نقل لن العمب القدام  من الَباريب لتوضيح ا٤بعُب حيث قالوا

بت أٌف العميب ال يقف لندما نقل لن ثكمنهم من أ .2"ت ُب ا٤بفمداتالعمب حٌجمت ُب تمريب ا١بمل رما حٌجم 
: أف من ال يعمؼ من الكبلـ العميب إال لفظْب مفمدين أسبلفو من الَباريب كمنهم ابن مالك كرانت حجتو أنو

دررو صا٢بْب إلسناد أحدٮبا إٔب اآللم، فإنو ال يفتقم لند ٠بالها مع اإلسناد إٔب معمؼ ٗبعُب اإلسناد، بل ي
ضمكرة. كأف الداؿ بالوضع البد من إحصائو كمنع االستيناؼ فيو، رما راف ُب ا٤بفمدات كا٤بمربات القائمة 

 .3مقامها
فىو راف الكبلـ داال بالوضع كجب ذلك فيو كٓب يكن أف نتكىم بكبلـ ٓب نسب  إليو رما ٓب نستعمل ُب 

ف الكبلـ ليس داال بالوضع، فنبلحظ توافقا ُب المأم ا٤بفمدات إال ما سب  استعمالو، كُب لدـ ذلك بمىاف لى  أ
 .4بْب ابن مالك كرأم شومسكي كأتبالو، إذ يمكف أف النتكىم قادر لى  بناء ٝبل ٓب يسمعها آنفا، كٓب يسب  إليها

راف ا٢باؿ  ول" معاجم منقولة لن القدماء إليصاؿ ىذه ا٤بعا٘ب حيثك رانت ا١بمل منقولة ا٤بعُب رتبا  ولك  .4إليها
فهم معانيها متوقفا لى  نقىها من العمب، رما  ك حاؿ ا٤بفمدات ُب الوضع لكاف االستعماؿ ا١بمل ا٢باؿ ا١بمل ر

 .5"يمدلوىا رتبهم رما فعىوا ذلك با٤بفمداتك لوجب لى  أىل الىغة أف يتتبعوا ا١بمل ك رانت ا٤بفمدات رذلك 
ة، غّب أف اإلدراؾ التاـ لىمعا٘ب أثبتت ىذه النظمة إٔب حد ربّب أف ا٤بعا٘ب ُب ا٤ببا٘ب الَبريبية ليست منقول

ٱبضع إلٔب سندات الَبارب ا١بديدة إٔب منواؿ تمرييب تنتسب إليو رل لغة، فااللتبلؼ بْب الىغات ال يقتصم لى  
فا٤بضاؼ مقدـ لى  ا٤بضاؼ إليو ُب بعض " يل الٍب تمرب لىيها ا١بملاك نا٤بمفمداهتا فحسب بل يتعدل إٔب 

رانت ا٤بمربات لقىية لفهم ا٤بعُب كاحد سواء تقدـ ا٤بضاؼ لى  ا٤بضاؼ إليو  ولك مؤلم لنو ُب بعض، ك الىغات 

                                                           

 .307ا٤بعُب كظبلؿ ا٤بعُب، ٧بمد ٧بمد يونس لىي، ص - 1
 .18ـ، ص1910قيح الفصوؿ ُب األصوؿ، شهاب الدين القمُب، ا٤بطبعة التونسية تونسشمح ابن جىوؿ، ُّامش شمح تن - 2
 .44ص 1يماجع ا٤بزىم، السيوطي، ج  - 3
 .309يماجع ا٤بعُب كظبلؿ ا٤بعُب، ٧بمد ٧بمد يونس لىي، ص -4

 .44ا٤بزىم، السيوطي، ص - 5
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ا٢ب  أف ك ُب ىذا قاؿ الزررشي: "ك موضولة أك لىيو فبلبد من رأم كسط بْب روف ا٤بمربات منقولة ك  ،1"تألمأك 
إٔب من صدر منو، العمب إ٭با كضعت أنواع ا٤بمربات أما جزئيات األنواع فبل فوضعت باب الفالل إلسناد رل فعل 

أحالت ك رذلك سائم أنواع الَباريب ك ألواهتا أما ا٠بها ا٤بخصوص فبل ك رذلك باب إف ك أما الفالل ا٤بخصوص فبل 
 .2"ا٤بعُب لى  التيار ا٤بتكىم

ليس جزئياهتا حيث يقوؿ: ك كضع ا٤بمربات أم منوا٥با األساسي  وضح المضي أف القوؿ بالوضع فهأك رما 
تىك ىي الٍب ٙبتاج ُب ك بيانو أف الواضع إما أف يضع ألفاظا معنية ٠بالية ك مرب ليس ٗبوضوع، إننا ال نسىم بأف ا٤ب"
ذلك القانوف إما ك إما أف يضع قانونا يعمؼ بو األلفاظ فهي قياسية ك "يقصد مًب الىغة، ، 3مفتها إٔب لىم الىغة"مع

من باب أفعل ك بلثي اَّمد لى  كزف فالل ذلك رما بْب أف رل اسم فالل من الثك أف يعمؼ بو ا٤بفمدات القياسية، 
ٙبتاج ُب معمفتها إٔب لىم ك  ،ذلك و٫بك ا١بمع ك ا٤بصغم ك اآللة ك األمم ك رذا حاؿ اسم ا٤بفعوؿ ك لى  كزف مفعل 

الفعل لى  ك ذلك رما بْب مثبل أف ا٤بضاؼ مقدـ لى  ا٤بضاؼ إليو ك  ،إما يعمؼ بو ا٤بمربات القياسيةك التصميف 
الفعل ا٤بضارع ك ٙبتاج ُب معمفة بعضها إٔب التصميف را٤بنسوب ك ريفية تمريب أجزاء الكبلـ غّب ذلك من  ك الفالل 

 .4"ُب معمفة بعضها إٔب غّبه من لىم النحوك 
لى  مستول ا١بمىة، منها ما ىي ك ٪بد أف الىغة العمبية تفمؽ بْب نولْب من القوالد لى  مستول الكىمة 

٠بالية فتأليف الكبلـ يعتمد لى  قوانْب ٰبمىها ا٤بتكىم ُب ذىنو  منها ما ىيك قياسية ٚبضع لقوانْب ٧بدكدة 
معتمدا لى  قوالد لغوية ثابتة فيختار األلفاظ ا٤بناسبة لّبصها ُب بناء من األبنية ا٤بألوفة ُب الىغة، ليوصل لىسامع 

بْب ا٤بتخاطبْب يبق  ُب رم ىذا ك الكذب ك ا٤بعُب ا٤بماد فتكوف ا١بمىة صحيحة من حيث الَبريب ٙبتمل الصدؽ 
لـز من ذلك أف ك إف اإلثبات إذا راف من شمطو أف يقيد ممتْب رقولك إثبات شيئ بشيء ُب ىذا قاؿ ا١بمجا٘ب: "ك 

أنو ك مسند إليو لىمت أف مألذه العقل، ك مسند ك ٧بدث لنو، ك ال ٰبصل إال با١بمىة الٍب ىي تأليف بْب حديث 
ترـب فالكم بأف الضمب فعل لزيد ك تقضي ك تنفي ك لتثبت أك ٕبكم القاضي فيو دكف الىغة ألف الىغة ٓب تأت لتحكم 

ما يعَبض لى  ىذه ك دلول يدليها، ك ليس بصفة شيئ يصفو ا٤بتكىم أك أف ا٤بمض صفة لو، ك ليس بفعل لو أك 
ليس الىغة من ك الَباض لى  ا٤بتكىم  وإفساد فهأك تصحيح ك إنكار أك الَباؼ أك تكذيب أك الدلوة من تصدي  

٩با ٯبب ضبطو ُب ىذا الباب أف رل حكم ٯبب ُب العقل كجوبا حٌب ال ك ال رثّب...ك ال منو ُب قىيل ك ل ذلك بسبي

                                                           

 .44، صا٤بزىم، السيوطي - 1
 .43ا٤بصدر نفسو، ص - 2
 .25ص 1المضي، ج شمح الكافية، - 3
 ا٤بصدر نفسو، ص نفسها. -4
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ال معُب ك السمات، ك جعىو مشمكطا فيها ٧باؿ ألف الىغة ٘بمم ٦بمل العبلمات ك ٯبوز لبلفة فإضافة إٔب داللة الىغة 
أىم ما ٛبيزت بو الىغة العمبية من ك ، 1"بلفولك ما جعىت العبلمة دليبل لىيو  السمة حٌب ٰبتمل الشيءك لىعبلمة 

 رمثاؿ لى  ىذا التطاب  ُب ا٤ببا٘ب ا٣بارجية فيما يىي:ك حيث تماريبها مباف لارجية ٙبتوم لى  مباف دالىية 
 أحبذ عصير البرتقاؿ. 
 أحبذ زيارة المريض. 
 أحبذ استراحة المساء. 

ا٤بضاؼ ك من البناء الدالىي ُب ا٤بضاؼ يكك مضاؼ إليو ك مفعوؿ بو ك فالل ك فهي مبا٘ب متكونة من فعل 
إليو فا٤بماد بعصّب الربتقاؿ العصّب الذم من الربتقاؿ، أما زيارة ا٤بميض ُب زيارة الٍب لىمميض، اسَباحة ا٤بساء أم 

 الثالثك )البلـ(  ُب الثا٘ب ٗبعُبك  )من( ؿ ٗبعُبك فنجد ثبلثة أنواع من اإلضافات ُب األ"االسَباحة الٍب ُب ا٤بساء، 
: لناقو  وقد ٚبتىف ا٤ببا٘ب الدالىية أم تتطاب  ٫بك لتبلؼ غّب كاضح من حيث ا٤ببُب ا٣بارجي. ىذا االك  ُب()

ُب ىذا يقوؿ ك فيمكن ردٮبا إٔب بنية كاحدة ألف ا٤بعُب ا٤بتطاب  ، 2")رف  ا شهيدا(أك  )رف  با شهيد(
ٓب ك األلفاظ ال تزاؿ ٕبا٥با ك اف ٧باال أف تتغّب ا٤بعا٘ب رانت ا٤بعا٘ب تكوف تبعا لؤللفاظ ُب تمتيبها لك ول: "ا١بمجا٘ب

تزكؿ لن أمارنها لىما أف األلفاظ ك تزؿ لن تمتيبها، فىما رأينا ا٤بعا٘ب قد جاز فيها التغيّب من غّب أف تتغّب األلفاظ 
ورة، من غّب أف تستطيع أف تنقل الكبلـ ُب معناه من صورة إٔب ص،  رما قاؿ: "3"ا٤بعا٘ب ىي ا٤بتبولةك ىي التابعة 

التفسّب حٌب صاركا ك يل أك الذم كسع ٦باؿ التو ىك ٙبوؿ رىمة من مكاهنا إٔب مكاف آلم أك تغّب من لفظو شييا 
يل الَبريب أك فما يىزمنا بت ،4"يفسمكف البيت الواحد لدة تفاسّبك أرثم أك يىْب أك لوف ُب الكبلـ الواحد تأك يت

)أٞبد تاجم صغّب( فتكوف صغّب نعتا ألٞبد توحي : بعض الَباريب ٫بو تشابو ا٤بعا٘ب ُبك التبلط " ،يبلتأك لدة ت
فتكوف  )مسالدة اآلباء ضمكرية(: ٫بوك بصغم سنو، رما قد تكوف لربا ثانيا ألٞبد توحي بكونو تاجما مبتدئا. 

لو فا٤بعُب اإلضافة بإضافة ا٤بصدر إٔب فالىو فيكوف ا٤بعُب مسالده األباء ألبنائهم، أما إضافة ا٤بصدر إٔب مفعو 
فتكوف رىمة فارس حاال رما قد تكوف ٛبييزا فتقديمه إف كردت  ) دره فارسا(: مسالدة األبناء آلبائهم، أما ٫بو
 .5"تقديمه التمييز  دره من الفمسافك ا٢باؿ  دره ُب حاؿ فمكسيتو، 

                                                           

 .347-354أسمار الببلغة، لبد القاىم ا١بمجا٘ب، ص - 1
 .314ا٤بعُب كظبلؿ ا٤بعُب، ٧بمد ٧بمد يونس لىي، ص - 2
 .259دالئل اإللجاز، ا١بمجا٘ب، ص - 3
 .260ا٤بصدر نفسو، ص - 4
5 -  
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 عبلقة الداللة التركيبية بالتأليف النحوم:2-/2
ة لن كحدات ذات لبلقات ٫بوية فيما بينها مؤلفة من ربلـ لىتعبّب لن رما سب  الذرم فالَبريب لبار 

شمط رونو ربلما تاما اشتمالو لى  لبلقة االستناد فإذا راف ا٥بدؼ اإللبار لن ٦بيء زيد "ك ،غمض ا٤بتكىم
لفالل سم ا٤بنصوب من متعىقات ا)جاء زيد راربا( فاال: ٦بييو فتقوؿ أما لن ىيية زيد جاء(أك فنقوؿ)جاء زيد، 

ليحصم لبد القاىم ا١بمجا٘ب إٔب تعى  الكىمات ببعضها ُب التأليف الىغوم ثبلثة  ،1"لبياف ىييتو أثناء قيامو بالفعل
 أنواع:

بأف يكوف أك تابعا لو...أك حاال منو أك االسم يتعى  باسم بأف يكوف لربا : "حيث قاؿ تعلق اسم باسم-1
رما يكوف ،  2"بأف يكوف ٛبييزاأك ا٤بفعوؿ...أك ثا٘ب ُب حكم الفالل يكوف الك ؿ يعمل ُب الثا٘ب لمل الفعل، ك األ

 .تعى  االسم باالسم لى  كجو اإلضافة
ا٤بفعوؿ معو ك ا٤بفعوؿ فيو ك ا٤بفعوؿ بو ك يشمل ا٤بفعوؿ ا٤بطى  ك مفعوال أك يكوف فالبل "بأف تعلق اسم بفعل -2
التمييز ا٤بنتصب لن ٛباـ ك ا٢باؿ ك ألواهتا ك رب راف ذلك ُب لك بأف يكوف منزال من منزلة ا٤بفعوؿ أك ا٤بفعوؿ لو، ك 

 .3"مثىو اإلسم ا٤بنتصب لى  االستثناءك الكبلـ مثل: طاب زيد نفسا 
منها تعى  ا٢بمؼ ٗبا يتعى  ك تتمثل ُب حمكؼ ا١بم، ك االسم ك منو أف يتوسط ا٢بمؼ الفعل ك تعلق الحرؼ بهما -3

ا١بزاء ٗبا يدلل لىيو ك الشمط ك االستفهاـ ك   حمؼ النفي يتعى  ا٢بمؼ ٗبجمولة ا١بمىة رتعى"بو العطف...رما 
)ما : بعد أف يسند إٔب شيئ معُب ذلك أنو إذا قىتك لو بتقييد اك ؿ ما تتناك ذلك أف من شأف ىذه ا٤بعا٘ب أف تتنك 

سندا مك ال ا٣بمكج لى  اإلطبلؽ بل ا٣بمكج كاقعا من زيد ك ٓب يكن النفي الواقع ُّا متنا  ،ما زيد ٖبارج(ك لمج زيد، 
 .4"إليو
 
 
 القرائن النحوية على الداللة التركيبية:2-3

ا٤بعا٘ب النحوية حيث ك إف االىتداء إٔب الوصوؿ إٔب دالالت الَباريب يمتبط با٤بعا٘ب ا٤بنطقية ٥بذه الَباريب 
ة  لىكشف لن األبواب النحويك أف نظم الكبلـ يعتمد لى  لبلقات ٫بوية توصل ا٤بتكىم إٔب اإلقصاء لن ا٤بقاصد 

                                                           

 .5، 3ا٤بعُب كظبلؿ ا٤بعُب، ٧بمد ٧بمد يونس لىي، ص - 1
 .5دالئل اإللجاز، ا١بمجا٘ب، ص - 2
 .4ا٤بصدر نفسو، ص - 3
 .5دالئل اإللجاز، لبد القاىم ا١بمجا٘ب، ص - 4
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قد قسم ٛباـ حساف القمائن الدالة لى  ا٤بعُب ك غّبىا يعتمد لى  قمائن، ك ا٢باؿ أك ا٤بفعوؿ أك الفالل ك رالفعل 
 :1النحوم إٔب قسمْب

 تشمل:ك ال:قرائن معنوية أك 
نائب أك الوصف ا٤بعتمد بفالىو، ك الفعل بنائب فالىو، ك الفعل بفالىو، ك لبلقة ا٤ببتدأ با٣برب،  وى"ك أ/اإلسناد

 .2"بعض ا٣بوالف بضمائمهاك ىو، فال
لى   ،3"إف شيت فقل قمينة معنوية رربل تتفمع لنها قمائن معنوية منهاك لبلقة سياقية رربل  وى"ك ب/التخصيص

                                   :التإب والنح
 ا٤بفعوؿ بو.................دية التع-
 إذف.ك لن ك الفاء ك غائية ا٤بدل، كلي ك ٤بضارع بعد البلـ الغائية العىة اك ا٤بفعوؿ ألجىو ...................الغائي -
 واكا٤بضارع بعد الك ا٤بفعوؿ بو ................... ا٤بعية -
 ا٤بفعوؿ بو..................الظمفية-
 ا٤بفعوؿ ا٤بطى ............التوريدك التحديد -
 ا٢باؿ...................ا٤ببلبسة -
 التمييز ....................التفسّب-
 االستثناء................... اإللماج-
 بعض ا٤بعا٘ب األلملك االلتصاص ................... ا٤بخالفة-

ا٤بعا٘ب الٍب تدلل لنواف النسبة ك تدلل ٙبتها قمائن معنوية فملية...ك ىي قمينة رربل رالتخصيص "ك ج/النسبة
 .4"معها معُب اإلضافةك ىي ما نسميو ٕبمكؼ ا١بم ك لنص بصورة لامة ُب فهم اك اإللماب ك تتخذ قمائن ُب التحىيل 

مدلوالت ا٤ببا٘ب ك إلدراؾ ا٤بعا٘ب ك ، 5"اإلبداؿك التوريد ك العطف ك ىي النعت ك" ،يندرج ٙبتها أربع قمائن د/التبعية
لسالة السابعة )غادر صباح اليـو لى  ا: ينبغي توظيف ىذه القمائن ا٤بعنوية لنبىغ ا٤بقاصد من الكبلـ رأف نقوؿ

فعل صادر لن قادر  وىك فسافم فعل ٰبتاج إٔب ذرم من صدر منو الفعل، ، لىة مًب ا٢بافىة الوفد الزائم ٤بؤسستنا(

                                                           

 .191الىغة العمبية معناىا كمبناىا، ٛباـ حساف، ص - 1
 .194ا٤بمجع نفسو، ص - 2
 .194ا٤بمجع نفسو، ص - 3
 .201ا٤بمجع نفسو، ص - 4
 .201ص ـ حساف،الىغة العمبية معناىا كمبناىا، ٛبا - 5



 بيالتنوعات الداللية للصوائت في المستوى األسلو                          :لفصل الثالثا

596 

 

الفعل قد استند إٔب مذرم ليقتصم التخمْب "ألف  ،٦بازم ا٢بافىة فيستبعد السامع ا٢بافىةأك حقيقي لى  فعىو الوفد 
إدراؾ ا٤بعُب من لبلؿ القمائن ا٤بعنوية يساىم ُب ٙبديد الوحدات الىغوية ك لى  الوفد لعدـ كقولو موقع ا٤بضاؼ 

الصغمل مفعوؿ ك فا٤بنط  يثبت أف الكربل فالل ، )أرضعت الصغمل الكربل أمس رضعتاف طولا إسكاتا ٥با(: ٫بو
٫بول ٙبديد ا٤بعُب ك إسكاتا مفعوؿ ألجىو، ك طولا حاؿ ك أمس ظمؼ ٢بصوؿ الفعل، أما رضعتاف مفعوؿ مطى  ك 

٥بذه ا١بزئيات جاء نتيجة لفهم العبلقات ا٤بنطقية بْب أحد لوالهتا حيث يستىـز بناؤىا لى  ا٤بنواؿ ا٤بناسب ٥با، 
ففهم ، )رضعتاف الصغمل أمس ٥با طولا الكربل إسكاتا أرضعت(: فبل ٲبكن ٙبديد ىذه العبلقات إذا قىنا

 .1"ائتبلفهاك الىغة العبلقات ا٤بنطقية بْب الكىمات ٰبتاج إٔب معمفة لناصم 
 ثانيا/ قرائن لفظية:

القمائن ك ىي رل كسيىة مؤثمة ُب فهم ا٤بعُب النحوم لىجمىة فتنتج الداللة الَبريبية من لبلؿ نظائم القمائن ا٤بعنوية 
 :ىي أىم أنواع ىذه القمائنك الىفظية 

العبلمة ٙبدد الداللة  إذ إف" ،بيةعمبية بالعبلمة اإللمابط الوظيفة النحوية ُب الىغة ال: تَبااإلعرابة قرين-1
مثاؿ لن ذلك حالة ا٤بفعوؿ بو ُب حالة نائب ك ا٤بقصودة فقد تتغّب بتغّب الوظائف النحوية دالل الَبريب 

 :3تغّب ا٢بمرة اإللمابية يؤدم حتما إٔب تغّب ا٤بعُب ففي البيت القائلك ، 2"الفالل
 ٌب لمكقهاتمكم لمكقي بعد مو   *  إذا مت فادفِب إٔب جانب رممة

فجاءت القاؼ مضمومة ُب لمكقها ألف لمكؽ الكممة ىي الٍب تمكم لمكؽ ا٤بتكىم فإذا فتحت القاؼ يقىب ا٤بعُب 
منح العْب ُب ك بنصب الصفاء ، )ما أركع الصفاء(: فتصبح لمكؽ ا٤بتكىم ىي الٍب تمكم لمكؽ الكممة. أما قولنا
يتحوؿ  جد رىمة الصفاء)ما أركع الصفا؟(ك لْب أركع  أركع داللة لى  التعجب من ركلة الصفاء، ُب حْب ضم

 ا٤بعُب إٔب استفهاـ ٗبعُب أم شيئ أٝبل ُب الصفاء.
ضمب زيدا أك  )ضمب زيد لمما(: ا٤بنصوب فنقوؿك رما ٲبكننا ٛبييز الفالل لن ا٤بفعوؿ ٗبعمفة ا٤بمفوع 

ر إٔب ضم فنقوؿ ما أرـم جارنا، من رما قد يؤدم تغيّب ا٢بمرة ُب قولنا ما أرـم جارنا بفتح راء ا١با  لممك.
)أرـم ضيفي( إٔب : التعجب من شدة رـم ا١بار إٔب نفي الكـم لنو رما إذا حىت الفتحة بدؿ الضمة ُب الفعل

بتغيّب ا٤بعُب بنسب الكـم إٔب الغّب فهذه النماذج توضح ارتباط ا٤بعُب ك أرـم ضيفي فيصبح الفعل مبنيا لىمجهوؿ 
اإللماب "الترب اإللماب معيارا لند النحاة العمب فمبطوا بو ا٤بعُب حيث قاؿ ابن جِب أف قد ك با٢بمرة اإللمابية 

                                                           

 .350، 349امعُب كظبلؿ ا٤بعُب، ٧بمد ٧بمد يونس لىي، ص - 1
 .124ص 1معا٘ب القمآف الكمٙب، يوسف ٪باٌب، ٧بمد لىي النجار، دار الكتب بّبكت، ج - 2
 البيت أليب ٧بجن الثقفي. - 3
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لىمت  ه.شكم سعيد أبو ك أال تمل أنك إذا ٠بعت أرـم سعيد أباه . لتعى  قائبل: "1"اإلبانة لن ا٤بعا٘ب باأللفاظ
، رما 2"تبهم أحدٮبا من صاحبوراف الكبلـ شمحا كاحدا ال يسو لك نصب اآللم الفالل من ا٤بفعوؿ ك بمفع أحدٮبا 
أف األغماض رامنة فيها ك الذم يفتحها  وأف األلفاظ مغىقة لى  معانيها حٌب يكوف اإللماب ىا٘ب: "رأل ا١بمج

 .3"ا٤بستخمج ٥با وحٌب يكوف ى
فملا ُب ك فالتربه البصميوف أصبل ُب األ٠باء " ،التىف البصميوف ُب ربط ا٤بعُب باإللماب لن الكوفيْب

أف األ٠باء ٤با رانت تعتورىا ا٤بعا٘ب فتكوف فالىة ي: "حيث قاؿ الزجاج، 4"التربه الكوفيوف أصبل فيهماك  األفعاؿ
أبنيتها أدلة لى  ىذه ا٤بعا٘ب بل رانت مشَبرة جعىت حمرة ك ٓب تكن صورىا ك مضاؼ إليها، ك مضافة ك مفعولة ك 

األفعاؿ معا أف األفعاؿ أيضا ٚبتىف ك اب لؤل٠باء أف أصل اإللم ، لّبد الكوفيوف "5"اإللماب فيها تنبيئ ىذه ا٤بعا٘ب
منهيا لنها ك مأمورا ُّا ك ٦بازل ُّا ك منفية، ك موجبة ك مستقبىية ك معانيها رما التىفت معا٘ب األ٠باء فتكوف ماضية 

جب لؤل٠باء اإللماب لندرم أك األنث  فإف راف التبلؼ ا٤بعا٘ب ك الذرم ك الغائب ك ا٤بتكىم ك تكوف لىمخاطب ك 
 .6"إال فما الفمؽك أرثم أك ىذه ا٤بعا٘ب ُب األفعاؿ يوجب إلماُّا ألهنا مثل ذلك فالتبلؼ 

بالمغم من اإللتبلؼ الواضح اتفاؽ النحاة لى  لبلقة ا٤بعُب باإللماب ليظهم أم آلم بنفي لبلقة 
يعمب الكبلـ  ٓبأحد تبلمذة سيبويو مصمحا أنو " وىك منو رأم ٧بمد بن ا٤بستنّب ا٤بعمكؼ بقطمب ك اإللماب با٤بعُب 

٪بد ُب ربلمهم أ٠باء : "، ليقدـ حججار بماىينا من لبلؿ قولو7"بعضك الفمؽ بْب بعضها ك لىداللة لى  ا٤بعا٘ب 
)إف : التىف معناه قولكك أ٠باء ٨بتىفة اإللماب متفقة ا٤بعا٘ب فما اتف  إلمابو ك متفقة ُب اإللماب ٨بتىفة ا٤بعا٘ب 

مثىو ك ما زيد قائما، ك )ما زيد قائما  اتف  معناهك ٩با التىف إلمابو ك ألوؾ(  رأف زيداك لعل زيدا ألوؾ، ك زيدا ألوؾ، 
مثل ىذا رثّب جدا ٩با اتف  إلمابو ك  .ال ٖبيل(ك مثىو ليس بزيد جباف ك ال ماؿ...ك ال ماؿ لندؾ ك ما رأيتو منذ يومْب 

راف  وفىلنو إذ يقوؿ: " معُب إلمابا يبلزمو ليوضح أف ربط ا٤بعُب باإللماب يىـز إلماب رل، 8"التىف معناهك 

                                                           

 .35ص 1ا٣بصائص، ابن حِب، ج - 1
 ص نفسها. 1ا٤بصدر نفسو، ج - 2
 .١30بمجا٘ب، صدالئل اإللجاز، ا - 3
 .69اإليضاح ُب لىل النحو، الزجاجي، ص - 4
 ا٤بصدر نفسو، ص نفسها. - 5
 .81اإليضاح ُب لىل النحو، الزجاجي، ص - 6
 .91ا٤بصدر نفسو، ص - 7
 .70صيضاح ُب لىل النحو، الزجاجي، اإل - 8
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، 1"اإللماب إ٭با دلل الكبلـ لىفمؽ بْب ا٤بعا٘ب لوجب أف يكوف لكل معُب إلمابا يدؿ لىيو ال يزكؿ بزكالو
فالشواىد الٍب التمدىا قطمب رانت صحيحة غّب أهنا حجة من يعترب اإللماب كحده داال لى  ا٤بعا٘ب النحوية 

ليتأثم بمأيو الىغوم ، 2"اإللماب ٫بواك إلمابا  والنح" ض، فمنهم من التربمتجاىبل ُب القمائن ا٤بكمىة بعضها البع
الم الكىمات ٓب تعد تفيد تىك ا٤بعا٘ب الٍب أك أف حمرات " اإللماب ممجحاك ينفي الصىة بْب ا٤بعُب ك إبماىيم أنيس 

تواليها ُب الكبلـ ك قاطع إ٭با ىي حمرات دلا إليها نظاـ ا٤بك ذلك،  و٫بك ا٤بفعولية ك أشار إليها النحاة من الفالىية 
الذم يعْب ا٢بمرة أحد العامىْب طبيعة الصوت ": ضحها بقولوأك حيث ربط ا٢بمرة بعوامل ألمل إذ ، 3"ا٤بوصوؿ
غّب أننا ال ٪بد التزاـ طبيعة الصوت ٕبمرة معينة،  مرة مع ما يكتنفها من حمرات ألمل.انسجاـ ا٢بأك امؾ 

رأم إبماىيم أنيس قد ك لو من بمج شامخ(  )ياك )ىذا بمج شامخ( ْبين اآلتيتبْب التىفت ُب التعبّب  فحمرة الصم
معتمدا لى  رأم قطمب إذ يمل أف العمب ، 4"زاف الشعمأك ك التفاء السارنْب ك ارتبط بدراسات تتعى  بظاىمة التنوين 

لكاف جعىوا كصىو بالسكوف أيضا و العمب ألمبت ربلمها ألف االسم ُب حاؿ الوقف يىزمو السكوف لىوقف، فى
أمكنهم التحميك جعىوا التحميك معاقبا ك رانوا يبطؤكف لند اإلدراج فىما كصىوا ك الوصل ك يىزمو اإلسكاف ُب الوقف 

ٓب ٯبمعوا بْب سارنْب ُب ك سارن، ك متحمرْب ك سارن ك لئلسكاف ليعتدؿ الكبلـ أال تماىم بنوا ربلمهم لى  متحمؾ 
ُب رثمة ا٢بمكؼ ا٤بتحمرة ك هنم ُب اجتماع السارنْب يبطؤكف ال بْب أربعة أحمؼ متحمرة ألك بيت و حشك الكىمة و حش

 .5"تذىب ا٤بهىة ُب ربلمهم فجعىوا ا٢بمرة لقب اإلسكافك يستعجىوف 
حمرة تعتقب سكونا، فقاؿ و فهبل لزموا حمرة كاحدة ألهنا ٦بزئة ٥بم إذا راف الغمض إ٭با ى"لّبد لىيو قائىْب: 

، 6"أال ٰبظمكا لى  ا٤بتكىم الكبلـ إال ٕبمرة كاحدةك االتساع ُب ا٢بمرات فعىوا ذلك لضيقوا لى  أنفسهم، فأرادكا و ل
راف رما زلم ١باز  ول" ا٫بماؼ لن نظاـ الىغة لند العمبك غّب أف ىذا المأم فيو فساد ُب الكبلـ ، 6"كاحدة

ا٢بمرة تعاقب  وجاز نصب ا٤بضاؼ إليو ألف القصد ُب ىذا إ٭با ىك نصبو ك رفعو ألمل ك حفض الفالل ممة، 
لمكج ك ُب ىذا اإلفساد لىكبلـ ك ٨بّب ُب ربلمو  وأم حمرة أت  ُّا ا٤بتكىم أجازتو فهك يعتدؿ بو الكبلـ  السكوف
 .7"حكمة نظاـ ربلمهمك ضاع العمب أك لن 

                                                           

 .70ا٤بصدر نفسو، ص - 1
 .85ا٤بصدر نفسو، ص - 2
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حساف إذ رأم الىغوم ٛباـ  وىك ا٤بوضولية ُب لبلقة ا٤بعُب باإللماب ك ليظهم رأم آلم أرثم اتساما بالدقة 
 تكن أرثم من نوع كاحد من أنواع القمائن بل ىي قمينة يستعصي التمييز بواسطتها حْب ٓب" الترب العبلمة اإللمابية

با٢بذؼ ألف العبلمة اإللمابية ُب رل حالة من ىذه ا٢باالت ليست ظاىمة، أك ٧بىيا أك يكوف اإللماب تقديميا 
الكسمة فسنجد أهنا ال أك  الفتحةأك فيستفاد منها معُب الباب حٌب حْب ننظم إٔب مطى  العبلمة  رمطى  الظمة 

قمينة اإللماب ال تدؿ لى  ا٤بعُب "ليشّب أف ، 1"إ٭با تدؿ الواحدة منها لى  أرثم من بابك تدؿ لى  باب كاحد 
 .2"ىذا ما ينطب  لى  رل قمينة ٗبفمدىاك بدكف تضافم القمائن 

 قرينة الترتيب:-2
 )ضمب موس  ليس (: قولنا واب، ٫بقمينة نعتمد لىيها لاصة لند تعذر االلتماد لى  قمينة اإللم 

قد تتوفم قمينتو اإللماب غّب أف ا٤بعُب يمتبط بالَبتيب أرثم من ك ا٤بفعوؿ يعتمد لى  الَبتيب ك فتحديد الفالل 
القادـ و )القادـ لممك( فا٤ببتدأ ى: نقوؿك مبتدأ ليخرب لنو بالقدـك ك فأت  لمم . القادـ( ك)لمم : اإللماب رأف نقوؿ
القدـك فتعيْب ا٤ببتدأ لن ا٣برب يعتمد لى  الَبتيب رما قد يؤدم التبلؿ الَبتيب إٔب التبلؿ ليكوف اإللبار لن 

فنبلحظ أف . )الولد إٔب اىتدل مميح حل(: تقوؿك )اىتدل الولد إٔب حل مميح( : ا٤بعُب بصفة لامة فتقوؿ
٫بن إذا تأمىنا كجدنا الذم ك  ُب ىذا قاؿ ا١بمجا٘ب:ك التبلؼ التأليف بْب أجزاء ا١بمىة أدل إٔب التبلؿ ا٤بعُب 

يكوف ُب األلفاظ من تقدٙب شيئ منها لى  شيئ إ٭با يقع ُب النفس أنو نس  إذا التربنا ما توحي من معا٘ب ُب 
)قفا نبك من ذرمل : فمضت ُب قولوو ال يتصور ٕباؿ أفبل تمل أنك لك معانيها، فأما مع تمؾ التبار ذلك فبل يقع 

ال ذرمل مضافة إٔب ك  )ذرمل( إٔب )من(ػال يكوف معدل بك جوابا لؤلمم  بك()ن أف ال يكوف، 3"منزؿك حبيب 
التألّب لى  أف يكوف نسقا؟ ك لى  حبيب ٣بمج ما تمل فيو من التقدٙب  واكال يكوف منزؿ معطوؼ بالك حبيب 

ف يقدـ جب أأك تمتيبا إذا راف ذلك التقدٙب قد راف ٤بوجب ك نسقا  ٙب الشيئ لى  الشيءذلك ألنو إ٭با يكوف تقد
يؤلم ذاؾ، فأما أف يكوف مع لدـ ا٤بوجب نسقا لكاف ينبغي أف يكوف توإب األلفاظ ُب النط  فأما أف ك ىذا 

راف يكوف تقدٙب الىفظ لى  الىفظ من غّب أف يكوف لو موجب  ويكوف مع لدـ ا٤بوجب نسقا فمحاؿ، ألنو ل
 .4"إ٭با ألد منو الوزف فقطك النظم ك  نبك قف ذرمل من ٓب تكن قد ألدمتو النس : "قىت ونسقا حٌب إنك ل

                                                           

 .205حساف، صالىغة العمبية معناىا كمبناىا، ٛباـ  - 1
 .207ا٤بمجع نفسو، ص - 2
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فقد حمص النحاه لى  أٮبية الَبتيب فاستقمؤكا ا٤بواضع الٍب توجب حفظ الَبتيب حيث تتعى  تعىقا مباشما 
يتألم البياف لى  ك ا٤بوصوؼ لى  الصفة، ك أف يتقدـ ا٤بوصوؿ لى  الصىة من المتب افوظة ُب العمبية "ك بالداللة 
٫بوه ك التمييز لن الفعل ك البدؿ لن ا٤ببدؿ ك التوريد لى  ا٤بؤرد، ك س  لى  ا٤بعطوؼ لىيو ا٤بعطوؼ بالنك ا٤ببْب 

تقدـ حمؼ ا١بم لى  اَّمكر ك ٫بوىا...ك التخصيص ك العمض ك االستفهاـ ك صدارة األدكات ُب أساليب الشمط ك 
ا٤بعية لى  ا٤بعىوؿ  ككاك حمؼ القسم لى  ا٤بقسم بو، ك أداة االستثناء لى  ا٤بستثِب ك حمؼ العطف لن ا٤بعطوؼ ك 

 .1"فعل الشمط لى  جوابوك نائب الفالل أك الفعل لى  الفالل، ك ا٤بضاؼ لى  ا٤بضاؼ إليو ك معو 
 /قرينة األداة:3

الَبتيب ك األداة من أىم الوسائل الٍب تؤثم ُب ا٤بعُب النحوم لىجمىة العمبية، فقد تتطاب  ا١بمل ُب اإللماب 
أبوه ك أبوه( فاإللبار لن حضور الولد ك )حضم الولد : ٚبتىف لن األلمل ٫بوأما ا٤بعُب فيتضح باستعماؿ أداة 

)حضم الولد فأبوه( فحضور الوالد راف : ألحدٮبا سب  اآللم أما قولناأك ليس فيها ما يدؿ لن حضورٮبا معا ك 
ؼ األداة أدل إٔب )حضم الولد ٍب أبوه( فالتبل: قد يفيد ا٤بعُب بأف اَّيء راف بعد مدة بقولناك بعد الولد مباشمة 

: التخصيص فنقوؿأك )ىل لدت ا٤بميض( : التبلؼ ا١بمىة رما قد تفيد األداة معاف ٨بتىفة راالستفهاـ فنقوؿ
دلىت لى  ا٤بفمدات  أك الشمط ك القسم ك فاألداة سواء دلىت لى  ا١بمل راالستفهاـ  .)ىبل غدت ا٤بميض(
ا١بواـز الٍب ٘بـز فعبل كاحدا ك النواصب ك التقىيل ك التحقي  ك التنفيس ك ا٤بعية ك االستثناء ك ا١بم أك رحمكؼ العطف 

يتضح دكر األداة ُب ٙبديد ا٤بعُب مثل فتح الىم لىداللة لى  ا٤بستفات "ك ،2"فتعد قمينة دالة لى  ا٤بعا٘ب النحوية
)إف  ال ا١بم ُبك  )إف زيد ٥بذا( الـ التوريد ُب"ك، 3"رسمىا لىداللة لى  ا٤بستفات من أبىو يالزيدك )يا لزيد( : فنقوؿ

 .4"زيدا ٥بذا(
 

 /قرينة المطابقة:4
)الولد : التأنيث فإذا قىناك التذرّب ك ا١بمع ك التثنية ك اإلفماد ك التنكّب ك تواف  أجزاء الَبريب من حيث التعميف 

ُب ا١بنس  )الولد ا٤بثابمكف ٧ببوبات( فعدـ ا٤بطابقة: ٱبتىف ا٤بعُب بقولناك فهي ٝبىة متطابقة الوحدات  ا٤بثابم ٧ببوب(
)ضمبت ليس  ممكل( فتاء : العدد ٓب يوضح ا٤بعُب، رما تتحد الداللة ُب حاؿ لدـ ظهور قمينة اإللماب فنقوؿك 
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ليس  ا٤بفعوؿ رما ٙبدد قمينة ا٤بطابقة ُب ٙبديد الصفة ك الفالل  )ممكل(ػضحت اسناد الفعل لىمؤنث فأك التأنيث 
)سافمت مع أصدقاء ألي الكمماء( فالكـم : فة األخ أما قولنا)سافمت مع أصدقاء ألي الكمٙب( فالكـم ص: فنقوؿ

 .1ٙبديد العبلقة بْب لناصم الَبريب الواحدك صفة لؤلصدقاء فا٤بطابقة قمينة أساسية لمفع الىبس 
 /قرينة الربط:4

بْب ك و نعتك بْب ا٤بنعوت ك صاحبو، ك بْب ا٢باؿ ك ا٣برب ك بْب ا٤ببتدأ ك الصىة ك المبط ُب العمبية يتم بْب ا٤بوصوؿ 
أك فيو ا٤بطابقة رما يفهم منو المبط ك يتم المبط بالضمّب العائد الذم تبد"كجوابو...ك بْب الشمط ك جوابو، ك القسم 
يؤدم "ك، 2"دلوؿ أحد ا٤بَبابطْب ُب لمـو اآللمأك باسم اإلشارة، أك إلادة ا٤بعُب، أك بإلادة الىفظ أك ا٢بمؼ 

)اإليثار ألظمو : فقولنا، 3"ٍب تفقد المابط تقدـ لىيها تصبح أجنبية لنوأم لىل فيو إٔب تغيّب ُب ا٤بعُب فا١بمىة ال
فاحتواء ا١بمىة ألظمو من األنانية لى  ضمّب يمبطها باإليثار ٯبعىها لربا لو، ُب حْب اإلستغناء لن . من األنانية(

)لمج الطالب : ٤بعُب أما قولناُّذا فقد تغيّب اك أصبح ا٣برب ألظم  .)اإليثار ألظم من األنانية(: ىذا المابط بقولنا
ؿ تشتمل لى  ضمّب مستَب يمبطها ك فا١بمىة الثانية ا٤بعطوفة لى  األ لاد إٔب بيتو سعيدا(ك من اإلمتحاف متفائبل 
فالفالل الظاىم ُب ا١بمىة  لاد لمم إٔب بيتو سعيدا(ك متحاف متفائبل )لمد الطالب من اال: بالطالب، أما قولنا

 بالتإب تغّب ا٤بعُب.ك المابط  الثانية أدل إٔب فقداف
 / قرينة نوع الكلمة:6

منها الصفات ك أنواع منها ا٤بصادر  ك االسم ُب الىغة أصناؼ "كفعل، ك حمؼ ك الكىمة أقساـ ثبلث اسم 
ؿ ما ٯبب توفمه ُب ىذه أك ك ٥با الدكر البارز ُب ٙبديد ا٤بعا٘ب النحوية ك ىي ما يتوصل إليو من لبلؿ ا٤ببا٘ب ك 

فهي ٝبىة ، 4")الصاغم يصغم بندكسا(: إف راف نبؤىا الَبرييب صحيحا ٫بوك ا٤بعُب ا٤بعجمي حٌب األصناؼ كضوح 
)أرىت : اإللماب يتعذر لكوف ا٤بفمدات ال ٙبمل دالالت معجمية كاضحة أما قولنا"غّب أف  ،صحيحة الصياغة

بْب و مع ىذا فمن الىغك . (ت مساء: )أرىالتبار مساءا مفعوال بو ُب قولناك فيمكن التبار لبزا مفعوال بو، . لبزا(

                                                           

 .اـ حسافمبية معناىا كمبناىا، ٛبيماجع الىغة الع -1
 .213الىغة العمبية معناىا كمبناىا، ٛباـ حساف، ص - 2
 .337ا٤بعُب كظبلؿ ا٤بعُب، ٧بمد ٧بمد لىي يونس، ص - 3
 338ا٤بعُب كظبلؿ ا٤بعُب، ٧بمد ٧بمد لىي يونس، ص - 4
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ؿ بن ىشاـ فبل يقوؿ ُّذا المأم ألف "أك ، أما ا1"من قاؿ بإمكانية إلماب ا١بمىة إذا اتضح دكف حاجة إٔب ا٤بعجم
 .2"ممرباأك كاجب لى  ا٤بعمب أف يفهم ما يعمب بو مفمدا 

اب غّب أهنا ٚبتىف ُب تشَبؾ ُب اإللم ك ليست لمدات ك الصفات مشَبرة روهنا فضبلت ك تمد ا٤بصادر "قد 
أرىت كاقفا، فكانت كصفا مشتقا ك مفعوال فيو  )أرىت ليبل( لَبد مفعوال بو )أرىت لبزا(: ا٤بعا٘ب النحوية فنقوؿ

 .3"أرىت ممافقو لك مفعوال ألجىوك أرىت أربل فجاءت مفعوال مطىقا ك لتعمب حاال، 
 /قرينة الصيغة:7

ا٤بشتقات بأنوالها ك اَّهوؿ ك بنائو لىمعىـو ك تصميفاتو ك لفعل الوحدات الصمفية الٍب ٥با دالالت قوالدية را
غّبىا فتغيّب الصفة يؤدم حتما إٔب تغّب ا٤بعُب فتغيّب الصيغة من البناء لىمعىـو إٔب ك اسم الفالل، اسم ا٤بفعوؿ 

قد يؤدم رما . ك)أىدل ا٤بعىم قصة( )أىدل ا٤بعىم قصة(: البناء لىمجهوؿ يؤدم إٔب جعل الفالل مفعوال ال ٫بو
 .4ك)الولد مصحوب أبوه( )الولد صاحبو أبوه(: ا٤بفعوؿ فنقوؿك استعماؿ الفالل 

 /قرينة الضركرة الوظيفية:8
إف العناصم الغوية دالل الَبريب الواحد تستىـز مصاحبة لناصم مصاحبة ٥با حسب ما تستدليو الوظيفة 

دد حسبما يسبقو دالل البناء الواحد ُب ا١بمىة الىغوية ٥بذه العناصم، فقد يتطاب  الَبريب غّب أف كظيفتو تتح
فجمىة يتأٓب كردت حاال َّييها بعد اسم معمفة، أما كركدىا بعد اسم نكمة فتعمب نعتا . )قدـ الطفل يتأٓب(: فنقوؿ
ة ُب أما الولد يتأٓب فألمبت لرب ٢باجة ا٤ببتدأ إٔب لرب رما قد تمد لرب لىنواسخ لتطىبها ا٣برب . )قدـ كلد يتأٓب(: ٫بو

 .5ك)إف الولد يتأٓب( )راف الولد يتأٓب(: ا٤ببا٘ب الَبريبية ٫بو
 / قرينة الثوابت:9

أ٭باط تمد ُب األساليب الىغوية لى  ا٤بتكىم لبللتزاـ ُّا ليتضح ا٤بعُب ا٤بماد "ك، 6"٭باذج متحجمةىي "
داللة ك إرماـ الضيف، ك كع ا٥بدكء( )ما أر : ، لىداللة لى  التعجب ٫بو(ما أفعىوك )أفعل بو  التماد والوصوؿ إليو ٫ب

                                                           

 .182الىغة العمبية معناىا كمبناىا، ٛباـ حساف، ص - 1
 .ا٤بغِب، ابن ىشاـ - 2
 .340ُب، ٧بمد ٧بمد لىي يونس، صا٤بعُب كظبلؿ ا٤بع - 3
 الىغة العمبية معناىا كمبناىا، ٛباـ حساف، ص -4
 الىغة العمبية معناىا كمبناىا، ٛباـ حساف، ص -5

 .342ا٤بعُب كظبلؿ ا٤بعُب، ٧بمد ٧بمد لىي يونس، ص - 6
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تعددت صور التحذيم لند النحاة منها ك  .رفي  السوء(ك )إياؾ : )إياؾ( ٫بو التحذيم بالتماد ا٤بتكىم لى  توظيف
 .1"رأسك أم احذر تضمب رأسكو ما تعمؼ لى  أهنا قمينة إلماب ٫ب

 /قرينة الوقف:10
ما  يتنفس لادة بنية استيناؼ القماءة،الكىمة قطع الصوت بعد " لٌمؼ لىماء القماءات الوقف لى  أنو

كىال يىٍحزيٍنكى ﴿ :قولو تعأب و٫ب، 3"قطع الكىمة لما بعدىا بسكتة طويىة" وىك ، 2"ٗبا قبىوأك يىي ا٢بمؼ ا٤بوقوؼ 
: أما قولو تعأب ،5"فعدـ الوقف لى  قو٥بم يوىم السامع أف  ٝبيعا من قو٥بم، "4﴾قػىٍوليهيٍم ًإفَّ اٍلًعزَّةى لًلًَّو جىًميعنا

 وفيجب لدـ الوقوؼ لى  قالوا ألف سبب الكفم ى" .6﴾لىقىٍد كىفىرى الًَّذينى قىاليوا ًإفَّ اللَّوى ىيوى اٍلمىًسيحي اٍبني مىٍريىمى ﴿
)ال آبو : التنوع الدالٕب لىوقف ال يمتبط بالقمآف الكمٙب فحسب بل يشمل الكبلـ العاـ رأف نقوؿ"ك، 7"ىذا القوؿ

( وفه آبو ٤با يقولوف  .8"الواضح أف قمينو الوقف ىي قمينة دالة أثناء التخاطب بْب ا٤بتكىمْبك  .مظىـو
  / قرينة التنغيم: 11

فيتحدد نوع " ،9"ا٤بنواؿ الىحِب ادد لن طمي  التغيّب ُب درجة ا١بهم بالصوت أثناء الكبلـ"يقصد بو 
 حضم الضيف؟()تعجبية ٫بو: )حصم الضيف( كأك استفهامية أك ا١بمىة الواحدة ا٤بتطابقة العناصم روهنا لربية 

مارتنيو  قد أشارك ا٬بفاضها فالطابع التنغيمي بكل ٝبىة ٰبدد كظيفتها، أك ال يظهم رتابو  وفه ك)حضم الضيف(
، غّب 10"إٔب أف لمل التنغيم يتجى  ُب ٦باؿ التأثّب أرثم منو ُب اإلببلغ، حيث ربطو بالتغيّب مؤديا كظيفة تعبّبية

تعقب ك النربات  من أحواؿ النغم:ك " :زاد لن الدكر التأثّبم لىتنغيم دكره ُب توضيح ا٤بعا٘ب إذ يقوؿ يناابن سأف 
لتعميف ك رٗبا رانت مطىقة اإلشباع ك األغماض  ويكوف فيها إشارات ٫بك رٗبا تقل ك رٗبا تكثم ُب الكبلـ ك النهاية 
القفل ىييات تصّب ُّا دالة ك ذه النربات با٢بدة رٗبا ألطيت ىك لتفخيم الكبلـ ك إلٮباؿ السامع ليتصور ك القطع، 

                                                           

 .343صا٤بعُب كظبلؿ ا٤بعُب، ٧بمد ٧بمد لىي يونس،  - 1
 .24ص 1ا١بزرم، مماجعة لى  ٧بمد الضباع، دار الكتب العىمية بّبكت، ج النشم ُب القماءات العشم، ابن - 2
 .77ـ، ص1980الدقائ  اكمة ُب شمح ا٤بقدمة ا١بزرية ُب لىم التجميد، زرميا األنصارم، ٙبقي  نسيب نشادم، مطابع ألف باء دمش  - 3
 .65سورة يونس اآلية - 4
 .227ص 1النشم ُب القماءات العشم، ابن ا١بزرم، ج - 5
 .19سورة ا٤بائدة اآلية - 6
 .32ص 1النشم ُب القماءات العشم، ابن ا١بزرم، ج - 7
 .345ا٤بعُب كظبلؿ ا٤بعُب، ٧بمد ٧بمد لىي يونس، ص - 8
 .346ا٤بمجع نفسو، ص - 9

10 - Elemeent of general linguistics- p76 



 بيالتنوعات الداللية للصوائت في المستوى األسلو                          :لفصل الثالثا

5:4 

 

أك تضمع أك تصّب بو مستدرجة لىمقوؿ معو بتهديد أك غضباف أك لى  أحواؿ ألمل من أحواؿ القائل إنو متحيز 
غّب ذلك ك االستفهاـ تعجبا ك رٗبا صارت ا٤بعا٘ب ٨بتىفة بالتبلفها مثل أف النربة قد ٘بعل ا٣برب استفهاما ك غّب ذلك، 

ما أطى  ك ، 1"ىذا موضوعك ىذا ٧بموؿ ك ىذا جزاء، ك لى  أف ىذا شمط ك ا٤بعادلة ك زاف ك ورد لىداللة لى  األقد تك 
ائل من أشاركا إٔب أف التنغيم قمينة أك لىيو ابن سينا بالنربات ما يطى  لىيو ادثوف التنغيم رما راف ابن حِب من 

 )فتزيد ُب قوة الىفظ ب ا( ثناءك شّبا أف ا٤بقاـ مدح م ا رجبل(ك )راف : لى  ا٤بعا٘ب النحوية، مستدال بنحو
 .2"ذلك و٫بأك رمٲبا أك  شجالا أك لىيها أم رجبل ك إطالة الصوت ُّا، ك تتمكن ُب ٛبطيط البلـ ك ىذه الكىمة 

مم قوؿ الشالم لو الدليل لى  أف التنغيم قمينة قوية لىداللة لى  ا٤بعا٘ب استغُب لنو لن األداة ُب بعض ا٤بواضع ٫بك 
 :3بن أيب ربيعة

  الَبابك ا٢بص  ك لدد القطم   *  ٍب قالوا ٙببها؟ قىت ُّما 
)أٙببها( ألف البيت الذم قبىو  الذم التمده ادثوف رشاىد لى  ىذه الظاىمة فقد رجع ابن حِب أف ا٤بقصود

 :    4قولو وىك يدؿ لىيو 
 بْب ٟبس روالب أتماب  *  أبمزكىا مثل ا٤بهاة هتادل

اله ٛباـ حساف لناية لاصة إذ أك ىذا ما ك ذه القمائن لتحدد ا٤بعُب النحوم لعنصم من لناصم الَبريب قد ٘بتمع ى
حدث ذلك لكاف لدد القمائن بعدد ا٤بعا٘ب و لك ال ٲبكن لظاىمة كاحدة أف تدؿ ٗبفمدىا لى  معُب بعينو، : "يقوؿ

من ا٤بمكن تطبي  ىذه ك ، 5"لىمبُب الواحد تعدد ا٤بعا٘ب الوظيفية وىك أمم يتناَب مع مبدأ لاـ آلم  وىك النحوية 
 :6رما يأٌب  : ضمب زيد لمماالفالل ُبقي  القمائن لتح

 كونو مرفوعا قرينة إعراب. 
 عبلقتو بالفعل عبلقة إسناد قرينة منطقية. 
 كونو متأخرا عن الرتبة في الفعل قرينة ترتيب. 
 الفعل معو مبنى للمعلـو قرينة صيغة. 

                                                           

 .199، 198الضابطة، ابن سينا، ٙبقي  ٧بمد سىيم سآب، ص - 1
 .371ا٣بصائص، ابن جِب، ص - 2
 .431شمح ديواف لمم لمم بن أيب ربيعة، ٧بمد ٧بي الدين لبد ا٢بميد، دار ا١بيل بّبكت، ص - 3
 .281ص 2ا٣بصائص، ابن حِب، ج - 4
 .194الىغة العمبية معناىا كمبناىا، ٛباـ حساف، ص - 5
 .181ا٤بمجع نفسو، ص - 6
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 نف نوع الكلمةكونو اسما غالبا قرينة ص. 
 الفعل معو مسند إلى مفرد الغائب قرينة مطابقة. 
 ية:تنوعات الداللية في الجملة العرب/ال3

أك حدثا ربلميا، فا١بمىة الٍب نستدؿ لىيها من لبلؿ الكبلـ أك فمؽ الىغويوف بْب ا١بمىة بالتبارىا تمريب 
ا١بمىة ٗبا ىي ٭بط ا١بمىة بوصفها  ك واقعة حدث يفمؽ بْب ا١بمىة ال" نولْب من ا١بمل (ىمينجم)التخاطب فالترب 

ٲبكن أف يستخدـ بنفس الَبريب ُب سياؽ  typeبوصف ٭بط ك  paroleربلما كاقعا تنتمي إٔب الكبلـ الفمدم 
بْب  ك فمقوا بينها ك أف لىماء الىغة ادثْب جعىوا ا١بمىة أمما كاقعيا "أم ، 1"آلم من ا٤بتكىم اآللم إٔب النظاـ الىغوم

٭بوذجا ٤بثاؿ كاقعي: ٝبىة ا٠بية مكونة  ٧بمد قائم(غة ٝبىة كاقعية، رأف نعترب ٝبىة )٭بوذجا يقاس لىيو لصياروهنا 
لرب، فالكبلـ البشمم لبارة لن ٙبقي  فعىي لىغة فا٢بدث الكبلمي يتحق  من لبلؿ تصنيف كحدات ك من مبتدأ 

)الىغة بوصفها  ٥بذا كجب التفمي  بْبك تكىمْب دنيا تتمثل ُب ٝبل من لبلؿ معمفة نظاـ لغوم رامن ُب أذىاف ا٤ب
الىطيف ٞباسة بوجود فمؽ بْب النظاـ لبد ُب ىذا يقوؿ ك  ،2"الكبلـ بوصفو أداء فعىيا يعرب لن ذلك النظاـك نظاما 

ما سواٮبا قد تكوف ضمكرة ك أف أقل قدر من الكبلـ ا٤بفيد يتم بعنصمم اإلسناد : "ا٢بدث الىغوم فيقوؿك النحوم 
فإذا راف الكبلـ مفيدا فإف العنصمين األساسيْب ال  ،لكنها تبُب ٝبىة ُب األساس من حيث ىيك ِب لنها قد يستغك 

اَّاؿ الذم ينط  منو النظاـ النحوم فإنو قد يهتم ببعض  وىك أما ا٢بدث الىغوم ك تقديما، ك لفظا  ابد أف يكون
أف ا١بمىة تعتمد لى  طمُب اإلسناد  ، حيث يعترب3القصد"ك الفضبلت حيث تكوف ُب بعض األحياف ىي الغاية 

أما الفضبلت فتتعى  با٢بدث الىغوم فيتحدد معناىا من لبلؿ الكبلـ فكل زيادة ُب ا٤ببُب تقابىها زيادة ُب ا٤بعُب 
 ٥بذا فبل ٲبكن فصل الفضبلت لن البناء األساسي ُب الكبلـ.ك 

مستقبل، رما قد تقدر بكىمة كاحدة  ٪بد أف ابماىيم أنيس أف ا١بىة قد تمرب من لدة رىمات لتؤدم معُب
إف ا١بمىة ُب أقصم صورىا ىي أقل قدر من الكبلـ يفيد السامع معُب مستقبل بنفسو سواء تمرب ىذا : "فيقوؿ

قد ارتكب ا١بمٲبة؟ ك من معك  :إذا سأؿ القاضي أحد ا٤بتهمْب قائبل:  أرثم مثبلأك القدر من رىمة كاحدة 
فيعترب أف أقصم صورة ُب ا١بمىة رفيىة بتحديد ، 4"بكبلـ مفيد ُب أقصم صورةزيد فقد نط  ىذا ا٤بتهم  فأجاب:

ما راف من األلفاظ قائما بمأسو أقم لىيل أٞبد لمايمة ُّذا فقاؿ: " قدك ا٤بعُب فبل ضمكرة لوجود طمُب اإلسناد 
                                                           

 .11أٞبد ٫بىة، دار النهضة العمبية لىطبالة اإلسكندرية، صمدلل إٔب دراسة ا١بمىة العمبية، ٧بمود  - 1
 .125دراسات نقدية ُب النحو العميب، أيوب لبد المٞبن، ص - 2
 .الداللة، ٧بمد ٞباسة لبد الىطيفالنحو ك  -3

 .277، 276من أسمار الىغة، إبماىيم أنيس، ص - 4
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د األدٗب من ىي ا٢ب أكؿ ىذا التعميف فنقوؿ:ما( الٍب جاءت ُب ) تفيدك مفيد ا٤بعُب ٰبسن السكوت لىيو، 
فنجده يعترب ا١بمىة ، 1"التوليد بوأك نسميو ا١بمىة ا٤بنتجة ك الكىمات الٍب ٰبمل معُب ٰبسن السكوت لىيو 

ا١بمىة النواة ىي الٍب ٙبوم ا٤بعُب األساسي فبعد أف تكوف لغمض األلبار فتدلل لىيها لناصم أك التوليدية 
 وف إال لفمض يتعى  با٤بعُب، إذ أف ا١بمىة التوليدية نولاف:التحويل لتحوؿ إٔب معُب جديد إذ أف التحويل ال يك

 جملة توليدية اسمية:
 )الىغة مىكة(: اسم معمفة+ اسم نكمة ٫بو-أ

 ُب البيت ضيف(: )شبو ٝبىة + اسم نكمة ٫بو-ب
 جملة توليدية فعلية:

 )دلل الكتاب(: فعل + اسم ممفوع ٫بو-أ
 )دلل الكاتب القالة ناجحا مفتخما(: و، ٫ب3+اسم2+ اسم1فعل + اسم ممفوع + اسم  -ب
 فعل + مفعوؿ بو ضمّب +  فالل )استىم جائزتو الفائز( -ج

لتحويل إٔب معُب جديد فهي ٚبضع لعناصم التحويل الٍب حصمىا لىيل ك تأٌب ىذه ا١بمل التوليدية لغمض اإللبار 
 :2أٞبد لمايمة ُب ٟبسة لناصم ىي

ىذا ما "ك ،التوريدك ناية بشيء قدمتو أم تقدٙب ما حقو التألّب لىعناية حيث إف العمب إف أرادت الع الترتيب:-1
ُّذا ك األٮبية ك )٧بمد بىغ المسالة( فهي ٝبىة ٙبويىية تقدـ الفالل فيها لىعناية : سيبويو ٫بوك جاء بو ا١بمجا٘ب 

ًإيَّاؾى نػىٍعبيدي ﴿: تعأبقولو  و٫ب، 3ا٤بتكىم ليبىغ ا٤بقصد لدل السامع"فالتقدٙب جاء قالدة لتحقي  ا٤بعُب من قبل 
ًإيَّاؾى نىٍستىًعيني   فا٤بور قيم ا٤بتقدـ حقو التألّب.، 5﴾اللَّوي يػىٍبسيطي الرٍّْزؽى ًلمىٍن يىشىاءي ﴿: قولو تعأبك ، 4﴾كى

تؤدم إٔب ك تكوف ُب صدر ا١بمىة ك ىي إضافة مورفيمات جديدة إٔب ا١بمىة التوليدية لتصبو ٙبويىية "ك: الزيادة-2
يكوف ىذا االرتباط ك  ،6"البد لكل رىمة تزاد ُب ا١بمىة أف تمتبط ببؤرهتاك ة اإللمابية لىمفمدة البلحقة ٥با، تغيّب ا٢بمر

 :7يكوف رالتإبك االرتباط ٧بق  لىمعُب 
                                                           

 .77ـ، ص٫1/1984بو الىغة كتماريبها، لىيل أٞبد لمايمة، لآب ا٤بعمفة ط - 1
 . 85العامل النحوم بْب مؤيديو كمعارضيو كدكره ُب التحىيل الىغوم، لىيل أٞبد لمايمية، ص - 2
 .178ـ، ص٫1/1984بو الىغة كتماريبها، لىيل أٞبد لمايمة، لآب ا٤بعمفة ط - 3
 .5سورة الفاٙبة اآلية - 4
 سورة    اآلية -5

 ا٤ببتدأ ُب ا١بمىة اال٠بية.البؤرة: ىي الفعل ُب ا١بمىة الفعىية ك  - 6
 .٫98بو الىغة كتماريبها، لىيل أٞبد لمايمة، ص - 7
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 أكـر علي خالد              إكراما       جيدا     عصر الجمعة         احتراما لو                  
 

 التبلـز   اإلضافة التبعية التوكيد ة    الفاعلية المفعولي 
 

  التخصيص الظرفية الزمانية                               الغائية                                
 
ا١بار ك ا٤بضاؼ إليو ك ا٤بضاؼ ك الفالل ك ىي الفعل ك ما جاء من ا٤بورفيمات تعد ٗبثابة الكىمة الواحدة  والتبلـز ىك 
األفعاؿ ا٤باضية الناقصة ك من لناصم الزيادة ا٢بمكؼ ا٤بشتبهة بالفعل ك ا٤بنعوت. ك النعت ك ا٤بوصوؿ ك ىة الصك اَّمكر ك 
الٍب تنقل ا١بمىة التوليدية إٔب ٙبويىية  .حبذا(ك )نعم، رئيس  الذـك أفعاؿ ا٤بدح ك المجاء ك ا٤بقاربة ك أفعاؿ الشمكع ك 

)إف : الشمكع...٫بوأك الزمن ا٤باضي أك اإلستممار أك ي الَبجأك التمِب أك التوريد  وىك ا٠بية ٙبق  غمضا بعينو 
ٝبىة مؤردة ٗبؤرد كاحد ا٤بسند مؤرد  إف الطالب َّتهد()ك( ٝبىة ا٠بية مؤردة ٗبؤرد كاحد الطالب ٦بتهد(

 ٗبؤردين:
 جتهدإف     الطالب        مجتهد                                          إف        الطالب        لم

 
 اهلل     إف     الطالب     لمجتهدك أما جملة:                           

 
أصبل ىي  و)أرىو٘ب الرباغيث( فى قدـ ٚبمٯبا لىغة"٪بد العمايمة ٙبت الزيادة ك ، 1ا٤بسند فيها مؤرد بثبلثة مؤرداتك 

 .2"وريد ليس إالراف تكمارىا لىتك قدمت لى  ا٤بفعوؿ لكونو ضمّبا ك الرباغيث رمرت ثانية 
 الحذؼ:-3

روهنا ا٠بية أك   كيكوف ُب ررن رئيسي من أرراف ا١بمىة التوليدية فتحوؿ إٔب ٙبويىية حيث تبق  لى  أصىها من
ا ما جاء لند رل من ابن جِب ، كىذفيو أك لىتعظيم أك التحقّب ؼ ُب الببلغة ُب القوؿ كاإلٯبازفعىية كيكوف ا٢بذ

.كلبد القاىم ا١بمجا٘ب ٫بو: ا . أم: اتصف بالكـم  لكـم الكـم
 

                                                           

 .90العامل النحوم بْب مؤيديو كمعارضيو، لىيل أٞبد لمايمية، ص - 1
 .91ا٤بمجع نفسو، ص - 2
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تكوف ذات قيمة داللية ربّبة حيث ال أثم لعامل لتقديم لامل فيكوف التحويل لن ٝبىة ": كالحركة اإلعرابية-4
فَباض حمرتو حمرة المفع إٔب ٝبىة ٙبويىية ذات معُب آلم كيظهم ىذا األثم ُب ٝبىة توليدية إلبارية أصىها اال

 )رم( كحمرة النصب ُب االسم بعد سم ا٤بنصوبْب لى  ا٤بعية،اص كالفعل كااللتصالتحذيم كاإلغماء كاال
االستفهامية ٧بموال لن حمرة ا١بم بعد رم ا٣بربية فيعترب ا٢بمرة اإللمابية رما ُب فونيمات الكىمة يفصح لن ا٤بعا٘ب 

اح كاإلبانة لما ُب النفس من )إف ا٢بمرة اإللمابية شأهنا شأف أم فونيم ُب الكىمة لو قيمة كأثم ُب اإلفص: فيقوؿ
)األسد بالضمة( : معُب فيكوف تغّبىا ٧بققا ٤با ُب نفس ا٤بتكىم، كمعُب يميد اإلبانة كاإلفصاح لنو فإذا قاؿ ا٤بتكىم

)األسد بالفتحة( فإف ا٤بعُب يتغّب إٔب معُب : فإف السامع يدرؾ أنو قد أراد نقل لرب ليس غّب، كلكنو إف قاؿ
فإنو  ،ذىن ا٤بتكىم كيميد اإلفصاح لنو كال يستطيع تغيّب أم فونيم ُب الكىمة غّب ىذا الفونيم ُب التحذيم الذم ىو

إف غّب فونيما آلم ُب الكىمة تغّبت الصورة الذىنية الٍب تمتبط ُّا بسبب فبل سبيل إذا إٔب التغيّب إال ُب فونيم 
بب فما راف التغيّب ُب ا٢بمرة إال نتيجة لىتغيّب ا٢بمرة الذم يؤدم إٔب صورة ذىنية جديدة كلكنها تتصل باألكٔب بس

 .1"ُب ا٤بعُب...كليست ا٢بمرة نتيجة لؤلثم لامل رما يمل النحاة
 : كيمل فيو العمايمة لنصم ٙبويل رئيس ينقل ا١بمىة التوليدية إٔب ٝبىة ٙبويىية ٙبمل معُب االستفهاـ أكالتنغيم-5

كُب ىذا الباب قد فمؽ بْب النرب الصمُب كالترب الدالٕب حيث يمل أف التقميم... السخمية أك التعجب أك التهكم، أك
حيث قد أٮبل القدماء من النحاة النغمة الصوتية لعدـ كجود لبلقة بينها 2العمبية تشارؾ غّبىا ُب االلتماد لىيو(

لناصم التحويل كقد  كبْب ا٢بمرة اإللمابية ُب أكالم الكىم، إذ التربىا اقتضاء قياسي ال غّب إف ٓب تكن لنصما من
 :3لرب ا٤بخطط اآلٌبٝبع لىيل أٞبد لمايمة لناصم ٙبقي  ا٤ببُب كلناصم ٙبقي  ا٤بعُب 

 أفكار ُب ذىن ا٤بتكىم            رموز)رىمات منطوقة(           نظم ٝبل)طبقا لقوالد ٫بوية كلغوية كصمفية(
 أفكار في ذىن المتكلم
 رموز)كلمات منطوقة(

 نظم جمل
 لنحو                                                                   قوانين اللغةقوانين ا

 عناصر تحقيق سبلمة المبنى                                                   عناصر تحقيق سبلمة المعنى

                                                           

 .157، 156ُب ٫بو الىغة كتماريبها، لىيل أٞبد لمايمة، ص - 1
 .373ا٤بمجع نفسو، ص - 2
 .198ص ا٤بمجع نفسو، - 3
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يادة+الحذؼ   الحركة الحركة اإلعرابي+المطابقة+القياس الصرفي +القياس اللغوم        الترتيب+الز 
 اإلعرابية    التنغيم

 )الحركة كالحرؼ()الجنس كالعدد(
 المعنى الداللي

 عناصر التحويل كالحركة اإلعرابية:3-1
 قد جعل النحاة القدماء ا٢بمرة اإللمابية أساسا لتحديد ا٤بعا٘ب فمبطوا رل حمرة ٕبالة إلمابية معينة جالىْب النحو

مفولات، ك٦بمكرات( غّب أف الدراسات ا٢بديثة ربطت التنولات كالتغّبات ا٢بمرة )منصوبات، كم أبوابا ٨بتىفة
اإللمابية بعناصم التحويل حيث أف لىيل أٞبد لمايمة الترب ا٢بمرة اإللمابية تكوف اقتضاء لقياس لغوم رما قد 

 ية إٔب معُب آلم رالتحذيم أكا٢بمرة الٍب تنقل معُب ا١بمىة ا٣برب  تتغّب اقتضاء لنصم من لناصم التحويل رالزيادة أك
فقد  )أٞبد حاضم( اإلغماء...كغّبىا كىذه بعض تغّبات ا٢بمرة اإللمابية اقتضاء لنصم التحويل بالزيادة ُب ٝبىة

٩با اقتض  ٙبوؿ ا٢بمرة  .)راف أٞبد حاضما(: فنقوؿ )راف( ٙبوؿ ىذه ا١بمىة ا٢بالية إٔب داللة الزمن ا٤باضي بزيادة
 صوبا.اإللمابية ليصبح من

 :)إف اقتضت نصب ا٤ببتدأ(، أما ا١بمىة الفعىية ٫بوػف. )إف أٞبد حاضم(: ُب دالالهتا لى  التوريد نقوؿ"أما 
)ٓب ٰبضم  فالفعل ا٤بضارع ا٤بمفوع تتغّب حمرتو اإللمابية بتحويل معُب ا١بمىة إٔب الزمن ا٤باضي .)ٰبضم أٞبد(

فاقتضت . )لن ٰبضم أٞبد(: أما ٙبويل ا٤بعُب إٔب ا٤بستقبل السكوف لىفعل ا٤بضارع، )ٓب( فاقتضت زيادة .أٞبد(
(: الفتحة ُب آلم الفعل ا٤بضارع، رما قد تقتضي الزيادة السكوف معُب النهي )لن( زيادة كرذلك  .)ال ٙبضم اليـو
، لضمةاقتض  الفتحة بدؿ ا. )ال تىميذ ُب ا٤بدرسة(: فتحويل ا٤بعُب إٔب نفي ا٣برب )التىميذ ُب ا٤بدرسة(: قولنا

 . 1"كنقل ا٤ببتدأ بتألّبه التنوين بدؿ الضمة .)ُب ا٤بدرسة تىميذ(: ليقتضي لنصم الَبتيب
فكانت ا٢بمرات ، 2")رم رتابا قمأت(: قد يؤدم التحويل لن جم إٔب النصب لىداللة لى  معُب االستفهاـ"رما 

)ألذ : بعد أفعاؿ ا٤بقاربة كا٤بشمكع ٫بوحمؼ زائد لن ا١بمىة التوليدية كرذلك  اإللمابية ٧بولة اقتضاء الكىمة أك
فتقدـ الفعل لى  الفالل ٓب يكن لكونو مبتدأ ُب ا١بمىة التوليدية بل األٮبية ىي ما اقتض  تقدمو،  .لى  يدرس(

 كإذا التربنا رل زيادة ُب ا٤ببُب زيادة ُب ا٤بعُب فقد يَبتب لن ىذه الزيادة تغيّب ُب البناء كالكىمات الزائدة ُب ا١بمىة
تألمت حيث أنو لكل بؤرة حيث أف الفعل بؤرة لىجىة التوليدية الفعىية  التحويىية تمتبط بالبؤرة نقد من رىيها أك

                                                           

 .94، 93العامل النحوم بْب مؤيديو كمعارضيو كدكره ُب التحىيل الىغوم، لىيل أٞبد لمايمة، ص - 1
 .94ا٤بمجع نفسو، ص - 2
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كاال٠بية بؤرة لىجمىة التوليدية اال٠بية حيث أف لبلقة البؤرة ٗبا ٰبيط ُّا من تماريب ُب البناء الواحد ينضم 
ىة مع التبار ا٤بتبلزمات الٍب تعامل ُب العمبية رأهنا رىمة كاحدة ا٤بستول الدالٕب كبو يتم الوصوؿ إٔب ا٤بعُب لىجم

السببية كٲبكن التوضيح  ا٤بفعولية أك كقد سب  اإلشارة إليها إذ تمتبط البؤرة بباقي لناصم ا١بمىة بعبلقة الفالىية أك
 :٥1بذه العبلقات راآلٌب

 المحسن      الخير              )جملة فعلية(    يقدـ
 رةبؤ 

 الفاعلية           المفعولية
 

 المحسن      يقدـ         الخير         باشا         رغبة          في األجر
 

 الفاعلية       المفعولية                    الكيفية        السببية          التبلـز 
 التخصيص

 
 لة اسميةعليم                      جم      اهلل

 بؤرة     اإلخبار 
 

 إف    اهلل      عليم
 التوكيد          اإلخبار

 
 كاهلل         إف اهلل       ؿ       عليم       خبير

 تبلـز  توكيد    التوكيد  
 التوكيد              اإلخبار            التحديد 

كا٤بتمثىة ُب ا٢بمرة اإللمابية يمتبط با٤بستول الَبرييب ليتحدد معُب ىذا كلىيو فالتمثيل الصمُب لؤلبواب النحوية 
ك)قتل  )مات المجل(: التمثيل ُب إلطار لبلقة الباب النحوم ببؤرة ا١بمىة ليأٌب دكر ا٤بستول الدالٕب رأف نقوؿ

                                                           

 .96، 95يماجع العامل النحوم بْب مؤيديو كمعارضيو، لىيل أٞبد لمايمة، ص - 1
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من الناحية الصمفية  فهوفنائب الفالل يستىـز المفع  )ا٤بفعولية( فكىتا ا١بمىتْب تمبط بْب لناصمىا لبلقة المجل(
تمريب سىيم من ناحية ا٤ببُب، فهي ٝبىة ٙبويىية فالىها ٧بذكؼ كيبق   اسم مفمد فتكوف لبلمة رفعو الضمة فهو
فحذؼ الفالل لىعىم بو، فكانت الضمة لسبلمة ا٤ببُب ُب  )مات المجل( ا٤بفعوؿ مفعوال ُب ارتباطو بالبؤرة أما ٝبىة

لبلقة مفعولية فالعبلقة بْب أجزاء الَبريب ٙبددىا العبلقة اإللمابية ُب ٛبثيل األبواب حْب العبلقة بْب المجل كمات 
 :1النحوية رالفعل كا٤بفعولية كغّبىا كىي رما يىي

 فعل مضارع     الفاعل   المفعوؿ بو   المفعوؿ فيو   المفعوؿ المطلق   المفعوؿ لو   الحاؿ   المجركر
 

 المفعولية        الظرفية        التوكيد            السببية    الحالية     التخصيص             الفاعلية       
 :2كقد جعل فاضل السامرائي داللة الجملة العربية كجهين

 : حيث أف ا١بمىة العمبية ٙبتمل نولاف من التعابّب النصية:كاالحتماليةالداللة القطعية -1
فهي ٝبل . ")الذم يدلل الدار فىو جائزة( :قولك أك )حضم األستاذ(: رأف نقوؿ  يستىـز معُب كاحد أ/قطعي:

ذات دالالت قطعية لبلحتماؿ فيها، فحضور األستاذ أمم مؤرد أما ا١بمىة الثانية فا١بائزة مستحقة لكل من 
 .3"ن دلوؿ الداريدلل الدار فهي ٝبىة ٙبوم معُب الشمط كالفاء الواقعة ُب جواب الشمط أم أف ا١بائزة مَبتبة ل

باإلضافة . )اشَبيت قدح ماء(: : ٰبتمل أرثم من معُب قد تستىـز لناصم تمريبية لدة دالالت ٫بوحتمالياب/
شماء القدح أم اإلناء، كقد تستىـز ىذه ا١بمىة داللة قطعية إذا حولت لن  ٙبتمل شماء ا٤باء مقدار قدح، أك

 :ُب شماء ا٤باء ٗبقدار القدح، كُب ىذا يشمح األمشو٘ب قائبلفيكوف ا٤بع .)اشَبيت قدحا ماء(: اإلضافة فنقوؿ
ذنوب ماء، كحب لسبل، أكٔب من ا١بم ألف النصب يدؿ لى  أف ا٤بتكىم أراد أف لنده ما ٲبؤل  النصب ُب ٫بو"

اّب الولاء ا٤بذرور من ا١بنس ا٤بذرور، أما ا١بم فيحتمل أف يكوف مماده ذلك كأف يكوف مماده بياف لنده الولاء الص
فا٤بنصوب ٰبتمل ا٢باؿ كا٤بفعوؿ ألجىو كا٤بفعوؿ ا٤بطى  ُب حْب . )ألبد ربك لوفا كطمعا(: أما قولك"، 4"لذلك

ا٤بضاؼ  فداللتو قطعية تىـز ا٢باؿ ال غّب رما قد ٰبتمل اسم الفالل. )البد ربك لائفا كطامعا( ا٤بنصوب ُب ٝبىة
ًإفَّ اللَّوى فىاًلقي اٍلحىبّْ ﴿: قولو تعأب كداللة االستممار ٫بو .)أٞبد ضارب سعيد اآلف( :االداللة لى  ا٢باؿ رقولن

                                                           

 .99العامل النحوم بْب مؤيديو كمعارضيو، لىيل أٞبد لمايمة، ص - 1
 .19، 16ص 1معا٘ب النحو، فاضل صاّب الساممائي، العات  لصنالة الكتاب توزيع أنوار دجىة بغداد، ج- 2
 .109ص 1شمح الكافية، المضي، ج - 3
 .197ص 1شمح األمشو٘ب أللفية بن مالك، األمشو٘ب، دار إحياء الكتب العمبية، ج- 4
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رىبػَّنىا ﴿: قولو تعأب ستقباؿ ٫بو، كاال2﴾فىاًطرى السَّمىاكىاًت كىاألٍرضً ﴿: قولو تعأب ، كداللة ا٤بضي ٫بو1﴾كىالنػَّوىل
ستقباؿ اال مفعوال فيؤدم داللة لى  ا٢باؿ أك، أما اسم الفالل ينصب 3﴾ًإنَّكى جىاًمعي النَّاًس لًيػىٍوـو ال رىٍيبى ًفيوً 

 .4"فقط
 الداللة الظاىرة كالباطنة:-2

كىأىحىلَّ ﴿: : كىي ظاىمة ا٤بعُب إذ يتوضح من لبلؿ ظاىم الىفظ ٫بو)قدـ الضيف، كقولو تعأبأ/الداللة الظاىرة
ـى الرّْبىا  .5﴾اللَّوي اٍلبػىٍيعى كىحىرَّ

)رمتِب بسهم ريشة الكحل( أم  :طمي  اَّاز كالكنايات كا٤ببلحن ٫بو : كىي داللة تؤدل لنب/الداللة الباطنة
 كُب تفسّب الداللة الظاىمة كالباطنة جاء لساف نظمة لْب مكحولة، ك)بعيدة مهول القمط( أم طويىة العن .

ضمب أنت تصل منو إٔب الغمض بداللة الىفظ كحده، " الكبلـ لى  ضمبْب: ا١بمجا٘ب ُب دالئل اإللجاز قولو
 فقىت: لمج زيد كباالنطبلؽ لن لممك كذلك إذا قصدت أف ٚبرب لن زيد مثبل با٢بمكؼ لن ا٢بقيقة فقىت:

منطى  كلى  ىذا القياس. كضمب آلم أنت ال تصل منو إٔب الغمض بداللة الىفظ كحده، كلكن يدؿ الىفظ  لممك
تصل ُّا إٔب الغمض. كمدار ىذا األمم  لى  معناه الذم يقتضيو موضولو ُب الىغة ٍب ٪بد لذلك ا٤بعُب داللة ثانية

قىت طويل النجاد، أكقىت ُب ا٤بمأة:  رثّب رماد القدر أك ستعارة كالتمثيل أكال تمل أنك إذا قىت ىوالكناية كاال
نؤـك الضح  فإنك ُب ٝبيع ذلك ال تفيد غمضك الذم تعِب من ٦بمد الىفظ، كلكن يدؿ الىفظ لى  معناه الذم 

غمضك رمعمفتك من رثّب رماد  ستدالؿ معُب ثانيا ىوالسامع من ذلك ا٤بعُب لى  سبيل اال يوجبو ظاىمه ٍب يعقل
كذلك ا٢باؿ لى  أنو ٓب  .رأيت أسدا() :القدر أنو مضياؼ كمن طويل النجاد أنو طويل القامة...كرذلك إذا قالت

ا٤بعُب  بارة ٨بتصمة كىي أف نقوؿ:يمد السبع لىمت أنو أراد التشبيو إال أنو بالغ...كإذا لمفت ىذه ا١بمل فههنا ل
كمعُب ا٤بعُب، تعِب با٤بعُب ا٤بفهـو من ظاىم الىفظ كالذم تصل إليو بغّب كاسطة كٗبعُب ا٤بعُب أف تفعل من الىفظ 

 .6"معُب، ٍب يفضي بذلك ا٤بعُب إٔب معُب ٍب يفضي بك ذلك ا٤بعُب إٔب معُب آلم رالذم فسمت لك

                                                           

 .96، 95سورة األنعاـ اآلية - 1
 .14سورة األنعاـ اآلية - 2
 .9سورة آؿ لمماف اآلية - 3
 .292ص 1شمح األمشو٘ب أللفية ابن مالك، األ٠بو٘ب، ج - 4
 .275سورة البقمة اآلية - 5
 .203، 202دالئل اإللجاز، ا١بمجا٘ب، ص - 6
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الداللة الواضحة ا٤بباشمة الظهور و اطنة بعبارة )معُب ا٤بعُب( معترب ا٤بعُب ىفنبلحظ أنو أشار إٔب الداللة الب
من الكبلـ، ُب حْب أشار إٔب ا٤بعُب ا٤بستَب لىف معُب آلم بالعبارة السالفة الذرم كىذه ا٤بعا٘ب ال يتم التعبّب 

ا٤بعُب الذم يؤديو ائتبلؼ  لنها إاٌل بائتبلؼ لناصم الَبريب، فا٤بعُب الذم يؤديو ائتبلؼ االسم مع االسم غّب
كٮبا ما ال يغِب " :بويويإسنادية تمتكز لى  مسند يستىـز مسند إليو حيث قاؿ س االسم مع الفعل، فكوف ا١بمىة

قولك لبد ا ألوؾ،  وا٤ببِب لىيو كىأك كاحد منهما لن اآللم كال ٯبد ا٤بتكىم منو بدا، فمن ذلك االسم ا٤ببتدأ 
ؿ بد من اآللم ُب ك لبد ا فبل بد لىفعل من االسم رما ال ٲبكن لبلسم األ كىذا ألوؾ كمثل ذلك يذىب

لىي أٌف ىذا  وفنجده قوال جامعا ٤بباحث توسع فيها النحاة ُب دراستهم لىجمىة العمبية، ليوضح أب ،1"االبتداء
أما االسم كالفعل إذا ف" ،قصود ُب ذىن ا٤بتكىم إٔب السامعاالئتبلؼ بْب لناصم ا١بمىة ضمكرة إليضاح ا٤بعُب ا٤ب

ائتىفا كرذلك االسم كاالسم فىم ألىمهما غّب مستقىْب كال مفَبقْب إٔب غّبٮبا إاٌل ُب موضعْب ٮبا ا١بزاء كالقسم، 
أف تضم ا١بمىة الٍب ىي ا٣برب إليو، كرذلك القسم ال و أال تمل أٌف الفعل كالفالل ُب الشمط ال يستغِب ُّما كال ٱبى

أف تضم إليو ا٤بقسم لىيو كالقسم ألنٌو ضمب من ا٣برب ليؤرد بو لرب آلم جاء لى   يكوف ربلما مستقبل دكف
جهة ما تكوف لىيو األلبار، فكما أٌف ا١بمل الٍب ىي ألبار تكوف من الفعل كالفالل، كا٤ببتدأ كا٣برب رذلك رانت 

ا١بمىة اال٠بية لن ا١بمىة  رما قد أشار ابن جِب إٔب التبلؼ داللة  ، 2"ا١بمىة الٍب ىي قسم لى  ىذين الوجهْب
الفعىية، بالتبار لكل منها معُب لاص، معتربا ا١بمىة اال٠بية ذات داللة لى  الدكاـ كالثبوت كاالستممار، أما 

فحمم يب أف  :أم ،)إذا زرتِب فأنا ٩بن ٰبسن إليك( :فقولك" :ية فعى  التجدد كا٢بدكث إذ يقوؿا١بمىة الفعى
رحا بو فقاؿ :إذا زرتِب أحسن إليك، ٓب يكن ُب لفظو ذرم لادتو الٍب يستعمىها جاء بالفعل مصاو أحسن إليك، كل

من اإلحساف إٔب زائمه، كجاز أيضا أف يظن بو لجزا كنفور، فإذا ذرم أف ذلك لادتو كمظنة منو راف النفوس إٔب 
٦بمد، من األغماض ا٤بمادة  ث  فالمؼ ىذه ا٤بعاريض ُب القوؿ، ال تميٌنها تصمفا كاتسالا ُب الىغةأك بو ك كقولو أسكن 

ل كأما من حيث تقسيم النحاة إٔب ا١بمىة العمبية إٔب رربل كصغمل فالتربت الكرب  ،3"فيها كا٤بعا٘ب اولة إليها
 وفاف قاؿ قائل فقد يقع ُب حيز راف كألواهتا ما يدؿ لى  أرثم من معُب كى"منها الدالة لى  أرثم من معُب 

نطى ، كراف بكم قاـ أبوه، كأبوه منطى ، كقاـ أبوه، رل كاحد منهما يدؿ لى  أرثم أبوه م ك: راف لمم وا١بمل ٫ب

                                                           

 .23ص 1الكتاب، سيبويو، ج 1-
 .123-122ـ، ص1982القاىمة ا٤بسائل العسكمية، أبو لىي الفارسي، ٙبقي  ٧بمد الشاطم أٞبد ٧بمد أٞبد، مطبعة ا٤بد٘ب 2-
اتسب ُب بياف شواذ القماءات، ابن جِب، ٙبقي  لىي النجدم، لبد ا٢بىيم النجاُب، لبد الفتاح إ٠باليل ليى ، اَّىس األلى  لىشؤكف  - 3

 . 234ص 2اإلسبلمية القاىمة، ج
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ائل ا١بمىة منكل جوانبها، فاىتموا باإلسناد رما درسوا ا٤بعا٘ب ليفمقوا بْب ما تفيد ك بدراسة النحاة األك  ،1"من معُب
مىة، إذ يمتبط ىذا التقسيم با٤بعُب فكانوا سٌباقْب إٔب تقسيم آلم لىج ا٣برب كما تفيد أغماضا ألمل غّب ا٣برب،
كا١بمل لى  ضمبْب :لرب كغّب لرب، كا٣برب منهما لى  ضمبْب " :لىي والذم تدؿ لىيو ا١بمل كُب ىذا قاؿ أب

الفعل كالفالل أشد اتصاال من ا٤ببتدأ ٱبربه، أال تمل أٌف رل كاحد من ا٤ببتدأ كلربه قد ك :ٝبىة من فعل كفالل 
كال يفعل ىذا بالفعل مع الفالل، ال ٱبىي الفعل من الفالل بوجهو، فهذه ا١بمىة من ٰبذؼ كيدؿ لىيو اآللم، 

أجل ىذا أشبو باآلحاد من الٍب من ا٤ببتدأ كا٣برب كا٤ببتدأ لكس الفالل،...كا١بمل األلم الٍب ليست لربا،ال ٚبىوا 
، فهذه ا١بمىة من أجل ىذا أيضا من أف تكوف من مبتدأ كلرب، كفعل كفالل، ال ٱبىي الفعل من الفالل بوجهو

أشبو باآلحاد من الٍب من ا٤ببتدأ كا٣برب، كا٤ببتدأ لكس الفالل، ...كا١بمل األلم الٍب ليست لرب، ال ٚبىوا أيضا 
 .2"األمم كالنهي كاالستخبار كالتمِب كالنداء ومن أف تكوف من مبتدأ كلرب كفعل كفالل كذلك ٫ب

 :بويوييم ا١بمىة إٔب لربية كإنشائية، رما يظهم ُب قوؿ سكمن لبلؿ ىذا القوؿ أليب لىي يتضح تقس 
كارتفع باالبتداء بعد ألف االستفهاـ رقولك : أ زيد ألوؾ إ٭با رفعتو لى  ما رفعت لىيو زيد ألوؾ غّب أٌف ذلك "

 .3"استخبار كىذا لرب
نصب ا٤بفاليل بإيقاع الفعل  كٓب يفصل النحاة ُب دراستهم لىجمىة لن دراستهم لؤلبواب النحوية فيها، فتأٌب داللة

فداللة ا١بمىة الفعىية لى  ا٢بدث ك٘بدده تستخىص من معا٘ب لناصمىا "لىيها ألهٌنا جاءت ُب سياؽ ٝبىة فعىية، 
حسب سياقها من داللة الزمن لىفعل كمكانو كتوريده، كرذا األمم من سياؽ ا١بمىة اال٠بية كأحواؿ ا٤ببتدأ كا٣برب 

 . 4"النواسخ مؤدية داللة الثبوت كاالستقمار فيها، كما يدلل لىيها من
فنجدىم ربطوا بْب معُب ا٤بفمد ككظيفتو كالَبريب كطميقة بناءه كمنو قولنا )زيد قاـ(، فاألصل ُب ا١بمىة )قاـ زيد( ، 

زيد، نقدـ )زيد( كراف القياـ لو ال و ُّدؼ اإللبار لن قياـ زيد، فإذا راف الغمض التأريد لى  أٌف الذم قاـ ى
كنولا كتمتيبها ُب  سة إجمائها تصميفا كإلمابا كبناءفالل ُب ا٢بالتْب فإدراؾ معا٘ب ا١بمىة ال يتم إاٌل بالدراو ّبه، كىغ

الكبلـ مؤدية كظيفة معينة ُب تىك ا١بمىة، ليتعدكه من بياف دالالت أجزائها إٔب بياف معناىا شامبل ُب الكبلـ 
بوابا مستقىة، كٓب يبوبوا تأليفهم ُب ضوء ىذه ا٤بعا٘ب، كإ٭ٌبا كضعوا أبواُّا إٌف النحاة ٓب يفمدكا ٥بذه ا٤بعا٘ب أ"حيث 

                                                           

ح الدين لبد ا السنكارم، مطبعة الفاسي نشم كزارة األكقاؼ ا٤بسائل ا٤بشكىة ا٤بعمكفة بالبغداديات، أبو لىي ا٢بسْب بن أٞبد، ٙبقي  صبل - 1
 .113ـ، ص1983كإحياء الَباث اإلسبلمي بغداد

 .520 – 519ا٤بصدر نفسو، ص - 2
 .129ص 2الكتاب، سيبويو، ج  - 3

 .330صـ(، 2006-ىػ1427/)1نظمية ا٤بعُب ُب الدراسات النحوية، رمٙب حسْب ناصح ا٣بالدم، دار الصفاء لماف ط  4-
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التمييز كغّبىا من ا٤بواقع اإللمابية الٍب ٙبتىها األ٠باء ُب ا١بمىة رما أهٌنم بٌوبوا رتبهم ُب ك ا٢باؿ ك لىفالل كا٤بفعوؿ 
ور الٍب ىيمنت لى  مناىجهم ُب غّبىا من األمأك اإللماب كالبناء أك ا٤بعموالت، أك ضوء فكمة الفالل، 

 .2"معمفة ا٤بعا٘ب األصىية لكل أسىوب كما ٚبمج إليو من أغماض ببلغية تدرؾ من السياؽ"حيث أٌف  ،1"التبويب
-كمن حمكؼ القسم" كمن النحاة من فضىوا ُب ذرم ىذه األساليب مطىقْب لىيها اسم ا٤بعا٘ب، حيث قاؿ ا٤بربد:

، رما 3" ما رأيت راليـو قط...كقد تقع التاء ُب معُب التعجب :ولكقـز كذلك ا تقع معُب التعجب البلإال أهن
الىم أف ىذه األ٠باء الٍب تذرمىا لك إ٭با دلىها معُب القسم ٤بعاف " قاؿ ُب باب األ٠باء الٍب تؤدم معُب القسم

كاستخبار كرغبة، ثبلثة ال  أمم كلرب :أربعة" :، كُب باب ا٤بعا٘ب دائما قاؿ ابن قتيبة أف الكبلـ4"تشتمل لىيها
، كذرم 5"ا٣برب يدلىها الصدؽ كالكذب كىي األمم كاالستخبار كالمغبة، ككاحد يدلىو الصدؽ كالكذب كىو

فارس ُب باب معمفة أقساـ ا٤بعا٘ب ُب ابن رما ذرم ،  6"أمم كهني كلرب كاستخبار" ثعىب أف قوالد الشعم أربع
 ىوك الدلاء كالطىب  ىوك ستفهاـ كالنداء عا٘ب كىي ا٣برب كاالستخبار كاالُب ا٤ب الكبلـ ينقسم أربعةقولو: " الكبلـ

 :8كلىيو فقد قسم العىماء معا٘ب ا١بمىة العمبية إٔب قسمْب رئيسْب ٮبا، 7"األمم كالنهي
فيو، كالصدؽ لرب  ٖببلؼ ما ىو ءا٣برب لن الشي رذب، فالكذب ىو ربلـ ٯبوز فيو صدؽ أك" كىو /الخبر:1

أما أىل الىغة فبل يقولوف ُب ا٣برب أرثم : "، أما لن ابن فارس ُب توضيحو ٤بفهـو ا٣برب فيقوؿ9"بو ىو٨بربه لى  ما 
 تكذيبو كىو العىم كأىل النظم يقولوف ا٣برب ما جاز تصدي  قائىو أك أرثم من أنو إلبلـ كتقوؿ ألربتو كا٣برب ىو
، كقائم زيد رم يكوف كاجبا كحائزا يدقاـ ز  :دائم ٫بو مستقبل أك إفادة ا٤بخاطب أمما ُب ماض من زماف أك

، كا٣برب يذرم ُب الكبلـ لغاية 10"فالواجب قولنا النار ٧بَبقة كا١بائز قولنا لقي زيد لمما، كا٤بمتنع قولنا ٞبىت ا١ببل
يقصد ُّا ا٤بتكىم، كالغمض منو ال يقتصم لى  إفادة ا٤بخاطب ٕبكم بل يتعداه ألغماض ٲبكن تىخيصها ُب قوؿ 

                                                           

 .365، صنظمية ا٤بعُب ُب الدراسات النحوية، رمٙب حسْب ناصح ا٣بالدم - 1
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٤بعا٘ب الٍب ٰبتمىها لفظ ا٣برب رثمة فمنها التعجب ٫بوما أحسن زيدا، التمِب ٫بو رددتك لندنا كاإلنكار  ابن فارس)كا
قولو  كالنهي ٫بو ،1﴾كىاٍلميطىلَّقىاتي يػىتػىرىبٍَّصنى ﴿: قولو جل ثناؤه مالو لىي ح ، كالنفي ال بأس لىيك كاألمم ٫بو

قولو  لفا ا لنو، كالولد ٫بو كالدلاء ٫بو .)سبحاف ا(: عظيم ٫بوكالت 2﴾ال يىمىسُّوي ًإال اٍلميطىهَّريكفى ﴿: تعأب
كرٗبا راف ، 4﴾ذيٍؽ ًإنَّكى أىٍنتى اٍلعىزًيزي اٍلكىرًيمي ﴿: قولو تعأب كالوليد ٫بو، 3﴾سىنيرًيًهٍم آيىاتًنىا ًفي اآلفىاؽً ﴿: تعأب

اًب قىًليبل ًإنَّكيٍم عىاًئديكفى ًإنَّا كىاًشفيوا ا﴿: قولو تعأب الىفظ لربا كا٤بعُب شمط كجزاء ٫بو ، فظاىمه لرب كا٤بعُب 5﴾ٍلعىذى
تبكو كقد جاء ُب الشهم  فهو، 6﴾الطَّبلؽي مىرَّتىافً ﴿: كا٤بعُب إف نكشف لنكم العذاب تعودكا، كمثىو قولو تعأب

 :جميما يهجو كقاسا لم
 أ٘ب األغم كأ٘ب زىمة اليمن   *أبىغ جميما كأبىغ من يبىغو   

 قاؿ جميما مبكيا:
 من حاه مولظة يا زىمة اليمنة  * من ُب كسـو ُّا   أٓب

ًإيَّاؾى ﴿: كيكوف الىفظ لربا كا٤بعُب دلاء كطىب كقد مم ُب ا١بمىة ك٫بوه قولو تعأب ًإيَّاؾى نػىٍعبيدي كى
ـى يػىٍغًفري اللَّوي ال تػىٍثرًيبى عىلىٍيكيمي اٍليػىوٍ ﴿: ...كيقوؿ القائل استغفم ا كا٤بعُب الىهم اغفم كقاؿ جل ثناؤه7﴾نىٍستىًعيني 

 :9كيقوؿ الشالم، 8﴾لىكيمٍ 
 رب العباد إليو الوجو كالعمل  *استغفم ا ذنبا لست ٧بصية  

 كمن أىم الدالالت التي يتضمنها الخبر ىي:
ما ال يقتصم لى  ا٣برب بل يظهم ُب النهي كالقسم بدلوؿ النوف ا٤بؤردة كأفعاؿ ىذه ا٤بعا٘ب، " كىوالتأكيد: -1

إلادة ا٤بعُب بىفظ  أك .)لقيت لمما لمما(: إما بتكميم االسم ٫بو و ٛبكْب ا٤بعُب ُب نفس ا٤بخاطب كىوكا٤بماد ب

                                                           

  البقمة اآليةسورة  - 1
 .79سورة الواقعة اآلية - 2
 .53سورة فصىت اآلية - 3
 .19سورة الدلاف اآلية - 4
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 ،1"ممرت بدارؾ ٝبعاء كرنعاء( )جاء٘ب القـو أٝبعوف أك: كىذا الضمب الثا٘ب ٫بو )ممرت بزيد نفسو(: آلم ٫بو
)قاـ زيد : ـو رىهم( كلتثبيت كالتمكْب ٫بو)قاـ الق: جعل ابن حىب ما تكمر فيو الىفظ لئلحاطة كالعمـو ٫بو"ك

 كمن أبواب التوريد إف كأف كالـ.، 2"نفسو(
، 3﴾ألنٍػتيٍم أىشىدُّ رىٍىبىةن ًفي صيديكرًًىٍم ًمنى اللَّوً ﴿: قولو تعأب :إذ تدلل لى  االبتداء كا٣برب مؤردة ٫بواالبتداء-2

االبتداء كالفظ ُّما  الـ القسم فهي ال قسم أكلشدة توريدىا يقدر بعض الناس ما قبىها قسما فيقوؿ ىي "كىي 
ألف ا٤بعُب إف زيدا منطى  زيد منطى  ": قاؿ سيبويو )إف كأف( . أما ُب4"كاحد كيظهم ا٤بعُب من لبلؿ قصد ا٤بتكىم

كإذا قىت ليس زيد بقائم فقد نابت " كتكوف داللة التوريد بزيادة ا٢بمكؼ ُب الكبلـ، 5"منطى  كإف دلىت توريدا
يقينا كإذا  فبنقضهم ميثاقهم فعىنا رذا حقا أك"، 6﴾فىًبمىا نػىٍقًضًهٍم ًميثىاقػىهيمٍ ﴿: ا كالبتة...قاؿ تعأبالباء لن حق

رما ،  7"قىت أمسكت با٢ببل نابت الباء أمسكتو مباشمة...كإذا قىت أرىت من الطعاـ نابت من لن بعض
فا٤بعُب راف ىنا " ،8﴾ٍن كىافى ًفي اٍلمىٍهًد صىًبيِّاكىٍيفى نيكىلّْمي مى ﴿: قولو تعأب تدلل راف زائد مؤردة الكبلـ ٫بو

 . 9"التوريد
)ضمب زيد ضمبا( كقاـ زيد قياما فبل فائدة فيو أرثم من تأريد : باستعماؿ ا٤بصدر ٫بو التأريد"رما يأٌب  

 يأٌب"، رما 10"الفعل رأف تقوؿ قاـ قم، ضمب ضمب، فاستقبحت العمب ىذا التوريد فبدلوا أحد الفظْب مصدرا
زيد معمكفا فيصّب ا٤بعمكؼ حاال بذرمؾ لىسامع إنساف ٔبهىو  ىو :٫بو ،11"٤بضموف ا١بمل مؤردة لعامىها أك ا٢باؿ
 .ا٢ب  بينا ىو فاالنطبلؽ يوضح زيد كال يؤرده ك٫بو" ،زيد منطىقا( )ىو :ظننتو رذلك فأثبتو كال ٯبوز قولنا أك

                                                           

 .21-19ص 2األصوؿ ُب النحو، ابن السماج، ج - 1
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 .ـ(1969-ق1389بعة ا٥بامشية دمش )البلمات، الزجاجي، ٙبقي  مازف ا٤ببارؾ، مط - 4
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 .155سورة النساء اآلية - 6
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 .61اإليضاح ُب لىل النحو، الزجاجي، ص - 10
 .740ص 2معا٘ب النحو، فاضل الساممائي، ج - 11



 بيالتنوعات الداللية للصوائت في المستوى األسلو                          :لفصل الثالثا

618 

 

ٍيًن اثٍػنػىٍينً ﴿ :قولو تعأب ٫بواستعماالهتا  ُب بعضة كمثل ا٢باؿ تأٌب الصفة مؤرد، 1"لتوضيح ا٢ب  كتأريده            ًإلىهى
 .3﴾فىًإذىا نيًفخى ًفي الصُّوًر نػىٍفخىةه كىاًحدىةه ﴿: كقولو تعأب ،2﴾
 :/ النفي كاإلثبات2

منفيا كيعمؼ النفي بأدكات أحصاىا النحاة كيكوف النفي لى  لدة جوانب  الكبلـ من أف يكوف مثبتا أك ال ٱبىو
 منها:

 اإذ"ك، 4"ال تعمل ُب نكمة )ال( شخص بعينو ؼ يماد بو نفي ا١بنس فبل يقصد بو شخص أك"ك النفي العاـ:-أ
 .5"قىت ال رجل ُب الدار ٓب تقصد رجبل بعينو إ٭با نفيت لن الدار صغّب ىذا ا١بنس كربّبه

 ما أتا٘ب رجل كىو نس ٫بوالشخص الواحد كليس ا١ب الواحد أك ءالداللة لن نفي الشي": كىي نفي الوحدة-ب
فيكوف ُب ا١بواب معنيْب نفي ، 6"أرثم كبذلك تقع ا٤بعمفة جواب ىل أتا٘ب رجل كيصح القوؿ بل رجبلف أك

 :7ا١بنس كنفي الوحدة كقد زلموا أف العامىة لمل ليس ال تكوف إال نافية لىوحدة ال غّب فمد ابن ىشاـ قائبل
 ر ٩با قضي ا كاقياكال كز   *تعز فبل شيئ لى  األرض باقيا  

كٙبمل لىيو أرثم أدكات النفي الٍب تنفي ا٢بدث رما تنفي الزمن ُب األفعاؿ  حدكث:منفي الحدث من ال-ج
ٓب كىي نفي لىفعل ككقولها لى  ا٤بستقبل...كمن ىذه : "كا١بمل، كقد أكضح ا٤بربد دالالت بعض منها قائبل

يفعل جاز أف ٚبربه لن فعل ُب  يستفعل ألنك إذا قىت ىو ولك:كإ٭با تقع لى  األفعاؿ نافية فيو لق ا٢بمكؼ)لن(
ككضعها من الكبلـ النفي فإذا كقفت لى  فعل نفتو مستقببل ال يقـو زيد كح  نفيها ٤با كقع  )ال( ا٢باؿ... كمنها

 .8"موجبا بالقسم رقولك ليقومن زيد...
ربىا ا٠بي زماف حيث قاؿ وف ا٠بها كل(: كىي أداة تعمل ليس فمن شمكط لمىها أف يكنفي الزمن نحو)الت-د

 .9"زيدت التاء لى  الـ كلصت بنفي األحياف: "الز٨بشمم
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قاؿ سيبويو كالىم  ك)إف( )ٓب( أك )ما( معُب كأبمز حاالتو البلـ لى  روف ناقص ماض لفظا أك تأكيد النفي:-ق
ىنا ٗبنزلة الفعل ُب قولك إياؾ  أف البلـ قد ٘بيء ُب موضع ال ٯبوز فيو اإلظهار كذلك ما راف ليفعل فصارت أف

كزيد كرأنك إذا مثىت قىت ما راف زيد ألف يفعل أم ما راف زيد ٥بذا الفعل فهذا ٗبنزلتو كدلل فيو معُب 
، 1نفي)راف سيفعل( فإذا قىت ما راف ليفعل رما راف لن يفعل نفيا ليستفعل كصارت بدال من الىفظ ب أف(

، 3﴾لىٍم يىكيًن اللَّوي لًيػىٍغًفرى لىهيمٍ ﴿: كقولو تعأب، 2﴾للَّوي لًييٍطًلعىكيٍم عىلىى اٍلغىٍيبً كىمىا كىافى ا﴿: ذلك قولو تعأب ك٫بو
تسم  ىذه البلـ ببلـ ا١بحود، ٤ببلـز منها لىجحود أم النفي كيمل الكوفيوف أف أصل ما راف ليفعل زيادة الـ "ك

مؤرد غّب جار لكنو ناصب، أما لند البصميْب  لتقوية النفي رما أدلىت الباء ُب ما زيد بقائم( فهي حمؼ زائد
 لنفي القصد أم أبىغ من نفي الفعل ٫بو: فهو

 ؿ لسن يب بأمّبذإف العوا  *  يا لاذالٌب ال تمدف مبلمٍب
أبىغ من )ال تىمنِب( ألنو هني لن السبب كلى  ىذا فهي لندىم حمؼ جم معد متعى  ٖبرب راف اذكؼ 

 .4")أف مضممة كجوبا(ػكالنصب ب
: من الدالالت الٍب تظهم ُب الكبلـ ا٤بنطوؽ القصم كيعرب لنو بصيغ ٨بتىفة)إ٭با( كالقصم باالستثناء القصر-3

: قولو تعأب كيكوف بتقدٙب ما حقو التألّب ٫بو ،5﴾ًإٍف أىٍنتى ًإال نىًذيره ﴿: ٫بو)ما ٧بمد إال رسوؿ( كقولو تعأب
ًإيَّاؾى نىٍستىًعيني ﴿ كمن العىماء من جعل إ٭با  7"أقبل ٧بمد ال لالد يكوف ٕبمؼ العطف ٫بو"ك، 6﴾ًإيَّاؾى نػىٍعبيدي كى

كربط ، 9"8﴾ًإنَّمىا اللَّوي ًإلىوه ﴿: غّب أف ىذا المأم ينفي من لبلؿ قولو تعأب. )إ٭با أنا بشم(: ٗبعُب التحقّب ٫بو
سم ُب أف تدلل اال  فهوسم ٗبنزلتو قبل أف تىح  إالفأما الوجو الذم يكوف فيو اال. "سيبويو القصم باالستثناء

إ٭با احتجت إٔب النفي كاالستثناء ألنك إذا " :٤بربد كجو القصم االستثناء قائبل، كأظهم ا10"تنفي لنو حاسواه ءشي
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غّب أف  .1"يد نفيت اَّيء رىو إال ٦بييوقىت جاء٘ب زيد ٯبوز أف يكوف معو غّبه فإذا قىت ما جاء٘ب إال ز 
ـى رىبّْيى اٍلفىوىاًحشى مىا ﴿: لى  قولو تعأب امعتمد ،بْب إ٭با كالنفي كإالا١بمجا٘ب ٓب يواف  لدـ التفمي   قيٍل ًإنَّمىا حىرَّ

هىا كىمىا بىطىنى   ءمعُب الشي ءفا٤بعُب ما حـم ريب إال الفواحش موضعا كجود الفمؽ بْب أف يكوف الشي"، 2﴾ظىهىرى ًمنػٍ
: ك)إال( يصىح فيو إ٭با كمنو قولو تعأب )ما( لى  اإلطبلؽ فىيس رل ما يصىح فيو ءالشي ءكبْب أف يكوف شي

فمن ا٤بزيد ال تكوف إال لىنفي فىوراف ا٤بعُب متساريا لكاف ينبغي أف يكوف ُب إ٭با من  ،3﴾كىمىا ًمٍن ًإلىوو ًإال اللَّوي ﴿
 .4"النفي مثل ما يكوف ُب ما كإال

فالكبلـ لائد ٤بعُب النفي أم " .ذاناب()شم أىم : يكوف القصم بتقدٙب ما حقو التألّب راالبتداء بالنكمة ٫بو 
 .5"ما أىم ذاناب إال شم كىذه الصيغة أشد توريدا من قولك أىم ذاناب شم فتكوف طمفا من اإللبار غّب مؤرد

: كٓب يفمد النحاة بابا لئلنشاء كٓب يمد ىذا ا٤بصطىح  ُب دراساهتم بل ذرمكا ا٤بعا٘ب ٙبت غير الخبر)اإلنشاء(-2
، كيضم معا٘ب رثّبة منها األمم كالنهي كالعمض كالتخصيص كالتمِب كالَبجي فكانت ىذه غّب لرب اسم ما ىو

ا٤بعا٘ب كاضحة من لبلؿ أيضا فهم األبواب النحوية ُب ا١بمل كالَباتيب النحوية ُب حْب أف النحاة ادثْب جعىوا 
 تتضمنها ا١بمل ذات الداللة غّب ، كمن أىم ا٤بعا٘ب الٍباإلنشاء الطىيب كاإلنشاء غّب الطىيب اإلنشاء قسمْب:
 ا٣بربية ما يىي:

 :اإلنشاء الطلبي-1
كظهمت ىذه ا٤بعا٘ب أبواب ٨بتىفة منها فعل األمم كالفعل ا٤بضارع ا٤بقَبف ببلـ  ،6"األمم كالنهي كٮبا ٗبعُب الطىب"-

ؽ ببل ا٤بضارع ا٤بسبو  ببلـ األمم كأ٠باء األفعاؿ الدالة لى  األمم كا٤بصادر الدالة لى  األمم أما النهي ففي باب
األمم لند العمب ما إذا ٓب يفعىو ا٤بأمور بو ٠بي ا٤بأمور لاصيا كيكوف بىفظ أفعل : "الناىية، إذ يقوؿ ابن فارس

 .8﴾كىأىًقيميوا الصَّبلةى ﴿: قولو تعأب ٫بو ،7"كليفعل

                                                           

 ا٤بربد، صا٤بقتضب،  -1
 .33سورة األلماؼ اآلية - 2
 .95سورة ص اآلية - 3
 .315-314دالئل اإللجاز، ا١بمجا٘ب، ص - 4
 .319ص 1ا٣بصائص، ابن حِب، ج - 5
 .975ص 2ا٤بوفقي، ابن ريساف، ٙبقي  لبد ا٢بسْب الفتىي، ا٤بنشورة ُب ٦بىة ا٤بورد، ج - 6
 .184الصاحيب، ابن فارس، ص - 7
 .43يةسورة البقمة اآل - 8
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ثة أكجو كالطىب لى  ثبلثة أكجو كجعل النحاة األمم لى  ثبل "،1﴾كىٍليىٍحكيٍم أىٍىلي اإلٍنًجيلً ﴿: قولو تعأب ك٫بو 
 فمنو أمم كمسألة دلاء.

جـم ٯبمعو الطىب إال أنو فمؽ  ىو"دكنك كا٤بسألة ٤بن أنت دكنو كالدلاء  تبارؾ كتعأب...ك فاألمم ٤بن ىو
: قولو تعأبكالشاىد  ،2"األمّب كدلوت ا كسألتو أيضا جائزا ء اللتبلفو فقيل أممت غبلمي كسأؿباأل٠با

حاؿ األمم ُب كجوبو كغّب كجوبو فمن أمم لادمو  قد ٝبع بْب األمم كالنفي كىو"ك ،3﴾ٍسأىليوا اللَّوى ًمٍن فىٍضًلوً كىا﴿
لاص ال فمؽ ُب ذلك لندىم بْب األمم  لاص كمن هن  لادمو لن الكبلـ نتكىم فهو سقيو ماء فىم يفعل فهو

 مخاطب بصيغة فعل األمم، كالثا٘ب موجو لىغائب أككميز النحاة بْب نولْب من األمم األكؿ موجو لى. 4"كالنهي
فما راف ٦بز كما فإ٭با جزمو بعامل مدلل لىيو : "كُب ىذا قاؿ ا٤بربد ،ا٤بتكىم يؤدل بفعل مضارع مقَبف ببلـ األمم

البلـ كذلك قولك: ليقدـ زيد ليذىب لبد ا كتقوؿ زر٘ب كألزرؾ فتدلل البلـ ألف األمم لك...  فالبلـز ىو
فهذا ٦بزـك جزمتو البلـ...ألف ا٤بأمور ، 5﴾فىًبذىًلكى فػىٍليػىٍفرىحيوا﴿: لن رسوؿ ا صى  ا لىيو كسىم أنو قمأ كيمكل
 .6"ٗبواجو

أ٠باء أفعاؿ األمم كمواضعها ُب الكبلـ األمم كالنهي منها ما يتعدل ا٤بأمور " ،كمن الصيغ الٍب ٙبمل داللة األمم-
مهل الَبيد أم ائتوا الَبيد حيث يقوؿ بعض  ركيد زيدا أم أركد زيدا ٫بو ٫بو إٔب مأمور بو كمنها ما ال يتعدل

منهي لنو قولك)مو  العمب حي لى  الصبلة، أم ائتوا الصبلة ك٩با ال يتعدل إٔب ا٤بأمور إال ا٤بنهي إٔب مأمور بو أك
 .7"مو كصو صو فا٤بأمور كا٤بنهي مضمماف ُب النية

لطفا باألطفاؿ أم ٗبعُب ألطف باألطفاؿ كقد ٚبمج ا٤بعا٘ب لن األمم  األمم ٫بوكقد تكوف ا٤بصادر حامىة لداللة -
 :8ػإٔب معاف غّب الطىب كتعمؼ بسياؽ الكبلـ كالقمائن ا٤بصاحبة ل

 ٫بو: ما مسها من نقب كال دبم       اغفم لو الىهم إف راف فجم داللة األمر على السؤاؿ. 
 

                                                           

 .57سورة ا٤بائدة اآلية - 1
 .110، 109ا٤بوقفي، ابن ريساف، ص - 2
 .32سورة النساء اآلية - 3
 .186الصاحيب، ابن فارس، ص - 4
 .58سورة يوسف اآلية - 5
 .131ص 2ا٤بقتضب، ا٤بربد، ج - 6
 .242-24ص 1الكتاب، سيبويو، ج - 7
 .186-184ص 1يماجع ا٤بصدر نفسو، ج - 8
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 تػَّعيوا فىسىٍوؼى تػىٍعلىميوفى ﴿ :قولو تعأب ٫بو داللة األمر على الوعيد  .1﴾فػىتىمى
 2﴾فىاٍقًض مىا أىٍنتى قىاضو ﴿: قولو تعأب باألمم ٫بو داللة األمر على االستسبلـ كالتسليم. 
 3﴾كيونيوا ًقرىدىةن خىاًسًئينى ﴿: قولو تعأب معُب ممتبط بالذات اإل٥بية ال غّب ٫بوداللة األمر على التكوين ك. 

 .4﴾فىانٍػتىًشريكا ًفي األٍرضً ﴿: و تعأبقول األمم ٗبعُب ندب ٫بو
 فيذيكفى ًإال ًبسيٍلطىافو ﴿: ُب قولو تعأب داللة األمر على التعبير  .5﴾فىانٍػفيذيكا ال تػىنػٍ
  6﴾أىٍسًمٍع ًبًهمٍ ﴿: قولو تعأب ٫بوداللة األمر على التعجب. 
 رن فبلنا( :داللة األمر على التمني نحو(. 
 7﴾كىأىًقيميوا الصَّبلةى ﴿: قولو تعأب ٫بو أمور اهلل داللة األمر على القياـ بواجب من. 
 قيٍل ميوتيوا ﴿: رقولك لشخص من بغيظك كمن بدائك كلن قولو تعأب  داللة األمر على التلهيف كالتحسير

 .8﴾ًبغىٍيًظكيمٍ 
ىيو ا١بمجا٘ب كمن أسمار كسحم الىغة العمبية قدرة ا٤بتكىم لى  التعبّب لن األلبار مستعمبل معُب األمم ما أطى  ل-

إال دليل لى  أف ا٤بتكىم قادر لى  إيضاح مقاصده كالتعبّب لن ا٤بعا٘ب ا٤بختزنة ُب ذىنو بأرثم  ٗبعُب ا٤بعُب، كما ىو
قيٍل مىٍن كىافى ًفي الضَّبللىًة فػىٍليىٍمديٍد لىوي ﴿: قولو تعأبمن أسىوب كمن دالالت األمم لى  ا٢برب ما يىي: 

 .10﴾أىٍسًمٍع ًبًهٍم كىأىٍبًصرٍ ﴿: المٞبن مدا. كرذلك قولو تعأب أم فسيمد لو ،9﴾الرٍَّحمىني 
 

                                                           

 .55اآلية سورة النحل- 1
 .72سورة طو اآلية - 2
 .65سورة البقمة اآلية  - 3
 .10سورة ا١بمعة اآلية - 4
 .4سورة المٞبن اآلية - 5
 .38سورة ممٙب اآلية - 6
 .43سورة البقمة اآلية - 7
 .119سورة آؿ لمماف اآلية - 8
 .75 اآلية ممٙبسورة  -9

 .38 اآلية ممٙبسورة  -10
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: ليقوؿ لز كجل )آمنوا( أم ٗبعُب، 1﴾تػيٍؤًمنيوفى بًاللًَّو كىرىسيوًلوً ﴿: قولو تعأب رما قد يؤدم أررب معُب األمم ٫بو-
 .3(2﴾يػىٍغًفٍر لىكيٍم ذينيوبىكيٍم كىييٍدًخٍلكيٍم جىنَّاتو ﴿
 .4"فالسامع يدرؾ أف ا٤بتكىم ال ٱبرب ا بل يسألو .رحم ا فبلنا :لطىب ُب قولنايأٌب ا٣برب ٗبعُب ا"ك-
صطىحاف بنفس ا٤بعُب ُب الدراسات السابقة رما قد فمؽ بينهما بعض كرد اال :االستخبار ستفهاـ أكاال -2

 ف االستخبار ىوستفهاـ طىب الفهم كاالستخبار طىب ا٣برب، كقاؿ ابن ليساف أاال" :كمنهم المما٘ب النحاة
حيث  .6"ستفهاـاال طىب لرب ما أما ليس لند ا٤بستخرب ىو" ،، كأضاؼ ابن فارس التبارا لبلستفهاـ5"ستفهاـاال

ة فهي أـ الباب كفيها كمن أبمز ا٢بمكؼ ا٥بمز  ،7"ستفهاـ كقسموىا إٔب حمكؼ كأ٠باءحيث درس النحاة أدكات اال
لنو إٔب غّبه كليس لبلستفهاـ ُب األصل غّبه كإ٭با تمروا  ستفهاـ الذم ال يزكؿألهنا حمؼ اال: "كفيها قاؿ سيبويو

لتباس أال تمل أنك تدلىها لى  من إذا ٛبت بصىتها رقولو من حيث أمنوا اال األلف ُب من كمٌب كىل، ك٫بو
ـٍ مىٍن يىٍأًتي آًمننا يػىٍوـى اٍلًقيىامىةً ﴿: تعأب ره أى فإ٭با ىي ٗبنزلة)قد( كلكنهم كنقوؿ أـ ىل ، 8﴾أىفىمىٍن يػيٍلقىى ًفي النَّاًر خىيػٍ

قد ميز النحاة بْب ا٥بمزة كباقي أدكات "، ك9"ستفهاـ إذ راف ىذا الكبلـ ال يقع إال ُب استفهاـتمروا ألف اال
 )طىب االستفهاـ( )طىب التصور( كالثا٘ب ستفهاـ األكؿ ىوستفهاـ لىكشف لن أسىوبْب من أساليب االاال

ناء أـ لسل، كٓب يقبح أزيد قاـ كأضمبت زيدا كىل لطىب التصدي  دبس ُب اإلأ أزيد قائم كالثا٘ب ٫بو فاألكؿ ٫بو
طىب التصور إٔب دالالت  ستفهاـ لن داللتو ُب طىب التصدي  أك، كقد ٱبمج اال10"ىل قاـ زيد فحسب ٫بو

كجل منزه ألمل إٔب معاف كىذا استناد إٔب النصوص القمآنية حيث كردت اآليات القمآنية بصيغ االستفهاـ كا لز 
 :11لن ا١بهل، كال يكوف طالب لئلفهاـ كاإللبار فكانت ىذه اآليات كجهْب

                                                           

 .10سورة الصف اآلية - 1
 .12رة الصف اآليةسو - 2
 .318-317ص 1ا٤بنصف، ابن جِب، ج- 3
 .132ص 2ا٤بقتضب، ا٤بربد، ج - 4
 .108ا٤بوفقي، ابن ريساف، ص- 5
 .181الصاحيب، ابن فارس، ص - 6
 .43، 41ص 1يماجع ا٤بقتضب، ا٤بربد، ج - 7
 .40سورة فصىت اآلية- 8
 .100-99ص 1الكتاب، سيبويو، ج - 9

 .156-153ـ، ص2/1932غة، ا٢بطيب القمكيِب، ضبط لبد المٞبن الربقوٌب، ا٤بكتبة التجارية الكربل مصم طالتىخيص ُب لىـو الببل - 10
 .420يماجع نظمية ا٤بعُب ُب الدراسات النحوية، رمٙب حسْب، ناصح ا٣بالدم، ص - 11
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 حكاية لما يتحدثوف بو أف يكوف الكبلـ نقبل لن ربلـ البشم فهو. 
 :أف يكوف استفهاما ٗبعاف ألمل غّب طىب األلبار كاإلفهاـ، كسنختصم ىذه ا٤بعا٘ب راآلٌب 
  ليس  توبيخ ٤بن ٓب يثبت لى  حاؿ فهو فهو" ممة كقيسيا ألمل أهتيميا ٫بوداللة االستفهاـ على التوبيخ

 .1"اسَبشادا لىفهم بل دلوة لىثبات لى  رأم
 فا٤ببلئكة ٓب تستفهم "، 2﴾قىاليوا أىتىٍجعىلي ًفيهىا مىٍن يػيٍفًسدي ًفيهىا﴿: قولو تعأب ٫بو داللة االستفهاـ على التقرير

كأنت تعىم أنو . )أطمبا( يأٌب لىداللة لىيها معاف ٫بو قد"، ك3"تستفهم رُّا بل ا٤بعُب اإلٯباب أم أنك ستفعل
 .4"أنو قد طمب لتوبيخو كتقمره كىذا ما ال ٯبوز بعد)ىل(

  اهلل ﴿: أم ما قىت ٥بم كقولو تعأب، 5﴾أىأىٍنتى قػيٍلتى لًلنَّاسً ﴿: قولو تعأب ٫بوداللة االستفهاـ على النفي
 .7"ٓب يأذف لكم :، أم6﴾أذف لكم

  ٍيمىنىةً ﴿: قولو تعأب ٫بوداللة على التعجب  .8﴾مىا أىٍصحىابي اٍلمى
 تضخيم لىعذاب الذم يستعجىونو، 9﴾مىاذىا يىٍستػىٍعًجلي ًمٍنوي اٍلميٍجرًميوفى ﴿: قولو تعأب ٫بو داللتو على التنظيم. 

 .يستعجىونو
 ا اٍلًكتىاًب ال يػيغىاًدري صىًغيرىةن كىال كىًبيرىةن ﴿: قولو تعأب ٫بو داللتو على النفخ  .10﴾مىاًؿ ىىذى
 ـٍ لىٍم تػيٍنًذٍرىيمٍ  ﴿: قولو تعأب ٫بو لتو على التسويةدال ٍرتػىهيٍم أى  .11﴾كىسىوىاءه عىلىٍيًهٍم أىأىٍنذى
 حيث ينكم ا ادلآت الناس 12﴾أىتػىقيوليوفى عىلىى اللًَّو مىا ال تػىٍعلىميوفى ﴿: قولو تعأب ٫بو داللتو على اإلنكار ،

 كرذُّم لى  ا.
                                                           

 .347الكتاب، سيبويو، ص - 1
 .5سورة البقمة اآلية - 2
 .35-12ـ، ص1/1962 التيمي، ٙبقي  ٧بمد فؤاد سمرْب، مكتبة ا٣با٪بي مصم ط٦باز القمآف، أبو لبيدة معمم ا٤بثُب - 3
 .176ص 3الكتاب، سيبويو، ج - 4
 .116سورة ا٤بائدة اآلية - 5
 .59سورة يونس اآلية - 6
 .269ص 3ا٣بصائص، ابن جِب، ج - 7
 .8سورة الواقعة اآلية - 8
 .50سورة يونس اآلية - 9

 .49سورة الكهف اآلية - 10
 .6ورة البقمة اآليةس - 11
 .28سورة األلماؼ اآلية - 12
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 ا ذلكىبل لّب  :٫بو داللتو على التخصيص. 
 كقد لىم ا أف أمم العص  قد لفي لى  ، 1﴾كىمىا تًٍلكى بًيىًميًنكى ﴿: قولو تعأب ٫بو داللتو على اإلفهاـ

 .موس  لىيو السبلـ فألىمو منها ما ٓب يعىم
 2﴾كىكىٍم ًمٍن قػىٍريىةو أىٍىلىٍكنىاىىا﴿ :قولو تعأب ٫بو داللتو على التكثير. 
 4﴾عىمَّ يػىتىسىاءىليوفى ﴿:تعأب قولو ٫بو ،3استخبار بمعنى التعجب. 
 كقد سب  اإلشارة إٔب داللة ، 5﴾أىتىٍجعىلي ًفيهىا مىٍن يػيٍفًسدي ًفيهىا﴿: قولو تعأب ٫بو داللتو على االسترشاد

 .)أ٘بعل فيها يفسد فيها( :التقميم، غّب أف ابن فارس رأل أف ا٤بعُب ىو
 معُب تبكيت : "ُب حْب قاؿ ابن فارس معنى النفين حِب فمأل اب ،﴾ أىأىٍنتى قػيٍلتى لًلنَّاسً  ﴿: كقولو تعأب

 .6"لىنصارل فيما ادلوا
كقد لصو النحاة بدراسات ٙبدثوا لن أبوابو كضمكب ا٤بنادل كحاالت اإللماب كالبناء فيو، كرذا  :النداء-3

لضم إذا راف مفمدا، فالتربه سيبويو أكؿ رل ربلـ كلكثمتو أجازكا تغيّبه كبناءه لى  ا" ،ا٤بعا٘ب الٍب ٱبمج إليها
إذا نصبت كنونت فإ٭با تقديمه يا "، ك7"كحذؼ التنوين منو كتمليصو كزيادة البلـ فيو بْب ا٤بضاؼ كا٤بضاؼ إليو

فالنداء طىب إقباؿ ا٤بخاطب إليك  .8"الذم لنيت كاحد ٩بن لو ىذا االسم فكل من أجابك من المجاؿ فهو
 الدالالت كىي:كيتفمع إٔب ٦بمولة من  .9لتصاص رذلككليس اال

داللة النداء لى  االلتصاص، فا٤بنادل ٨بتص من بْب أمتو ألممؾ كهنيك أك لربؾ، فااللتصاص أجمل لى   -
)أي ها الٌمجل( ك)أي تها العصابة أردت أف ٚبتص  :، فبقولك10حمؼ النداء ما أجمتو التسوية لى  حمؼ االستفهاـ

                                                           

 .10سورة طو اآلية - 1
 .1سورة األلماؼ اآلية - 2
 .183-181الصاحيب، ابن فارس، ص - 3
 .1سورة النبأ اآلية - 4
 .30سورة البقمة اآلية - 5
 .182الصاحيب، ابن فارس، ص - 6
 .112-111البلمات، الزجاجي، ص - 7
 .206-205ص 4ا٤بقتضب، ا٤بربد، ج - 8
 .299، 298ص 3ا٤بقتضب، ا٤بربد، ج 9-

 .232 ،231ص 1الكتاب، سيبويو، ج 10-
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، فأنت ٓب تدع العصابة لكنك التصصتها من 1لنا أيتها العصابة"ال تبهم، فأنت لست تنبو غّبؾ يعِب الىهم اغفم 
)إن ا معشم الصعاليك ال قوة بنا لى   :من غّبىا، رما ٚبتص ا٤بدلو، كمن معا٘ب االلتصاص )التعظيم( ٫بو

ا٤بمكءة( إذا صفمت األمم فهو ٗبنزلة تعظيم األمم، كقولنا " سبحانك ا العظيم"نصبو رنصب ما قبىو كفيو معُب 
 .2التعظيم"

 .3فيظهم ُب ا٤بنادل معُب "افعل بو" .)يالك فارسا( :داللة النداء لى  التعجب ٫بو -
 .4(يا لك راربا)ك (يا لزيد فارسا)كقد يسب  الـ التعجب ٕبمؼ النداء ٫بو  -
وت داللة داللة النداء لى  معُب التعجب كىو ما ييسم  بالندبة، كلبلمتو )يا( ك)كا(، كال ٯبوز حذفها ٤بد الص -

 .5"(معتصماه كا) :لى  الندبة ٫بو
داللة النداء لى  االستغاثة كفيو يكوف النداء مضاؼ إٔب ا٤بنادل ٕبمؼ إضافة داللة لى  االستغاثة كالتعجب  -

 :٫6بو قوؿ الٌشالم ا٤بهىهل
 يا لبكم ابن الفمار  *يا لبكم أنشم كٕب رىيبا  

 .7ستغيثا ُّمفاستغاث ببكم لنشم رىيبا كليدان كهتديدان م
رما كردت داللة النداء لى  التمِب كالَبجي كالعمض كالتحضيض، كىذا حسب معُب األداء ا٤بمتبطة بكل باب،   -

فذرم التمِب ُب مباحث جـز الفعل ا٤بضارع أك رفعو حْب كركده جوابان طىب التماد لى  اإللماب أرثم من ا٤بعُب 
 : 8 (كددت) كرمثاؿ لى  التمِب قوؿ ابن فارس من لبلؿ قوؿ

 ٗبا ُب ضمّب ا٢باجبية لآًبي  *   كددت كتعِب الودادة أنِب
 
 
 

                                                           

 .232ص 2جا٤بصدر نفسو،  -1
 .235ص 1ج ،الكتاب، سيبويو -2
 .235ص 2ج ،ا٤بصدر نفسو -3
 .73ص الزجاجي، البلمات، -4
 .268ص 4ا٤بقتضب، ا٤بربد، ج -5
 .2015،2016ص 2الكتاب، سيبويو، ج -6
 .ص نفسها فسو،ا٤بصدر ن -7
 .188صابن فارس، الصاحيب،  -8
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، كالتحضيض نقل سيبويو (لعٌل كلس )كداللة الَبجي ٗبعُب  .1كمن النحاة من التربه لئللبار فجاء لى  الوجهْب
تقارب معُب العمض  كٙبٌدث ابن فارس لن ،2يدؿ  لى  ٧بٌصىة تبيت (أال رجبل جزاه ا لّبا٫بو: )لن ا٣بىيل. 
 .3كالتحضيض

 :كىي ا٤بعا٘ب الٍب ال تكوف طىبا فهي معاف ال تفيد معُب الطىب رما ال تفيد اإللبار  اإلنشاء غير الطلبي
"فاإلنشاء إف ٓب يكن طىبا رأفعاؿ ا٤بقاربة كأفعاؿ ا٤بدح كالذـ، كصيغ العقود، كالقسم كرٌب ك٫بو ذلك...ألف  أرثم 

 ، كالتمد لى  دراستها لى  اإللماب كداللة السياؽ كمنها:4ٔب معُب اإلنشاء "ُب األصل ألبار نقىت إ
كييقصد ُّما ما يمد ُب الكبلـ رثّبا من مدح اإلنساف بصفة ٧بمودة، أك ذمػػو بصفة سيية  المدح كالذـ:. 1

ا باستعماؿ أفعاؿ جامدة أٮبها نعم كبيس، كحبذا كساء، حيث قاؿ ابن السماج "نعم كبيس كما راف  ُب معناٮبا إ٭ب 
يقع لىجنس، كٯبييا ف ٢بمد كذـ، كٮبا يشبهاف التعجب ُب ا٤بعُب كتمؾ التصمؼ كٮبا ٯبيياف لى  ضمبْب: فضمب 
، كالضمب الثا٘ب:  يمفع األ٠باء الظاىمة ا٤بعمفة باأللف لى  معُب ا١بنس ٍب  ييذرم بعد ذلك االسم امود أك ا٤بذمـو

فالل كتفسم بنكمة منصوبة، أما الظاىم فنحو قولك نعم المجل زيد، كبيس المجل  أف تضمم فيها ا٤بمفوع كىو اسم
ما فعبلف يمتفع ُّما فالىهما  .5لبد ا، كنعم الدار دارؾ، فارتفع المجل كالدار بػػ )نعم( ك)بيس( الهن 
و ثابتة الصيغة لن فأساس ىذا األسىوب توجيو ا٤بدح كالذـ إٔب جنس لاـ ال يماد بو كاحد بعينو، فجعىوا أفعال

، كأشار المضي إٔب داللة ىذه الصيغ لى  اإلنشاء ُب قولو "أن ك إذا 6صيغتها ا٤بتصمفة فجعىوا الفالل جنسا لاما
ا تنشئ ا٤بدح كٙبدثو ُّذا الىفظ كليس ا٤بدح موجودا ُب ا٣بارج ُب أحد األزمنة، مقصود  قىت )نعم المجل زيد( فإ٭ب 

وف لربا بل تقصد ُّذا الكبلـ مدحو لى  جودتو ا٢باصىة لارجا كلو راف ألبارا صمفا مطابقة الكبلـ إياه حٌٌب يك
لن جودتو لارجا لدلىو التصدي  كالتكذيب، فقوؿ األلمايب ٤بن بشمه ٗبولود كقاؿ لو نعم ا٤بولود كا ماىي بنعم 

ا١بودة اٌلٍب حكمت ٕبصو٥با ُب ا٣بارج ا٤بولود، ليس تكذيبا لو ُب ا٤بدح، إذ ال ٲبيكن تكذيبو فيو بل ىو إلبار بأف  
 .7ليست ٕباصىة فهو إنشاء

                                                           

 188صابن فارس، الصاحيب،  1-
 .308ص 2الكتاب، سيبويو، ج 2-

 .188 ،187ص، الصاحيب، ابن فارس -3
 .65لبد ا األفندم القمٲبي، صٙبقي  ٨بتصم ا٤بعا٘ب، ا سعد الدين بن مسعود لتفتزا٘ب ،  -4
 .114، 111ص 1األصوؿ ُب النحو، ابن السماج، ج -5

 .175ص 1ا٤بقتضب، ا٤بربد، ج 6-
 .290، 289ص 2م، جذبااسَب شمح الكافية، المضي األ -7
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: كيمد لى  صيغ كألفاظ رثّبة كمن الَباريب ا٤بنقولة ٗبعُب التعجب ) دره فارسا(، كسبحاف ا، التعجب. 2
التعجب كحسبك بزيد رجبل كمن رجل، كيله أمو رجبل كمن رجل(، كُب ىذا قاؿ الزجاجي: " در ؾ إف  ىذه الـ 

كإف راف دلاء لىمخاطب بو، أك ا٤بخرب لنو قو٥بم  در ه، كقالوا معناه رثم ا لّبه، كالدٌر: الىنب...فهو يكثم 
، كقد لٌصو العىماء بصيغٍب )ما أفعىو( ك)أفعل بو( 1بكثمة الغنم كا٤بواشي، كقاؿ بعضهم  ر ؾ: أم  ما تأٌب بو"

 .2لتهما لى  التعجب، كلمكجو لن داللة ا٣برب"جالىْب منهما بابا درسوا فيو دال
كيكوف التعجب ٩بٌا كقع كثبت، ليس ٩بٌا ٲبيكن أف يكوف، كٲبكن أف ال يكوف كمن ضمكب التعجب، ) يا زيد أرـم 

 .4، كا٤بعُب ما أ٠بعهم كأبصمىم، كما أرممو3بعممك( كقولو تعأب: "أى٠بًٍٍع ًًُّم كأىٍبًصٍم" 
لة )ما أحسن زيدان( فالتربىا بعضهم موصولة، كقالوا موصوفة، كالتربىا آلمكف كقد التىف النحاة ُب دال

كمنهم من التربىا استفهامية تتضمن معُب . 5استفهامية مشوبة بتعجب، كرأل بعضهم أهٌنا تاٌمة ٗبعُب شيء
٤بتعجب لن فيسأؿ ا (ما ىذا ا١بماؿ) :التعجب ألف  أبىغ أساليب التعجب ىو ما راف منقوال لن استفهاـ ٫بو

 سبب ا٢بسن إشارة إٔب أف  لىحسن أسبابان رثّبة تستدلي السؤاؿ كىذا أمم معنوم.
ا ٗبعُب االستفهاـ ال ٙبتاج إٔب تقديم ٧بذكؼ، كٗبعُب ا٤بوصولة كالنكمة ا٤بوصولة ٙبتاج إٔب تقديم ا٣برب  كاآللم كألهن 

ابن السماج لفظ أمم ُب قطع ألفو كإسكاف  ، أٌما لن صيغة )أفعل بو( فالتربه6أم شيء لظيم كىو أمم صنالي
أقول ) :٫بو (صار ذا رذا)أم  (أفعل)، كجعىوه من باب 8، كجعىو الفماء فعل أمم لفظا كمعُب7آلمه

كأقطف(.فمعُب ) أرـم بزيد(: أرـم زيدان أم )صار ذا رمامة( ك)أ٠بع بو(: صار ذا ٠بع لبلؼ الوصف بالصمم 
ْب الترب البصميوف داللة ىذه الصيغة لى  التعجب ألف  ا٤بتكىم ال يأمم ، ُب ح9صم بكم لمي() :كالعمي ٫بو

 .10ا٤بخاطب بل يتعجب منو، لذا تعترب داللة ىذه الصيغة داللة تعجب

                                                           

 .74البلمات، الزجاجي، ص -1
 .98ص 1، جاألصوؿ ُب النحو، ابن السماج -2

 .38اآلية ممٙبسورة  3-
 .101ص 1ج، األصوؿ ُب النحو، ابن السماج -4
 .225ص 2شمح ابن لقيل لى  ألفية بن مالك، ج -5
 .86، 85، صـ(1959 -ق1328)السنة امدية  بعةمط األساليب اإلنشائية ُب النحو العميب، لبد السبلـ ٧بمد ىاركف، -6
 .101ص 1األصوؿ ُب النحو، ابن السماج، ج -7
 .63ص 1ىػػ، ج1359دائمة ا٤بعارؼ العثمانية حيد آباد الدرن بعةاألشباه كالنظائم، السيوطي، مط -8
 .137ص كىية، ا٤بعمكفة بالبغدادية، أبو لىي حسْب بن أٞبد،ا٤بسائل الش -9

 .417نظمية ا٤بعُب ُب الدراسات النحوية، رمٙب حسْب ناص ا٣بالدم، ص 10-
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ٚبمج الداللة ُب صيغٍب التعجب لن ىذا ا٤بعُب ُب القمآف الكمٙب، فهو منزه لن أف تكوف متعجبا ٫بو قولو تعأب:  -
 .2أم شيء أصاُّم لى  النار فداللة التعجب دٌلت لى  التقميم كالتوبيخ ، ٗبعُب1﴾عىلىى النَّارً فىمىا أىٍصبػىرىىيٍم ﴿
: كىو اليمْب يأٌب ُب الكبلـ إذ راف ا٤بخاطب شالا كنارما فيأٌب جواب القسم مصحوبا بنوف التوريد، القسم. 3

ىة من ا١بمل الٍب ىي إلبار، جاءت لى  ما كالـ التوريد، فػػ)القسم ٝبىة يؤرد ُّا ا٢برب، ك٤بٌا راف ُب األصل ٝب
ا ال تستقل بأنفسها، حٌٌب  جاءت لىيو ألواهتا، من روهنا ممة ٝبىة من فعل كفالل كألمل من مبتدأ كلرب، إال  أهن 
ا كإف رانت ٝبىة لمجت لن أحكاـ ا١بمل من  تتبع ٗبا يقسم لىيو، كنظّبىا من ا١بمل الشمط ُب اَّازاة، ُب أهن 

)أحىف با(، كرثّبا ما ٰبذؼ  :ا تفيد حٌٌب ينضم ٥با ا١بزاء، فا١بمىة الٍب من فعل كفالل ُب القسم قو٥بمجهة أهن
، كلى  لهد ا كأٲبن ا، كىذه األقساـ (ال لممؾ ألفعىن  ) :أحىف لىعىم بو....كاٌلٍب من ا٤ببتدأ كا٣برب قو٥بم

. كالباء الٍب (أٲبن ألفعىن  )، ك(ا ال يقـو)، ك(ا إف  زيدا منطى ك ) :تتىق  بالبلـ كبػ )إٍف كببل كٗبا(، كذلك قولك
أضافت ا٢بىف إٔب اىوؼ بو، ُب قو٥بم: أحىف با قد تبٌدؿ منها الواك، فيقاؿ: كا، كتبٌدؿ من الواك كالتاء كُب 

 .3القمآف، كتا ألريدف  أصنامكم
ا تنصب لى  معاف    رثّبة، منها الداللة لى  ا٢باؿ كاالستقباؿ كالشمط.كمباحث القسم دقيقة ألهن 

كىتىاللًَّو ألًكيدىفَّ ﴿ الداللة لى  ا٤بستقبل إذا راف جواب القسم مثبتان مصدران ببلـ ٫بو قولو تعالػػ : -
 .5، فقد لزمتو النوف لتخىصو لبلستقباؿ4﴾أىٍصنىامىكيمٍ 

الستقباؿ أك اقَبانو بالظمؼ )األنا(، ٫بو كا ألقـو الداللة لى  ا٢باؿ إذا حل  ا٤بضارع من قمينة دالة لى  ا -
مىا  .كىاللٍَّيًل ًإذىا سىجىى. كىالضُّحىى﴿ اآلف، كالنفي بػػ)مػػا(، فهي تدلل لى  ا٤باضي لتقمبو من ا٢باؿ ٫بو قولو تعأب:

النٍَّجمي  .كىمىا أىٍدرىاؾى مىا الطَّاًرؽي  .اًرؽً كىالسَّمىاًء كىالطَّ ﴿٫بو قولو تعالػػ :  (إف)، أك نفي بػػ6﴾كىدَّعىكى رىبُّكى كىمىا قػىلىى
هىا حىاًفظه  .الثَّاًقبي   .7﴾ًإٍف كيلُّ نػىٍفسو لىمَّا عىلىيػٍ

                                                           

 .175اآلية البقمةسورة  1-
 .184، 183ص 4ا٤بقتضب، ا٤بربد، ج -2
، ـ(1969-ق1389مصم  فمىود، دار التأليفحسْب شاذٕب  قي لىي الفارسي، ٙب اإليضاح العضدم، أبو .57األنبياء اآليةسورة  -3
 .264، 263ص

 .57األنبياء اآلية سورة -4
 .97، 69ص 9شمح ا٤بفصل، ابن يعيش، ج -5
 .3، 1اآلية الضح سورة  -6
 .734ص 4الكشاؼ، الز٨بشمم، ج ، 4، 1 اآلية الطارؽ سورة -7



 بيالتنوعات الداللية للصوائت في المستوى األسلو                          :لفصل الثالثا

62: 

 

. كىشىاًىدو كىمىٍشهيودو  .كىاٍليػىٍوـً اٍلمىٍوعيودً  .كىالسَّمىاًء ذىاًت اٍلبػيريكجً ﴿داللة لى  ا٢بدث ا٤بام ٫بو قولو تعأب :  -
 .1﴾قيًتلى أىٍصحىابي األٍخديكدً 

ألفاظ العقود رثّبة ُب الىغة ،كىي إنشائية ال يدلىها الصدؽ كالكذب كفيها قاؿ المضي  . داللة صيغ العقود:4
شَبيت أٌما )بعت( اإلنشائي فإف  ا)كأرثم ما يستعمل ُب اإلنشاء اإليقالي من أمثىة الفعل، ىو ا٤باضي ٫بو بعت 

ُّذا الىفظ، كىذا الٌىفظ موجود لو، فىهذا قيل إف الكبلـ ال لارج لو نقصد مطابقتو، بل البيع ٰبصل ُب ا٢باؿ 
كالكذب لدـ مطابقتو لو،  اإلنشائي ال ٰبمل الصدؽ كالكذب، كذلك ألف معُب الصدؽ: مطابقة الكبلـ لىخارج،

 .2فإذا ٓب يكن ىناؾ لارج، فكيف تكوف ا٤بطابقة كلدمها
كقت الح ، كىذا يتعى  بالسياؽ، رما جاء ُب شمح كاألفعاؿ اإلنشائية إيقالية يقصد ُّا إيقاع مضموهنا ُب  

اإليقالية ٫بو بعت كطىقت فإف ا٤بتكىم ُّا ال ينظم إٔب كقت ٰبصل ُب مضموهنا بو مقصوده إيقاع "المضي 
مضموهنا، كىو كقت مناؼ لقصد كقت الوقوع، بل يعمؼ بالفعل ال من داللة الىفظ أف كقت التىفظ بىفظ 

، فهذه الصيغ دالل البناء تىتـز ا٤باضي فيسند إليها الفالل، فهي ممربة مع فالىها، 3"اإليقاع، كقت كقوع مضمونو
إنشاء حدث مسند "من كقت التىفظ بالفعل فهو  (ال)فالىها، كالقصد من ىذا الَبريب ضمكرة كقولو فيما بعد 

 .4"كىذا حإب، كليست ا٢باؿ من داللتو بل من ضمكرة كقولو (بعت)إٔب غّب ا٤بخاطب مثل 
رما قد يَبرب   . ككىبتك ىذه األرض( )التقت العبد، :الَباريب ا٤بتعدية إٔب مفعوؿ أك مفعولْب ٫بو كىي من 

)كىبت لك ىذه األرض، كبعت الثوب بعشمين، كبعتك الثوب  :معها ا١بار كاَّمكر، كرذا اسم اإلشارة، رقولك
 .نقدا(

حيث يشّب ا٤بسند فيها إٔب زمن ا٤باضي أك ا٢باؿ أك  ا١بمىة الفعىية الزمنية / الداللة الزمنية في الجملة الفعلية:5
)يقـو زيد(، )٪بح الطالب(، فدالل السياؽ تمبط لناصم ا١بمىة لتحديد الزمن ٙبديدان ٱبتىف لن  :ا٤بستقبل ٫بو

 .5ٙبديده من لبلؿ الفعل ا٤بفمد كحده
 كمن العوامل ادٌدة لىداللة الزمنيػػة ما يىي:

                                                           

غياث ٧بمد يابو، جامعة   الٌىغة العمبية كآداُّا،فهـو الدالٕب، رسالة درتوراه ُبا١بمىة اإلنشائية بْب الَبريب النحوم كا٤ب .4، 1اآلية الربكج سورة 1-
 .383، صـ2008/2009تشمين 

 .12، 11ص 4شمح الكافية، المضي، ج -2
 .40ص 2، جا٤بصدر نفسو -3
 ليس  البايب ا١بىي كشمراه، بعةمط ةعبلمة الشيخيس، دار إحياء الكتب العمبيالتوضيح، لالد األزىمم، كُّامشو حاشية لى شمح التصميح لى  -4
 .56ص 1ج
 .39، 38، صـ1/2002ط فة لمافالداللة الزمنية ُب ا١بمىة العمبية، لىي جابم ا٤بنصورم، دار العىمية الدكلية كدار الثقا -5
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صيغ ا٢بديثة ا٤بفمدة الٍب بدلو٥با السياؽ تؤدم ٙبديدان زمنيا قاطعا، فصيغة )فعل( : كىي الالصرفية الصيغ/ 1
 )أفعل( لىداللة لى  االستقباؿ. لىداللة لى  ا٤باضي، ك)يفعل( تفيد كقوع ا٢بدث ُب ا٢باؿ أك االستقباؿ، كصيغة

د أررب قسم من العبلقات : كتشكل لنصما مهما ُب نظاـ الصياغ لن طميقها يتحدٌ السياقية اللفظية القرائن/ 2
 :1الزمنية النحوية، بالنظم إٔب األكزاف الفعىية اٌلٍب قد تعطي ا١بمىة داللة زمنية معٌينة كتتمثل ُب

 الصفات كما نقل إٔب الفعل من األقساـ األلمل لىكىم را٤بصادر كا٣بوالف، كالنواسخ كا٢بمكؼ.. أ
 الظمكؼ الزمنية الٍب تقَبف با١بمل.. ب
، فداللتها لى  ما يستقبل من الزمن، 2﴾كىنيًفخى ًفي الصُّورً ﴿ : ٫بو قولو تعالػػ :وية كالتاريخيةالقرائن المعن/ 3

  فهو أمم ممتبط بيـو القيامة كا٤بدررات العقىية.
: كىي تعرب لن كقوع ا٢بدث ُب ا٤باضي الذم ال حدكد لو كلن زمن ماض يقمب من زمن 3/ ا١بمىة ا٤باضية1

كلن ا٢بدث ا٤بوغل ُب ا٤بضي، كالفميب  ،4﴾ٍد سىًمعى اللَّوي قػىٍوؿى الًَّتي تيجىاًدليكى ًفي زىٍكًجهىاقى ﴿ :ا٤بتكىم لقولو تعأب
 .5من ا٢باؿ، تفيد سمد أحداث ماضية، كامتداد ا٢بدث ا٤باضي إٔب ا٢باضم مازاؿ مابمح ...كىي أنواع

 فظية ٙبٌدد زمنو.ٝبىة ا٤باضي البسيط زمنو لاـ يستغمؽ ا٤باضي كىو مآب يىح  بقمينة بى -
 : 6ٝبىة ا٤باضي البعيد ا٤بنقطع كىي صيغة )راف، قد ، قد راف+ فعل( ٫بو قوؿ أيب ٛباـ -

 من قبىو ضمما لى  األقدار * قد راف بوأه ا٣بىيفة جانبا  
ؿ ٝبىة ا٤باضي ا٤بتجٌدد كىو ما ٰبدث ُب ا٤باضي ٘بٌدد كقولو ممات ُب ا٤باضي كينقطع انقطالان قميبان من ا٢با -
 )راف الطالب يدرس(. :٫بو
ٝبىة ا٤باضي ا٤بنتهي با٢باضم كىي صيغة تعرٌب لن كقوع حدث ُب زماف ا٤باضي قميب من ا٢باؿ )إف قىت قد  -

 . 7قاـ، التص بالقميب...(
ٝبىة ا٤باضي ا٤بتصل با٢باضم كىي بصيغة ) مازاؿ، ما فتئ ...+ يفعل( فتتقدـ األفعاؿ الناسخة لى  ا٤بضارع  -

 ربىا .فيسم  ل
                                                           

 كما بعدىا. 39صالداللة الزمنية ُب ا١بمىة العمبية، لىي جابم ا٤بنصورم،  1-
 .99اآلية الكهفسورة  -2

 .48. 45داللة الزمنية ُب ا١بمىة العمبية، لىي جابم ا٤بنصورم، صال 3-
 .1اآلية اَّادلةسورة  -4

 .51، 48الداللة الزمنية ُب ا١بمىة العمبية، لىي جابم ا٤بنصورم، ص 5-
 .49، صا٤بمجع نفسو 6-

 .172ص 1مغِب الىبيب، ابن ىشاـ، ج -7
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فتفيد االستممار إٔب ا٢باضم كرٌٗبا  (ظٌل، بات، أمس ، أضح ،...+ يفعلػ)_ ٝبىة ا٤باضي ا٤بستمم كىي ا٤ببتدئة ب
 ) أضح  ا٢ب   ينط (. :إٔب ا٤بستقبل ٫بو

ٝبىة ا٤باضي ا٤بقارب: كىي ما تبُب مع الصيغ ا٤بسالدة )راد، أكشك، أرمب( كتأٌب لىداللة لى  قمب  -
 أفعاؿ تدؿ  لى  حدث ٓب ٰبصل. كقوع ا٣برب، فهي

ٝبىة ا٤باضي الشمكلي كتبُب من األفعاؿ ا٤بسالدة )أنشأ، ألذ...( كاٌلٍب ٙبمل معُب الشمكع ُب حدث  -
 .1﴾فىطىًفقى مىٍسحنا﴿بدئ العمل بو، كمنو قولو تعأب: 

 ٝبىة ا٤باضي البعيد كىي دالة لى  زمن بعيد )راف فعل( رما تعرب لن ٝبىة الزمن ا٤باضي. -
 كتؤدم كظيفة األفعاؿ ُب ا١بمىة كداللتها لى  الزمن ا٤باضي: -
حيث  (،أنا راتب الٌمسالة) :اسم الفالل كىو يقـو مقاـ الفعل ا٤باضي ُب الداللة السياقية ُب الَباريب ٫بو. أ

)راف ٧بمد صى   و:)مازاؿ ا٤بطم ساقطا(، كاستممار ا٢بدث ٫ب :كقع مضافا كيكوف داؿ لى  ا٤باضي ا٤بستمم ٫بو
 . 2)راف لالد قائدا( ٫بو: كداللة ا٤باضي البعيد ا٤بنقطع .ا لىيو كسىم رسوال(

بػػ)اؿ( تأٌب  ااسم ا٤بفعوؿ: كىي صيغة تؤدم كظيفة الفعل ُب ا١بمىة فتدؿ  لى  الدكاـ ُب حاؿ اتصا٥ب. ب
قىة إٔب "...حيث يضاؼ ب، لداللتها لى  ا٢باؿ كاالستقباؿ إذا )نونت(، كإذا أضيفت دٌلت لى  ا٤باضي

 .3ممفولو.."
 كيعتمد اسم ا٤بفعوؿ كاسم الفالل ُب داللتهما لى  الزمن لى  القمائن الىفظية كا٤بعنوية كالتارٱبية.

: فزمن ا٢باؿ ال يعِب ٢بظات التكٌىم فقط، فهو يشتمل لى  جزء ا٤باضي، كجزء من 4الحالية الجملة. 2
.فعل يدؿ  لى  ا٢بدث من غّب شك، تقَبف داللتو لى  ".. ،ا٤بستقبل، كىو ما ييطى  لىيو األقدموف ا٤بضارع

حدث بداللتو لى  الزمن، كلكن داللتو لى  معُب الزمن داللة ممنة، فضفاضة ...قد ييفهم منو امتداد من ا٤باضي 
 .5إٔب ا٤بستقبل"

                                                           

 .33اآلية ص سورة 1-
 .64، 63، صا٤بمجع نفسو -2

 .264ص 3لنحو الواُب، لباس حسن، جا3- 
 .69الداللة الزمنية ُب ا١بمىة العمبية، جابم منصورم، ص 4-

 .75بغداد، ص سىماف األلظمي بعة٫بو التيسّب، لبد الستار ا١بوارم، مط -5
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مشاىد حالة  حضاره ُب الذىن حٌٌب رػن وكبو "يعربكف لن ا٤باضي كاآلٌب رما يعربكف لن الشيء ا٢باضم قصدا إل
نػىهيٍم يػىٍوـى اٍلًقيىامىةً ﴿ قولو تعأب: األلبار ٫بو ، كتعرٌب ٝبىة ا٢باؿ لن كقوع ا٢بدث ُب ا٢باضم 1﴾ًإفَّ رىبَّكى لىيىٍحكيمي بػىيػٍ

كلىتعبّب لن كقوع ا٢بدث رثّبان فهو يتكمر ُب الوقوع إٔب حد يقَبب من ا٢بقيقة  (أراؾ مفكمان ) :مستمما كاقعا ٫بو
٫بو قولو  ،، كلىتعبّب لن كقوع حدث يكوف مستقببل بالنسبة إٔب حدث كقع قبىو ُب ا٤باضي(لٌشمستشمؽ ا) :٫بو

بػّْري األٍمرى ﴿تعأب:  ، كحكاية ا٤بستقبل اض، كلىتعبّب لن حكاية كقعت ُب الزمن 2﴾ثيمَّ اٍستػىوىل عىلىى اٍلعىٍرًش ييدى
 :4كمن أنواع ا١بمىة ُب داللتها لى  ا٢باؿ كىي أنواع منها ،3﴾سيوؿي كىزيٍلزًليوا حىتَّى يػىقيوؿى الرَّ ﴿ ، يقوؿ تعأب:ا٤باضي

 زمن ا٢باؿ العادم اٌلذم يؤدل بصيغة ا٤بضارع الصمُب كاسم الفعل ا٤بضارع كاسم الفالل. -
كمنو ، فالبل الداللة لى  زمن ا٢باؿ ا٤بتجٌددة كىو يقع ممات ُب ا٢باضم، كتكوف صيغتو بػػ)يكوف+يفعل( -

هىاتى ﴿ قولو تعالػػ : هىا ًمنى الشَّاًىًدينى ﴿كقولو:  ،5﴾كيوفي لىوي جىنَّةه يىٍأكيلي ًمنػٍ  .6﴾كىنىكيوفى عىلىيػٍ
 زمن ا٢باؿ ا٤بتصل با٤بستقبل كيأٌب باألفعاؿ ا٤بسالدة الناسخة كما ٯبمم ٦بماىا، كصيغة )ما يزاؿ يفعل( -

 )ما زاؿ العىم يتوسع(. :٫بو
كتفيد ا٢باؿ ا٤بستمم إٔب ا٤بستقبل متصىة بو ٫بو قولو  يظل، ٲبسي، يضحي(،داللة زمن ا٢باؿ كيؤدم بػ) -

 .7﴾كىأىنَّكى ال تىٍظمىأي ًفيهىا كىال تىٍضحىى﴿ تعأب:
"كىنا البٌد من  ،داالن لى  الزمن كاالستقباؿاسم الفاعل كداللتو على الحاؿ كاالستقباؿ في السياؽ:  – 1 -2

 ،8تذرم القمينة فهو صاّب لىزمنْب، كأنت مصيب أيٌهما قدرت..." قمينة تعْب زمنو ا٢بإب أك االستقبإب، أم ا إذا ٓب
، كإذا ضمت لو قمينة فتكوف داللتو لى  (لالد قائم)كاألفضل تمجيح رونو لىحاؿ. كيستمم إٔب ا٤بستقبل ادكد 

، كٓب يقع "فإف جعىت اسم الفالل ُب معُب ما أت فيو، كٓب ينقطع، أك ما تفعىو بعد ،ا٢باؿ، أك االستقباؿ كا٢باؿ

                                                           

 .290ص 2معُب الىبيب، ابن ىشاـ، ج .124اآلية النحلسورة  -1
 .3اآلية يونسسورة  -2
 .71ص ،لىي جابم ا٤بنصورم الداللة الزمنية ُب ا١بمىة العمبية، .214البقمة اآلية سورة  -3
 .72 ،71ص ،الداللة الزمنية ُب ا١بمىة العمبية، لىي جابم ا٤بنصورم -4
 سورة اآلية -5

 .113اآلية ا٤بائدةسورة  6-
 .20اآلية البقمة سورة -7
 .238ص 3ج، النحو الواُب، لباس حسن -8



 بيالتنوعات الداللية للصوائت في المستوى األسلو                          :لفصل الثالثا

634 

 

فاسم الفالل يدؿًّ لى  ا٢باؿ  ،1جمل ٦بمل الفعل ا٤بضارع...زيد أرل طعامك اآلف...كزيد أرل طعامك غدا..."
 أك ا٤بستقبل القميب من ا٢باؿ ُب أغىب استعماالتو ُب سياؽ ا١بمل.

. كىي ال تعرٌب 2تطٌور: كتؤدم ٝبىة ا٤بستقبل لٌدة كظائف، فهي ٛبثل فكم اإلنساف العميب ا٤بالمستقبلية الجملة/ 3
ا تشمل رل ما يىف ىذا ا٤بستقبل كما ينقل إليو، كما ٯبمم ٦بماه كىي تأٌب  تعرٌب لن ا٤بستقبل ا٢بقيقي فقط، إ٭ب 

ا ىو ٗبنزلة الواقع ٫بو قولو تعالػػ :  فىاللَّوي يىٍحكيمي ﴿لىتعبّب لن حدث يقع ُب حٌيز االستقباؿ، كىو ٧بٌق  الوقوع فكأ٭ب 
نػىهيٍم يػىٍوـى  قولو  ، كلىتعبّب لن حدث ممشح لبلستقباؿ أك يتعٌْب ُب ا٤بستقبل سواء راف كقولو مؤرد ٫بو3﴾اٍلًقيىامىةً  بػىيػٍ
)أكد أف أراؾ(. كلىتعبّب لن حكاية حاؿ ا٤باضي اٌلذم   :. أك غّب مؤرد ٫بو4﴾كىبل سىٍوؼى تػىٍعلىميوفى ﴿ قولو تعأب:

ا اٍلًكتىاًب ال يػيغىاًدري صىًغيرىةن كىال كىًبيرىةن ًإال كىيػىقيوليوفى يىا كىيٍػلىتػىنى ﴿: تعأب راف قد حصل ٫بو قولو ا مىاًؿ ىىذى
أىٍف تػىقيوؿى نػىٍفسه يىا حىٍسرىتىا عىلىى مىا فػىرٍَّطتي ًفي جىٍنًب ﴿، لىتعبّب لن الولد كالوليد ٫بو قولػػو تعالػػ : 5﴾أىٍحصىاىىا

 .6﴾اللَّوً 
 .7كتعدد دالالت ٝبىة ا٤بستقبل إٔب لٌدة معاف

ستقبل البسيط كأداهتا ا٤بضارع الصمُب اَّمد كا٤بزيد، كزماهنا غّب ٧بٌدد قد يستغمؽ ا٤بستقبل رٌىو أك داللة ا٤ب -
 .8﴾فػىٍليىتػَّقيوا اللَّوى كىٍليػىقيوليوا قػىٍوال سىًديدنا﴿جزءان منو، ٫بو قولو تعأب: 

لو تعأب: )السْب( ٫بو قو  ٝبىة ا٤بستقبل القميب كىو مستقبل يقَبب من ا٢باؿ كأساسها األداة -
 .9﴾فىسىيػىٍعلىميوفى مىٍن أىٍضعىفي نىاًصرنا كىأىقىلُّ عىدىدنا﴿
 10﴾كىأىٍبًصٍرىيٍم فىسىٍوؼى يػيٍبًصريكفى ﴿سوؼ + يفعل( ٫بو قولو تعالػػ : ٝبىة ا٤بستقبل البعيد كصيغتها ) -

                                                           

 .149ص 4ج ا٤بقتضب، ا٤بربد، -1
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+ يفعل( سيظلكصيغتو ) –قميبا راف أك بعيدا  –ٝبىة ا٤بستقبل ا٤بستمم كتعِب كقوع ا٢بدث ُب ا٤بستقبل  -
 سيظل الطالب يثابم حٌٌب يصل(.) :كما ٯبمم ٦بماىا ٫بو

أم ا "ا١بمىة اال٠بية، فبل تشتمل لى  معُب الزمن فهي ٚبتص بوصف ا٤بسند إليو با٤بسند، كال تشّب إٔب  -
لن حدث، كال إٔب زمن، فإذا أردنا أف نضيف لنصمان زمنيان طارئان إٔب معُب ىذه ا١بمىة جينا باألدكات ا٤بنقولة 

األفعاؿ، كىي األفعاؿ الناسخة فأدلىناىا لى  ا١بمىة اال٠بية فيصبح كصف ا٤بسند إليو با٤بسند منظورا إليو من 
ا تقَبف بقمائن  –ا١بمىة اال٠بية  –فهي . 1كجهة نظم زمنية ألمل..." ال ٙبوم الفعل ا٤بؤدم الداللة الزمنية، غّب أهن 

الثبلثة، كرذلك بالنسبة لىداللة ا٤بكانية، لكنها تأٌب غالبا لالية بقمائن لارج اإلسناد لىداللة لى  الزمن كأبعاده 
 من ىذه القمائن معربة لن معاف متصورة ُب ذات ا٤بتكٌىم، فبل تؤدم داللة زمنية.

تعد الىغة مبلذا رل إنساف حيث أهٌنا كسيىة األنسب كاألمثل لىتعبّب لما ٱبتىج ُب نفسو  الداللة االجتماعية:
فالىغة ىي نتاج فكم مبدع قادر لى  التحىيل كاالستيعاب، جعل ٥با رموزا لرب لنها باأللفاظ كبِب كيدكر ُب ذىنو، 

من ألفاظها تماريب صارت نصوصا ٙبكمها لبلقات لغوية، مؤدية معاف ٨بتىفة تمتبط ٗبستويات لغوية مؤدية 
 الىغوية.دالالت صمفية ك٫بوية تنعكس ضمن سياقات زادت من إيضاح كتنويع ىذه الدالالت 

كالتبار انتاج الىغة يمتبط بقوالد صمفية كألمل ٫بوية ٙبكمها أبنية كقوالد كضعها لىماء الىغة القدماء كادثْب، 
فهي مىكة جودة بوجود أفماد اَّتمع الواحد، فبل ٲبكن فصىها لن اَّتمع كلدـ التبارىا ظاىمة اجتمالية، فهي مو 

ببييتو كإقىيمو كطبائعو ركائن بشمم، فهي أصوات استعمىت لىتواصل بْب أفماد  يتمتع ُّا الفمد تمتبط ارتباطا كثيقا
فمادهتا األصىية ٧بفوظة، كرابطتها الىغوية "اَّتمع البشمم، ٚبضع لتصميفات كتنولات كتىوينات صوتية مع ىذا 

 كمنها كاضحة مهما تبدمصونة ....إٌف لغتنا العمبية ٙبتفظ بثبات أصواهتا، كتبق  فيها ا٤بادة األصىية ا٤بشت  
 .2"مشتقاهتا الفملية متغّبة لنها

مكتوب، كيكوف أساسا لىتأثّب أك رما تعترب الىغة نظاـ من المموز الصوتية تقـو لى  لبلقة إنتاج ربلـ منطوؽ 
قارئا، فهي لمىية نقل بْب مؤثم كمتأثم لىتعبّب لن دالالت مقصودة، فهي أك لى  ا٤بتىقي سواء راف سامعا 

ٔب لىتعامل االجتمالي بْب أفماد اَّتمع الواحد، حيث التربت باقي اإلشارات كالمموز الٍب يعتمد لىيها ك ىة األالوسي
لة منو لزيادة الداللة لى  ا٤بعا٘ب ا٤بكبوتة ُب النص، حيث أهٌنا قائمة أساسا كتعتمد لى  النظاـ الىغوم اك اإلنساف ٧ب
صيب لىمتكىم كا١بهاز العصيب لىمخاطب كما الىغة إاٌل كسيىة ربط كأداة ارتباط غّب مباشم بْب ا١بهاز الع"إذ يعترب 

                                                           

 .193الىغة العمبية معناىا كمبناىا، ٛباـ حساف، ص 1-
 .105ـ، ص4/1978فقو الىغة، صبحي الصاّب، دار العىم لىمبليْب ط - 2
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كىذا ما يثبت أٌف الكبلـ البشمم لبارة لن رسائل يتىقاىا السامع فتكوف تفالبل  بْب ا١بهاز النطقي  .1"لىتعبّب
اإلنسا٘ب بصفة لامة من أفماد اَّتمع أك كا١بهاز السمعي الذم يؤدم إٔب إدراؾ ا٤بعا٘ب بْب أفماد اَّتمع الواحد، 

بْب ٦بتمعات أك لبلؿ إنتاج آالؼ الكىمات كا١بمل لتعرب لن لدد ال ٰبص  من ا٤بعا٘ب دالل اَّتمع الواحد، 
فأرثم الىغات تتعامل رل منها ٕبوإب ثبلثْب رمزا صوتيا، كتتعامل  " ،متمايزة التمادا لى  رموز صوتية ٧بددة العدد

، فواضح كٔببلء ضآلة 2"ا ال يزيد لن ٟبسْب رمزا صوتيا لكل لغة منها نصيبرل الىغات اإلنسانية ٦بتمعة ٗب
المموز الصوتية ا٤بستعمىة لىتعبّب بْب البشم مقارنة بالكم ا٥بائل من ا٤بعا٘ب الٍب يعربكف لنها أثناء لمىية التواصل 

٤بستعمىة كرذا نوع الصوائت بينهم، كرمثاؿ بسيط نستعمل لفظٍب )دافع( ك)دفاع(، فربغم التطاب  بْب الصوامت ا
إاٌل أف التنوع ُب تنسي  الصوائت أدل إٔب التبلؼ ا٤بعُب، فاإلنساف رائن اجتمالي بطبعو يعتمد ُب تعامىو مع 

مستقببل ٥با معتمدا لى  التجديد كالتوليد كلى  مفمدات أك غّبه من أفماد اَّتمع لى  رونو ممسبل لىتعابّب 
غّبه، كىذا اإلنساف بطبعو مياؿ لئلنتاج كاإلبداع، فيطمح إٔب التعبّب لن ا٤بقاصد  كتماريب ٛبكنو من التواصل مع

ا٤بخزكنة ُب ذىنو معتمدا لى  مفمدات قدٲبة ثابتة كفصيحة تارة، كٯبنح تارة ألمل إٔب استعماؿ مفمدات ال ٚبضع 
 .3لتشكيبلت صوتية ثابتة، كال لتنظيم صمُب كىذا فمؽ بْب الدراجة كالفصح 

لىغة ظاىمة اجتمالية ال ٰبيد ُّا لن كظيفتها األساسية كدالالهتا السياقية، إذ تمتبط بالسياؽ االجتمالي كتعد ا
فهي نتاج اجتمالي يمتبط بعىـو ألمل رعىم االجتماع، كالسيكولوجيا، كلىم الىهجات، ممتبطة بالعمؽ كا٥بوية، 

اىتمت الىسانية "٦بتمعات تفمقت جغمافيا، حيث أك كالثقافة، كالدين دالل ٦بتمع يضمو اَّاؿ ا١بغماُب الواحد، 
االجتمالية بدراسة قوانْب ثابتة، راصدة شأهنا كتطورىا كالتبلؼ دالالهتا كمدل تأثمىا بغّبىا من الظواىم 

أك ، بالتبارىا ظاىمة اجتمالية لىتعبّب لن ا٤بعا٘ب ا٤بتعىقة باألفماد ما جعىها ليست بفمدية كراثية،  4االجتمالية
ية، كال منزلة لن كحي، كليست ٗبحاراة ألصوات طبيعية، بل ظاىمة لىقت بْب أفماد اَّتمع الواحد نتاج لقى

 .5"لمىية تواصل بينهم

                                                           

 .10لىم الىغة العمبية، ٧بمود فهمي حجازم، ص - 1
 .12، صلىم الىغة العمبية، ٧بمود فهمي حجازم - 2
 .43، ص1ـ، ٨بترب الىسانيات كٙبىيل ا٣بطاب جامعة كىماف2013/ديسمرب ٥1بجات الغمب ا١بزائمم، مكي درار، ٦بىة إٔباث العدديماجع  - 3
 .6ـ، ص1/1971الىغة كاَّتمع، لىي لبد الواحد كاُب، دار النهضة مصم لىطبع كالنشم، القاىمة ط - 4
 .5ا٤بمجع نفسو، ص - 5
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ميزكىا ٗبميزات تمتبط رىها بالسىوؾ لىماء الىغة  ، فإفٔبك بأهٌنا ظاىمة اجتمالية بالدرجة األ ذلك كلتوضيح
بْب أفماد اَّتمعات ا٤بختىفة، كمن ىذه اآلراء ما أك ٤بشَبؾ بْب األفماد، ُب اَّتمع ا اإلنسا٘ب كبتعامبلتو اليومية

 يأٌب:
يتفالل رل مظهم منها ا٢بياة إٔب لشمة أنواع متفالىة  رأم نايف حزما لن إدكارد ىوؿ، حيث قسم مظاىم -1

لى  رأسها ٝبيعا،  ، كاضعا الىغةا٤بتدالىة من العبلقات اإلنسانيةمع التسعة األلمل، لتكوف معا تىك الشبكة 
 :1كنىخصها فيما يأٌب

الىغة لىتأدب كإلقاء التحية كغّبىا من السىورات ا٤بتبادلة، كاَّامبلت،  ٔب مظاىم السىوؾ الىغوم، باستعماؿ أك  -أ
 رل حسب مقامو.

ىىو لىطقوس الدينية، كلبلتصاؿ با٣بال  سبحانو كتعأب، فتؤدم إٔب ٛبتْب العبلقة ُب اَّتمع الذم يدين أ -ب
 بالدين الواحد، رما تستعمل لطقوس الشعوذة باستعماؿ ا٤بشعوذين لىغة، كرموز لاصة ٔبمس موسيقي لاص.

 صيغ الزكاج...أك ُب لقود البيع كالشماء أك استعما٥با ُب اارمات و االستعماؿ الم٠بي، ٫ب -ت
امم أنواع؛ )أمم، ك فماد، جالبل األامم، كالتحكم ُب تصمفات األك تنظيم اَّتمع، كالسيطمة لىيو، بإصدار األ -ث

 طىب شديد، طىب لادم، طىب لطيف، رجاء، استجداء... إْب؛ لىحصوؿ لى  احتياجات مادية(.
كظيفة االتصاؿ، بنقل ا٤بعىومات من شخص إٔب آلم، سواء رانت لن أمور بسيطة، رسؤالك شخصا ما  -ج

ارية، كإقتصادية، كسياسية...، رىغة اإللبلـ الٍب لن السالة، فيجيب بنقل ا٤بعىومة إليك، لَبق  معىومات ٘ب
 غّب ذلك.أك سىوؾ أك هتدؼ إٔب إقناع ٗبادة 

حفظ الدين، كالَباث، كالعادات كالتقاليد، كغّبىا من األلماؼ الٍب قد تتناقل بالىغة ا٤بنطوقة شفويا جيبل لن  -ح
تظهم أٮبية الىغة ا٤بكتوبة ُب حفظ ىذه ا٤بظاىم النسياف، لأك جيل، ٩با يتعى  بالذات البشمية، كقدرهتا لى  ا٢بفظ 

 من ا٢بياة.
التعبّب لن ا٤بشالم ا٤بختىفة من سعادة كحزف كغضب... فتتعدل من كظيفتها لبلتصاؿ إٔب كسيىة تعبّب لن  -خ

 األفكار، كا٤بشالم رما سب .
كظيفة مناقضة، كىي  (ؿإدكارد ىو )التعبّب لن الفكم الٍب لطا٤با التربت أىم كظيفة الىغة لتظهم حسب  -د
، معتربا ىذا من الطمافة راستعماؿ ربلـ ربّب إللفاء أفكار ىزيىة، كراستعماؿ ا٣بارجْب لن 2"إلفاء الفكم"

 القانوف لكىمات شاذة )تابو(، كبالَباع الكتابة استطالت الىغة نقل األفكار من أفماد إٔب أفماد لّب قمكف كقمكف.
                                                           

 .176 -171ـ، ص1978لىغوية ا٤بعاصمة، نايف ا٣بمما، لآب ا٤بعمفة سبتمربيماجع أضواء لى  الدراسات ا - 1
 .176ـ، ص1978أضواء لى  الدراسات الىغوية ا٤بعاصمة، نايف ا٣بمما، لآب ا٤بعمفة سبتمرب - 2
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 السياسية أك بطة باَّتمع، كالعبلقات البشمية ُب تعامبلهتم اليومية العادية كنبلحظ أف الوظائف ا٤بذرورة ممت
 االقتصادية، كغّبىا.أك 
٤بن الذم ربط الفهم كاإلدراؾ با٤بتكىم ذاتو، من لبلؿ حمراتو ا١بسمية، كقمينة ا٤بقاـ، أك رأم ستيفن  -2

احدة، بالمغم من أف األصل ُب ٙبقي  الفهم كالتنغيم، أدلة رافية ليعي ا٤بتكىم السامع ا٤بعُب من لبلؿ رىمة ك 
الصوت كالكىمة كالَبريب النحوم، ىي الوحدات الثبلثة كحدات أررب من ٝبىة، إذ يقوؿ: "أك تمريب ٝبل 

من ألضاء ا١بمالة الىغوية .... و لىكبلـ ا٤بتصل، كىذه الوحدات تدلل ُب النظاـ الىغوم ا٣باص بكل لض
 ، إذ يعترب:1"منطوقةأك ٥با، سواء رانت ىذه الوحدات مسمولة نستخىص من أحداث ربلمية ال حصم 

ا٤بوقف الكبلمي لبارة لن رىمات صادرة لن متكىم إٔب سامع، يتعمؼ لىيها بسملة انعكاس الضوء  " -
قصور ُب معىومات الفمد أك كاطماده، كأم قصور ُب ىذا اإلدراؾ إ٭با يمتبط بقصور ُب استعماؿ الىغة لند ا٤بتكىم، 

ىذا قصورا )لاديا(، حيث ال ٲبكن لشخص أم راف مستواه أف يعي رل معا٘ب لغة ما، حيث يكتسب  معتربا
، 2"اإلنساف الثمكة الىفظية ا٤بتدالىة فيما بينها، تعود إٔب شخصية ا٤بتكىم كنشأتو كحمفتو كالبيية الٍب ينتمي إليها

لنصمين ٨بتىفْب، أحدٮبا: لقل أك انبْب الكبلـ اإلنسا٘ب ُب لمومو يتضمن جكُب ىذا يعى  ا٤بَبجم قائبل: "
اجتمالي،كثانيهما: مادم فمدم...، ككظيفة الىغة ُّذا ا٤بعُب...، ىي كظيفة ٝباىّب ا٤بتكىمْب ُب بيية أك ٝبالي 

لغوية معينة، كىي لبارة لن  ٦بمولة من النظم كالقوانْب الىغوية ا٤بخزكنة ُب لقوؿ ا١بماىّب...، كألص  دم 
الشعور أك التفمي  بْب الىغة كالكبلـ متأثما بآراء بعض لىماء االجتماع بْب ما ٠بوه العقل سوسّب ُب قولو ب

 .3"الشعور الفمدما١بمالي ك 
 :4ىي ٤بن ا٤بعُب البسيط ٗبجمولة من ا٣بصائص، كمن ا٣بصائص ا٤بمتبطة با١بانب االجتماليأك كصف ستيفن  -
انيها منذ الطفولة ا٤ببكمة لن طمي  التعىم، فمثل ٥بذا بكىمة التقىيدية معتربا الكىمات رموزا تقىيدية تكتسب مع -أ

أصواهتا، كما تدؿ لىيو من معُب، إذ يمتبط ا٤بعُب ُب الكثّب من أك )منضدة(، حيث ال لبلقة بْب الكىمة كأجزائها 
عها الىغات إٔب التبلفها، كتنوع الكىمات فيها، كبا٢بقائ  التارٱبية، حيث يستحيل ربط مدلوؿ الكىمة بوض

 .5األصىي

                                                           

 .35دكر الكىمة ُب الىغة، ستيفن أك٤بن، تمٝبة رماؿ بشم، ص - 1
 ا٤بمجع نفسو، ص نفسها. - 2
 .37-35ا٤بمجع نفسو، ص - 3
 .84-84يماجع ا٤بمجع نفسو، ص - 4
 .83-81يماجع ا٤بمجع نفسو، ص - 5
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التوليد الصوٌب معتربا بعض الكىمات ٚبمج لن التقىيد إٔب الوصف، كقد يصل الوصف إٔب حد التعبّب لنو  -ب
بالصيغة نفسها، حيث يتمكن السامع من ٚبمْب معُب الكىمة بالتماده لى  ٙباري األصوات، كمثل ىذا رىمة 

صنع   واؿ( كما ٙبمىو من تمٝبة لىحمرة بمموز صوتية، فه)قهقهة(، فهذه الصيغة ا٢بديثة تقىيد لصوت، كرىمة )ٛبي
 .1رىمات ٗبحاراة أصوات

ظاىمة االقَباض حيث يىجأ ا٤بتكىم إٔب اقَباض رىمات من لغات ألمل لند القصور الىفظي، دكف العناء  -
 :2القياـ ٔبهد لئلبداع، كتكىم لن ثبلثة مصادر رئيسية ٥بذا االقَباضأك 
 
جعا أسابو إٔب التاريخ ك٨بىفات الفَبات االستعمارية، من زرع ثقافة الشعب ا٤بستعمم ُب االقَباض األجنيب مم  -أ

الشعب ا٤بستعمم، كالتوسعات الدينية، كاالنفتاح ا١بديد لى  العآب كا٢بضارات، كىوس بعض األفماد كتعىقهم بىغة 
 ، كاالتصاؿ التجارم كاالجتمالي كالمياضي بْب اَّتمعات.3دكف ألمل

َباض من الىهجات، حيث تعترب الىغة الفصح  تىجأ إٔب اقَباض النط  من الىهجات اىية، ٩بثبل لن االق -ب
 .4 (fox)( ُب f(، كالصوت )vixem( ُب )v( ُب الصوت )kentارتباط ىذا النط  ُب مقاطعة )رنت 

٦بمولة ٥با لغة لاصة، االقَباض االجتمالي بالتبار رل ٦بمولة إنسانية تنفمد بىغة لاصة، فدائمة األسمة  -ت
كا٤بوظفوف ُب ا٤بكتب يعربكف بىغة لاصة، كلماؿ ا٤بصنع رذلك ٥بم لغة لاصة...، فهي ٦بمولات صغّبة، كقد 

 تتوسع اَّمولة اإلنسانية لتمثل البييات، كأىل ا٢بمؼ كالتجارة كأىل العىم كالدين.
ائل تمٝبة ىذه العواطف، فجعىها جعل الىغة ظاىمة لاطفية، فمبطها بالغواطف، كالىغة كسيىة من كس" -

 .5"متأثمة با٢بالة النفسية لىمتكىم كا٤بتىقي، كشخصيتو ُب التعبّب لن العواطف كإثارهتا
جوف بوؿ حيث ٙبدث لن دراسات تبحث ُب البعد االجتمالي لىناطقْب، معتربا الىهجات االجتمالية  -3

التمايز حسب الطبقة االجتمالية، كالتعىيم، كا٤بهنة،  تنولات لغوية مستعمىة من قبل ٦بمولات ُب اَّتمع، كيكوف
كالسن، جالبل التمايز ُب الىغة حٌب بْب ٦بمولات الطبقة االجتمالية الواحدة، إذ يمتبط حسب ا١بنس كالسن، 

                                                           

 .83، صدكر الكىمة ُب الىغة، ستيفن أك٤بنيماجع  - 1
 .166-159يماجع ا٤بمجع نفسو، ص - 2
لشباب اليـو إٔب استعماؿ الىغة كىذا ما نشهده اآلف ُب ٦بتمعنا ا١بزائمم، بعدما رانت الفمنسية الٍب كرثها االستعمار أرثم استعماال، جنح ا - 3

 اال٪بىيزية بالتبارىا لغة لا٤بية.
)الثعىب(، فقد  fox)أنث  الثعىب(  vixem، رىمتاف من أصل كاحد 165دكر الكىمة ُب الىغة، ستيفن أك٤بن، تمٝبة رماؿ بشم، ص -4

 ( تأثما بالىهجة ُب مقاطعة رنت.f-vالتىف النط  ُب صوت )
 ع ا٥بامش.م 245ا٤بمجع نفسو، ص - 5



 بيالتنوعات الداللية للصوائت في المستوى األسلو                          :لفصل الثالثا

63: 

 

حد، فىغة الطفل كلغة البالغ ال تتشاُّاف، كرذلك األمم بالنسبة لىمجل كا٤بمأة، كقد تكوف فمكؽ لمقية ُب اَّتمع الوا
 فتميز األداء الىغوم لىواحد لن اآللم.

لكل فمد ناط  بىغة كىناؾ لوامل ألمل رطبيعة الصوت، "رما تىعب الىهجة ا٤بمتبطة بالفمد ىذا االلتبلؼ     
، رما زاد لن ىذه التنولات االجتمالية الغاية 1"كا٢بالة الفيزيائية الٍب تسهم ُب إبماز ا٤ببلمح ا٤بميزة ُب ربلـ الفمد

رما يوجد نولاف لغوياف ُب اَّتمع الواحد، حيث التربه من أشكاؿ "ألداء، فتكوف ر٠بية كغّب ر٠بية، من ا
االزدكاج الىغوم، ٩بثبل ٤بوجوده ُب اَّتمعات الناطقة بالعمبية، ٧بددا الوظيفة االجتمالية لكل منهما، ٙبت تسمية: 

دينية، كا٣بطب، ك)التنوع األدٗب(، لىمحاثة، )تنوع أرق ( لىتعامبلت الم٠بية رااضمات، كاألحاديث ال
. رما ربط التنوع الىغوم بالفمكؽ الثقافية بْب األفماد، 2"كاالستعماالت غّب الم٠بية، أم الىهجة اىية لىعامية العمبية

يؤرد و كُّذا فه فالثقافة )ا٤بعمفة ا٤بكتسبة ُب اَّتمع( الٍب تمتبط بعمىة التوصيل الثقاُب، الٍب يكتسب ُّا الفمد لغتو،
 .3"التنوع الىغوم ممىوف رثّبا بالثقافات ا٤بختىفةلى  أف "

الىغوم لدل لبد القادر لبد ا١بىيل يصف الىغة بأهنا ظاىمة مكتسبة ُب حديثو لن ظاىمة االرتساب  -
قباؿ الدائمة التعىيمية كالثقافية كاالجتمالية، كضمكب ألمل ُب لمىية اإلرساؿ كاالستاألطفاؿ، حيث يمل أف "

فأشار إٔب ااراة "، 4"التصديمم لىسىسة الكبلمية، الٍب تباشم فعىها، من لبلؿ لوامل الَبابط ا٢بياتية ا٤بختىفة
كارتباطها با٤بهارات األدائية لىفمد، كالنظمية السىورية، معتربا سىوؾ الطفل، كا٤بهارات الٍب ٲبتىكها، كتفالىو مع 

 .5"تقانو لؤلصوات كالَباريبسىورات أفماد بييتو، أساس ُب لمىية إ
أف اإلنساف رائن اجتمالي ناط  معرب، متواصل مع غّبه ي درار ُب لبلقة الىغة باَّتمع "كيمل األستاذ مك -

، مشّبا إٔب التماده لى  إشارات كإٲباءات كرموز، جالبل اإلنساف اجتماليا بطبعو، فالفطمة 6"ٗبختىف الوسائل
ممسبل كمتقببل، ُب دائمة اجتمالية يصنع التمايز فيو: األفماد، كاألجناس،  ٘بعىو ٲبيل لىعيش ُب ٝبالة بكونو

كاألفكار، كالتقاليد، فكاف لىيو ٙبديد غاياتو دالل ٦بتمعو، مبتكما طميقة إليصاؿ ما ُب النفس، كالذىن، من 
 .7رسائل معظمو يتعمد لى  رميات صوتية ممسىة

                                                           

 .245ـ، ص1999معمفة الىغة، جوف يوؿ، تمٝبة ٧بمد فماج لبد ا٢بافظ، دار الوفاء اإلسكندرية  - 1
 .248ا٤بمجع نفسو، ص - 2
 .249ا٤بمجع نفسو، ص - 3
 .316ق(، ص1418 -ـ1998/)1األصوات الىغوية، لبد القادر لبد ا١بىيل، دار الصفاء لماف األردف ط - 4
 .318ا٤بمجع نفسو، ص - 5
 .42ُب ٥بجات الغمب ا١بزائمم، مكي درار، ٦بىة إٔباث، ص - 6
 يماجع ا٤بمجع نفسو، ص نفسها. - 7
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ؿ تظافم د الداللة الصوتية لىكبلـ ا٤بنطوؽ، يتحق  لبلرما أشار إٔب أف ٙبديد ا٤بعا٘ب من لبلؿ ٙبدي -
بتقدمهم لآب بفقو الىغة، كلآب متخصص ُب لىم النفس الىغوم، كلآب جهود ٝبالة، لكل التصاص "

، 1"متخصص ُب لىم االجتماع الىغوم، كلآب ٨بتص ُب لىم تشميح األلضاء، كلآب ٨بتص ُب فيزياء الصوت
الصوتية ا٤بنطوقة، ال تتحدد داللتها بفهم مفمداهتا فهما معجميا، كال تماريبها فهما  فنبلحظ أنو الترب المسائل

٫بويا من حيث البناء كاإللماب، بل ربط الكبلـ ا٤بنطوؽ بالناط ، كأشار إٔب ضمكرة ٙبىيل جوانب ٚبتص بذاتو  
الصوتية لبلؿ إنتاج الكبلـ.  را٢بالة النفسية، كاالجتمالية، كرذلك دراسة ألضاء النط  لديو، كٙبديد الذبذبات

من لبلؿ االستماع إٔب صوتو، كمن لبلؿ إٔب فهم ا٤بتكىم، كٙبديد شخصيتو "معتربا ىذا ٙبىيبل صوتيا يؤدم بنا 
 .2"ٙبىيل رتاباتو

أما ٛباـ حساف فجعل الىغة لبلقات اجتمالية كلقيىة، كذكقية كلاطفية، ال يفهمها كال ينفعل ُّا إال أبناء  -
، كىذا حسب التبلؼ األجناس، فمن ينقل لو لرب بىغة ال يفهمها، حٌب كإف جد ٧بزف، فىن 3حدةالبيية الوا

يتأثم ُّذا ا٣برب، كرذلك األمم كٖباصة ُب الىهجات، فقد يفهم الفمد ُب اَّتمع ا١بزائمم لفظة )لبزة( لى  أهنا 
بىد من بىداف ا٤بشمؽ العميب قىت ُب  وكظيفة، فىأك ا٣ببز الذم يؤرل، رما تعِب ا٢بصوؿ لى  منصب لمل 

ٔب ..... إٔب اف ا٤بعُب ٦بازم، أما دكف ىذا فقد أك )جاءتِب لبزة( فىن يدرؾ السامع ما تعِب من ربلمك، رإدراؾ 
 يصعب لىيو.

الثقافة االجتمالية لكل أمة تفمض لبلقات كارتباطات ُب إطارىا، حيث لن يستطيع احَبامها كفهما، " -
 .4" الناشيوف ُب اَّتمع الواحدكلدـ ا٣بمكج لن حدكدىا إال

ٚبضع المسائل الصوتية لىمقامات ا٤بنتجة ٥با، إذ تعد ىذه ا٤بقامات نسجا من العادات كالتقاليد كاأللماؿ " -
 .5"كالفولكور الشعيب، كالذارمة الشعبية، لتأٌب بعدىا اإلحساسات كالعواطف الشعبية

ها تقاليد، ُب حْب يعترب ا٤بسموع أرثم أٮبية، ُب الىغة لبارة لن إنتاج منطوؽ، كإنتاج مكتوب، ٙبكم" -
يتحدد ا٤بعُب الدالٕب بدراسة الىغة "، إذ 6"ٙبديد ا٤بعا٘ب كتوضيح ا٤بقاصد، لتوغىو ُب الكتابة كسىوؾ الفمد كاَّتمع

                                                           

 .186مبلمح الداللة الصوتية ُب مستويات الىغة، مكي درار، ص - 1
 .185ا٤بمجع نفسو، ص - 2
 .61يماجع الىغة العمبية معناىا كمبناىا، ٛباـ حساف، ص - 3
 .42ا٤بمجع نفسو، ص - 4
 ا٤بمجع نفسو، ص نفسها. - 5
 .46يماجع ا٤بمجع نفسو، ص - 6
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ا٤بعُب، ُب لمومها نظاـ لمُب، يشمح العبلقة االلتباطية، بْب الممز ك و ُب إطار لىمي الىغة كاالجتماع، كالترب الىغ
الىغة بالنسبة لىمتكىم معايّب تمال ، كبالنسبة لىباحث ظواىم "، حيث كضح قائبل: 1"من حيث لمفيتها كإطارىا

تبلحظ، كبالنسبة لىمتكىم ميداف حمرة، كبالنسبة لىباحث موضوع دراسة، كبالنسبة لىمتكىم كسيىة حياة ُب 
بط بْب الىغة كاَّتمع، ُب توضيحو ٥بذا القوؿ مبينا أف ، فّب 2"اَّتمع، كبا٤بسبة لىباحث كسيىة رشف لن اَّمتع
الباحث فيشغل نفسو ُّا، كإذا أحسن ا٤بتكىم القياس لى  "ا٤بتكىم إ٭با يستعمىها كاسطة، ليشغل نفسو ُّا، أما 

، معايّبىا، فيحسنها، أما الباحث فيحسن إذا أحسن ٭باذجها...، الىغة ُب لدمة اَّتمع، كا٤بنهج ُب لدمة الىغة
كمعجم،  ومكتوب كمنطوؽ، أما الىغة فموصوفة بقوالد ك٫بو ليزيد ُب إجبلء ما يميد الوصوؿ إليو، بأف الكبلـ ى

، كما ىذه اآلراء إال لينة من ا٤بواقف ا٤بثبتة أف الىغة 3"فيكوف الكبلـ فمديا، كلكن الىغة ال تكوف إال اجتمالية
لغويا، كفهم مدلوالهتا بعىـو ألمل، تبحث ُب ما يتعى  ٕبالة ٔب، تمتبط ُب ٙبىيىها ك إنتاج اجتمالي بالدرجة األ

الناط  الفيزيولوجية كاالجتمالية كالنفسية، التمادا لى  لىم األصوات كلىم الصمؼ كلىم الَبريب كالداللة، 
 كربط ا٤بعا٘ب ا٤بنضوية ُب سياؽ الكبلـ، بالسياؽ االجتمالي.

ٔب فؤلهنا أساس التخاطب البشمم، كىذا ما ٯبعىها متأثمة ك جة األكإذا التربنا اف الىغة ظاىمة اجتمالية بالدر  -
 بالعوامل االجتمالية ُب ٭بوىا كتطورىا، فهي نتاج لبلقة اجتمالية ككسيىة نقل لىثقافة.

 مراحل تطور اللغة في المجتمعات العربية: -1
مل ا٣بارجية الٍب تؤثم لى  ىذا اَّتمع، إذا التربنا أف الىغة ممتبط باإلنساف ك٦بتمعاتو، فهي حتما ستتأثم بالعوا   

كبالعبلقات القائمة بْب أفماده، حيث ارتبطت با٢بضارات ا٤بتعاقبة، كارتباطها بأزمنة متعىقة حسب رأم الدرتور 
منذر لياشي، ُب مؤلفو )قضايا لسانية كحضارية(، إذ جعىها مماحبل أربعا، راف لظهور اإلسبلـ كنزكؿ القمآف أثما 

 :4كاضحا
كىي ممحىة راف النشاط الىغوم فيها مبنيا لى  الىغة ا٤بنطوقة شعما كنثما،  مرحلة تعدد اللهجات كسيادتها: -1

باألحمل أك كرذلك الكبلـ ا٤بستعمل لىتواصل بْب القبائل، حيث أشار ابن جِب ُب )ا٣بصائص( بوجود لغات 
، جالبل أساس رأيو قوؿ النيب صى  5ىغات()باب التبلؼ ال و٥بجات متنولة، ُب اَّتمع العميب، كلصو بباب، ى

                                                           

 .42ا٤بمجع نفسو، ص - 1
 .32، صالىغة العمبية معناىا كمبناىا، ٛباـ حساف - 2
 ا٤بمجع نفسو، ص نفسها. - 3
 .87ـ، ص1990قضايا لسانية كحضارية، منذر لياشي، دار طبلس دمش  - 4
 .12-10ص 2ا٣بصائص، ج - 5
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ال تمل إٔب قوؿ النيب صى  ا لىيو كسىم: "نزؿ القمآف بسبع لغات رىها راؼ أك صى  ا لىيو كسىم، قائبل: )
، فجعل التعددية ظاىمة لغوية، مفضبل بعضها لى  بعض، جالبل من الىهجات كاقعا لغويا، فعدد 1شاؼ"(

 :2الىهجات راآلٌب
 لنعنة ٛبيم. -
 رشكشة ربيعة. -
 رسكسة ىوازف. -
 تضع قيس. -
 لجمفية ضبو. -
 تىتىة ُّماء. -

ا التمدكا التواصل بىغة أك ؿ ما نشأك كنبلحظ من لبلؿ نظمة ا٤بؤلف كالتماده لى  رأم ابن جِب أف العمب      
م كاحدة، ُب حْب تنولت الىهجات إذ بىغ لددىا الست، كٕبكم التعامبلت التجارية كغّبىا، من النشاط الفمد

 كاالجتمالي، كاستعماؿ الىغة لىتواصل بْب القبائل العمبية، ٩با أسهم ُب تكوين لغة معيارية لىتخاطب.
: ىي ممحىة تأثم فيها األفماد بالقمآف الكمٙب، بظهور اإلسبلـ ُب بييتهم، فأصبح رتاب مرحلة كحدة المصدر -2

و حافظت ية، فتأثمت الىهجات، كُب الوقت ذاتا جل شأنو، مصدرا لكل الكبلـ ا٤بنطوؽ ُب تىك الفَبة الزمن
فبعد ائتبلؼ لغوم أساسو احتكاؾ القبائل فيما بينها، "، 3"كقد تغىبت ٥بجة قميشلى  الكثّب من لصائصها، "

ليصبح القمآف الكمٙب أساسا لىتأليف الىغوم دكف منازع، لتقاربو، كالبُب الىغوية ا٤بستخدمة ُب ذلك الزمن، كبىوغو 
، كُّذا استشف أف لغة العميب رانت راقية منذ لصم ما قبل اإلسبلـ، كإال صعب لى  4"ز الىغومحدا اإللجا

العمب فهم لغة القمآف، كارتساُّم لقوالد نصية منو فأدل ىذا إٔب توحيد ا٤بصدر الىغوم لندىم كبالتإب فيمكن 
 ربط الىغة با٢بضارة اإلسبلمية.

أساس دين توحيد لتنعكس لى  باقي ا٢بياة ُب اَّتمع ا٤بسىم، فقد  وكٛبكن اإلسبلـ من لى  كحدة لغوية، فه   
 : 5ٛبكن اَّتمع من

                                                           

 .12-10ص 2ا٣بصائص، ج - 1
 يماجع ا٤بصدر نفسو، ص نفسها. - 2
 .87قضايا لسانية كحضارية، منذر لياش، ص - 3
 .93ا٤بمجع نفسو، ص - 4
 .96ا٤بمجع نفسو، ص - 5
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 بناء فكم حضارم كاحد ُب ٦بتمع متعدد الثقافات. -
 أداء لغوم كاحد من لبلؿ قماءات متعددة. -
دىم لن كىي ممحىة جنح فيها أبناء اَّتمع الواحد إٔب استعماؿ العامية، ٢بيا مرحلة الميل عن الفصحى: -3

ٛبسكت و الفصح ، كٲبكن إرجاع ىذا إٔب سيطمة لغات دليىة كىيمنتها لى  جوانب ا٢بياة، إال أف ا٢بضارة ل
بثوابتها كاستقبلليتها، ١بعىت من العوامل الدليىة فيها مذابة فيها، كصّبهتا لونا من ألواهنا، كقد يكوف ا٤بيل لن 

هم لن العمبية بل إٔب لغات ألمل فمزجوىا، كاستعمىوا الفصح  ألسباب تمتبط باَّتمع نفسو، فىم يكن ميى
أبنيتها ُب تعامبلهتم كاتصاالهتم، ، كرالتصار ٥بذا ا٤بمحىة نقوؿ إف انكسار ا٢بضارة العمبية، أدل إٔب انكسار 

 .1كالصمؼ يف قوالد الىغة العمبيةو لغوم ُب التعامبلت اليومية، ُب حْب ظىت الىغة ا٤بكتوبة لاضعة لقوالد النح
كىذا ما يطى  لىيو ظاىمة الصماع الىغوم، الٍب تؤدم إٔب ىيمنة لغة لى  غّبىا، فنزكح لناصم أجنبية إٔب مناط  
ذات لغة ٨بتىفة، كالتبادالت التجارية ا٤بؤدية إٔب احتكاؾ ثقاُب كمادم، بْب الشعوب، كرذا ا٢بمكب، كالنزكح بْب 

، كىذا ما طغ  لى  2، ٩با يزيد من العدكؿ لن الىغة األـرين، يؤدم إٔب غىبة لغة لى  ألملأك الشعبْب ا٤بتج
األجنيب منذ قمكف لديدة، ما جعل الىغة الفصح  تفقد  كاَّتمع العميب، حيث راف لمضة لبلستعمار كالغز 

مكانتها، فإف ٓب تطغ الىغة الدليىة رانت الغىبة لىعامية، كلاصة بْب أفماد الطبقة البسيطة من اَّتمع، كالغّب 
 ثقفة، كيوضح منذر لياش .ا٤ب
أف "ٲبكن ربطها باَّتمع العميب ُب ا٤بمحىة الماىنة من حياة الشعوب، حيث  مرحلة العودة إلى المصدر: -4

انتشار التعىيم، كتعميم الوسائل السمعية البصمية، كالصحف الناطقة بالفصح ، أبمز تأثّبا كاضحا ُب النشاط 
الىغوم األداء الماقي، كارتباط الىغة العمبية بالقمآف جعىها لغة مصدرية،  العقىي االجتمالي، فغىب لى  اإلنتاج
 . 3"كرذلك روهنا أداة لىتواصل بْب البشم

كا٤ببلحظ ُب الىغة العمبية كاستعماالهتا اليومية ُب الوقت ا٢بإب يستشف ىيمنة الفصح ، كتماجع العامية، كىذا    
لذم حفظو ا تعأب من رل ما يسيء إليو، كغىبة النزلة الدينية لدل االرتباط لئلنتاج الكبلمي بىغة القمآف، ا

ٝبيع فيات اَّتمع من ٨بتىف األلمار، كٛبسكهم بكتاب ا، ٩با جعىهم يدأبوف لى  تعىم الىغة العمبية لىتمكن 
 كة ٤بختىف أفماده.من أحكاـ التجويد، رما التربت لغة الطبقة ا٤بثقفة كرجاؿ الدين، ٩بن يتعربكف ُب اَّتمع القد

 
                                                           

 .97، ص12-10ص 2ا٣بصائص، ج - 1
 .229يماجع لىم الىغة، لىي لبد الواحد راُب، دار النهضة مصم، ص - 2
 .98قضايا لسانية كحضارية، منذر لياش، ص - 3
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 كظيفة الكبلـ في التعامبلت االجتماعية: -2
إذا التربنا الكبلـ ظاىمة اجتمالية فذلك ألنو يؤدم كظيفة مهمة ُب التعامل االجتمالي، كالتواصل بْب    

ظيفتو لى  ا٤بختىفة، إذ إهنا جزء من السىوؾ اإلنسا٘ب، إذ أف الكبلـ يؤدم ك أك ٦بتمعات ا٢بدكد ا١بغمافية الواحدة 
أرمل كجو، إال إذا جعىناه ُب سياؽ، إذ تتعدل كظيفتها ا٤بختصة بوصف ا٤بستويات الىغوية إٔب لغة ٚبتص 

 .1بالتعامل بْب أفماد اَّتمع ُب تعامبلهتم اليومية
جتمالية فتكوف الىغة رمزا من رموز السيادة الوطنية، تمتبط با٥بوية، فتكوف لغة التعىيم، كلغة الثقافة، فهي ضمكرة ا

كحضارية ُب الوقت ذاتو، رما تربز كظيفة بالتبارىا من رموز ا٥بوية الوطنية، لتعرب لن سيادة األمم، فتكوف لغة 
 األمة، كلغة الثقافة، كصورة من صور ا٢بضارة ُب اَّتمع.

أفكارىم  تأليف رتبهم، كالتواصل بينهم، كتقدٙب فيعتمدىا رجاؿ الدين ُب"رما تؤدم الىغة كظيفة دينية،     
كغمسها دالل اَّتمع الواحد، ليتعداىا إٔب لارج اَّاؿ ا١بغماُب، فالىغة العمبية الٍب ٘بمع اَّتمع اإلسبلمي، كأفماده 

 .2"ركل تقميبا، قد تتعداه إٔب اَّتمعات الغّب لمبية، ليؤدم ا٤بسىم كاجباتو الدينية بالتبارىا لغة القمآف الكمٙب
، حيث إف الىغة ال تقتصم (ىادتسوف)لٍب تؤديها الىغة دالل اَّتمعات نذرم ما ذرمه كبا٢بديث لن الوظيفة ا   

، كلى  أفعالو، رما تعترب كسيىة كظيفتها ُب توصيل قضايا ال يعمفها ا٤بتىقي، روهنا تستخدـ لىتأثّب لى  أفكاره
 .3"لتأسيس العبلقات كالمكابط االجتمالية كٙبسينها"

، ليكوف استعما٥با ُب ٘باذب أطماؼ ا٢بديث ُب 4"التواصل الودمىذه الوظيفة " فيسكي لى و كأطى  مالين    
التعارؼ، كتبادؿ ا٤بعىومات، كلىتعبّب لن ا٤بشالم كالعواطف، كقياسا لى  ىذه الوظائف، فبل ٲبكن حصمىا دالل 

اء الىغة كالدين اَّتمع، إذ لص ربلمو لن كظائف الىغة، بَبريزه لى  ما ابتكمه ٦بمولة من الفبلسفة، كلىم
ٙبقي  ا٤بعُب ال يأٌب بَباريب "، حيث إف 5"الفعل الكبلميستْب، بإشارتو إٔب "أك ا٤بتأثمين بالفيىسوؼ الربيطا٘ب 

معزكلة لن السياؽ، فىتحقي  كظائف معينة من الىغة، ٯبب استخدامها دالل السياؽ، فالكبلـ يعرب لن العديد 
مطالب، كغّبىا، كقد يعرب الكبلـ لن الفعل ذاتو لى  سبيل ا٤بثاؿ أك حات، اقَباأك من ا٤بعا٘ب، فقد يكوف كلودا، 

                                                           

 .22يماجع مفهـو الىغة العمبية، ٧بمود فهمي حجازم، ص - 1
 .29ا٤بمجع نفسو، ص - 2
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تتسم بوصف  كظيفة بصياغة تامة ممتبطة  ،1"قولنا: )أطى  لى  القالة اسم قالة األفماح(، فهي لبارة أدائية
 : 2بالنشاط االجتمالي لئلنساف، جالبل لىفعل الكبلمي قوتْب

الكبلمي، تعتمد لى  الفعل كلبلقتو با٤بعتقدات السائدة ُب تىك  : كظيفة رامنة ُب الفعلقوة ببلغية -
 الىحظة.

غّب مقصودة، كقد مثل ىادتسوف لىفعل أك كىي لاصة بآثاره كنتائجو، مقصودة رانت  قوة تأثيرية فعلية: -
رات الذم يستخدـ ُب العباو الكبلمي، كقوتيو بالفعل  ا٣باص بالتعميد ُب الديانة ا٤بسيحية، فالفعل )لمد( ى

األدائية، فنقوؿ: )لمدتك(، إذ تقتصم قوتو التأثّبة الفعىية لى  اَّتمعات الٍب ٘بعل )التعميد( من ألمافها، إذ 
 يقتصم التأثّب الفعىي لى  ثقافة اَّتمع ا٤بشَبؾ، إذ ٰبمل الفعل )لمد( قوة ببلغية رونو لاصا بالتعميد.

ْب )األفعاؿ الكبلمية(، كتصنيفو لىوظائف الكبلمية، ليعترب السياؽ نظاما منطقيا من لبلؿ توفيقو ب     -
فتوضع أقصم أجزاء الكبلـ، كىي األفعاؿ "كما لرب لنو بالتواصل الودم، لتأليف أبنية ربلمية ٨بتىفة الطوؿ، 

الكبلمية ُب إطار قوتيها )الببلغية كالتأثّبية الفعىية(، أما األجزاء األطوؿ من الكبلـ، فيتصنف ٙبت مفهـو 
 .3"اصل الودم()التو 

، فمنو )فعل(، ليستع بزيادة تعابّب صنفها ضمن )التواصل  فنبلحظ كضعو السياؽ الىغوم، كجعىو الكبلـ را٥بـم
الودم( لىوصوؿ إٔب القالدة، كىي إدراؾ ا٤بعُب من الكبلـ، أم كصوؿ ا٤بتكىم إٔب إببلغ رسالتو من لبلؿ 

 لبارات أدائية إٔب ا٤بتىقي.
التحىيل غّب راؼ، فهناؾ أبعاد كمواقف ٙبدد مقاصد ا٤بتكىم ةتمتبط بشخصو كحالتو أك ف غّب أف ىذا التصني   

ٙبديد ا٤بعا٘ب يمتبط "النفسية، كا٤بقاـ الذم أنتج فيو الكبلـ، كقد أشمنا فيما سب  إٔب رأم الدرتور مكي درار، بأف 
ء متعددم االلتصاصات، لىتمكن من بالداللة الصوتية، كٙبىيىو يعتمد لى  جهود متضافمة بْب ٦بمولة من لىما

ٙبديد ا٢بالة النفسية كالفيزيائية ا٣باصة بألضاء النط ، كالذبذبات الصوتية كاالجتمالية لتحديد ا٤بعا٘ب ا٤بكبوتة 
ؿ اك ، كلىيو فتحديد داللة الىغة رظاىمة اجتمالية أساسها التخاطب ٱبضع لقمائن ٫ب4"ُب نفوس ا٤بتكىمْب
 توضيحها فيما يأٌب:

 
                                                           

 .173، صلىم الىغة االجتمالي، ىادتسوف - 1
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 قرائن الداللة اللغوية: -3
ضحنا ٦بمولة القمائن ا٤بسالدة لى  فهم الىغة ا٤بصاغة ُب ٝبل كتماريب، أك من لبلؿ ٕبثنا ُب الداللة الَبريبية    

كذرمنا رأم ٛباـ حساف، كنظمتو إٔب دكر القمائن الذم يكتمل بتضافمىا، فكانت قمائن تبحث ُب الىغة ا٤بكتوبة، 
كالٍب تتمثل ُب روهنا ظاىمة اجتمالية فهي األلمل تعتمد لى  لى  قمائن لتوضيح ا٤بعا٘ب، غّب أف الىغة ا٤بنطوقة، 

 فقد ٰبتمل التعبّب الواحد أرثم من معُب، كنوجزىا فيما يىي:
فونيمات، مثىها مثل األصوات الصامتة ُب الىغة العمبية، أك تعترب الصوائت أصواتا  الحركة اإلعرابية: -3-1

فمض نط  ىذه الفونيمات بأشكاؿ ٨بتىفة لند إنتاج الىغة، حيث ال ٯبوز االبتداء بصوت إف السياؽ ي"حيث 
فعل األمم و صامت دكف إ٢باقو بصائت، كىذا ما ٯبعبنا لند الضمكرة لبلستعانة با٥بمزة بتبالها بالكسمة، ٫ب

نو و ُب ىذا اَّاؿ أ، كما ٲبكن قول1")اذىب(، كرذلك لدـ توإب صوتْب صامتْب، فبلبد من ٙبميك كاحد منهما
ا٤بكتوبة )الفصح ( من دالالت ا٢بمرة اإللمابية لى  الفالىية كا٤بفعولية، أك ال التبلؼ بْب الىغة ا٤بنطوقة "

التبعية، فالىغة ربلـ أك اإلضافة أك كلضولهما لىمفع كالنصب، كرذلك ما ٯبم من الكبلـ بعد حمكؼ ا١بم 
، فالىغة ا٤بنطوقة ٚبضع لىقوالد اإللمابية نفسها إال ُب 2"عجمكم ومنطوؽ موصوؼ بقوالد ك٫بأك مكتوب و كى

حاالت الوقف أين ال تصح ا٢بمرة اإللمابية، حيث إف العدكؿ لن الوقف بإظهار ا٢بمرة قد يؤدم إٔب التبلؿ 
أم ما يىـز حيث يوجب ا٤بعُب الوقف لند الباء،  ،3﴾ذىًلكى اٍلًكتىابي ال رىٍيبى ًفيوً  .ألم﴿قولو تعأب:  وا٤بعُب، ٫ب

 تسكْب ا٢بمؼ.
 :4كقد ٚبمج حمرة اإللماب لن كظيفتها ُب ٙبديد ا٤بعا٘ب ُب مواطن، كىي راآلٌب    

 لبلمة أ٠باء اإلشارة، كالضمائم. ولبلمات البناء الٍب ال تدؿ لى  معاف، كىي لبلمة البناء األصىية، ٫ب -
تدؿ معُب، فقولنا: )ا٢بمًد (، بكسم الداؿ  يستىـز ا١بمس ا٤بوسيقي حمرات اتباع ال"رة، إذ اك التباع كاَّ -

 .5")يا طىحة أقبل(، بفنح التاء ابتالا ٤با قبىهاكاتبالا لكسم البلـ، 
 حمرة النقل، رقماءة من قمأ )قد افىح( بفتح الداؿ بنقىهما من ا٥بمزة بعدىا. -
 حمرة ا٢بكاية كىي من لغة التخاطب رقولك: )من زيدا؟( ٤بن سأؿ )أرأيت زيدا؟(. -

                                                           

 .221أضواء لى  الدراسات الىغوية ا٤بعاصمة، نايف لمما، ص - 1
 .32الىغة العمبية مبناىا كمعناىا، ٛباـ حساف، ص - 2
 .2، 1سورة البقمة اآلية - 3
 .44ـ(، ص2000-ق1421/)1اجع ا١بمىة العمبية كا٤بعُب، فاضل صاّب الساممائي، دار ابن حـز طيم  - 4
 .56ص 1، شمح رتاب سيبويو، السّباُب، ج20ص1ٮبع ا٥بوامع، السيوطي، ج - 5
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، فنبلحظ رسم النوف ُب )يكن(، 1﴾لىٍم يىكيًن الًَّذينى كىفىريكا﴿قولو تعأب:  وحمرة التخىص من السارنْب، ٫ب -
، كىذا لتجنب الثقل كتسهيل النط  لصعوبة االنتقاؿ من سارن إٔب سارن.  رغم كقولها بعد اداة جـز

 حمرة ا٤بناسبة، كيقصد ُّا يا النسبة، ٫بو: )غبلمي(. -
 ا يطى  ُب لغة الشعم، إذ يباح فيو ما ال ٪بده ُب غّبه من الكبلـ.م والضمكرة، كى -

فنبلحظ أف ا٢بمرة اإللمابية حمجت لن كظيفتها، كتمرت مكاهنا ُب صيغ الكبلـ؛ ألداء تعابّب كاضحة قائمة لى  
ذا ٙبققت فيو مبدأ تسهيل النط ، كٙبقيقا لىنغم كا١بمس ا٤بوسيقي لىزيادة من ٝباليات ا٣بطاب، فقد ٯبعىنا النص إ

النحوية، مع إمكانية الوصوؿ إٔب أك زين رسم بعض القوالد الصمفية اك ؿ فهم ا٤بعُب متجأك األداء ا٤بىحوف، ٫ب
٪بىيزية )مدينٍب( من لن النص الذم رتب بالىغة اإل (جوركج يوؿ)تفسّب معانيو، كٲبكن التمثيل ٥بذا ما أشار إليو 
يزلم معظم الناس أهنم يفهموف رل الفهم "والد الىغة اال٪بىيزية، إذ مقالة لطالب سعودم ٗبا فيو من تكسّب لق

 .2"لنص مدينٍب
ٯبعىها "كقد ربط الساممائي رقي الىغة العمبية ُب لضولها لقوالد اإللماب لبلؼ غّبىا من الىغات ا٤ببنية، ٩با    

نبية لدة تعابّب ُب الىغة العمبية مع تنوع لغة التنولات كالتىوينات الصوتية، فقد يقابل التعبّب الواحد ُب الىغات األج
( أما I don’t goُب ا٢بمرات اإللمابية، كمن األمثىة الٍب ساقها، أسىوب النفي ُب الىغة اال٪بىيزية، إذ نقوؿ: )

، موضحا تنوع ا٢بمرة 3"العمبية، فتقابىها بػػ )أنا ما أذىب، كأنا ال أذىب، كأنا إف أذىب، كأنا لست أذىب(
ٗبثاؿ: )ال طالب غائب(، ك)ما طالب غائب(، ك)ما من طالب غائبا(، ك)ما طالب غائبا(، ك)إف طالب اإللمابية 

، فنبلحظ تعدد األدكات الدالة no student is absent)4غائبا(، ك)إف من طالب غائبا(، كيقابىها ُب اال٪بىيزية: )
جمىا، كىذا ما أك رفعها أك فتؤدم إٔب نصبها  لى  ا٤بعُب ُب الىغة العمبية، كتأثم الصيغ بدلوؿ حمكؼ تعمل فيها،

 ال ٪بده ُب اال٪بىيزية، رغم اٙباد الداللة الزمانية، فكىتا الىغتْب جاءتا ُب زمن ا٢باؿ، فهي ٝبل حالية.
كقد جعل سيبويو ا٢بمرة اإللمابية لاضعة لىمعُب، فىم ٯبعل ا٢بمرة العبلمة الدالة لى  ا٤بعُب، فقد تشَبؾ     

ة متعددة ُب لبلمة كاحدة، رالفتحة مثبل، إذ جعل نصب ا٤بصدر ُب السياؽ الىغوم لىداللة لى  تعىيل أبواب ٫بوي
فانصب ألنو ممفوع لو، كألنو تفسّب ٤با قبىو، ٓب راف، كليس بصفة ٤با قبىو كال ما أشار إليو بقولو: "و كقوع فعل، كى

                                                           

 .1سورة البينة اآلية - 1
 .145-144معمفة الىغة، جورج يوؿ، ص - 2
 .49ا١بمىة العمبية كا٤بعُب، الساممائي، ص - 3
 يماجع ا٤بمجع نفسو، ص نفسها. - 4
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جب أك توضيح القصد من صدكر الفعل  و، كى، فا٤بعُب الوظيفي1"منو...، كذلك قولك: فعىت ذلك حذار الشم
حالة إلمابية ثابتة، كىي النصب، جالبل العامل قد لمل ُب ا٤بصدر، بتقديمه مفعوال ألجىو، بإسقاط حمؼ البلـ، 

 .2"فهذا رىو ينتصب ألنو مفعوؿ لو، رأنو قيل لو: ٓب فعىت رذا؟، فقاؿ لكذا كرذا"إذ يقوؿ: 
٠باء، فتكوف مفعوال بو كمفعوؿ معو، ك٩بفعوال فيو، ُب ا٤بعُب كلكن تتعدد كلىيو فالنصب إذ يقع لى  األ    

 الوظائف الٍب تسند إليو، رغم االتفاؽ ُب حالة إلمابية كاحدة، فإف تعدد ا٤بعُب ال يقابىو التعدد ُب العبلمة.
 فتختص النحوية، األساليبب اإللمابية ا٢بمرة تمتبط إذ ،ك٪بد سيبويو قد الضع العبلمة اإللمابية لداللة ا١بمىة   

 األساليب، من كغّبىا كاالستثناء، كااللتصاص، كالَبحم، كالذـ، ا٤بدح، لى  النصب ذلك: وك٫ب معْب، ٗبعُب ا٢بمرة
 ا٣ببيثْب(. الفاسقْب ألوؾ كرمه أباؾ، ساء ما )اصنع كقولنا: الصا٢بْب(، ا٤بسىمْب ا، كلبد المجل، أيها )يا ٫بو:
 ليؤديا كمنظم، معْب، نظاـ ُب بالكىمات يتصل نظاـ ا٢بمرات" فإف لماب،إ لبلمة مرةا٢ب وفر لن النظم كبغض   
 ا٢بمرة لتكوف لىكىمات، تابعة بل مستقبل، موجودا ليست كظيفتها كبأدائها فهي كالسياقات، ا١بمىة دالل معُب معا

 أساس لى  معتمدة ٧بددة، لغوية كظائف تؤدم ألهنا بالنظاـ؛ فوصفت الكىمات، وفه ا٤بتغّب أما الثبات موضع
 را١بمع معينة، صيغ ُب طويىة حمرات ُب ٩بثىة صمُب معُب لى  دالة تكوف رما كضمة، كفتحة رسمة ُب ٩بثىة صوٌب

 لاضة ا٢بمرة التربنا كسواء ،3"كالنوف( )الياء كالنوف(، واك)ال كالنوف(، )األلف كاإللماب المفع كحمرات كالتثنية،
 نظاـ، كا٢بمرات نظاـ، الىغة أف فمأينا ا٤بعُب، لتوضيح قمينة روهنا نفي ٲبكن فبل لىحمرة، عُبا٤ب لضوع أك لىمعُب،
 ا٤بتخاطبْب. بْب كالتواصل الفهم لتحقي  كسيىة فكبلٮبا

 أف اأك ر  حيث الفصح ، لن يفصىوىا كٓب العامية، الىهجة إٔب اجتمالية رظاىمة لىغة الدارسوف أشار كقد    
 ُب االلتبلفات بعض ظهمت فقد ،4"لنها مستقبل شكبل ليست كإهنا الفصح ، العمبية إٔب تنتمي العاميات"

 ألمل مواضع إٔب تعداىا بل الكىم، المأك ب يتعى  فىم العمبية، لىصوائت  استعما٥بم حيث من قدٲبا العمبية الىهجات
 :5كمنها الكىمات، من
 
 

                                                           

 .317ص 1الكتاب، سيبويو، ج - 1
 .370-319ص 1ا٤بصدر نفسو، ج - 2
 .108قضايا لسانية كحضارية، منذر لياش، ص - 3
 .11-10ا٤بشكىة الىغوية، ٠بم ركحي الفيصل، ص - 4
 .104يماجع قضايا لسانية كحضارية، منذر لياش، ص - 5
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 الكىمات: ائلأك  ُب لبلؼ -1
 ا، كاك يبدلوهنا أك )ٚبذت(، فيقولوف: األلف، ٰبذفوف ا٢بجازيْب أف حْب ُب ت(،)اٚبذ تقوؿ: فتميم الفعل، -

   )كلذت(. ٫بو:
 االسم: فتقوؿ ا٢بجاز: )ًحصاد(، أما ٛبيم فتقوؿ: )حىصاد(، )ًفعاؿ، فىعاؿ(. -
 اسط الكىمات: أك لبلؼ ُب  -2
ش الفعل لى  كزف )فػىعىل(، مثل: )حقد(، أما ٛبيم فتميل إٔب الكسم لى  كزف )فًعل(ػ الفعل: تنط  قمي -

 أم : )حًقد(.
 )الوىتىم(، أما ٛبيم فبالكسم: )الوًتم(.: واالسم: فتنطقو ا٢بجاز بالفتح، ٫ب -
ا٤بعُب،  كما ىذه إال لينة من ا٣ببلفات بْب الىهجات الٍب يكوف أساسها الصوائت العمبية، بغّب تدلىها ُب   

ح بْب فتح كضم ذرمىا السيوطي، ُب رتابو ا٤بزىم ُب اك لتبق  لادات اجتمالية ارتسبوىا من أجدادىم، فهي تَب 
، كقد أشمنا فيما سب  لآلراء ا٤بتضاربة ُب كظيفة ا٢بمرة اإللمابية، فبلبد من كجود قمائن ألمل، تكوف 1لىـو الىغة

 دالة لى  ا٤بعُب، كىي بْب لفظية كمعنوية:
، رداللة الفعل 2"ضح السبل إلدراؾ ا٤بعُبأك أف يؤدم الىفظ معناه، حيث يكوف " وكى القرينة اللفظية: -3-2

يندرج ضمنها دالالت زمانية ألمل توضحها قمائن لفظية رأدكات النصب "االستقباؿ، كأك ا٢باؿ أك لى  ا٤باضي 
، كسوؼ كقد ًإلىوى آبىاًئكى ًإبٍػرىاًىيمى ﴿ٔب: ، فيكوف الىفظ داال لى  ا٤بعُب ُب قولو تعا3"كا١بـز نػىٍعبيدي ًإلىهىكى كى

ا ًإٍسمىاًعيلى كىًإٍسحىاؽى ًإلىهنا كىاًحدن تكوف الداللة لى  التثنية بزيادة "ك ، فػػ )إ٥با كاحدا( دالة لى  كحدانية ا.4﴾كى
كؼ تقديمه )ما مثل قولنا: )ما مثل أبيك كأليك يقوالف ذلك(، فاذ و)األلف كالنوف(، دالة لى  ا٢بذؼ، ٫ب

، فوجود قمائن لفظية كاضحة ُب الَباريب الكبلمية تكوف رفيىة ُب توضيح 5"أبيك كال مثل أليك يقوالف ذلك(
 ا٤بعُب من الكبلـ البشمم، كمن القمائن الىفظية:

                                                           

 .275ص 2لىغة، السيوطي، جيماجع ا٤بزىم ُب لىـو ا - 1
 .60ا١بمل العمبية كا٤بعُب، الساممائي، ص - 2
 .39-38يماجع الداللة الزمانية ُب ا١بمل العمبية، جابم ا٤بنصورم، ص - 3
 .133سورة البقمة اآلية - 4
 .60العمبية كا٤بعُب، الساممائي، ص - 5
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تتضمن التبارات لبعض "، 1"ىي الوحدات الىسانية ذات الوظيفة الداللية ا٤بمجعية"ك القرائن اإلشارية: -
 :3كمن بعض العناصم اإلشارية .2"العناصم التكوينية لىمقاـ التواصىي

الضمائم كىي القمائن األرثم جبلء، ُب التعبّب لن غّبىا من القمائن اإلشارية، فيتمكن ا٤بستقبل من لبل٥با  -
 :4لى  ٙبديد ا٤بقاـ التواصىي، كالضمائم تنقسم إٔب

 قاـ التواصىي بشكل ضمكرم كراؼ.قمائن إشارية لالصة: )أنا(، ك)أنت( ٙبدد أف ا٤ب -
قمائن غّب لالصة: )ىو، ىم، ىي، ىن( فتحدد ا٤بقاـ التواصىي بشكل ضمكرم غّب راؼ، إذ إف  -

 الشخص ا٤بعْب ليس متكىما، كال ٨باطبا.
ضمائم ا١بمع: )٫بن( كتكوف لالصة لندما ال ٙبتمل الغائب )أنا + أنت( شامىة، كال تكوف شامىة إذا  -

  .+ ىم( + ىو )ىم((، كتكوف مانعة إذا ٓب ٙبتمل ا٤بخاطب )أنا و+ ى + أنت أنااحتمىت الغائب )
إذا راف الشكل أنا ينتمي تمريبا أل٠باء األلبلـ، "كلتوضيح ا٣باصية اإلشارية لىضمائم نورد النص اآلٌب:     

(، اسم لىم لمضي c’est moiاآلٌب: اسم العىم يعْب بالىغة كا٣بطاب فمدا كاحدا بنفسو، )أنا  وتعَبض لى  النح
، كزيادة 5"لكل متكىم، يعْب بالقوة رل األشخاص الذين ٥بم مىكة الكبلـ، لكن ممجعو يتغّب ُب رل إجماء مقوٕب

 لى  الضمائم فمن القمائن اإلشارية:
ىي أ٠باء دالة لى  إيصاؿ ما يميده ا٤بتكىم، من لبلؿ فعل ربلمي، كتكوف ٗبعُب ": ك6أسماء اإلشارة -

قد تؤدم كظيفة زمانية "، رما 7"لبعد، ٫بو: )اقعد ىنا، كأنت ىناؾ(، إذ ٲبكن أف تعترب ظمكؼ مكانيةاأك القمب 
قولنا:  وحسب الداللة الزمانية لىفعل ا٤بصاحب ٥با، ٫بو: )سآٌب ىذا الصيف(، كتكوف داللتها زمانية لالصة ٫ب

 .8")ىذا الصباح(
ىفظية، حيث أشار إٔب أف األلفاظ متناىية اللتمادىا لى  كأشار ا١باحظ إٔب أف أبىغ قمينة لى  ا٤بعُب ىي ال

... إف حكم ا٤بعا٘ب لبلؼ حكم األلفاظ، ألف ّبا إٔب أف الىغة قاصمة، فيقوؿ: "األصوات، كالصوت ٧بدكد، مش
                                                           

 روهنا ممجعا لتحديد الداللة.  - 1
 .54ـ، ص2006 الىغة، أريو٘ب، تمٝبة ٧بمد نصيف، إفميقيا الشمؽ الدار البيضاء ا٤بغمبفعل القوؿ من الذاتية ُب - 2
 .60يماجع ا٤بصدر نفسو، ص - 3
 يماجع ا٤بصدر نفسو، ص نفسها. - 4
 .67فعل القوؿ من الذاتية ُب الىغة، أريو٘ب، ص - 5
 ا٤بصدر نفسو، ص نفسها. - 6
 ا٤بصدر نفسو، ص نفسها. - 7
 .72صا٤بصدر نفسو،  -8



 بيالتنوعات الداللية للصوائت في المستوى األسلو                          :لفصل الثالثا

652 

 

جعل ، كُّذا 1"ا٤بعا٘ب مبسوطة إٔب غّب هناية، ك٩بتدة إٔب غّب هناية، كأ٠باء ا٤بعا٘ب مقصورة معدكدة، ك٧بصىة ٧بدكدة
 الىغة لاضعة لقمائن ال تدرؾ ماديا، بل ىي معنوية كلقىية.

قولو تعأب:  والقمينة العقىية: حيث ٱبضع الفهم لئلدراؾ العقىي بإلضاع التفكّب العقىي لىمنط ، ٫ب -3-3
فىيس ا٤بعُب أف العجل يشمب، بل أف قىوُّم تعىقت كمالت لعبادة العجل، "، 2﴾فأشربوا في قلوبهم العجل﴿

ك قولنا: )أرل الكمثمل موس (، ك)أرضعت الصغمل الكربل(، فعدـ كضوح قمينة اإللماب كال الَبتيب غّب كرذل
قد يدلل ضمن القمائن العقىية األرقاـ "، ك3")اإلرضاع( لىصغملكأف العقل يسند الفعل )أرل( إٔب )موس (، 

 .4"لعقودكالعقود، إذ أف داللة المقم المياضي داللة منطقية تدلل لى  ا٢بساب كا
ىي القمائن الٍب تعتمد ُب إدرارها لى  ا٢بواس، راستعماؿ األصبع زيادة لى  اسم "القمينة ا٢بسية: ك -3-4

زم الفم كتقطيب الوجو، فنقوؿ مثبل ػ كأنت رذلك ػ )أنت تعمفِب(، كىذا يدؿ بأنو أك اإلشارة، لئلشارة إٔب شيء، 
توحي بالتعبّب لن حاالت نفسية  كسوسيولوجية  ٨بتىفة ، إذ  ، فهي لبلمة من دكف العبلمات الىغوية5"ال يعمفك

أما اإلشارة فباليد كالمأس ج لن ألضاء جسمو، فيقوؿ ا١باحظ: "ما ٱبم أك يعتمد فيها ا٤بخاطب لى  ألضائو 
السوط، فيكوف أك كبالعْب كا٢باجب كا٤بنكب إذا تبالد الشخصاف، كبالثوب كبالسيف، كقد يتهدد رافعا السيف 

أك ، كقد يصحب اإلشارة الىفظ، فيتكوف لزيادة إيضاح مدلولو 6"اجما، ٩بانعا كرادلا، كيكوف كليدا كٙبذيماذلك ز 
ىفظ كالممز، فتكوف رعبلقة إٯباز كرد ُب صيغ السياؽ، كُب ىذا إشارة لعبلقة قائمة بْب الأك لتعويض حذؼ 

ف...، كلوال اإلشارة ٓب يفهم الناس معُب كاإلشارة كالىفظ شميكاف، كنعم العوف ىي لو، كنعم الَبٝباتكامل "
قي ، جالبل من المموز اإلشارية كسيىة ىامة، ١بعل ا٤بعا٘ب ُب أبىغ مقاصدىا، كا٤بسهل األمثل لىمتى7"ا٣باص لاص

 .8"كحسن اإلشارة باليد كالمأس من ٛباـ حسن البياف بالىسافقي لفهم الكبلـ ُب بييتو، فقاؿ: "لىمتى
الكذب، كتكوف كاضحة ُب سياؽ أك ينة يكتمل ُّا الكبلـ، كٰبتمل الصدؽ كىي قم  القرينة المعنوية: -3-5

اٍضًرٍب ًبعىصىاؾى اٍلحىجىرى فىانٍػفىجىرىٍت ًمٍنوي اثٍػنىتىا عىٍشرىةى ﴿قوؿ ا تعأب:  والكبلـ، غّب مىموسة ك٧بسوسة، ٫ب
                                                           

 .81ص 1، ج1969ا٢بيواف، ا١باحظ، ٙبقي  لبد السبلـ ىاركف، القاىمة  - 1
 .93سورة البقمة اآلية - 2
 .61ا١بمىة العمبية كا٤بعُب، الساممائي، ص - 3
 .123لىم الداللة، لبد ا١بىيل منقور، ص - 4
 .68يماجع ا٤بمجع نفسو، ص - 5
 .83ص 1ا٢بيوف، ا١باحظ، ج - 6
 نفسها. ا٤بصدر نفسو، ص - 7
 ا٤بصدر نفسو، ص نفسها. - 8
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ننا كجد ُب و ٤بعُب من الكبلـ ل، فنمل أف ا2"أف االنفجار اقتض  الضمب، فا٤بعُب اقتض  كقوع أمم"، أم 1﴾عىيػٍ
فحول النص، من غّب كضوح ما يدؿ لىيو، كبالتإب لدت ىذه القمينة معنوية، كجاء ُب لىم األصوؿ أف ىذا ما 

فا٤بعُب ال يقصد التأفف فحسب، بل "، 3﴾فىبل تػىقيٍل لىهيمىا أيؼٍّ ﴿يدلل ضمن ا٤بدررات العقىية، فمن قولو تعأب: 
 .4"غّبهأك ضمب أك شتم بل يشمل رل ما يتعدل التأفف من 

فداللة الكبلـ ا٤بنطوؽ لاصة، تعتمد لى  ىذه القمينة بشكل ربّب، كلدـ قرينة الوقف كاالبتداء:  -3-6
الوقوؼ لند معُب، كمواصىة الكبلـ إٔب ما بعده، قد يؤدم إٔب لىط ا٤بعا٘ب، كبالتإب لدـ الفهم، كقد سبقت 

كىال يىٍحزيٍنكى ﴿تجويد لىيها ُب قماءة رتاب ا الكمٙب، كمنو قولو تعأب: اإلشارة إٔب ىذه القمينة، كالتماد لىماء ال
فالوقف كاجب بعد )قو٥بم(، ٍب االبتداء )إف العزة(، لكي ال يكوف ىذا القوؿ "، 5﴾قػىٍوليهيٍم ًإفَّ اٍلًعزَّةى لًلًَّو جىًميعنا

 .6"إٔب ا٢بزفو ما يدلو ى
 ودالة لى  ا٤بعُب بْب ا٤بتحدثْب، فإذا نظمنا لىتنغيم ٗبعُب التناغم، فهكىي من أىم القمائن ال قرينة التنغيم: -3-7
من السىورات البشمية، قبل أف تكوف سىورات لغوية، كىذا يدؿ لى  أف اإلنساف يعتمد ُب إدرارو ٤بعا٘ب الكبلـ "

ن أىم القمائن ، فالنغمة الصوتية م7"، فالتنغيم يكوف أساسا نتيجة تفالبلت بْب ا٤بتحدثْب ُب لغة التخاطب
رما قد يؤدم تفخيم "غّب ذلك، أك مدحا أك تعجبا أك راف استفهاما لداللة الكبلـ، كٙبديد األسىوب أا٤بوضحة 

الصوت، كمده لى  معُب متضاد لىمعُب الناتج لن تكسّب الصوت، كتمقيقو، فقد تكوف العبارة كاحدة، أما ا٤بعُب 
لىماء الىغة التعبّب لن التنغيم ُب الىغة ا٤بكتوبة، معتمدين لى   ؿاك قد ح"، ك8"فيختىف استجابة لؤلداء الصوٌب

فعبارة )أىبل كسهبل( الدالة لى  الَبحيب بفمح، ٚبمج لن داللتها إذا كجهت ٤بن حضم "، 9"الَبقيم لتعويضو

                                                           

 .60سورة البقمة اآلية - 1
 .62ا١بمىة العمبية كا٤بعُب، الساممائي، ص - 2
 سورة اإلسماء اآلية - 3
 .2، دار الكتب العىمية بّبكت طا٤بستصف  ُب لىم األصوؿ، أبو حامد الغزإب - 4
 .65سورة يونس اآلية - 5
 1ـ(، ج1957-1373/)1الزررشي، ٙبقي  ٧بمد أيب الفضل إبماىيم، دار إحياء الكتب العمبية ط يماجع الربىاف ُب لىـو القمآف، - 6
 .245ص
 .147-146يماجع معمفة الىغة، جورج يوؿ، تمٝبة ٧بمود فماج، ص - 7
 .66ا١بمىة العمبية كا٤بعُب، الساممائي، ص - 8
 .47الىغة العمبية معناىا كمبناىا، ٛباـ حساف، ص - 9
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األطفاؿ كحٌب  ،1"فتختىف الدالالت بالتبلؼ النغمات متألما، إذا راف األداء بتنغيم ٨بالف إٔب داللة السخمية.
األطفاؿ ُب ممحىة ارتساب الىغة يعتمدكف ىذه القمينة إليصاؿ ا٤بماد من الكىمة الٍب يعتربىا الطفل ٝبىة، ُب 

فيعتمد لى  التنغيم زيادة لى  ا٢بمرات، كالمموز اإلشارية، فيستعمل مثبل الكىمة "ممحىة )الكىمة ا١بمىية(، 
 معابّب، كقد يدررها الوالداف التمادا لى  التنغيي)حىيب( رعبارة إلبارية، أم رطىب، أك تعجب كغّبىا من الت

 .2"كاإلشارات
كضمن ظاىمة التنغيم ٲبكن ا٢بديث لى  النرب رقمينة كاضحة كمهمة لىوصوؿ إٔب فهم ا٤بتكىم، فا٤بنطوؽ 
يستدؿ لىيو من لبلؿ الصوت البشمم، فتظهم أٮبية المسائل من لبلؿ الضغط لى  ا٤بقاطع ُب الكىمة العمبية، 

أف النرب كالتنغيم أرثم رشفا لن ا٤بعا٘ب ُب الكبلـ ا٤بسموع، كإذا لوض الَبقيم التنغيم لند "مل ٛباـ حساف إذ ي
 .3"الىغويْب، إال أهنم ٓب ٯبدكا بديبل لىنرب، إذا استحاؿ إظهاره ُب الىغة ا٤بكتوبة

لى  الصيغ ا٤بنطوقة فيستعمل الضغط "ف ا٤بتكىم يهتم صوتيا لى  بعض األجزاء من ربلمو لن غّبىا، إذ إ
بالتحكم ُب رمية ا٥بواء ا٤بصمكفة لند الكبلـ، فتكوف سميعة تارة كبطيية تارة ألمل، كىذا ما ٯبعل الىغة ا٤بنطوقة 

ازدياد كضوح جزء من أجزاء الكىمة ُب لىنرب ما كرد لن ٛباـ حساف أنو " كمن التعميفات ا٤بهمة، 4")قمما كأغوارا(
كٓب يتفطن السىف من النحاة ٥بذه الظاىمة، بل قد أشاركا إليها ُب ، 5"أجزائهاالسمع لن بقية ما حولو من 

رب ٮبز ا٢بمؼ فيقوؿ ابن كجعىوه أم الن، 6اساهتم لىهمزة  إذ لمفوىا بأهنا "نربة ٚبمج من الصدر باجتهاد"در 
حسب فظهم نرب ا١بمىة  أف النرب ٓب يتعى  بالكىمة ف"غّب  ،7"النرب: مصدر نربت ا٢بمؼ نربان إذا ٮبزتوالسكيت: "

 .8"رذلك

                                                           

 .345، صلعمبية معناىا كمبناىا، ٛباـ حسافالىغة ا - 1
-34ق، ص1424يماجع لىم الىغة النفسي، توماس سكوفل، تمٝبة لبد المٞبن بن لبد ا العزيز العبداف، ا٤بمرز السعودم لىكتاب المياض - 2
35. 

 .47يماجع الىغة العمبية معناىا كمبناىا، ٛباـ حساف، ص - 3
 .157ُب بناء الكىمة، فوزم الشايب، صيماجع أثم القوانْب الصوتية  - 4
 .160مناىج البحث ُب الىغة، ٛباـ حساف، مكتبة األ٪بىو ا٤بصمية مصم، ص - 5
 .548ص 3الكتاب، سيبويو، ج - 6
 .16إصبلح ا٤بنط ، ابن السكيت، ص - 7
 .186يماجع أثم القوانْب الصوتية ُب بناء الكىمة، فوزم الشايب، ص - 8
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من أىم ما يؤثم ُب ارتساب الطفل لىغة، "كالنرب بالتباره ظاىمة لغوية ٚبص ا٤بنطوؽ دكف ا٤بكتوب، فهو 
 ف الطفل يبدأ ُب رسم قوالد الىغة كالتعبّب لن ا٤بعا٘ب بتعىم األصوات فوؽ ا٤بقطعية، إذ إ1"فالطفل ُب ممحىة البأبأة

ٖباصة ُب الىغات النربية راإل٪بىيزية "، أما ُب باقي مماحل تعىم الىغة ك2"وسيقية كالقافية كالنربالنغمة ا٤بكا٤بتمثىة ُب "
تعتمد لى   -راإل٪بىيزية الٍب تعمؼ لدـ النط  بآلم الكىمات، ٩با ٯبعل الطفل يكسب ألطاء لغوية ٠بالية

٣باطئ كمثاؿ ذلك صيغٍب فعدـ إدراؾ الفمؽ بْب ا٤بقطعْب ُب آلم لفظتْب ٩با يؤدم حتما إٔب التطبي  ا -السمع
(interruptك )(interup)"3. 

فقد يكوف اإلدراؾ السمعي ا٣باطئ "كما ٲبكن قولو فإف النرب لامل مؤثم ُب إدراؾ ا٤بتىقي لىمعا٘ب، 
لىمقاطع الصوتية مبدال أساسا لفهم ا٤بقصود من ا٤بخاطب لىمخاطب، فقد يتحوؿ معُب لبارة )يا سبلـ( من 

معاف متعددة حسب نرب كتنغيم العبارة إٔب داللتها لى  التوبيخ، كالتىذذ كالطمب معُب نداء  لز كجل 
  .4"كالتشكيك كالتأثم

أف ا٤بعُب من الكبلـ يتضح من ا٢باؿ أك ا٤بوقف الذم تكوف فيو اادثة، ٫بو لبارة  "أم قرينة الحاؿ: -3/8
)لّب مقدـ( داللة لى   :ا٢بج، كرقولنا)حجا مربكرا( أم ٗبعُب )حججت حجا مربكرا( داللة لى  القدـك من 

ا٤بساؽ، فيتضح  السياؽ، فهي تظهم من لبلؿ الكبلـ، كقمينة ا٢باؿ فيما الحظنا تمتبط ب5"لودة بعد غياب
رما إذا رأيت شخصا ُب يده لشبة قاصدا لضمب شخص  ىذا يقوؿ المضي: "التدالل بْب السياؽ كا٢باؿ، كُب

 مب زيدان. كمن القمائن الٍب تمتبط بالسياؽ قمينة ا٤بقاـ.، كا٤بعُب أف اض6"آلم فنقوؿ: زيدا
ىو ا٢بالة يقاؿ فيها الكبلـ حيث أف بعض ا٤بواقف اليومية تتطىب صدكر نوع من "ك قرينة المقاـ:  -3/9

الكبلـ، إذ يتحدد ا٤بقصد من الكبلـ حسب ا٤بقاـ الذم قيل فيو، إذ مثل ٛباـ حساف لىكبلـ ُب ىذا اَّاؿ، 
(، فوجود شخصْب ُب قالدة انتظار يدفع بأحدٮبا إٔب حيىة فتح ا٤بوضوع و بتعبّب )ا٢بيل االجتماليةمثل لحيث 

فوضوح ا٤بعُب الدالٕب لىمقاؿ أك الكبلـ ال ٗبا ٰبمىو من معا٘ب معجمية ككظيفية يمتبط "، 7"لمفع ا٢بمج االجتمالي
                                                           

ل ارتساب الىغة، تظهم ُب الشهم السادس لند الطفل، توضح ميوؿ الطفل إلطبلؽ مقاطع صوتية تتألف من صوت كىي ممحىة من مماح - 1
 سارن كمعتل.

 .29لىم الىغة النفسي، توماس سكوفل، تمٝبة لبد المٞبن بن لبد العزيز العبداف، ص - 2
 .45ا٤بصدر نفسو، ص - 3
 .345حساف، صيماجع الىغة العمبية، معناىا كمبناىا، ٛباـ  - 4
 .63ا١بمىة العمبية كا٤بعُب، الساممائ ، ص - 5
 .129ص 1شمح الكافية، المضي، ج - 6
 .344يماجع الىغة العمبية معناىا، كمبناىا، ٛباـ حساف، ص - 7
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ال ٲبكن فصل ا٤بقاؿ لن ا٤بقاـ ألنو ٰبمل "ك .1"يمتبط دائما با٤بقاـ كالذم ٲبكن التباره )ظمكؼ أداء ا٤بقاؿ...(
يد، كىذا ما سب  ذرمه ُب معُب امتد منذ أزمنة ماضية إٔب ا٢باضمة كٯبمع بْب ٦بمولة سىورات، كلادات، كتقال

يا سبلـ( بعد دلوؿ حمؼ )النداء( لىيها فتكوف صا٢بة ألداء معاف ألمل، ففصل ا٤بقاؿ لن ا٤بقاـ لبارة )
قمينة ا٤بقاـ جعىت منذ القدـ ممتبطة بالقوؿ الذم يسمع من ا٤بتكىم، حيث أف الببلغيْب "ك، 2")يقصم من معناه(

 .3")لكل مقاـ مقاؿ( :جعىوه قالدة أساسية ٥بم بقو٥بم
قد تكوف العبارة الواحدة مدحا كذما ٕبسب ا٤بقاـ "، العبارات ٤بعُب ةحا٤بوض القمائن أىم من ا٤بقاـ فقميتو
، فتذـ من راف ٦بهوؿ النسب ُّا، كمن  4"هٌنا تكوف مدحا كتكوف ذما ٕبسب ا٤بقاـ)ال أبا لك( فإ :٫بو قو٥بم

رانت ألبلقو دنيية كراف أبوه من أليار الناس، فتنفي نسبو لو، كٛبدح ُّا من رانت سّبتو كسىوراتو فاضىة دكف 
 أبيو. 

 :5كُب فصل ا٤بقاؿ لن ا٤بقاؿ قوؿ الشالم أٞبد شوقي
 إذا الضم مسهمو كنابا  *  مسىمْب سواؾ ذلمكما لى

فبفصل البيت لن مقامو كجعل التبارات لمضية اجتمالية تقىيدية، فا٤بعُب الذم يتبادر أف ا٤ببلذ ىو 
ضميح، النيب صى  ا لىيو ك سىم، ٤بن أصابو ممض أك لىة ما، ُب حْب إلضالو ٤بقامو الصحيح، ككضع 

ند ا فالتوسل ىو  لز كجل بو صى  ا لىيو كسىم، التبارات دينية ك ثقافية، فالمسوؿ الكمٙب ىو شفيعنا ل
 . 6فا٤بسىم ا٤بضطم ٗبا يعانيو من ضعف دكف غّبه من األمم ليس لو من كسيىة إال التوسل  تعأب

كمن أىم أجزاء ا٤بقاـ ما أطى  لىيو الىغويوف )مقتض  ا٢باؿ( أك الغاية من األداء فجعىوا لبارات معيارية 
ؿ ٲبكن استعما٥با، أك اقَباضها ُب مقاـ مشابو، فيؤدم ا٤بعُب الذم قيل بو، إذ الترب ٛباـ حساف لاصة االستعما

                                                           

-ق1419/)1دراسة تطبيقية، لبد الواحد حسن الشيخ، مكتبة اإلشعاع الفنية مصم ط-العبلقات الداللية كالَباث الببلغي العميب  - 1
 .20ـ(، ص1999

 .551الىغة العمبية معناىا كمبناىا، ٛباـ حساف، ص - 2
 .19العبلقات الداللية كالَباث الببلغي العميب، لبد الواحد حسن الشيخ، ص - 3
 .65ا١بمىة العمبية كا٤بعُب، الساممائي، ص - 4
 .351الىغة العمبية معناىا كمبناىا، ٛباـ حساف، ص - 5
 ع نفسو، ص نفسها.يماجع ا٤بمج - 6
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. حيث مثل لعبارات 1القافية جزءا من أجزاء الكبلـ، يعد رالنرب ُب اإلطار الصمُب كالتنغيم ُب اإلطار النحوم
 :    2منهامتبادلة بْب أفماد اَّتمع كتؤدم معنا تاما فتكوف غاية ُب األداء ك 

 من دالالت الوداع:     - 
 مع السبلمة: لبارة متبادلة بْب لامة الناس.     - 
 إٔب الىقاء: لبارة منطوقة لن ا٤بثقف داللة لن الوداع.     - 
 بام بام: لبارات توديع األطفاؿ.     -
 دين. كداع ا٤بثقف العميب ا٤بت -ىا أساؿ ا تعأب ٯبمع مشىناداللة التأنيب: ال تعد -
 داللة الدلاء : اشفع لنا. -
 داللة الطمد: ألطِب ظهمؾ. -
 داللة االستقباؿ: أىبل كسهبل. -
 داللة التودد: يا سيدم العزيز. -

فنجدىا لبارات متشاُّة كمتداكلة ُب الكثّب من اَّتمعات، كبْب الكثّب من الفيات منها ما ٚبص بو طبقة 
ليبق  الوضوح كالبياف من الكبلـ البشمم  م، كالثقافة كغّبىا.اجتمالية لن غّبىا حسب ا١بنس، كالعمم، كالتعىي

غّب معتمد لى  قميبة دكف ألمل، كلىيو فيجب دائما القوؿ بػ)تظافم القمائن( كأدائها لعمىها ٦بتمعة لّب كسيىة 
كاضحا لفهم قصد ا٤بتكىم كإدراؾ السامع ما ا٤بوجو إليو من ربلـ كما يعمىو من دالالت، فاإللماب قد ال يكوف 

ُب الكبلـ ا٤بنطوؽ لاصة مع بمكز ظاىمة الوقف كاالبتداء، كرذلك لغة الىهجات بالتبار اَّتمعات ناطقة 
بىهجات متعددة، إذ ال ٲبكن االلتماد لىيو رقمينة دكف غّبه، كرذلك الىفظ فيستدؿ لىيو غالبا بالممز كاإلشارة،  

قوؿ كٰباكؿ فهم معناه حٌب كإف ٓب تظهم لناصم دالة ُب رما أٌف التنغيم ُب الكبلـ ٯبعل من السامع يستصغي ال
 بداية األمم، إذ يدلوؾ التنغيم إلٯباد قمائن ألمل كتولي الفهم.

تمتبط "كتكوف الىغة كسيىة لىتعامل إذ تستخدـ بقصد التأثّب ُب البيية الطبيعية أك االجتمالية ايطة بالفمد، إذ 
لشماء... كالوصوؿ إٔب تأليف كاإلفصاح لنو لىتعبّب لن موقف نفسي ذاٌب بسىورو اليومي كنشاطاتو كمنو البيع كا

 .3"يمتبط بالشخص ا٤بتكىم كيدررو السامع حسب القمائن ا٤بوجودة ُب السياؽ

                                                           

 .373 -370، صالىغة العمبية معناىا كمبناىا، ٛباـ حساف - 1
 .365ا٤بمجع نفسو، ص - 2
 .363يماجع ا٤بمجع نفسو، ص - 3
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ا يقولو ا٤بتكىم إٔب الكشف لن أحاسيسو كما ٱبتىجو من لقمائن داللتها لى  فهم القصد ٩بكقد تتعدل ىذه ا
بقولو ُب ذـ إنساف ككصفو قائبل:  نفس ا٤بتكىم، إذ قاؿ ابن جِب ُب ىذا الباب رشف ما يدكر ُب"مشالم، أم 

 .1"منجبلٌ أك  مبجبللييما أك  :كتزكم كجهك كتقطبو، فيغِب ذلك لن قولك !سألناه كراف إنسانا
رما يزيد ُب فهم النص أك ا٣بطاب العىم ٗبعُب الشيء فقد ٰبتمل الكبلـ أرثم من معُب كيمجع أحدىا 

ال تأكلوا الربا أضعافا ﴿بو، فقد يتضح من الكبلـ معُب كيقصد بو معُب معىـو ٫بو قولو تعأب:  لعىمك
فظاىم النهي لن المبا أضعافا مضالفة، أما حقيقة األمم فالمبا منهي لنو ٛباما، رما تفهم ا٤بعا٘ب ٩با "، 2﴾مضاعفة

أىىها حٌب كإف ٓب يتضح القصد من بنائها كال  يدررو ا٤بمء من معا٘ب الىغة فهما لاما، أم أٌف رل لغة تفهم لند
معجمها ٫بو )يا شئ مالك( ك )يا شئ مإب( كمعناه: يا لجيب لك، كيا ٥بفي، كيا حسمٌب، كيا أسفي ك٫بو 

 .3"ذلك
٘بدر اإلشارة إٔب أف ا٤بعُب ليتضح كيكوف تاما ٱبضع لبناء ٧بكم، تتحكم فيو لوامل نفسية كلقىية ٱبتص "ك

دراؾ ا٤بعا٘ب، إذ ًب توضيح ىذا البناء بتحىيل لسا٘ب نفسي التمادا لى  ما جاء ُب رسائل ألواف ُّا ا٤بتكىم، كإ
 .4"الصفا
 :5قول بناء المعنى -4

بناء ا٤بعُب يقـو لى  تكوين ا٤بعا٘ب كا٤بعارؼ، إذ تمتبط بعبارات ٨بفية كاإلفصاح لنها، إذ يعتمد اإلنساف 
نطوؽ أك ا٤بسموع، لى  قول اإلنساف إذ أٌف اجتماع تىك القول يؤدم إٔب ُب تعبّبه كفهمو لىمقاصد من الكبلـ ا٤ب

إدراؾ اإلنساف لىعآب ايط بو، كٚبتىف ىذه القول ُب األداء الوظيفي ُب حْب تؤدم كظائف متكامىة كىذه 
 :6القول ىي

                                                           

 .53ـ، ص1/2002دراسة ُب داللة الكىمة العمبية، مهدم أسعد لمار، دار كائل األردف، ط-جدؿ الىفظ كا٤بعُب  - 1
 .130سورة آؿ لمماف اآلية - 2
 .68-66، يماجع ا١بمىة العمبية كا٤بعُب، الساممائي، ص101ص 1لساف العمب، ابن منظور، ج - 3
ىػ، زلم ظهورىا ُب بغداد كا٤بمجح نشأهتا ُب 373ىػ ك343ٝبالة طهمت ُب النصف الثا٘ب من القمف المابع ا٥بجمم، ٲبكن حصمىا بْب  - 4

 اسات فىسفية تغيّب نظاـ ألبلقي كاجتمالي كسياسي مَبدم.البصمة، كًب إلفاء أ٠باء مؤلفيها، حاكلوا من لبلؿ در 
 .162لن التفكّب الىسا٘ب ُب رسائل إلواف الصفا، لبد المٞبن مشنتل، تقدٙب سعيد حسن ٕبّبم، مكتبة اآلداب القاىمة، ص - 5
 .163ا٤بمجع نفسو، ص - 6
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قبىو لى  شكل رسـو الٍب تؤدم كظيفة استقباؿ اسوسات، إذ ٘بمده من ا٤بادية فتست"القوة المتخيلة:  -4-1
مصورة، تبق  حاضمة ُب الذىن بعد غياُّا لن ا٢بواس، روصف الشيء كما ٰبيط بو كٱبتص بو، إذ قٌدر مكاهنا 

 .1"بػ)مقدـ الدماغ(
ا٤بسؤكلة لن ٙبىيل الصورة ا٤بنقولة لن منطقة القول ا٤بتخيىة، فتبحث فيما تتميز بو "ىي  القوة المفكرة: -4-2

 .3"مكاهنا كسط الدماغ"، ك2"ا٤بضار كا٤بعا٘ب، كحقيقة الصورة ريفا كرمامن لصائص را٤بنافع ك 
فوظيفتها حفظ ما كصىت إليو القوة ا٤بفكمة من ٙبىيل، كاستعما٥با كقت ا٢باجة إليها " القوة الحافظة: -4-3

 .5"، كمكاهنا مؤلم الدماغ4كتذرمىا
د اإلنساف نفسو مضطما لىتعبّب لن مطالبو تعتمد لى  مثّبات لغوية لارجية، إذ ٯب"ك القوة الناطقة: -4-4

 .6"فيمكن التبار كظيفتها اإللبار رما ُب الذىن، فتكوف لَبٝبة ما ُب األذىاف، ك٦بماىا ا٢بىقـو كالىساف
: كىي قوة ٙبويل المكحي إٔب مادم، فيجسد ما ُب ذىنو فتحوؿ الىفظ ا٤بنطوؽ إٔب لفظ القوة الصانعة/ 4-5

معُب ا٤بكتوب، فتكوف كظيفتها ُب صنالة الكتابة فهي كظيفة ثانوية، أما األساس  ، مع ضمكرة إحكاـ7مكتوب
فهو أداء رسالة إببلغية تواصىية، فالنط  يعترب لمىية قبىية ُب حْب يعد ا٣بط بعديا، كتكوف الصنالة قصد حفظ 

ال ٛبكث ُب ا٥بواء، إالٌ  ك٤با رانت األصوات"الكبلـ من الزكاؿ، إذ يعترب ا٤بنطوؽ مضمحبل، أما ا٤بكتوب فتابت 
، ا٢بكمة اإل٥بية بأف قيدت معا٘ب تىك األلفاظ بصنالة 8"ريثما تألذ ا٤بسامع حظها، ٍب تضمحل، احتالت

جعىوا ٦بماىا اليدين "، ك9"ٍب من شأف القوة الصانعة، أف تصوغ ٥با من ا٣بطوط األشكاؿ باألقبلـ"الكتابة، 
 .10"كاألصابع

                                                           

 .163ص، التفكّب الىسا٘ب ُب رسائل إلواف الصفا، لبد المٞبن مشنتل - 1
 3ـ، ج1992رسائل إلواف الصفا كلبلف الوفا، تقدٙب لىيوش لبود مقدمة بطمس البستا٘ب، ا٤بؤسسة الوطنية لىفنوف ا٤بطبعية المغاية ا١بزائم - 2
 .46، 45، 17-16ص
 .163التفكّب الىسا٘ب ُب رسائل إلواف الصفا، لبد المٞبن مشنتل، ص - 3
 .17ص 3رسائل إلواف الصفا، ج - 4
 .164ىسا٘ب ُب رسائل إلواف الصفا، لبد المٞبن مشنتل، صالتفكّب ال - 5
 .126ص 3رسائل اإللواف، ج - 6
 .127ص 3ا٤بصدر نفسو، ج - 7
 أصل ُب النص. - 8
 .49ص 3رسائل اإللواف، ج - 9

 .126ص 3ا٤بصدر نفسو، ج - 10
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مع ٙبديد كظائفها التمادا لى  قول حاسة يقـو لىيها اإلدراؾ العقى   كىذا رسم توضيحي ٥بذه القول
 .1لئلنساف

 القوة ا٢بساسة ا١بسمانية
 السمع               البصم                       الشم               الىمس                   الذكؽ

 القول المكحية
 القوة ا٢بافظة           القوة الناطقة       القوة الصانعة        القوة ا٤بتخيىة       القوة ا٤بفكمة      

 
 
 
 
 
 

 
 

كمن ىنا يتجى  ربط اإللواف لظاىمة الىغة كارتباطها باإلنساف ارتباطا حسيا كلقىيا كنفسيا، فتحديد 
كظيفة النط  الٍب  التعبّب كفهم ا٤بقاصد ارتبط بقول مادية كركحية، جالىْب الدماغ أٌكؿ ا٤بتحكمْب ُب ا٤بعا٘ب أما

التربت تمٝبة ٤با ٱبتزف الذىن كالتمادىا لى  الصوت البشمم فجعىت لئلفصاح كالتواصل، أما الكتابة فجعىت 
٢بفظ ىذه ا٤بعا٘ب ال غّب، كقد يوضح ىذا أهٌنم جعىوا التخاطب أساس كضوح ا٤بعا٘ب كإيصا٥با، فالتواصل أساسو 

لط الكبلـ إال حفظ من الزكاؿ، فالىساف أصدؽ تعبّبا التمادا لى  الكبلـ البشمم ُب البيية اإلنسانية، كما 
 األصوات ليكوف ا٤بكتوب بعده ُب تمتيب إلواف الصفا، فكاف ٙبىيىهم منطقيا إٔب حد بعيد.

 اللغة االجتماعية كالصوائت:
الدليل ما احة الىساف ك لعميب منذ القدـ بفصكلمؼ ا إذ تتميز با٤بثالية، ،ٲبكن أف ينكم أحد لغتنا العمبية ال      

كصىنا من شعم قبل ظهور اإلسبلـ، ليزيد القمآف بإلجازه كأسىوبو من حب العميب كشغفو بىغتو ٩با جعىو يزيد من 
، فكاف ٙبد لبىغائهم بىغتهم كتأثّبه فيهم ، فمن إلجازه ٨باطبة أفصح القـواليات لغتو اقتداء بالقمآف الكمٙبٝب

                                                           

 .166التفكّب الىسا٘ب ُب رسائل إلواف الصفا، لبد المٞبن مشنتل، ص - 1
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عىلَّمى . الرٍَّحمىني ﴿ :د ا٤بؤب لز كجل٤بىكة الٍب ٛبيزكا ُّا ما رانت إال لطاء من لنألف ا فعجزكا أف يأتوا ٗبثىو،
 .1﴾عىلَّمىوي اٍلبػىيىافى  .خىلىقى اإلٍنسىافى  .اٍلقيٍرآفى 
ابن جِب: "الىغة أصوات يعرب ُّا  ٘ب يعرب لنها ا٤بتكىم، حيث يقوؿ كمن لصائصها التائبو أهنا دالة لى  معا      

فعرب "ا١بمل، اريب ك فكانت دكا٥با لى  ا٤بعا٘ب متعددة من ا٢بمؼ إٔب الكىمة إٔب الَب  .2اضهم"رل قـو لن أغم 
العىماء لن مناسبة ا٢بمؼ لىمعُب كجعىوا لو قيمة تعبّبية أراف ُب أكؿ الكىمة أك ُب كسطها أك ُب أكالمىا، فؤلف 

جعىوا لكل "، ك3"لؤلحاسيس ا٤بعنوية ك)سعد()الصاد( أقول من )السْب( فجعىوا )صعد( لىحمرة كلىفعل ا٤بادم 
فجعىوا "، 4"ستعماؿ ا٤بتداكؿ لىفظاهتا من االارتسبت إٰباءيؤدم مدلوالت لفظ مناسبة تولد فيها ليتجاكزىا ك 

كلياشيم  ،ا٥بوائية لىحمكؼ ٨بارج كصفات ربطوىا ٕبمرة الىساف كرمية ا٥بواء الٍب ٚبمج من المئتْب كالقصبات
ال تتعمض د الىغة العمبية كنطقها بالفصح  ٲبكن العميب من تثبيتها لى  أصو٥با، حيث تقيي"، ك5"األنف أحيانا

 .6ٙبتفظ بنفسها بثبات أصواهتا"شتقاؽ فهي لىتغيّب، فمهما تنوع اال
 اإلعراب:العربية الفصحى ك أ/

فارس "من ابن  ال جدؿ ُب التبار اإللماب ظاىمة لص ت الىغة العمبية كأضحت من معانيها إذ الترب      
 الىفظ، كبو يعمؼ ا٣برب العىـو ا١بىيىة الٍب لصت ُّا العمب: اإللماب الذم ىو الفارؽ بْب ا٤بعا٘ب ا٤بتكافية ُب

منعوت، كال تعجب من استفهاـ كال  ، كال مضاؼ منكلواله ما ميز فالل من مفعوؿ ،أصل الكبلـ الذم ىو
 .7صدر من مصدر، كال نعت من تأريد"

ى  األساليب ،بل ال بد ه أقول لناصم الىغة فقد تعمضنا ألراء جعىتو قمينة غّب رافية لىداللة لكبالمغم من التبار 
أما ماال ٯبوز إنكاره لى  اإلطبلؽ رونو ظاىمة ثابتة ُب القمآف الكمٙب،فثبوت ا٤بعُب ممتبط  من ظاىمة )تظافم ا٤بعا٘ب(

ًإنَّمىا يىٍخشىى اللَّوى ًمٍن ًعبىاًدًه ﴿لى  ذلك قولو تعأب: بتحميك أكالم الكىم كٙبديد ا٢بمرة ا٤بناسبة لىمعُب كرمثاؿ 
 .8﴾اٍلعيلىمىاءي 

                                                           

 .2، 1ن اآليةسورة المٞب - 1
 .31ص 1ا٣بصائص، ابن جِب، ج - 2
 .553ص 1ا٤بصدر نفسو، ج - 3
 .169ـ(، ص1960-ق1379/)1يماجع دراسات ُب فقو الىغة، صبحي إبماىيم الصاّب ، دار العىم لىمبليْب ط - 4
 .284، 282يماجع ا٤بمجع نفسو، ص - 5
 .291يماجع ا٤بمجع نفسو، ص - 6
 .42الصاحيب، ابن فارس، ص -7
 .28سورة فاطم اآلية -8
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، فقد ركم لن المسوؿ صى  ا لىيو 1ليكوف رفع لفظ )العىماء( لى  الفالىية، كإنكار ما قمئ لى  غّب ىذا
أ القمآف بإلمابو فىو أجم )من قم  :القمآف قولو صى  ا لىيو كسىمكسىم ُب دلوتو إٔب تبلكة القمآف التمادا لى  

 .2شهيد(
لى  رل مهما ظهمت من آراء هتاجم اإللماب، فىن ينكم أحد أٮبيتو كداللتو لى  فهم ا٤بعا٘ب، كٙبديد 

اىتماـ العميب بدراسة ىذه الظاىمة كحفظ م لصائص الىغة العمبية الفصح ، ك التباره من أىك األبواب النحوية، 
 والد فيما تقدـ من ىذه الدراسة.قوالدىا،  كقد ٙبدثنا لن ىذه الق

 ب(العربية الفصحى كالحركات:
ثبلثة طويىة بزيادة حمكؼ لمفت الىغة العمبية بصوائتو الست، فهي ثبلثة قصّبة )فتحة، ضمة، كرسمة( ك 

ت األلف، الواك، كالياء( فهي تؤدم كظائف معينة ُب الىغة كىي ممتبطة بصوامت الىغة العمبية إذ يتأثم الصائالىْب )
فالفتحة مثبل قد " ،كتتنوع صورة النط  ُّا حسب ٨بارج الٍب ٙبكم الصوامت حسب لصائص الصوت اَّاكر ٥با

الداؿ ُب الكىمة األكٔب، ، ضل ، قل ، كذلك بسبب كجود دؿ  أك مفخمة، أك بْب بْب، رما ُب ٫بو:  ،تكوف ممققة
، غّب أف ىذه الظواىم الصوتية غّب مؤثم، 3تفخيم ُب الثالثة"ُب الثانية كالقاؼ الٍب بْب الَبقي  كال كالضاد )ا٤بفخمة(

العمبية من لصائص الٍب  قىة حمرات الىغة"مؤثم، ُب معُب رىمة بل تأثّب الصامت ىو ما ٯبعل ا٤بعُب يتغّب، ك
كمع ىذا فهي تؤدم كظائف ، 4"كصفاهتا ثابتة مستقمة بعددىافهي ، تبارىا لغة ٩بيزة لن باقي الىغاتالزادت من 

قد تدلو الباحث ُب ا٤بستويات الىغوية العمبية إٔب مبلحظة تأثّب الصائت لى  الصامت "، رٗبا ةكظائف سامي
، كرذلك ُب صيغ األفعاؿ بْب فتح كضم لتمادا لى  الوزفاداللتها الصمفية إٔب داللة ألمل فتتحوؿ الصيغة لن 

لغة لمض الكتاب  تح العْب من)العْب كالماء كالضاد( فػ)لمض( بف :كرسم لْب الفعل، كٙبوالت معجمية ٫بو
، رما قد يؤدم السكوف داللة ا١بـز 5")لىمض( بفتح الماء يعمض من ا٤بمض ك)لمض( بكسم العْب ٗبعُب الشمؼك

ا٤باضي ككظيفة ٫بوية ٥با لبلقة بقوالد اإللماب   كيؤدم كظيفة داللية بنفي ا٤بضارع لى  زمن ُب الفعل ا٤بضارع،
 رما سبقت اإلشارة إليو.

                                                           

 .119يماجع دراسات ُب فقو الىغة، صبحي إبماىيم الصاّب، ص -1
 .40ا٤بمجع نفسو لن رنز العماؿ بآداب ا٤بعىمْب، ٧بمد بن سحنوف التنولي، ص - 2
 .475ص 1، ج1350تونس                                      - 3
 .199دراسات ُب لىم الىغة،رماؿ بشم دار غميب، ص -4
 .421-420ص 2ق، ج1/1404إرماؿ اإللبلـ بتثىيت الكبلـ، ابن مالك الطائي، ٙبقي  سعد بن ٞبداف الغامدم، جامعة أـ القمل ط -5



 بيالتنوعات الداللية للصوائت في المستوى األسلو                          :لفصل الثالثا

663 

 

سم ا٤بصمؼ كا٤بمنوع من الصمؼ، كداللتها لى  ٝبع كتثنية ا٤بذرم ا٤بمنوع من يكوف التنوين داال لى  اال"رما    
قد حصىت ظاىمة تفمي  ا٢بمرات الدالة لى  التبلؼ ا٤بعا٘ب فيقولوف )مفتىحه( "، ك1"إبماىيميوف()الصمؼ ٫بو 
كظيفيا ُب أشمنا إٔب أف الصوائت تؤدم دكرا  ، كُّذا قد2"( ك)مقص(فتىحه( ٤بوضوع الفتح ،كمنو )مقىصداللة ك)م

كااللتبلؼ ُب ا٢بمرة يكوف اللتبلؼ ا٤بعُب بْب ىذه  ،قد تتف  ألفاظها من حيث ا٤ببُب"ك ،ٙبديد ا٤بعُب كالداللة
ا٤ببا٘ب ا٤بتشاُّة رما تؤدم كظيفة ُب الناحية الصوتية مع صوٌب الآلـ كالماء، إذ يتأثماف بالصائت كالساب  ٥بما 

فظ النط  ُّما ُب القبائل العمبية قدٲبا،فقد يفخم البلـ ُب ل قدـ تفسّبا اللتبلؼ"، ٩با 3"ماف أك يمٌققانوفيفخٌ 
كتمق   )أحبوا ا( ك)إفًّ أمم ا مقضي(. :أما بعد الكسم فّبق ، فالتفخيم ٫بو ،ا١ببللة إذا جاء بعد فتح أكضم

أما  ،ضبطت الصوائت العامىة ُب تمقيقهاأما الماء فقد  .4﴾اٍلقيليوبي  أىال ًبذًٍكًر اللًَّو تىٍطمىًئنُّ ﴿قولو تعأب:  ُب
 :6ستثناء ُباكيكوف تمقيقها ، 5"التفخيم فقد ربط بالسياقات ا٤بتعددة

 .7﴾كىلىيىاؿو عىٍشرو . كىاٍلفىٍجرً ﴿قولو تعأب:  لتبار األصوات قبىها كبعدىا ٫بوالماء ا٤بكسورة بعدـ ا -
كأف أف تكوف رسمة أصىية غّب لارضة رهمزة الوصل أك لىتخىص السارنْب،  الماء السارنة بعد رسم لى  -

 )ممجله، ممف (. :٫بو ،ستعبلء )ص، ض، ط، ظ، خ ،غ، ؽ(ال يقع بعدىا حمؼ من حمكؼ اال
كُب ىذه ا٢بالة تكوف ُب السياؽ سارنة إال إذا  ،أك ياء سارنة ٫بو )نار (،)لبّب( رما تمق  بعد إمالة -

 .8العمبية سكوف الصوت بعد مد ٫بو )لبّب( إال ُب الوقف كقف لىيها لكماىية
فالعميب ثابت بطبعو، كالثبات من  ،ثبات كال ٲبكن أف ٲبسها أم تغيّبفتبق  الصوائت العمبية تؤدم كظيفتها ب

ُب دراساهتم النحوية كالصمفية لصائص شخصيتو االجتمالية ىذا من جانب، أما من آلم فالعمب التمدكا 
، معتمدين لى  مىكة لغوية متأصىة فيهم ال ٦باؿ لىتشكيك فيها،   ألظم حجة بيانية ُب الكوف رىوىالصوتية لك 

أما إذا قاؿ أحدىم بأف الىغة العمبية قد تشهد تغيّبات ُب صوائتها ٚبالف قوالدىا األصىية، فهذا ما ينكم حيث 
 عمبية.قد يكوف ىذا التدلل أك االلتبلؼ ممتبطا بتنوع الىهجات ُب البيية ال

                                                           

 .205يماجع دراسات ُب لىم الىغة، رماؿ بشم، دار غميب، ص -1
 .210يماجعا٤بمجع نفسو، ص -2
 .118دراسات ُب فقو الىغة، صبحي إبماىيم الصاّب، ص -3
 .28 سورة الملد اآلية -4
 ا٤بمجع نفسو، ص نفسها. -5
 .211يماجع ا٤بمجع نفسو، ص -6

 .2سورة الفجم اآلية - 7
 .112ص  ،رماؿ بشم  دراسات ُب لىم الىغة، 8-
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 اللغة كاللهجات:ج/
ال ، كتعترب أرثم استعماا٤بنطوؽ الماقي األصىي لمجت لنبْب العامة كالٍب  لىهجة رمفهـو ىي الىغة ا٤بتداكلةا

لوامل اجتمالية رالواقع التعىيمي، كنقص حيث أهنا نشأت كاستفحىت نتائج  ،لىتواصل ُب اَّتمعات العمبية
تارٱبية بتعاقب ا٢بقب االستعمارية ُب الوطن العميب الذم استقم قمكنا ُب بعض كقد يمجع ىذا لىعوامل ال ،الثقافة
حيث جعىها األستاذ مكي درار ُب  ،1"نزياح كا٣بمكج لن ا٤بعتاد ُب األداء الىغوما٤بيل لبل"فهي  العمبية، ا٤بناط 

 .2ا٤بمتبة الثالثة دكف الفصح  كالعامية لتأٌب بعدىا الدارجة
كيمتبط ىذا با٤بستول التعىيمي كالطبقة االجتمالية رما قد ٚبتىف لغة  ،ٰبتوم ٥بجات متعددةمع الواحد قد فاَّت

إذ  ،تساب الىغات أك الىهجات بصفة أدؽأىل ا٤بدينة لن لغة البدكم ليبق  لامىي التأثم كالتأثّب أساسيْب ُب ار
   .3 بيت كاحد٪بد الىغويْب ُب ىذا الباب مثىوا لوجود فوارؽ لغوية بْب ألوين يعيشاف ُب

إذ ٱبضع رل كاحد منهما ٤بؤثمات لاصة رغم أف انفصا٥بما ال يدـك إال لسالات، كبذلك ٯبد أف لغة التفاىم 
كالىغة العمبية قد لمفت منذ لصورىا األكٔب إٔب  بينهما يتأثم بالعوامل ا٣بارجية ٧باكلْب تطهّبىا من ما يفمقها،

، فقد لُب الدارس العميب بىهجات العمب األكائل رىفة  اَّتمع العميبلكثمة القبائل ُبالعديد من الىهجات كىذا 
لغاهتا   ٲبنع من كجود قبائل ألمل لمبية ٓب ٙبض بالعناية ُب دراسة كىذا ال ىذيل...، كربيعة، قيس، ٛبيم كطئ،

 .4ما راف شأف غّبىا من القبائل الكربل العمبية ُب العصم الذىيب لىغة العمبية
، أهنم ٛبكنوا قبائل كٓب يتجاكزكا إٔب القبائل جات ُب الىغة العمبية فقد يعود إٔب كقوفهم لند ٦بمولةكمع تعدد الىه

، كأف العمبية ٓب ٚبتىف ُب ىذه الضوابطأف القبائل  ،ا من العينة الٍب درسوا ٥بجاهتامن ضبط قوالد الىغة كارتشفو 
منولا ٥با حيث يمل لىماء الىغة  اف أداءلتبلؼ لن نظاـ الىغة بل رما كجد من التبلؼ ٓب يكن من اال

    5:الباحثْب أدرروا أف
 كالىهجات متغّبات أدائية ٥بذا النظاـ. الىغة نظاـ، -
 ا٢بضارة العمبية اإلسبلمية ا٘بهت ٫بو ا٤بكتوب بعد نزكؿ القمآف كا٤بكتوب ٕبضارة النص. -

                                                           

 .4، صي درارمك ُب ٥بجة الغمب، 1-
 الصفحة نفسها. ا٤بمجع نفسو،يماجع  -2

 .165ص ،رمضاف لبد التواب ،ٔب لىم الىغة مناىج البحث الىغوميماجع ا٤بدلل إ 3-
بن سعيد فشاش، ا١بامعة اإلسبلمية ا٤بدينة ا٤بنورة أٞبد  ،ة صوتية ُب ضوء لىم الىغة ا٢بديثدراس-د يماجع اإلبداؿ ُب لغات األز 4- 
 .425ص ،ـ(2002-ق1422)117/العدد34ط
 .104ص قضايا لسانية كحضارية، منذر لياش، - 5



 بيالتنوعات الداللية للصوائت في المستوى األسلو                          :لفصل الثالثا

665 

 

وظ، كىذا ٯبعل الوظيفة التواصىية كأف ا٤بكتوب ٧بف ،المأم فنظاـ الىغة لن ينكمه أحد كقد نوافقهم ىذا -
تمق  من روهنا بْب األشخاص إٔب أف تكوف أداة تواصل بْب حضارات كأمم متعاقبة تدؿ لى  ما كصىت إليو الىغة 

 .العمبية من فصاحة كببلغة
أم فهذا ال ينفي تنوع الىهجة دالل القبيىة نظما لىعوامل االجتمالية ُب  كإذا تنولت ٥بجات القبائل العمبية،

، كما إٔب كدالالت، كتكوين ا١بمل ا٤بفمدات،كلكل ىذه العوامل تأثّب ُب )طمؽ التعبّب كاستعماؿ  راف،  ٦بتمع
 .1غّب ذلك من الظواىم الىغوية ا٤بختىفة

كىذا ما استمم كال يزاؿ مستمما إٔب غاية يومنا ُب الىهجات دالل اَّتمعات العمبية سواء اجتمعت ُب ٦باؿ 
تىفت ا٢بدكد ا١بغمافية بْب بىداف األمة العمبية كما ال ٯبب غض الطمؼ لنو أهنا امتداد لىغة جغماُب كاحد كال

     .2"تماريبوأصوؿ مفمداتو كقوالده ك "األـ، تعتمد لىيها من حيث 
فتعدد الىهجات ظاىمة اجتمالية أصىها الفوارؽ االجتمالية ،حيث شدد ٧بمود السعماف ُب لدـ جعىها ظاىمة 

من " :مشّبا كاصفا إياىا بالصورة الفاسدة فيقوؿ إذ جعىها صورة لن الفصح ، الىغة الفصح ،دليىة لى  
ألطم ما ىو راسخ ُب أذىاف الناشية من دارسي الىغة لندنا منحطة أك صورة فاسدة من الكبلـ العميب الفصيح 

يتصور أهنا  ،يسهل لىيو أفى  قوالد كأصوؿ كال الصحيح، لقد يشتد الوىم ٔبمالة منهم، فّبل أهنا ال ٘بمم ل
كأف ُب حيز االمكاف أف تصبح لغة  ، ككصف لصائصها،رأية لغة ٲبكن الكشف لن قوالدىا  بالتبار ما لغة

  3"لامة مشَبرة أك لغة أدبية فصيحة ُب يـو من األياـ....
غّب أف  ،ع أرثم توحداٯبعل ىذا من اَّتم إذ قد يمل ُب ىذا المأم من ا٢بقيقة ُب امتداد الىهجة لن الىغة األـ،

 رد.كا التبارىا بديل لىغة نزؿ ُّا رتاب العزيز ا٢بكيم فغّب
حيث  ،ما كرد لن دراسات الىغوية األكٔبفإف رانت الصوائت ُب الىهجة العامية ال تؤدم إٔب تغيّب ُب ا٤بعُب كىذا 

كسياسية، كمنها الغزكات  ديةاستطالت الفصح  أف تتواجد بفعل االحتكاؾ بْب القبائل لدكافع اجتمالية كاقتصا
   .4"، البحث لن الطعاـ، التبادؿ التجارم كا٢بج، فكاف ما يطى  لىيو الصماع الىغومكا٢بمكب
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لتكوف الغىبة لىغة قميش لن غّبىا من القبائل العمبية لتكوف لغتها لغة الضاد الٍب ٯبتمع لىيها العميب ُب رل أقطار 
  :1لعوامل اجتمالية منها العآب،

 لتنوع النشاط التجارم الذم لزز ا١بانب ا٤بإب. لقوة السياسية نتيجة االستقمار االقتصادم،ا -
لدمة بيت ا مل ألياهنا لى  استضافة ا٢بجاج ك العامل الديِب فكاف حج العمب لبيت ا ا٢بماـ كل -

 ا٢بماـ.
مٙب بىغة قميش فهو تنزيل العزيز يومنا ىذا نزكؿ القمآف الكإٔب ف لامبل قويا ُب دكامها كبقائها كما قد يكو  -

 ة.فهو رسالة حضارية بىيغ ا٢بكيم، افوظ لن رل مس أك ٙبميف
ببلغية ممتبطة بزمن ٧بدد كال مكاف ٧بدد، فهي صا٢بة إٔب غاية زكاؿ الدين. فأشمنا إٔب أٌف إرسالة تؤدم  -

ظة الواحدة كقد ٲبس الصوامت كالصوائت، ا٤بعُب ال يتغّب ُب الىهجات ا٤بتعددة ليبق  ا٤ببُب معمضا لىتغيّب ُب الىف
ك٩با ٲبس الصوامت إبداؿ حمؼ مكاف حمؼ ٫بو إبداؿ الطاء تاء فيقوؿ اصطرب أبدؿ اصطرب كىو إبداؿ قياسي 
مطم كىند ٝبيع العمب كذرم منو سيبويو أحد لشم حمفا: ٜبانية حمكؼ الزيادة، كىي سوء البلـ كالسْب كثبلثة 

، كآلم ٠بالي ٱبتىف بالتبلؼ القبائل، 2أجد طويت منهبلكا١بيم ٯبمعها ُب لفظ:  اؿ كالطاءمن غّبىا كىي الد
كما يهمنا ُب ىذا الباب ا٢بديث لن التبدالت الٍب تطمأ لى  الصوائت  .3حيث قد ٲبس ٝبيع ا٢بمكؼ ا٤بعجمية

 العمبية ُب تنوع الىهجات.
 :الصوائت كتنوع اللهجات

تنوع ُب الىهجة العمبية، إذ سنحاكؿ لمض بعض جاء ُب الدراسات لن ا٢بمرات ىي األرثم لمضة لتنوع بفعل ال
التنوع الذم كرد لن القبائل العمبية األكٔب، ٍب تشّب إٔب الىهجات العامية ا٤بعاصمة كريف تصمؼ العميب ا٤بعاصم ُب 

 الصوائت العمبية ُب تعامبلتو االجتمالية.
 / لغات القبائل العربية:1

ا درس لن القبائل العمبية نزلتهم كتفضيىهم لصائت لن ألم ُب تعامبلهتم حيث قد يظهم بوضوح ُب م
االجتمالية، إذ يمل إبماىيم أنيس أف البدك يفضىوف الضم ٤بناسبة الضم لىقوة كالتعودىم ا٣بشونة ُب حياهتم، أما 

ا٤بضارلة ُب لغة الفتح كالكسم ُب أحمؼ ف .4اَّتمع ا٤بتحضم فّبل ُب الكسم مناسبة لىيونة ا٢بياة ا٤بتحضمة
                                                           

 .168ص ،رمضاف لبد التواب  ،ٔب لىم الىغة مناىج البحث الىغوما٤بدلل إيماجع  1-
 .237، ص4يماجع الكتاب، سيبويو، ج - 2
 .72ـ، ص4/1973يماجع الىهجات العمبية، إبماىيم أنيس، مكتبة األ٪بىو ا٤بصمية القاىمة ط - 3
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حيث اتف  العمب لى   " ،قائل موطنها األصىي مأرب كما حو٥با من اليمن ليتفمقوا بعد هتدـ سد مأرب ،1)األزد(
رسم أكؿ حمؼ ا٤بضارلة، ُب منب رانت لغة ا٢بجاز فتحو كىو أصل الكبلـ إال ُب الياء فهي مطمدة لتقل رسم 

يعىموف كتعمىوف، "كمنو  ،3يع أحمؼ ا٤بضارلة ٗبا فيها الياءمن القبائل من رسمت ٝب"، ك2"الياء ٘بنبا لىثقل
 .4"كًتصيغوف

 ا٢بجاز كقـو ا٢بجاز، أىل كأما العمب، كلامة كربيعة كأسد كٛبيم قيس لغة بالكسم كتًعىم،" الىساف ُب قد كرد رما
لىينا من اإللماب ٓب  العماؽ كبعض ىذيل فيقولوف تىعىم كالقمآف لىيها، كزلم األلفش أف رل من كرد كأزد ىو ازف

، فنجد أٌف من العمب من نط  الفعل ا٤بضارع بفتح حمؼ ا٤بضارلة ىو حاؿ حمؼ 5"يقل إاٌل تًعىم، بالكسم
)ًتشمب حاجة( أف ا١بزائمية فنجدىم  :ا٤بضارلة ُب الىهجات ا٤بعاصمة، فالعامية ا٤بصمية ٘بنح إٔب رسمه فيقولوف

مب حاجة( كقد ٱبتىف ُب الىهجة التونسية إٔب الضم )تيشمب شي( ٲبيىونو إٔب الضم ُب حْب يظهم سارنا )تش
كىذا االلتماد ٥بجتهم اإلطالة فظهم أثم النرب ُب ا٤بقطع األكؿ من ا٢بمؼ )التاء(، أما الىهجة ا١بزائمية كٖباصة 

ُب الفتح،  البعيدة لن الشمؽ ا١بزائمم، فبل تظهم الضمة ُب حْب يظهم أهنا ٩بالة إٔب ضمة، كىذا ما يمجح األصل
 .6﴾ينعً تى سٍ نى ﴿ :األصل ُب الفتح لى  لغة القمآف٢بياده بْب الضم كالكسم كيسع  

القالدة الىغوية تقضي بكسم البلـ ا١بارة مع االسم الظاىم كفتحها مع ا٤بضمم ُب " :7فتح ككسر البلـ الجارة-
دية ىذا اإلطماد، فيقوؿ ابن لزالة األز ُب حْب ٚبالف قبيىة  .8"الىغة العمبية كينطب  ىذا لى  رل الىغات السامية

ففتح البلـ مع ا٤بضمم لغة غّب لزالة، فيقوؿ غّبىم من العمب: لكم ك٥با كلو بفتح البلما، اما لزالة " لقيل:
، كجعىها ابن جِب 10"كا٤بتسات 9فيكسمكف البلـ مع ا٤بضمم، رما فعل ىو كغّبىم مع ا٤بظهم، كىذا ُب غّب الياء

                                                           

قبائل تنسب إٔب )األزد( جدىا األررب، دراء الغوب بن نبت بن مالك بن زيد بن رهبلف بن سبأ بن يشجب بن قحطاف، يماجع ٦بمولة  -1
 .421دراسة صوتية ُب لىم الىغة ا٢بديث، أٞبد بن سعد فشاش، ص-اإلبداؿ ُب الىغات األزدية 

 .110ص 4الكتاب، سيبويو، ج -2
 .139الىهجات العمبية، إبماىيم أنيس، ص -3
  ص٦بالس ثعىب، ٙبقي  لبد السبلـ ىاركف،  -4

 .403-402ص 15لساف العمب، ابن منظور، ج - 5
 .5سورة الفاٙبة اآلية - 6
 .470اإلبداؿ ُب لغة األزد أٞبد بنم سعيد قشاش، ص - 7
 .160ىػ، ص2/1414التطور النحوم لىغة العمبية، بمجسَباس، تمٝبة رمضاف لبد التواب، مكنبة، ا٣با٪بي القاىمة ط - 8
 ياء ا٤بتكىم. - 9

ىػ 1400ا٤بسالد لى  تسهيل الفوائد، بن لقيل، ٧بمد رامل بمرات، ممرز البحث العىمي كإحياء الَباث اإلسبلمي، جامعة أـ القمة مكة  - 10
 .260ص 2ج
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 بعض الىغات فيقاؿ ا٤باؿ رزيد يفتح البلـ، حيث ٠بع لن العمب فتح البلـ ا١بار مع االسم مفتوحة مع الظاىم ُب
كقولو تعأب  ،1﴾كىًإٍف كىافى مىٍكريىيٍم لًتػىزيكؿى ًمٍنوي اٍلًجبىاؿي ﴿ظهمين بقماءة سعيد بن جبّب ُب قولو تعأب: الظاىم مست

بػىهيمٍ ﴿   .2﴾كىمىا كىافى اللَّوي لًيػيعىذّْ
فتحها مع الفعل لغة ركل كبىعنرب، كاستشهد بقماءة ابن حبّب  " :ا مع الفعل يقوؿ ابن لقيلكُب باب فتحه

فجعل العمب ثبلث لغات البلـ ا١بارة باستثناء ياء ا٤بتكىم كا٤بستفات، ففتحها مع ا٤بضمم كرسمىا مع  .3"رذلك
لزالة، كفتحها مطىقا ُب الظاىم، كىو ما يعمؼ ُب الىغة العمبية الفصح ، رسمىا ُب ا٤بوضعيْب لى  لغة 

ا٤بوضعْب، الَبؼ ُّا بعض العمب، كقيل بوجودىا مع الفعل، غّب أٌف ابن جِب رأل ُب الفتح ا٤بطى  كالكسم 
، ال ٯبوز انكار لغة كردت لى  لساف العمب القدام ، غّب أف الكسم ا٤بطى  كالفتح ا٤بطى ، قد 4ا٤بطى  شذكذا

يغة، رما أٌف الكسم مع الفعل أك الفتح ٓب يغّب من ا٤بعُب األصىي، فقد يؤدياف إٔب نقل النط  بالصوامت ُب الص
يظهم من السياؽ انتقاؿ البلـ من داللتها لى  التعىيل إال داللتها لى  التوريد، اما ا٤بعُب ا٤بماد كصولو فكاف ثابتا 

 ٓب ينف  لن األيتْب.
 لكسم مع ا٤بضمم ٧بق  ُب الىهجة ا٤بغمبية،كبتطبي  ىذه الظاىمة لى  ٥بجات اَّتمع العميب، فنبلحظ أٌف ا

)لطينها ٕب( فيكوف الكسم مطوال ٕبمؼ الْب قبل ا٤بضمم كقد ييعىب حمؼ الىْب )كاكا( ُب ٥بجة الوسط ا١بزائمم 
)لطيتها لو( كتضم الـ ا١بز ٤بناسبة النط  أما الغمب ا١بزائمم فهي موافقة لىقالدة الشائعة )لطيتها لك( كمثىها 

ا٤بصمية )اديتهالك(، أما مع الظاىم فتتواف  الىهجات لى  فتح البلـ، فتكوف الفتحة ٩بالة إٔب الكسم ُب ُب الىهجة 
الىهجة ا٤بصمية )ايتها ال ٞبد(، اما ُب الىهجة ا١بزائمية كا٤بغمبية فتكوف ا٢بمرة بْب سارنة كمفتوحة أما ُب الدراسة 

  .5ألقىيمالٍب اجماىا الدرتور لبد القادر ا١بىيل لى  ٥بجة ا
 كمن الظواىم الصوتية الٍب ررز لىيها ا٤بؤلف كالٍب ٛبس التنوع ُب الصوائت:

                                                           

 .46سورة إبماىيم اآلية - 1
 .33سورة األنفاؿ اآلية - 2
 .206ص 2، جا٤بسالد لى  تسهيل الفوائد، ابن لقيل - 3
 .10ص 2، ج330ص 1يماجع سم صنالة االلماب، ابن جِب،ج - 4
)ىور( ينتموف إٔب قبيىة لبادة العمبية(.)الداللة الصوتية كالصمفية ُب ٥بجة األقىيم، الشمإب لىبصمة،  ّبتصغدينة البصمة، ىو اإلقىيم الشمإب ٤ب - 5

 .11ص 1996لبد القادر لبد ا١بىيل، دار صفاء، لماف



 بيالتنوعات الداللية للصوائت في المستوى األسلو                          :لفصل الثالثا

669 

 

بدلوا الضم بو كمنو ٠باء العمبية أساسا ُب ٥بجتهم كأ، إذ جعىوا الكسم ُب بداية األ1الكسم لى  الضم رإيثا -
العمبية  ، كقد شهدت رىمات الىغة()رل شيء ف( ك)إلت( بدؿ )ألت( ك)رىشي( بدؿ)إذف( بدؿ )أذ

 .2ك)الٌمجز( ك)الٌمجز( إذ جاءت بالقماءتْب ُب القمآف الكمٙب )اسوة( ك) أسوة( :الفصح  ىذه الظاىمة ٫بو
 رثاكأ .3"بالكسم كالضم كمعناىا كاحد كىو العمل الذم يؤدم إٔب العداب"كأشار ابن منظور إٔب )الم جز( 

، إذ يعىل ابماىيم أنيس 4" ٛبيم فميو٥بم إٔب الضممأما بِبفقاؿ: "السيوطي إٔب ميوؿ أىل ا٢بجاز إٔب الكسم، 
ن فالضم يعترب م"ظاىم تقىيم الكسم كالضم الىفظة الواحدة بْب القبائل العمبية، إٔب البيية الٍب يعيش فيها ا٤بتكىم، 

  .5"البدكية، ُب حْب ٛبيل القبائل ا٤بتحضمة إٔب الىْب فتستعمل الكسم مظاىم ا٤بشونة الٍب ٛبيز ا٢بياة
أىل اإلقىيم يكيىوف ُب نط  بعض الكىمات بالضم ُب حْب يفضىوف "ف ، إذ إ6النط  بْب الضم كالكسم -

ُب األحمؼ الكسم كىذا تطبيقا ٤ببد االقتصاد ُب ا١بهد، فيؤثمكف ا٢بمرة الٍب يؤدم ُّا الكبلـ بأقل جهد لضىي 
العْب، ا٢باء، القاؼ( فينقل الىساف من فيميىوف إٔب ٦باكرة الكسم لؤلصوات ا٤بستعىية )الصاد، الضاد، الطاء، 

كضعو األمامي الضي  إٔب الوضع الذم يتطىبو النط  ُّا فكانت ىذه كسيىة من كسائل تسهيل النط  إذا أف 
 .7"الىغات السامية، ٓب تفصل بْب الكىمات ا٤بضمومة كا٤بكسورة بل لامىتها معامىة كاحدة

البطن، بكسم كفتح( كىي  ،النبت، ا٤بىحك كسط االسم )ل اإلقىيم إٔب ٙبميٙبميك كسط الكىمة، ماؿ أى -
 .١8بوءىم لتحميك كسط الكىمة السارت إال طىب لتأثّب الصوت ا٤بنبور كتفخيم ا٢بمؼ كاالجهار بو كما ،ظاىمة

فبلحظنا أف ٥بجة اإلقىيم تبتعد ُب تطبي  قوالدىا الصوتية لن الىغة األـ كىذا ألهنا منها كتصبو دائما إٔب إصبلح 
ُب حْب أف ٥بجة  ٤بعُب موجدة الطمؽ الصوتية إليصاؿ المسالة، التمادا لى  لفية النط  كاالقتصاد ُب ا١بهد.ا

ا١بزائم اىية ال ٚبضع ٤با ٚبضع إليو لغتهم اإلقىيم من تنوع بْب ا٢بمرتْب ُب الصيغة الواحدة كُب الصوت الصامت 
 ذاتو.
 

                                                           

 .62ص 1يماجع سم صنالة االلماب، ابن جِب، ج - 1
 .63ص 1يماجع ا٤بصدر نفسو، ج - 2
 .ص    جلساف العمب، ابن منظور،  - 3
 .276ص 2ا٤بزىم، السيوطي، ج - 4
 .91ُب الىهجات العمبية، إبماىيم أنيس، ص - 5
 .64يماجع الداللة الصوتية كالصمفية ُب ٥بجة األقىيم، لبد القادر ا١بىيل، ص - 6
 .58، صا٤بؤلفلصائص الىهجة الكويتية،   - 7
 .66ا١بىيل، صلبد يماجع الداللة الصوتية كالصمفية، لبد القادر  - 8
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 اللهجات المحلية المعاصرة:
الصوت لىهجة ٰبيد با٤بنطوؽ لن أصىو ُب الىغة العمبية، ٩با ٯبعل الىفظ معمضا لتبدال  رما أشمنا فخضوع

)طمي ( فتجدىا لى  ثبلث لغات ُب الىهجة  :كتنولات صوتية، فيمكن ابداؿ الصوت لصامت بآلم رأف تقوؿ
( أك باستعماؿ القاؼ )تمي (، أك قىب القاؼ ٮبزة )طميئ تاء ا٥با، فكوف بَبفي  الطاء كإبد1العمبية كقد تتعداه

 حكات ُب الىهجات اىية، كمن ذلك:أما لن التبدالت ُب الصوائت  فتبلحظ سقوط الم  (.gاليمنية )
سقوط ا٢بمرة لن ا٢بمؼ األلّب، فهذه ظاىمة تصيب الكسمؤة كالفتحة كالضمة، فتكوف الكىمات ُب  -

لبلمات اإللماب كرذلك حمرة البناء، فالتسكن ٓب  العمبية سارنة األلم، فىم ٰبافظ ا٤بتكىم ُب اَّتمع العميب لى 
( : )جىستي ألسَبيحى بعد ما ٲبس آلم ا١بمىة فحسب، بل رل الصيغ ا٤بكونة لىَبريب ٫بو قولنا أىىكِب التعبي

أصوات الىتْب حافظت لى  مكاهنا، ُب حْب رانت  عب(، فنبلحظ أفٌ تفتقوؿ )جىست ألسَبيح بعد ما أىىكِب ال
لم )التعب( فقد سكن كسطو لتحقي  التجانس بْب ٨بارج ا٢بمكؼ. ل اآلارنة، كحٌب ا٢بمؼ قبلم الصيغ ا٤بسأكا

 .2)باش نميح(زائمية تبدؿ فيها الـ التعىيل بػكالىهجة ا١ب
فتكوف ُب الىهجة العامية ا٤بصمية ")رم ، يممي ...(  :سقاط حمكؼ الىْب الطويىة ُب آلم الكىمات ٫بوإ -

، كىذا ال ينطب  لى  الىهجة ا٤بصمية، فنجد الىهجات 3"أبي حسْب سافم(لى  شكل )ساـ، لْب، مصطف ، 
اىية ال تعُب بأكالم الىفظ سواء راف صائتا قصّب أك حمؼ لْب، ُب حْب قد ٰبدث تطويل الصائت، كرذا لدـ 
ة اسقاط حمؼ الىْب، بل قد يؤدم النرب أك التنغيم الغالب لى  بعض الىهجات لى ، زيادة الكمية الصوتي

ارما( فتصبح )ىاذا ليسآجآ لىصائت كمثل ذلك الىهجة التونسية، كرذلك الشمؽ ا١بزائمم ٫بو )ىذا ليس  جاء ب
 .(مبارمآ
 .(: )راجل أمْب ٧بافظ لى  األمانات، ٫بو قولنا4قوع حمؼ ا٢بمسة كمثىها ا٥بمزة كا٥باء ا٤بتطمفْب("ك  -
 )رجيله أمْبه ٧بافظه لى  األمىنات(. :لوض

 

                                                           

 .47يماجع ُب ٥بجات الغمب ا١بزائمم، مكي درار، ٦بىة ا١بات، ص - 1
مسبوقو بكي لىتعىيل )ريباش(، كغالبا تستعمل   )باش( صيغة إٰبائية متداكلة ُب الىهجة ا١بزائمية لىداللة لى  التعىيل، كيوجد من يستعمىها - 2

 رما كردت ُب ا١بمىة.
 .302لىم الىغة، لىي لبد الواحد كاُب، ص - 3
 .303ا٤بمجع نفسو، ص - 4
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)رأس، راس(، )زينب، زينب( كييقابىو ما رأيناه  :ف الصائت بديبل ٢بمؼ سارن متوسط ٫بوقد يكو "رما  -
بدا٥با حمرة ات العمبية ا٤بعاصمة كتشاُّت ُب إكىذه ظواىم رمت الىهج. 1"ُب ٙبميك السارن ُب ٥بجة اإلقىيم

 ا١بهد كالزمن ُب حْب لن ا٣بفة كاالقتصاد ُب إبث"ىذا مكاف حمؼ أك حمؼ مكاف حمرة أك حمرة مكاف حمرة، ك
)رأس( أك )راس( لن يعي  السامع من إدراؾ  :فقولك ،داللتو األساسيةلن ا٤بعُب  أف ىذا ٓب يكن سببنا ُب لزكؼ

بداؿ ، فسقوط ا٢بمرات كإ2"غّب أنو قد يؤدم إٔب ألطاء ٠بعية تكسب السامع ارتسابا لاطيا لىغة ،تصبو إليو ما
ألطفاؿ لغة لاطية لن آبائهم، رما يبتعد سيقي، كيكتسب او صيح ا١بمس ا٤با٢بمكؼ بألمل يفقد النص العميب الف

 ،هتا حٌب كإف استمدت من الىغة األـاداءآال ٲبكن أف تتكمر  ىغة الصحيحة بفصل التعود لى  لغةباء لن الاآل
ا دليىة لى  ا، فبل بد من مواجهتها معتربينه٥ب فهي شاذة ابتعدت لن أسس الىغة األـ، كال ٲبكن أف تكوف بديبل

 أمة تعتمد القمآف دستورا ٥با.
 

                                                           

 .306-305، صلىم الىغة، لىي لبد الواحد كاُب - 1
 .279ا٤بمجع نفسو، ص - 2
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 الخاتمة
ىي استخبلص ٤با ينتج من تدالل بْب ا٤بستويات الىغوية، كلذلك فإف  التنولات الصوتية كالدالليةإف 

ٍب تتعدد ُب إطار االستعمبلت الٍب  شٌب،انطبلقا من معطيات  تتأسس لى  داللة لامة تضبطمعا٘ب الكىمات 
إبماز دكرىا العمبية ُب ا٤بستويات الىغوية ك  التنويع الصوٌب لىصوائتالتشكيل ك  رما أفالىغوم،  يبيحها اإلنتاج 

دكرىا من ناحية التشكيل ل ىو إبمازالدالٕب الذم يتباين بْب ا٤بستول الصمُب إٔب النحوم إٔب الدالٕب السياقي، 
يع ا٤ببا٘ب كإضفاء الىحن لى  المسائل الصوٌب فكاف كاحدا ُب رل ا٤بستويات، فكاف أثمىا كاضحا من لبلؿ تنو 

 الصوتية ا٤بمسىة، حيث  لمجت بالنتائج اآلتية:
الصوائت العمبية  لنصم مهم من لناصم ٙبديد ا٤بعا٘ب، إذ لعبت ا٢بمرة دكران رئيسيا ُب ا٤بستول الصمُب من  -

ؿ كاأل٠باء كغّبىا، أما ُب التأنيث كاإلفماد كا١بمع، كاشتقاؽ األفعايد دالالت ا٤ببا٘ب لى  التذرّب ك حيث ٙبد
 ا٤بستول النحوم فهي أساس لتحديد األبواب النحوية ضمن الَباريب الىغوية.

الصوائت ظاىمة لغوية تستح  الدراسة كاالىتماـ من حيث زيادهتا ُب ثماء الىغة كتنولها، فالىغة العمبية  -
ا كتىويناهتا، كبتبلٞبو مع الصوت البشمم ينتج ظاىمة تتميز بالتغيّب كلدـ الثبات إذ يعترب الصمؼ ا٤بوجو لتشكيبلهت

 متغّبة حسب السياؽ ا٤بوجب لىكبلـ.النحوم ٩با يولد تماريب متنولة ك لنهما ا٤بستول 
جعل لىماء الصمؼ قوالد ٚبتص باأل٠باء كألمل باألفعاؿ كألمل ٚبتص ُّما معا تمتكز أساس لى   -

كبالتإب تنوع داللة رل صفة لن  اسية ُب تنويع الصيغ ا٤بنطوقةالصوائت ُب ٙبديد دالالهتا، ٩با يربز كظائفها األس
 لمل.أ
يكوف التنوع ُب الصوائت حسب موقعها دالل الصيغة بداية ككسط كهناية إذ يمتبط التنوع حسب ا٤بوقع  -

ل بدالالت متعددة، غّب أف التنوع ُب كسط الصيغة يمتبط بتغّب ا٤بعُب لىصيغة اإلفمادية، فتغّب حمرة لْب الفع
ائت ىذا ما ٯبعل من الصو ك  تؤدم إٔب تنوع دالٕب، فالضم داللة لن الثبات كالكسم لىم التغيّب كالفتح لىحياد.

 التأثّب ُب ا٤بعا٘ب.ضابط مهم من ضوابط الداللة ك 
تتنوع الصيغ الصمفية ُب الىغة العمبية بْب صيغ جامدة كألمل مشتقة، إذ ٚبضع ىذه الصيغ الصمفية إٔب  -

الصوائت العمبية ٩با ٯبعل داللة ىذه الصيغ تتنوع بتنوع الصوائت فيها كما يطمأ   تعتمد أساسا لىأكزاف صمفية 
 لىيها من تغيّب.

يعتمد أساسا لى  الصوائت ُب تغّب أبنيتو كتنوع دالالت رل كحداتو الصمفية الصمؼ أساس البناء الىغوم ك  -
ا٤بصادر كأزمنة  اسم ا٤بفعوؿ كأبنيةوع بْب اسم الفالل ك لىيها، رالتنبْب األ٠باء كاألفعاؿ كالتحوالت الٍب تطمأ 

 تصميف األفعاؿ.
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تتحد ا٢بمرات الثبلثة القصّبة ُب الزمن ا٤بستغمؽ لبلؿ النط  ُّا كرذا الكمية الصوتية لند النط  ُّا،  -
لند القدماء كرذلك ىو األمم بالنسبة لىطويىة فهي تتف  فيما بينها حيث تعترب امتدادا لىصوائت القصّبة كلمفت 

 ٕبمكؼ العىة.
الصوائت العمبية أساس لتحديد الكمية الصوتية ا٤بنطوقة الٍب قد ٙبدث الزيادة أك النقصاف الرتباطو بظواىم  -

ستطالة كغّبىا من لصوصيات الىغة العمبية الذم ارتبطت أبدا المـك أك اإلمشاـ أك التفخيم كااللغوية ألمل منها 
 ة كالقماءات القمآنية.كمنذ القدـ بالدراسات الىغوي

الصوائت الىغوية أساس تأليف الكبلـ ضمن سىسىة ربلمية، حيث أف الصامت ُب الىغة العمبية ال ينط   -
دكف صائت ٩با يوجب التآلف بينهما إلنتاج لغوم سىيم، حيث أف األصوات الصائتة أرثم استعماال من 

 الصامتو.
ة ُب الىغة العمبية، حيث أف بناء ا٤بقطع يعتمد أساسا لى  لىصوائت األثم الواضح ُب ٙبديد ا٤بقاطع الصوتي -

 الكىمة العمبية ال تبدأ بصوت صامت كال يىتقي صامتاف ُب مقطع كاحد.مت ك الصوا
الصوائت أساس ا٣بفة ُب نط  الصامت، فبالتبار لدـ الَباض لائ  ٥با لند لمكجها فتجعل الصامت  -

 اد.حيلنط  بْب تفخيم كتمقي  كتوسط ك ٱبتىف لن ا
اقتصاد ا١بهد لند النط  لكمامة الىغة العمبية لتوإب ا٤بقاطع القصّبة، ٩با يوجب رما تكوف أساسا ُب التسهيل ك 

(، كلدـ التقاء صامتاف ُب مقطع كاحد ال بد ُب بداية الكىمة كال ُب  :تغيّب الصائت آلم ٫بو ، يىٍذىىبي )ذىىىبى
ع ىذه ا٢بمرات إٔب حذؼ كإبداؿ كقىب كتقميب لىحمرات ُب حشوىا كال ُب آلمىا إال ُب حالة الوقف. ٩با ٱبض

 لىوي( كىو ما يوجب لزـك الوقوؼ لى  صوائت الكىمة لىتمكن من ٙبىيىها. )ًؿ + قي  :بعض الصيغ ٫بو
ارتباط النحو كالصمؼ بالدراسات الصوتية لند القدماء الٍب التمدكىا لتحىيل ا٤ببا٘ب الصمفية اإلفمادية  -

 طا٤با تعتمد ُب أسس بنائها لى  الصوائت العمبية. كالَبريبية الٍب
ربط لىماء الصوت الصوائت العمبية ٕبمرة الىساف كدرجة ارتفالو، حمرة الشفتْب فكانت الضمة من  -

 ىبوط الىساف، أما الفتحة فهي ما بينهما.الكسمة من رسمٮبا ك رفع الىساف ك ضمهما ك 
وم كالتبارىا حمرات إلمابية مؤدية لوظائف داللية التصاص الصوائت بأكالم الكىم ُب ا٤بستول النح -

٧بددة، رداللتها لى  الفعل كالفالل، كا٤ببتدأ كا٣برب كا٤بفاليل بشٌب أنوالها فخصها العىماء بأبواب ٫بوية ٧بددة  
 رل منها يمتبط ٕبمرة إلمابية شخصو.
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م اإلسناد عىوا المفع لىلص لىماء النحو الصوائت العمبية بوظائف ٧بددة دالل الَباريب النحوية فج -
النصب بالفتح بْب موقعيتهم  بطوا الضم بالمفع كا١بم بالكسم ك الفتح لىم ا٢بياد، كر كا٢بفص لىم اإلضافة ك 

 رحمرات بناء كحمرات إلماب.
ا٢بمرة اإللمابية لبلمة تستعمل لىوصوؿ لداللة القصد من لمىية الكبلـ، فهي حمرات مبينة ٤بعاف لغوية  -

ة ٚبتص بأكالم الكىم دكف كسطها أك بدايتها، فالضم لىم الفالىية كالفتح لىمفعولية كا١بم ٧بددة، كىي لبلم
 لىتبعية.

النحو كسيىة من كسائل ٙبديد الداللة الىغوية، فا٢بمرة تأٌب دالة لى  ا٤بعُب لند ا٢باجة الستعماؿ قوالد  -
٤بسند إليو أك حذؼ أحدٮبا ٩با يستوجب االلتماد كا يب ٩با يستىـز تغيّب موقع ا٤بسندالتقدٙب كالتألّب ُب النحو العم 

 لى  ا٢بمرة اإللمابية لتحديد كظائف صيغ الَبريب ا٤بؤلف.
اإللماب ظاىمة لغوية ارتبطت با٤بستول النحوم، اىتم لىماء العمبية ُّا منذ القدـ حيث يعترب القمآف  -

 تطبيقها.ىم ممجع لدراستها كفهم لباياىا ك الكمٙب أ
لنحوم أساسا لى  الصوائت روهنا أرثم شيولا كدكرانا كاستعماال لند متحدثي الىغة يعتمد الَبريب ا -

 العمبية من األصوات الصامتة، فقد يتعدل لدد الصوائت لدد الصوامت دالل الَبريب الواحد.
ٚبتىف داللة الفعل ُب الَبريب النحوم بالتبلؼ حمرة لينو، فالضم داللة لى  ثبات صفة الفعل لى   -

 كالكسم لىداللة لى  التغّب، أما الفتح فىىحياد كلدـ الثبات.فالىو، 
تؤدم الصوائت كظائف داللية فقد ال ٲبكن االرتكاز لىيها دكف االلتماد لى  باقي مكونات الَبريب،  -

فقد يكوف الَبريب صحيحا من حيث البناء فاسدا من حيث ا٤بعجم أك تمتيب لناصمه، ما ٯبعل لىحمرة اإللمابية 
 .نوية دالل الَبريب )التبلميذي األساتذة احَبـى دكمان(كظيفة ثا

رذا الَبريبية حسب ما يقتضيو السياؽ الذم تمد فيو ا١بمل كالعبارات ُب د  ا٤بعا٘ب ُب الصيغ اإلفمادية ك تتعد -
 التنويع الصوٌب دالل ىذه الصيغ.ائت ُب التشكيل ك العمبية مع بمكز دكر الصو 

ا٤بعُب العاـ حسب قصد ا٤بتكىم، حيث اىتم العىماء بتوضيح ا٤بعا٘ب  تؤدم ىذه الصوائت معاف تتفمع لن -
ضمن السياقات حسب أصوؿ كمفاىيم، فإهنم ٓب يكتفوا بالبنية السطحية كالبنية العميقة الٍب تدرس لناصم 

ىذه  ُب ا٤بعُب العمي  الذم ٙبتمىواىتموا ببنية ألم  كالٍب تتمثل  الَبريب كا٤بعُب ا٤بعجمي ٥بذه العناصم بل
 الَباريب.

تؤدم الصوائت معاف تتفمع لن ا٤بعُب العاـ حسب قصد ا٤بتكىم، فالداللة لى  ا٤بعُب تعتمد أساسا لى   -
الصوت الىغوم، فهو أساس ٙبىيل أصغم كحدة صوتية، كصوال إٔب ٙبىيل ا٣بطاب إذ يشتمل لى  رم ىائل من 
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العمبية، حيث أف الىغة العمبية أقل الىغات من حيث الصوائت الٍب ال يتم ا٤بعُب إال ُّا رغم قىة لدد الصوائت 
 لدد الصوائت.

لدـ احَباـ ا٢بمرات اإللمابية كٖباصة ُب الكبلـ ا٤بنطوؽ ال ٲبنع من حصوؿ الفهم لدل ا٤بخاطب، حيث  -
ستيعاب أنٌو لىسياؽ ك القمائن الىغوية ا٤بختىفة األثم األررب ُب توجيو كٙبديد ٨بتىف الدالالت، فا٤بعُب يتجدد باال

 الذم يعتمد لى  النص التاـ كا٣بطاب الكامل.
الداللة الَبريبية ال تتحدد التمادا لى  الصوائت دكف ٦بمولة من العناصم يتوفم لىيها الَبريب الواحد،  -

حيث أٌف تمريب الكبلـ ٰبتكم إٔب ما ٙبمىو ىذه الَباريب من معاف، فإنتاج الكبلـ ضمكرة لتعبّب لن ا٤بعُب ما 
اسا لنحو، ٩با يؤدم حتما إٔب روف ا٢بمرة اإللمابية كسيىة من كسائل ٙبقي  ا٤بعُب ال غاية ُب بناء ٯبعىو أس
 الَبريب.

ىدؼ رل ناط  من لبلؿ رسائىو الصوتية لرب ربلـ منطوؽ إيصاؿ معاف متعددة يتمكن ا٤بتىقي من  -
 ٙبديدىا التمادا لى  قمائن ٨بتىفة كمتضافمة فيما بينها.

العمبية لن كظيفتها األساسية لتؤدم كظائف ألمل كىذا ما أطى  لىيو العىماء بنسخ  قد  ٚبمج ا١بمىة -
الوظائف النحوية ُب ا١بمىة فتخمج من داللتها لى  اإللبار إٔب اإلنشاء أك من اإلنشاء إٔب اإللبار، رما قد ٚبمج 

 جي فالطىب كالنهي كغّبىا.داللة األسىوب الواحد إٔب دالالت متنولة رخمكج داللة األمم إٔب الدلاء كالَب 
الىغة ظاىمة اجتمالية بامتياز تعتمد لى  ا٤بخاطب كا٤بخاطب، فتتعدد معا٘ب ا٣بطاب حسب قمائن  ٙبيط  -

 با٤بتكىم كا٤بتىقي كرذا لى  حسب قدرة رل منهما لى  التعبّب كاإلدراؾ.
ىا فهي لغة راقية أفقدهتا التزاز العميب بىغتو العمبية الفصح  ما جعىو يغوص ُب أغوارىا كدراسة لبايا -

رجاؿ الدين إٔب إحيائها كبعثها من ا المقي، ُب حيث يعمل ا٤بثقفوف ك الىهجات ا٤بتداكلة ُب اَّتمعات العمبية ىذ
 جديد، روهنا لغة القمآف الكمٙب.

الىهجات ا٤بتعددة ُب العآب العميب جعىت الصوائت العمبية لمضة لىتشويو، فجعىت بعض الصوامت  -
 و )رأس، راس(، ك أسقطت بعض الصوائت ٛباما من الكبلـ.صوائت ٫ب

يشَبؾ أفماد البيية الىغوية الواحدة ُب فهم الدالالت حسب استعماالهتم لىصيغ كالعبارات ا٤بتداكلة بينهم  -
الٍب قد ٚبتىف داللتها حسب السياقات الٍب تمد فيها كحسب ا٤بتعارؼ لىيو  ،)لبزة( :لن بييات ألمل ٫بو

 الىغوية الواحدة. دالل البيية
فهما، كىذا ما من تماريب الىغة أرثم انسيابا ك  اتفاؽ الىفظ ا٤بعرب كالوقع الصوٌب كا١بمس ا٤بوسيقي ٯبعل -

يظهم ٔببلء ُب لغة القمآف الكمٙب الذم يبق  لى  الدكاـ معجزة البياف الىغوم الذم ألجز ا١بميع أماـ ٧باكلة فك 
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العا٤بْب جل شأنو كلتاما فقد حاكلت جامدا التعم  ُب ىذا البحث سم إحكاـ ببلغتو كبيانو فهو ربلـ رب 
كاإلحاطة بكل ا١بوانب ا٤بتعىقة بو من دراسة لبلقة الصوائت العمبية با٤بستويات الىغوية، كلبلقة الىفظ با٤بعُب كأثم 

 الصوائت فيها.
ؿ ُب حاجة إٔب ا٤بزيد من رانت ىذه أىم النتائج الٍب ًب التوصل إليها ُب دراسة ىذا ا٤بوضوع الذم مازا

أسأؿ ا ك نعم ا٤بؤب كنعم النصّب.  وهالبحث، فآمل أ٘ب قد كفقت ُب إثارة بعض جوانبو، كما توفيقي إال با، ف
 .الكمٙب وذا لالصا لوجهىالعظيم الكمٙب أف أكت  أجم من اجتهد فأصاب، كٯبعل لمىي 

                                                         .، آميػػػػنسىم لى  نبينا ٧بمددلوانا أف ا٢بمد  رب العا٤بْب، كصل الىهم ك كآلم 
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 ـ(.1999-ق1420)1طاألرقم أيب األنبارم، دار األرقم بن  أبو الربرات أسمار العمبية، رماؿ الدين -20
 ـ(1989-ق1419/)8أسس لىم الىغة، ماريو بام، تمٝبة أٞبد ٨بتار لمم، لآب الكتب بّبكت ط -21
ي، سىيماف بن لىف الباجي، ٙبقي  نور الدين ٨بتار ا٢بادمي، تقدٙب ٧بمد اإلشارات ُب أصوؿ الفقو ا٤بالك -22

 ـ.1/2000الشميف المٞبو٘ب، مطبعة ابن حـز لىطبالة كالنشم بّبكت ط
اإلشارات كالتنبيهات، ابن سينا، شمح نصم الدين الطوسي، ٙبقي  سىيماف دنيا، دار ا٤بعارؼ  -23

 ـ.1960مصم
 ـ.2/1996كتاب العميب بّبكت طاألشباه كالنظائم، السيوطي، دار ال -24
اشتقاؽ األ٠باء، األصمعي، ٙبقي  رمضاف لبد التواب كصبلح الدين ا٥بادم، مكتبة ا٣با٪بي  -25

 ـ.1980مصم
أشعار شعماء العمب الستة ا١باىىيْب، يوسف بن سىيماف ليس  الشمنَبم، شمح كتعىي  ٧بمد لبد ا٤بنعم  -26

 .ـ3/1963لفاجي، نشم لبد ا٢بميد أٞبد حنفي ط
 ـ(.1985-ق1405/)2بلح غىط ادثْب، لىخطايب، ٙبقي  حاًب الضامن، مؤسسة المسالة طإص -27
 ـ.1963، أصوات الىغة، لبد المٞبن أيوب، مطبولات جامعة الكويت -28
األصوات الىغوية رؤية لضوية كنطقية كفزيائية، ٠بّب شميف استيتية، مطبعة كائل لىنشم كالتوزيع لماف  -29
 ـ.1/2003ط
 ـ.3/1976ا٤بصمية القاىمة ط ، إبماىيم أنيس، مكتبة األ٪بىواألصوات الىغوية -30
 ـ(.1998-ق1418األصوات الىغوية، لبد القادر لبد ا١بىيل، دار الصفاء لىنشم كالتوزيع لماف األردف) -31
 ـ.1990األصوات الىغوية، ٧بمد لىي ا٣بوٕب، دار الفبلح لىنشم كالتوزيع لماف األردف،  -32
الوفاء األفغا٘ب، دار الكتب العىمية  ن سهل السملسي، ٙبقي  أبوأصوؿ السملسي، ٧بمد بن أٞبد ب -33

 ق.1/1414بّبكت ط
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 ـ.1982ؿ دراسة إبستمولوجية لىفكم الىغوم العميب، ا٥بيية ا٤بصمية العامة لىكتاباألصو  -34
 ـ.1/1985األصوؿ ُب النحو، ابن السماج، ٙبقي  لبد ا٢بسْب الفتىي ، مؤسسة المسالة بّبكت ط -35
 ـ.1907لقاسم األنبارم، ٙبقي  ٧بمد لبد القادر المافعي، ا٤بطبعة ا٢بسينية القاىمةاألضداد، ابن ا -36
 ـ.1987أضواء لى  الدراسات الىغوية ا٤بعاصمة، نايف لمما، سىسىة لآب ا٤بعمفة سبتمرب/ أيىوؿ -37
كالوظيفة، فاضل مصطف  الساقي، تقدٙب ٛباـ حساف، مكتبة  أقساـ الكبلـ العميب من حيث الشكل -38

 ـ(.1977-ق1317ي القاىمة )ا٣با٪ب
إرماؿ اإللبلـ بتثىيث الكبلـ، ٧بمد بن لبد ا الطائي ا١بيا٘ب، ٙبقي  سعد بن ٞبداف الغامدم، جامعة  -39

 ـ(.1984-ق1404/)1أـ القمل مكة ط
ت ا١بمىة البسيطة، ميشاؿ زرميا، ا٤بؤسسة ا١بامعية لىدراسا األلسنية التوليدية كالتحويىية كقوالد الىغة العمبية -40

 ـ.2/1986كالنشم كالتوزيع بّبكت ط
 ـ.1985األلسنية العامة، دم سوسّب، تمٝبة صاّب القممادم كآلمين، الدار العمبية لىكتاب تونس -41
ألفية ابن مالك ُب النحو الصمؼ، ٧بمد بن لبد ا  بن مالك األندلسي، دار الكتب العىمية بّبكت  -42
 .1ط
البقاء لبد ا بن ا٢بسْب العكربم، دار الكتب  القماءات، أبوإمبلء ما مٌن بو المٞبن من كجوه اإللماب ك  -43

 .ـ1/1979العىمية بّبكت ط
 الربرات األنبارم، ا٤بكتبة التجارية الكربل. اإلنصاؼ ُب مسائل ا٣ببلؼ بْب البصميْب كالكوفيْب، أبو -44
 ىطبالة كالنشم.٧بمد البقالي، دار الفكم ليوسف أكضح ا٤بسالك إٔب ألفية بن مالك، ابن ىشاـ، ٙبقي   -45
إيضاح الوقف كاالبتداء، أبو بكم بن األنبارم، ٙبقي  ٧بي الدين رمضاف، مطبولات ٦بمع الىغة العمبية  -46

 دمش .
 اإليضاح ُب شمح ا٤بفصل، ابن ا٢باجب، ٙبقي  موس  العبليىي، مطبعة العا٘ب بغداد. -47
 ـ..5/1986النفائس بّبكت ط ٙبقي  مازف ا٤ببارؾ، دار لىل النحو، أبو القاسم الزجاجي، اإليضاح ُب -48
 ـ(.1982/ق1402/)4البحث الىغوم لند العمب، أٞبد ٨بتار لمم، لآب الكتب القاىمة ط -49
البحم ايط ُب أصوؿ الفقو، ٧بمد بن ُّادر بن لبد ا بدر الدين الزررشي، ٙبميم لبد القادر العا٘ب،  -50

 .ـ(1992/ق1413/)2يت طمماجعة لمم األشقم، كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية الكو 
 .البحم ايط، ابن حياف األندلسي، دار إحياء الَبات العميب لبناف -51
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 بدائع الفوائد، ابن القٌيم، دار الكتاب العميب بّبكت. -52
 .ق4/1418الربىاف ُب أصوؿ الفقو، لىي بن ٧بمد ا١بمجا٘ب، ٙبقي  لبد العظيم الديب، دار الوفاء ط -53
بن ُّادر بن لبد ا بدر الدين الزررشي، ٙبقي  ٧بمد أيب الفضل إبماىيم، الربىاف ُب لىـو القمآف، ٧بمد  -54

 .ـ(1373/1957/)1دار إحياء الكتب العمبية ط
 ـ.1/1986البنوية كلىم اإلشارة، ىورزتمنس، تمٝبة ٦بيد ا٤باشطة، بغداد ط -55
 ـ(.1968/ىػ1387/)4البياف العميب، بدكم طبابة، مكتبة األ٪بىو مصمية القاىمة، ط -56
 ـ(.1993/ق1417/)1بياف ُب ركائع القمآف، ٛباـ حٌساف، لآب الكتب طال -57
 ـ.10/1980تاريخ األدب العميب، حنا الفالورم، ا٤بكتبة البوليسية بّبكت ط -58
 .1984/ق1404/)1التأكيل النحوم، لبد الفتاح ا٢بموز، مكتبة المشد المياض ط -59
م، ٙبقي  فتحي مصطف  لىي الدين، ممرز التبصمة كالتذرمة، أبو ٧بمد بن لبد ا بن إسحاؽ الصيمم  -60

 ـ.1/1986البحث العىمي كإحياء الَباث اإلسبلمي مكتبة مكة ا٤بكممةط
 . 6التبياف ُب تصميف األ٠باء، أٞبد حسن رحيل، جامعة األزىم القاىمة ط -61
التبياف ُب تفسّب القمآف، أبوجعفم الطوسي، ٙبقي  أٞبد حبيب قصّب العامىي، مكتبة األمْب النجف  -62

 العماؽ.
التتمة ُب الصمؼ، ابن القبيصي، ٙبقي  ٧بسن بن سآب العمّبم، مطبولات نادم مكة الثقاُب األديب  -63
 ـ(.1993/ق1414/)1ط
 ـ.2003دار مد٘ب م،اك ، ضبط ٧بمد بوزك التحفة السنية ُب شمح، ٧بمد ٧بي الدين لبد ا٢بميد -64
 لىنشم كالتوزيع.ٙبفة ا٤بودكد بأحكاـ ا٤بولود، ابن القيم ا١بوزية، دار األمة  -65
 ـ.2010التحوالت الصوتية كالداللية ُب ا٤ببا٘ب اإلفمادية، سعاد بسناسي، لآب الكتب ا١بديد لبناف -66
 .ـ2012التحوالت الصوتية كالداللية ُب ا٤ببا٘ب الَبريبية، سعاد بسناسي، لآب الكتب ا٢بديث إربد األردف -67
٤ببا٘ب ا٤بعجمية اإلفمادية، مكي درار، ٦بىة تداليات التعاقب كاالستبداؿ الصوٌب ُب تثىيث لناصم ا -68

 الصوتيات حولية أرادٲبية ٧بكمة جامعة ٧بمد دحىب البىيدة ا١بزائم.
، 178ص 1التذييل كالتكميل ُب شمح التسهيل، أبو حياف األندلسي، دار الكتب ا٤بصمية القاىمة، ج -69

 كا٤بزىم، السيوطي.
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ٔب أك الم القمف العاشم ا٥بجمم، ٧بمد بن لىي ا٤بهدم آؿ الَبتيب الصمُب ُب ا٤بؤلفات النحوية كالصمفية إ -70
 ق.1427مىحاف القم٘ب، رىية ا٤بعىمْب ُب بيشة السعودية 

 ـ(.2005-ق1426قضايا كمقاربات، أٞبد ا٤بتورل، مكتبة دار األماف المباط )-الَبريبات الوظيفية  -71
 ـ(.2010-2005/)1ماف المباط طقضايا كمقاربات، أٞبد ا٤بتورل، مكتبة دار األ-الَبريبات الوظيفية  -72
 ـ.1967تسهيل الفوائد كتكميل ا٤بقاصد، ابن مالك، ٙبقي  ٧بمد رامل بمرات، دار الكتاب العميب مصم -73
 ـ.1982تصميف األ٠باء كاألفعاؿ ُب ضوء أساليب القمآف، ٧بمد سآب معْب، دار العودة بّبكت -74
 ـ.1/1987دار الكتاب العميب بّبكت طتصميف األفعاؿ ُب ضوء أساليب القمآف، ٧بمد سآب ٧بسن،  -75
التصميف العميب من لبلؿ لىم األصوات ا٢بديث، الطيب البكوش، الشمرة التونسية لفنوف المسم  -76
 ـ.1/1973ط
التصميف ا٤بىوري، ابن جِب، تصحيح ٧بمد سعيد بن مصطف  النعساف، مطبعة شمرة التمدف الصنالية  -77

 ـ1/1973الغمبية مصم ط
 قمآف الكمٙب، السيد قطب، دار ا٤بعارؼ مصم.التصويم الفِب ُب ال -78
 ـ(.1999/ق1420)1ط القاىمة التطبي  النحوم، لبده الماجحي، مكتبة ا٤بعارؼ لىنشم كالتوزيع -79
، تمٝبة رمضاف لبد التواب، مكنبة، ا٣با٪بي التطور النحوم لىغة العمبية، بمجسَباس -80

 ق.2/1414القاىمة،ط
 ا بولىخاؿ، ديواف ا٤بطبولات ا١بامعية ا١بزائم. التعبّب الزمِب لند النحاة العمب، لبد -81
 التعميفات، لىي بن ٧بمد شميف ا١بمجا٘ب، مكتبة لبناف بّبكت. -82
 ق.1/1423التعىيقات المضية لى  المكضة الندية، ناصم الدين األلبا٘ب، دار راغب لفاف القاىمة ط -83
ف، سعدية موس  لمم، إقباؿ سم ا٣بتم، دراسة ُب ا٢بديث النبوم الشمي–تغّبات الداللة كدكرىا ُب ا٤بعُب  -84

 .ـ2012أٞبد لبد الباقي، ٦بىة البحوث كالعىـو االسبلمية أغسطس
حياف األندلسي، ٙبقي  لبد المزاؽ ا٤بهدم، دار إحياء الَباث العميب بّبكت  تفسّب البحم ايط، أبو -85
 ـ(.2002/ق1423/)1ط
 .تفسّب الطربم، مؤسسة المسالة بّبكت -86
 ـ(2002/ق1422/)1عظيم، ابن رثّب، دار الفكم لىطبالة كالنشم كالتوزيع بّبكت طتفسّب القمآف ال -87
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تفسّب القمآف الكمٙب، ناصم الدين أبو سعيد البيضاكم، تصحيح ٧بمد سآب ٧بيسن، شعباف ٧بمد ا٠باليل،  -88
 مكتبة ا١بمهورية العمبية.

 ـ1/1990ة ا٥ببلؿ لبناف طالتفسّب القٌيم، ابن القيم، مماجعة كإشماؼ إبماىيم رمضاف، دار مكتب -89
 التفسّب الكبّب)مفاتيح الغيب(، فخم الدين المٌازم، ٙبقي  لماد زري الباركدم. -90
 ـ(.1993/ق1413/)10التفسّب الواضح، ٧بمد ٧بمود ا٢بجازم، دار ا١بميل بّبكت ط -91
 ـ.1/1981التفكّب الىسا٘ب ُب ا٢بضارة العمبية، لبد السبلـ ا٤بسدم، الدار العمبية لىكتاب ط -92
كيِب، ضبط لبد المٞبن الربقوٌب، ا٤بكتبة التجارية الكربل مصم ز يب القطالتىخيص ُب لىـو الببلغة، ا٣ب -93
 ـ.2/1932ط
 ـ.1/1992بيا٘ب ُب القمآف الكمٙب، أٞبد أبوزيد، مطبعة النجاج ا١بديدة ا٤بغمب طلالتناسب ا -94
 .ـ1997التنولات الىغوية، لبد القادر لبد ا١بىيل، دار صفاء لماف األردف -95
 .هتذيب الىغة، األزىمم، ٙبقي  لبد ا دركيش، مماجعة ٧بمد لىي النجار، الدار ا٤بصمية لىتأليف كالَبٝبة -96
 .التوجيو النحوم لىقماءات القمآنية ُب سورة البقمة، طاىم قطيب، ديواف ا٤بطبولات ا١بامعية ا١بزائم -97
السعدم، مؤسسة المسالة بّبكت  تيسّب الكمٙب المٞبن ُب تفسّب ربلـ ا٤بناف، لبد المٞبن بن ناصم -98
 .ـ(1998/ق1418/)9ط
 .التيسّب ُب القماءات السبع، أبو لممك الدا٘ب -99

ثبلثة رتب ُب األضداد، األصمعي، السجستا٘ب، ابن السكيت، ٙبقي  أك غست ىنفم، دار الكنب  -100
 .ـ01/1912العىمية لبناف ط

كإلماج األحاديث أٞبد ٧بمد شالم، جامع البياف لن تأكيل القمآف، ٧بمد بن جميم الطربم، مماجعة  -101
 .ٙبقي  كتعىي  ٧بمود شارم، دار ابن ا١بوزم القاىمة

 .ـ(2007/ق1428/)1جامع الدركس العمبية، مصطف  الفبلييِب، دار الغد ا١بديد القاىمة ط -102
دراسة ُب داللة الكىمة العمبية، مهدم أسعد لمار، دار كائل األردف،  ،جدؿ الىفظ كا٤بعُب  -103
 .ـ1/2002ط

 .ـ2002اليات الصوت الىغوم، لىي السيد، دار الغميب لىطبالة كالنشم كالتوزيع القاىمةٝب -104
 ـ(.1995/ق1416/)5كة، طاا١بمل ُب النحو، ا٣بىيل بن أٞبد الفماىيدم، ٙبقي  فخم الدين قب -105
 .ـ1/2002ا١بمىة العمبية تأليفها كأقسامها، فاضل الساممائي، دار الفكم األردف ط -106
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 ـ(.2000/ق1421/)1ا٤بعُب، فاضل صاّب الساممائي، دار ابن حـز طا١بمىة العمبية ك  -107
 ـ.1978ا١بمىة النحوية نشأة كتطورا كإلمابا، لبد الفتاح الدجِب الكويت، ط/ -108
٧بمد بدر الدين ا٤بالكي، ٙبقي  ٧بمود جاسم ٧بمد م، أبو القاسم ا٤بماد الدا٘ب ُب حمكؼ ا٤بعا٘ب، ا١بِب -109

 ـ(.1999-ىػ1420/)1الدركيش، مكتبة المشد المياض ط
 .ق3/1356حاشية البنا٘ب لى  ٝبع ا١بوامع لىسبكي، البنا٘ب، مطبعة مصطفي بايب ا٢بىيب ط -110
 .حاشية ا٣بضمم لى  شمح ابن لقيل أللفية ابن مالك، شمرة مكتبة مصطف  البايب ا٢بىيب كأكالده مصم -111
لىي الصباف، دار الكتب أللفية ابن مالك أليب العمفاف ٧بمد بن  حاشية الصباف لى  شمح األمشو٘ب -112

 .ـ(1997/ىػ1417/)1العىمية، بّبكت ط
، حاشية العطار لى  ٝبع ا١بوامع لىسبكي، حسن بن ٧بمد العطار، دار الكتب العىمية بّبكت -113
 .ق1/1420ط

 ا٢بدكد، ابن سينا، ٙبقي  أمىية مارية جواشوف، ا٤بعهد العىمي الفارسي. -114
 .ـ4/1969مش  طحمرة التأليف، أ٦بد الطمابىسي، دار الفتح د -115
 .ـ1/1984حمكؼ ا٤بعا٘ب كالصفات، الزجاجي، ٙبقي  لىي توفي  ا٢بمد، مؤسسة المسالة بّبكت ط -116
 .ـ1987 حسِب الشيخ لثماف، دار ا٥بدل لمافكة، التبلح   -117
 ـ.1969ا٢بيواف، ا١باحظ، ٙبقي  لبد السبلـ ىاركف، القاىمة  -118
 .ا٣بصائص، ابن جِب، ا٥بيية ا٤بصمية لىكتاب -119
 .ـ(1996/ق1416اظ، ابن القيسماف، دار السىف المياض )لّبة ا٢بف -120
 .ـ1/1986الدراسات الصوتية لند لىماء التجويد، غاٖب قدكرم ا٢بمد، مطبعة ا٣بىود بغداد ط -121
 .ـ2001دراسات ُب الداللة كا٤بعجم، رجب لبد ا١بواد إبماىيم، دار غميب القاىمة -122
 ـ1969صم دراسات ُب لىم الىغة، ٧بمد رماؿ بشم، دار ا٤بعارؼ م -123
 .ـ(1960/ق1379/)1دراسات ُب فقو الىغة، صبحي إبماىيم الصاّب ، دار العىم لىمبليْب ط -124
 .ـ1/1989دراسات لسانية تطبيقية، مازف الولم، دار طبلس دمش  ط -125
 .ـ1982لمم ٨بتار، لآب الكتب القاىمة  دراسة الصوت الىغوم، أٞبد -126
ىقات العشم ا١باىىية، بن لزكز زيدة، ا٤بؤسسة الوطنية دراسة ا٤بشتقات العمبية كأثمىا الببلغية ُب ا٤بع -127

 .ـ1989لىكتاب ا١بزائم
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دراسة لسانية لىمبا٘ب اإلفمادية ُب حكاية العشاؽ ُب ا٢بب كاالشتياؽ مد بن بماىم، سعاد بسناسي،  -128
 .ـ2015دار أـ الكتاب مستغاٖب ا١بزائم

ديثة ُب لىم الصوت، لىيل إبماىيم ا٢بماش، دراسة مقارنة لىنواحي الصوتية ُب رتاب العْب كالنظمية ا٢ب -129
 .ـ16/1973مطبعة ا٤بعارؼ بغداد العدد 

الدقائ  اكمة ُب شمح ا٤بقدمة ا١بزرية ُب لىم التجميد، ٙبقي  نسيب نشادم، مطابع ألف باء  -130
 .ـ1980دمش 
 .ـ4/1980داللة األلفاظ، إبماىيم أنيس، مكتبة األ٪بىو ا٤بصمية ط -131
 .ـ2003الصيغة اإلفمادية، صفية مطهمم، اٙباد الكتاب العمب دمش  الداللة اإلٰبائية ُب -132
دار الثقافة لىنشم كالتوزيع ، الداللة الزمنية ُب ا١بمىة العمبية، لىي جابم ا٤بنصورم، دار العىمية الدكلية -133
 .لماف
لبد  دراسة النظمية التطبيقية من لبلؿ تفسّب ابن جميم،-داللة السياؽ القمآ٘ب كأثمىا ُب التفسّب  -134

ا٢بكيم بن لبد ا القاسم، رسالة ماجستّب جامعة ٧بمد بن سعود اإلسبلمية  رىية أصوؿ الدين 
 .ق1420المياض
داللة السياؽ لند األصوليْب، سعد بن مقبل بن ليس  العنزم، رسالة ماجستّب جامعة أـ القمل رىية  -135

 .ق1427الشميعة مكة ا٤بكممة
، لبد ا لىي العبيدم، كزارة الثقافة كالسياحة صنعاء داللة السياؽ ُب القصص القمآ٘ب، ٧بمد -136
 .ـ(2004/ق1425)

داللة السياؽ كآثارىا ُب توجيو ا٤بتشابو الىفظي ُب قصة موس  لىيو السبلـ، فهد بن شتوم بن لبد  -137
 .ـ(2005/ق1426ا٤بعْب، رسالة ماجستّب جامعة أـ القمل رىية الدلول كأصوؿ الدين مكة ا٤بكممة )

سياقية كنظائمىا لند األصوليْب كأٮبيتها ُب فهم مقصود ا٣بطاب، ياسم لتي  ٧بمد لىي، ٦بىة الداللة ال -138
 .ـ2012/يوليوديسمرب35الدراسة االجتمالية العدد

الداللة الصوتية كالصمفية ُب ٥بجة األقىيم، الشمإب لىبصمة، لبد القادر لبد ا١بىيل، دار صفاء،  -139
 ـ.1996لماف
-ق/أرتوبم1431رجب/رمضاف  2ع 2الدين، ٦بىة الدراسات الىغوية مج الداللة الىغوية، لمم شاع -140

 .ـ2000ديسمرب
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 .ـ2002الداللة الىفظية، ٧بمد لكاشة، مكتبة األ٪بىو ا٤بصمية القاىمة  -141
كد، دار االداللة كا٢بمرة، دراسة ألفعاؿ ا٢بمرة العمبية ا٤بعاصمة ُب إطار ا٤بناىج ا٢بديثة، ٧بمد ٧بمد د -142

 .ـ2002شم كالتوزيع القاىمةالغمب الطبالة كالن
 .الداللة كالنحو، صبلح الدين صبلح حسْب، مكتبة اآلداب -143
 .ـ2002دالئل اإللجاز، لبد القاىم ا١بمجا٘ب، ٙبقي  ٧بمود شارم، مكتبة األسمة ط/ -144
دليل الطالبْب لكبلـ النحويْب، مملي بن يوسف بن أيب بكم بن أٞبد الكممي ا٤بقدسي ا٢بنبىي، إدارة  -145

 .ـ(2009-ق1430اإلسبلمية الكويت )ا٤بخطوطات 
 .دكر البنية الصمفية ُب كصف الظاىمة الىغوية، لطيفة النجار، دار البشّب األردف -146
دكر الكىمة ُب الىغة، تأليف ستيفن أك ٤بن، تمٝبة كتقدٙب كتعىي  رماؿ بشم، مكتبة الشباب  -147
 .ـ1988مصم
 .2ا، دار الكتب العىمية بّبكت طديواف حساف بن ثابت، شمح كتقدٙب كرتابة ا٥بوامش لربا مهن -148
ديواف لباس بن ممداس، ٝبع كٙبقي  ٰبي ا١ببورم، ا٤بؤسسة العامة لىصحافة كالطبالة دار ا١بمهورية  -149

 .(1968 -1388بغداد )
 .ـ(1971/ىػ1391ديواف رثّب لزه، ٝبع كشمح إحساف لباس، توزيع كنشم دار الثقافة بّبكت ) -150
 .رامل السيد شاىْب، ا٤بكتبة األزىمية لىَباثالمائد ا٢بديث ُب تصميف األفعاؿ،   -151
 .المسالة، ٧بمد بن إدريس الشافعي، شمح كٙبقي  أٞبد ٧بمد شالم، دار الكتب العىمية بّبكت -152
رسائل إلواف الصفا كلبلف الوفا، تقدٙب لىيوش لبود مقدمة بطمس البستا٘ب، ا٤بؤسسة الوطنية لىفنوف  -153

 .ـ1992ا٤بطبعية المغاية ا١بزائم
البياف كالتبيْب  .بن حزف األندلسي، ٙبقي  إحساف لباس، ا٤بؤسسة العمبية لىدراسات العمبية لىنشمارسائل  -154

 .ـ(2009- 1430/)1ا١باحظ، دار إحياء الَباث العميب بّبكت ط
رصف ا٤ببا٘ب ُب شمح حمكؼ ا٤بعا٘ب، أٞبد لبد النور ا٤بالقي، مطبولات ٦بمع الىغة العمبية دمش   -155

 .ـ1975
يد القماءة كٙبقي  لفظ التؤلك ة ، مكي بن أيب طالب القيسي، التُب بو ٝباؿ شمؼ، لبد الملاية لتجو  -156

 .ا لىواف
 .ركح ا٤بعا٘ب، األلوسي، دار إحياء الَباث العميب بّبكت -157
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  .ـ(1994-ق1415/)1زاد ا٤بعاد، ابن القيم، مؤسسة المسالة بّبكت ط -158
ردة، لبد الكمٙب بكمم ، دار الفجم لىنشم كالتوزيع دراسة داللية لؤلفعاؿ الوا-الزمن ُب القمآف الكمٙب  -159
 .ـ1997مصم
 .ـ1985سم صنالة اإللماب، ابن جِب، ٙبقي  حسن ىنداكم، دار العىم دمش  -160
السىسىة الصحيحة، كشيء من فقهها كفوائدىا، ناصم الدين األلبا٘ب، مكتبة ا٤بعارؼ الميٌاض آلم  -161

 ـ(.1995/ق1415الطبعات )
 .ضولة، ٧بمد ناصم الدين األلبا٘ب، مكتب ا٤بعارؼ المياضالسىسىة الضعيفة كا٤بو  -162
 .4كالبياف، جمجي شاىْب لطية، دار رٰبا٘ب لىطبالة كالنشم بّبكت ط سيٌىم الىساف ُب التصمؼ كالنحو -163
/ٝبادل 25السياؽ بْب لىماء الشميعة كا٤بدارس الىغوية ا٢بديثة، إبماىيم الصباب، ٦بىة اإلحياء العدد -164

 .ـ(2007/ق1428الثا٘ب/يوليو)
 .ـ1/1983السّباُب النحوم، دراسة كٙبقي  لبد ا٤بنعم الفالم، دار الفكم دمش  ط -165
 .ـ1986الشافية، ابن ا٢باجب، ٙبقي  ٧بي الدين لبد ا٢بميد كآلمكف، دار الكتب العىمية بّبكت -166
 .ـ1/1998كم، دار الكتب العىمية بّبكت طشذا العمؼ ُب فن الصمؼ، أٞبد بن ٧بمد ا٢بمبل -167
 .ـ1984، الشمرة ا٤بتحدة لىتوزيع دمش لذىب، ابن ىشاـ، ٙبقي  لبد الغِب الدقمشذكر ا -168
شمح ابن جىوؿ، ُّامش شمح تنقيح الفصوؿ ُب األصوؿ القمآ٘ب، شهاب الدين، ا٤بطبعة التونسية  -169
 .ـ1910تونس
القاىمة شمح ابن لقيل لى  ألفية ابن مالك، ابن لقيل، ٙبقي  ٧بمد ٧بي الدين لبد ا٢بميد، دار الَباث  -170
 .ـ(1980-ق1400/)2ط

-ق1421/)1، الوقاد، دار الكتب العىمية، بّبكت طشمح التصميح ٗبضموف التوضيح ُب النحو -171
 .ـ(2000
شمح السعد ا٤بسم  ٨بتصم ا٤بعا٘ب، سعد التفتازا٘ب، ٙبقي  ٧بي الدين لبد ا٢بميد، مكتبة كمطبعة ٧بمد  -172

 .لىي صيح كأكالده، القاىمة
ابن مالك ا٤بسم  بالىهجة ا٤بمضية، إلداد زين رامل ا١بويسكي، دار ا٤بعمفة شمح السيوطي لى  ألفية  -173

 ..ـ(2000-ق1421ا١بامعية لىطبع كالنشم كالتوزيع األزاريطة )
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شمح الشافية، ابن ا٢باجب، المضي األسَباباذم، ٙبقي  نور ا٢بسن ٧بمد الزقزاؽ ك٧بمد ٧بي الدين لبد  -174
 .ـ(1975-ق1395/)1ا٢بميد، دار الكتب العىمية بّبكت ط

 .شمح ألفية ابن الناظم، تصحيح كتنقيح ٧بمد بن سىيما الىبابيدم، إنشارات ناصم حسمكطهماف ايماف -175
شمح القصائد التسع ا٤بشهورات، أبو جعفم النحاس، ٙبقي  أٞبد لطاب، منشورات كزارة اإللبلـ  -176

 .ـ1973العماقية سىسىة رتب النَباف
ئي ا١ببائي، ٙبقي  لبد ا٤بنعم ٧بمود ىميدم، جامعة أـ القمل مكة شمح الكافية الشافية، ابن مالك الطا -177

 .1ا٤بكممة ط
 .شمح الكافية، المضي األسَباباذم، ٙبقي  ٧بمد، دار الفكم العميب -178
األركاح ُب لىم الصمؼ ، ابن رماؿ باشا سمحاف، مكتب مصطف  بايب كأكالد مصم  مماحشمح  -179
 .ـ(1959-ق1379/)3ط

 .ـ1975طبعة لآب الكتب بّبكتشمح ا٤بفصل، ابن يعيش، م -180
 .ـ1/1923شمح ا٤بىوري ُب التصميف، ابن يعيش، ٙبقي  فخم الدين قبأك ة، حىب سوريا ط -181
 .شمح ديواف لمم لمم بن أيب ربيعة، ٧بمد ٧بي الدين لبد ا٢بميد، دار ا١بيل بّبكت -182
 .ـ1997شمح شذكر الذىب ُب ربلـ العمب، ابن ىشاـ األنصارم، ا٤بكتبة العصمية بّبكت -183
 .ـ1988شمح شذكر الذىب، ٧بي الدين لبد ا٢بميد، ا٤بكتبة ا٤بصمية بّبكت -184
 .ـ1998ىػ/1419شمح لى  ألفية ابن مالك لؤلمشو٘ب، دار الكتب العىمية، بّبكت، ط -185
شمح رتاب سيبويو، السّباُب، ٙبقي  رمضاف لبد التواب كآلمكف، ممرز ٙبقي  الَباث ا٥بيية ا٤بصمية  -186
 .ـ1987العامة
 .األفعاؿ ١بماؿ الدين بن مالك، ٕبمؽ اليمِب، رحاب لىطبالة كالنشم ا١بزائم شمح المية -187
 .ـ1992الشمائل امدية، ٧بمد بن سورة الَبميذم، ٙبقي  سيد لمماف، دار ا٢بديث القاىمة -188
، نشواف بن سعيد ا٢بمّبم اليميِب، ٙبقي  حسْب بن لبد ا  -189 مشس العىـو كدكاء ربلـ العمب من الكىـو

مطهم بن لىي اإلربا٘ب، يوسف ٧بمد لبد ا، دار الفكم ا٤بعاصم بّبكت كدار الفكم دمش  العممم، 
  .ـ(1999-1420/)1ط

شواىد رتاب سيبويو، ٙبقي  لبد السبلـ ىاركف، ا٥بيية ا٤بصمية العامة لىكتاب القاىمة  -190
 .ـ(1968/1975)
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ارس بن زرميا، مطبعة ليس  بايب ا٢بسن أٞبد بن ف الصاحيب ُب فقو الىغة كسنن العمب ُب ربلمها، أبو -191
 .ـ1977ا٢بىيب القاىمة

 .ـ1/1990صحيح البخارم، دار ا٥بدل لْب ا٤بىيىة ا١بزائمظ -192
 ..ـ(1956-ق1375/)1صحيح مسىم، دار إحياء الَباث العميب بّبكت ط -193
 .ـ1/1996الصمؼ كلىم األصوات، ديزره سقاؿ، دار الصداقة العمبية بّبكت ط -194
 .ا٢بكمة لىطبالة كالنشم ا٤بوصلالصمؼ، حاًب الضامن، دار  -195
صوتيات التصميف من التصويت إٔب التوظيف، سعاد بسناسي، مكي درار، دار أـ الكتاب بوقّباط  -196

  .ـ1/2015مستغاٖب ا١بزائم ط
 ـ(.1998/ق1418/)1الصوتيات كالفونولوجيا، مصطف  حمرات، ا٤بكتبة ا٤بصمية صيدا لبناف ط -197
د لبد العزيز النجار، مؤسسسة المسالة بّبكت ضياء السالك إٔب أك ضح ا٤بسالك، ٧بم -198
 .ـ2001/ق1/1427ط

  .ـ(1914 /ق1332الطماز، ٰبي بن ٞبزة العىوم، مطبعة ا٤بقتطف مصم ) -199
العامل النحوم بْب مؤيدية كمعارضية كدكره ُب التحىيل الىغوم، ا٣بطيب القزكيِب، جامعة الّبموؾ  -200

 .األردف
 .ره ُب التحىيل الىغوم، لىيل أٞبد لمايمةالعامل النحوم بْب مؤيديو كمعارضيو كدك  -201
 .ـ1976رتاب ُب ا٤بنط ، الفارايب، ٙبقي  ٧بمد سىيم سآب، ا٥بيية ا٤بصمية العامة لىكتاب مصم   العبارة -202
 ـ.3/1980/العدد1العتاد ُب ابن ا٢بنبىي، ٦بىة رىية الَببية جامعة بغداد اَّىد -203
تمٝبة  لبد الصبور شاىْب، دار ا٤بشمؽ بّبكت العمبية الفصح  ٫بوبناء لغوم جديد، ىنمم فىيش،  -204
 .ـ2/1983ط

 .العمبية كا٤بعُب، الساممائي -205
 .ـ1996/مصم ط العمبية كالوظائف النحوية، ٧بمود لبد المٞبن الممإب، دار ا٤بعارؼ ا١بامعية -206
عاع العبلقات الداللية كالَباث الببلغي العميب )دراسة تطبيقية(، لبد الواحد حسن الشيخ، مكتبة اإلش -207

 .ـ(1999-ق1419/)1الفنية مصم ط
 .ـ34/1989العدد  9لبلقة ا١بهم كا٥بمس با٤بعُب، اٞبد سىيماف، ٦بىة اإلنسانية جامعة الكويت مج -208
 .79-78ـ، ص1986العبلقة بْب الصوت كا٤بدلوؿ، لبد الكمٙب ٦باىد، دار الشؤكف الثقافية بغداد -209
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-ىػ1420)1مكتبة المشد المياض طلىل النحو، ابن الوراؽ، ٙبقي  ٧بمد جاسم الدركيش،  -210
 .ـ(1999
 .أصوات الىغة العمبية، بساـ بمرة، ممرز اإل٭باء القومي لبناف-لىم األصوات العاـ  -211
 .ـ1985لىم األصوات، بمتيل ما٤بربج، تعميب كدراسة لبد الصبور شاىْب، مكتبة الشباب با٤بنربية  -212
 .القاىمةلىم األصوات، ىا٘ب جورج فاربم، مكتبة الثقافة الدينية  -213
 .ـ2001لىم الداللة أصولو كمباحثو ُب الَباث العميب، منقور لبد ا١بىيل، اٙباد الكتاب العمب دمش  -214
ك  العمبية لىم الداللة لند العمب، لىياف بن ٧بمد ا٢بازمي، ٦بىة جامعة اـ القمل لعىـو الشميعة ك الىغة -215
 .آداُّا
 .ـ(1968-ق1402/)1كويت طلىم الداللة، أٞبد ٨بتار لمم، مكتبة دار العمكبة ال -216
 .ـ2002لىم الداللة، منقور لبد ا١بىيل، منشورات اٙباد الكتاب العمب دمش  -217
 .ـ1988لىم الصمؼ الصوٌب، لبد القادر لبد ا١بىيل، دار الطبع أزمنة  -218
 .ـ1990لىم الىغة االجتمالي، ىادتسوف، تمٝبة ٧بمود لياد، لآب الكتب القاىمة -219
 .ديث، لاطف مذرور، دار الثقافة لىنشم كالتوزيع دمش لىم الىغة العميب كالدرس ا٢ب -220
 .لىم الىغة العمبية، ٧بمود فهمي حجازم، دار غميب -221
، تمٝبة لبد المٞبن بن لبد ا العزيز العبداف، ممرز السعودم لىم الىغة النفسي، توماس سكوفل -222

 .لىكتاب المياض
 .ـ2/1997ط ، القاىمة،العميب لىم الٌىغة مقدمة لىقارئ العميب، ٧بمد السعماف، دار الفكم -223
 لىم الىغة، لىي لبد الواحد راُب، دار النهضة مصم. -224
 .لىم ا٤بعا٘ب، بسيو٘ب لبد الفتاح، مؤسسة ا٤بختار لىنشم كالتوزيع -225
لن التفكّب الىسا٘ب ُب رسائل إلواف الصفا، لبد المٞبن مشنتل، تقدٙب سعيد حسن ٕبّبم، مكتبة  -226

 .اآلداب القاىمة
 .ـ 1/2004اللة ُب العمبية، صائل رشدم شديد، األىىية لىنشم كالتوزيع األردف طلناصم ٙبقي  الد -227
كم، دار الكتب العىمية لبناف االعْب، ا٣بىيل بن أٞبد الفماىيدم، ٙبقي  لبد ا٢بميد ىند -228
 .ـ(2003/ق1424)1ط

 .ـ(1964/ق1384غميب ا٢بديث، أبو لبيدة القاسم بن سبلـ ا٥بوارم، حيدر أباد الدرن ا٥بند ) -229
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غيث النفع ُب القماءات السبع، السفاقسي، ٙبقي  أٞبد ٧بمود لبد السميع الشافعي ا٢بفياف، دار  -230
 .ـ(1451/2004/)1الكتب العىمية بّبكت ط

 ـ(. 1999/ق1419/)1فتح البارم بشمح صحيح البخارم، ابن حجم، دار ا٤بنار ط -231
ورم، ديواف ا٤بطبولات فتح الىطيف ُب التصميف لى  البسط كالتعميف، لمم بن أيب حفص الزم -232

  .ـ(1991-ق1411/)1ا١بامعية ط
فعل القوؿ من الذاتية ُب الىغة، أريو٘ب، تمٝبة ٧بمد نصيف، إفميقيا الشمؽ الدار البيضاء  -233

 ـ.2006ا٤بغمب
 .ـ1/1977فقو الىغة السامية، بمكرىماف، تمٝبة رمضاف لبد التواب جامعة المياض ط -234
 ـ.1984ثعاليب، ٙبقي  سىيماف التواب، دار ا٢بكمة دمش  منصور ال فقو الىغة كسم العمبية، أبو -235
 .ـ4/1978فقو الىغة، صبحي الصاّب، دار العىم لىمبليْب ط -236
 .ـ4/2001فىسفة ا٢بمرات ُب الىغة العمبية، أٞبد األلضم غزاؿ، ٦بىة الىغة العمبية العدد -237
 .ـ1953قاىمةفن الشعم، أرسطوطاليس، تمٝبة لبد المٞبن بدكم، مكتبة النهضة ا٤بصمية ال -238
 .2ُب الىهجات العمبية كأصو٥با ُب فقو العمبية، رمضاف لبد التواب، مكتبة ا٣با٪بي القاىمة ط -239
 .ـ(2003/ق1424/)1ار الفكم بّبكت طُب قوالد الىغة العمبية، سعيد األفغا٘ب، د -240
 .ُب ٥بجات الغمب ا١بزائمم، مكي درار، ٦بىة إٔباث -241
 ـ1/1984لآب ا٤بعمفة جدة طُب ٫بو الىغة كتماريبها، لىيل لمايمة،  -242
القاموس ايط، الفّبكزآبادم، ٙبقي  مكتب ٙبقي  الَباث ُب مؤسسة المسالة بإشماؼ ٧بمد نعيم  -243

 .ـ(2005/ق1426العمقسوسي، مؤسسة المسالة بّبكت)
 .قضايا أساسية ُب ظاىمة التنغيم ُب الىغة العمبية، ٧بمود الضالع، ٦بىة العىـو اإلنسانية -244
 .ـ1990كحضارية، منذر لياشي، دار طبلس دمش  قضايا لسانية -245
 ـ(1997-ق1418)1الكامل ُب الضعفاء، أبو ٧بمد بن لدم، دار الكتب العىمية بّبكت ط -246
 .ـ(1983-ق1403)/1رتاب األفعاؿ، ابن القطاع الصقىي ، لآب الكتب ط -247
 .ـ1982رتاب الفماشة، فخم الدين المٌازم، ٙبقي  يوسف مماد، ا٥بيية ا٤بصمية لىكتاب -248
 .ق1/1327رتاب الفوائد، ابن القيم ا١بوزية، ٙبقي  ٧بمد بدر النعسا٘ب، مطبعة السعادة القاىمة ط -249
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رتاب ا٤بوسيق  الكبّب، أبو نصم الفارايب، شمح لطاس لبد ا٤بىك لشبة، مماجعة ٧بمد أٞبد ا٢بنفي،  -250
 .دار الكتاب العميب لىطبالة كالنشم القاىمة

 .ـ(1988/ق1408/)3ـ ٧بمد ىاركف، مكتبة ا٣با٪بي القاىمة طالكتاب، سيبويو، ٙبقي  لبد السبل -251
 .، قدامة بن جعفم، ٙبقي  ٧بمد لبد ا٤بنعم لفاجي، دار الكتب العىمية بّبكتنقد الشعم -252
رشاؼ اصطبلحات الفنوف كالعىـو ٧بمد بن لىي ابن القاد٘ب التهناكم، ٙبقي  لىي دحمكج، مكتب  -253

 ـ.1/1996لبناف ناشمكف بّبكت ط
 .دمش  2أبو البقاء الكفوم، منشورات كزارة الثقافة ط الكىيات، -254
 .ـ1969البلمات، الزجاجي، ٙبقي  مازف ا٤ببارؾ، ا٤بطبعة الشمسية دمش  -255
الىباب ُب لىل البناء كاإللماب، ٧بب الدين أبو البقاء بن ا٢بسْب بن لبد ا العبكمم البغدادم، ٙبقي   -256

 .(ـ1995-ق1416لبد اإللو الٌنبهاف، دار الفكم )
الىباب ُب قوالد الىغة كاألدب كالنحو كالصمؼ كالببلغة كالعمكض كالىغة كا٤بثل، ٧بمد لىي السمٌاح،  -257

 .ـ(1983/ىػ1403مماجعة لّب الدين مشسي باشا، دار الفكم دمش  )
 .ق3/1414لساف العمب، ابن منظور، دار صادر بّبكت ط -258
 .ـ2/1988يعة لىطبالة كالنشم بّبكت طالىسانيات التوليدية كالتحويىية، لادؿ فالورم، دار الطى -259
الىسانيات العامة كقضايا العمبية، مصطف  حمرات، ا٤بكتبة العصمية صيدا بّبكت  -260
 ..ـ(1998/ق1418/)1ط

 .ـ(2006/ق1427/)5الٌىغة العمبية معناىا كمبناىا، ٛباـ حٌساف، لآب الكتب ط -261
 .ـ1/1971كالنشم، القاىمة طالىغة كاَّتمع لىي لبد ا الواُب، دار النهضة مصم لىطبع  -262
 .1الٌىغة كلىم الٌىغة، جوف ليونز، دار النهضة العمبية ط -263
 .الىمع ُب العمبية، ابن جِب ٙبقي  فائز فارس، دار الكتب الثقافية الكويت -264
، أبولبد ا ٧بمد لبد القادر بن ٧بمد بن ا٤بختار بن أٞبد  -265 الىؤلؤ ا٤بنظـو ُب نظم منشور ابن أحمـك

 .ـ(2010/ق1431/)1وم ا١بزائمم ا٤بالكي ا٤بشهور بالشيخ بام بىعآب، دار ابن حـز طالعآب القبى
دراسة ٙبىيىية كتقوٲبية، دراسة األبنية اإلفمادية، صفية مطهمم، لبد -مادة الصمؼ ُب أقساـ الىغة العمبية  -266

َبٝبة كا٤بنهجية جامعة القادر سكماف، أٞبد مطهمم، فاطمة الزىماء حبيب زٞبا٘ب، ٨بتارية بن قبىية، ٨بترب ال
 ـ2012كىماف
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 ـ.1999مباحث ُب الىسانيات، أٞبد حسا٘ب، ديواف ا٤بطبولات ا١بامعية ا١بزائم -267
 ـ.2/1999مبادئ الىسانيات، أٞبد ٧بمد قٌدكر، بّبكت دار الفكم ا٤بعاصمة ط -268
 .1، مكتبة الفيصل سيتارونغ بينغبلديش ط408مبادئ قوالد الىغة العمبية، سيد مّب شميف، ص -269
ا٤بثل السائم ُب أدب الكاتب كالشالم، ابن األثّب، ٙبقي  ٧بمد ٧بي الٌدين لبد ا٢بميد،  -270
 .ـ(1939/ق1359)

 .ـ1978مثىث قطمب، ٙبقي  كدراسة رضا السويس، الدار العمبية لىكتاب ليبيا -271
 .ـ٦1/1962باز القمآف، أبو لبيدة معمم ا٤بثُب التيمي، ٧بمد فؤاد سمرْب، مكتبة ا٣با٪بي مصم ط -272
-ق1406/)2مل الىغة، ابن فارس، ٙبقي  زىّب اسن سىطاف، مؤسسة المسالة بّبكت ط٦ب -273

 .ـ(1986
 .ق٦2/1398بموع الفتاكل، ابن تيمية، تمتيب لبد المٞبن القاسم، ط -274
٧باضمات ُب األلسنية العامة، دم سوسّب، تمٝبة يوسف غازم، ٦بيد النصم، دار نعماف لىثقافة  -275
 .ـ1984لبناف
 .ـ1996، ة، لبد المٞبن أيوب، مطبعة ا٤بعارؼ بغداد٧باضمات ُب الىغ -276
 .٧باضمات ُب لىم النفس الىغوم، حنفي بن ليس ، مطبعة ا٢بمرة الوطنية لىنشم كالتوزيع -277
اتسب ُب بياف شواذ القماءات، ابن جِب، ٙبقي  لىي النجدم، لبد ا٢بىيم النجاُب، لبد الفتاح  -278

  .بلمية القاىمةإ٠باليل ليى ، اَّىس األلى  لىشؤكف اإلس
امر الوجيز ُب تفسّب الكتاب العزيز، ابن لطية األندلسي، دار ابن حـز بّبكت  -279
 .ـ(2002/ق1423/)1ط

 .ـ1993 ا٤بخصص، ابن سيده، دار االفاؽ ا١بديدة ا٤بكتب التجارم بّبكت -280
 .ـ1948 دار ا٢بديث القاىمة ، ابن القيم، مدارج السالكْب -281
، تم حنوف مبارؾ، دار توبقاؿ لىنشم الدار البيضاء ا٤بغمب مدلل إٔب الىسانيات، دم سوسّب -282
 ـ.1/1987ط

 .مدلل إٔب دراسة ا١بمىة العمبية، ٧بمود أٞبد ٫بىة، دار النهضة العمبية لىطبالة اإلسكندرية -283
 .ـ1/1982ا٤بدلل إٔب لىم الىغة، رمضاف لبد التواب، مكتبة ا٣با٪بي القاىمة كدار المفالي المياض ط -284
 .ـ1976الىغة، ٧بمد فهمي حجازم، دار الثقافة لىطبالة كالنشم القاىمة مدلل إٔب لىم -285
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 مدلل ُب الصوتيات، لبد الفتاح إبماىيم، دار ا١بنوب لىنشم كالتوزيع تونس. -286
 .ـ2/1958مدرسة الكوفة كمنهجها ُب دراسة الىغة، مهدم ا٤بخزكمي، مطبعة ا٢بىيب كأكالده ط -287
 .ـ1990 ا٤بعمفة الكويت ط/ا٤بمايا ا٤بقعمة، لبد العزيز ٞبود، لآب -288
ا٤بزىم ُب لىـو الىغة كأنوالها، جبلؿ الدين السيوطي، شمح كتعىي  ٧بمد جاد، دار ا٤بكتبة العصمية  -289

 .ـ(1987/ق1408صيدا بّبكت)
ا٤بسالد لى  تسهيل الفوائد، بن لقيل، ٧بمد رامل بمرات، ممرز البحث العىمي كإحياء الَباث  -290

 .ق1400 اإلسبلمي، جامعة أـ القمة مكة
ا٤بسائل العسكمية، أبو لىي الفارسي، ٙبقي  ٧بمد الشاطم أٞبد ٧بمد أٞبد، مطبعة ا٤بد٘ب  -291

 .ـ1982القاىمة
ا٤بسائل ا٤بشكىة ا٤بعمكفة بالبغداديات، أبو لىي ا٢بسْب بن أٞبد، ٙبقي  صبلح الدين لبد ا  -292

 .ـ1983بغدادالسنكارم، مطبعة الفاسي نشم كزارة األكقاؼ كإحياء الَباث اإلسبلمي 
 .2ا٤بستصف  ُب لىم األصوؿ، أبو حامد الغزإب، دار الكتب العىمية بّبكت ط -293
 .1992ا٤بشكىة الىغوية، ٠بم ركحي الفيصل، بّبكت  -294
٩بيزات التذرّب كالتأنيث، لصاـ نور الدين، الشمرة العا٤بية لىكتاب  –ا٤بصطىح الصمُب  -295
  .ـ(1988/ق1409/)1ط

حٌب أكالم القمف الثالث ىجمل، لوضي ٞبد الفوزم، ديواف ا٤بطبولات ا٤بصطىح النحوم نشأتو كتطمره  -296
 .ـ(1981-ق1401/)1ا١بامعية ا١بزائم ط

 .معا٘ب ا٢بمكؼ، المما٘ب، تعىي  لبد الفتاح الشىيب، دار هنضة مصم لىطبع كالنشم القاىمة -297
 .معا٘ب القمآف الكمٙب، يوسف ٪باٌب، ٧بمد لىي النجار، دار الكتب بّبكت -298
جعفم أٞبد بن ٧بمد النحوم بن النحاس، ٙبقي  ٧بمد لىي الصابو٘ب، دار جامعة أـ  مآف، أبومعا٘ب الق -299

 .ق1409القمل مكة 
معا٘ب القمآف، األلفش سعيد بن مسعدة، دراسة كٙبقي  لبد األمّب ٧بمد أمْب الورد، لآب الكتب  -300

 .ـ1/1985بّبكت ط
 .اب توزيع أنواد دجىة بغدادمعا٘ب النحو، فاضل صاّب الساممائي، العات  لصنالة الكت -301
 .، دار الفكم العميبالبجاكممعَبؾ األقماف، السيوطي، ٙبقي  لىي ٧بمد  -302
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 .معجم اإللماب كاإلمبلء، إميل بديع يعقوب، دار الشميفة -303
 .1ا٤بعجم الشامل ُب لىـو الىغة العمبية كمصطىحاهتا، سعيد السرب، ببلؿ جنيدم، دار العودة بّبكت ط -304
 .ة ا٤بعاصمة، أٞبد ٨بتار لبد ا٢بميد لمم، لآب الكتبمعجم الىغة العمبي -305
 الىبدم ، مؤسسة الٌمسالة بّبكت. ٪بيب معجم ا٤بصطىحات النحوية كالصمفية، ٧بمد ٠بّب -306
 .ـ2/1973ا٤بعجم الوسيط، ٦بمع الىغة العمبية القاىمة، دار ا٤بعارؼ مصم ط -307
 .ـ(2000-ق1420/)1معجم مصطىحات أصوؿ الفقو، مصطف  قطب، دار الفكم دمش  ط -308
معجم مقاييس الىغة، ابن فارس، التُب بو ٧بمد مملب كفاطمة أصبلف، دار إحياء الَباث العميب بّبكت  -309
 .ـ(2005-ق1426/)1ط

 يوؿ، تمٝبة ٧بمود فماج لبد ا٢بافظ، دار الوفاء لدنيا الطبالة كالنشم األسكندرية معمفة الىغة، جورج -310
 ـ، 1999
المازم، ٙبقي  لادؿ لبد ا٤بوجود، لىي معوض، دار لآب ا٤بعمفة  ا٤بعىم ُب أصوؿ الفقو، فخم الدين -311

 .ـ(1414/1994القاىمة )
/ نوفمرب/شواؿ 26ا٤بعُب بْب الىفظ كالقصد كالوظائف ا٤بنهجية لىسياؽ، ٞبيد الواُب، ٦بىة اإلحياء العدد -312
 .ـ(2007–ق1428)

 .ـ1/2007بّبكت طا٤بعُب كظبلؿ ا٤بعُب، ٧بمد ٧بمد يونس لىىي، دار ا٤بدار اإلسبلمي  -313
 .ـ1/1999ا٤بغِب ا٢بديث ُب الىغة العمبية، هناد التكميٍب، دار دمش  سوريا ط -314
 .ـ1/1969مغِب الىبيب، ابن ىشاـ، ٙبقي  مازف ا٤ببارؾ، ٧بمد ٞبد ا، دمش  ط -315
، ا٣بوارزمي، ٙبقي  إبماىيم األنبارم، دار الكتاب طتا مف -316  .2ح العىـو
 .ـ(2003/ق1421/)1ار ابن حـز طمفتاح دار السعادة، ابن القيم، د -317
ا٤بفتاح ُب الصمؼ، لبد القاىم ا١بمجا٘ب، ٙبقي  لىي توفي  ا٢بمد، مؤسسة المسالة بّبكت  -318
 .ـ(1987/ق1407)

 .ـ1/1998ا٤بفمدات ُب غميب القمآف، الماغب األصفها٘ب، ٙبقي  ٧بمد لينا٘ب، دار ا٤بعمفة بّبكت ط -319
 .ـ٢1/1979بىوا٘ب، مؤسسة المسالة بّبكت طالعميب، ٧بمد لّب ا ا٤بفصل ُب تاريخ النحو -320
 .ـ1/1993ا٤بفصل ُب صنالة اإللماب، الز٨بشمم، ٙبقي  لىي بو مىهم، مكتبة ا٥ببلؿ بّبكت ط -321
 .ا٤بفصل لىز٨بشمم، دار ا٤بعمفة لبناف -322
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ا٤بفصل كالىباب ُب لىل النحو كاإللماب، العكربم، ٙبقي  لبد اإللو النبهاف، دار الفكم دمش   -323
 .ـ(1995-/ق1416/)1ط

 مفهـو الىغة العمبية، ٧بمود فهمي حجازم، دار الغميب. -324
 ـ.2/1972مقاببلت ىذه الصيغ ُب: ا٤بنجد الفمنسي العميب، دار ا٤بشمؽ بّبكت ط -325
كب ا٢بمري ُب الىغة، لبد القادر الفاسي الفهمم، جامعة ٧بمد ا٣بامس امقاربة جهية لىتن -326

 .ـ2004ا٤بغمب
 .ـ(1979-ق1399قي  لبد السبلـ ٧بمد ىاركف، دار الفكم )مقاييس الىغة الىغة، ابن فارس، ٙب -327
 .العباس ٧بمد بن يزيد ا٤بربد، ٙبقي  ٧بمد لبد ا٣بال  لضيمة، لآب الكتب بّبكت ا٤بقتضب، أبو -328
 .ـ1989مقدمة لدراسة الىغة، حىمي لىيل، دار القىم ديب -329
 .ـ1/1997مقدمة لنظمية ا٤بعجم، إبماىيم بن مماد، دار الغمب اإلسبلمي بّبكت ط -330
 .ـ1/1972ا٤بقمب، ابن لصفور، مطبعة العا٘ب بغداد ط -331
الدا٘ب، ٙبقي  جايد زيداف ٨بىف، مطبعة كزارة األك قاؼ  لممك ا٤بكتفي ُب الوقف كاالبتداء، أبو -332

 .ـ1/1983كالشؤكف الدينية العماؽ ط
التوزيع نستغاٖب مبلمح الداللية الصوتية ُب ا٤بستويات الىسانية، مكي درار، دار أـ الكتاب لىنشم ك  -333

 .ـ(2012/ق1433ا١بزائم)
مىحة اإللماب، القاسم بن لىي بن ٧بمد بن لثماف أبو٧بمد ا٢بميمم البصمم، دار السبلـ القاىمة  -334
 .ـ(2005/ق1426/)1ط

ا٤بمتع الكبّب ُب التصميف، ابن لصفور لىي بن مؤمن ا٤بقمب، ٙبقي  أٞبد لبد الستار ا١بوارم كلبد  -335
 .ـ1/1972طبعة العا٘ب طا ا١ببورم، بغداد م

 .ـ5/1975من أسمار الىغة العمبية، إبماىيم أنيس، مكتبة األ٪بىو ا٤بصمية القاىمة ط -336
٧باكلة لفهم صمُب ك٫بوم كدالٕب، أٞبد رشك، مطبعة ا٤بدينة القاىمة -من كظائف الٌصوت الىغوم  -337
 ـ.1/1983ط

 .ـ1955مناىج البحث ُب الىغة، ٛباـ حساف، مكتبة األ٪بىومصمية القاىمة -338
 .ـ(1989ػ/ق1404/)1م، دار القىم ط مىنداك مناىج الصمفيْب كمذاىبهم، حسن  -339
، لويس معىوؼ، ا٤بطبعة الكاثوليكية بّبكت ط -340  .ـ18/1962ا٤بنجد ُب الىغة كاألدب كالعىـو
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ا٤بنصف، ابن جِب، ٙبقي  إبماىيم مصطفي، لبد ا أمْب، مطبعة مصطف  يايب ا١بىي كأكالده  -341
 .ـ1954مصم
ؿ من تعىيقات األصوؿ، ٧بمد بن ٧بمد الطوسي الغزإب حققو كألمج نصو كلى  لىيو ٧بمد حسن ا٤بنقو  -342

 .ـ(1998/ق1414/)3الفكم ا٤بعاصم بّبكت كدار الفكم دمش  ط ىنيتو، دار
ا٤بنهج األصوٕب ُب فهم ا٣بطاب، إدريس ٞبادم، ا٤بمرز الثقاُب العميب الدار البيضاء ا٤بغمب  -343
 .ـ1/1994ط

لىغوم بْب الَباث كلىم الىغة ا٢بديث، لىي زكين، دار الشؤكف الثقافية العامة، كزارة منهج البحث ا -344
 .الثقافة كاإللبلـ العماقية بغداد

منهج السياؽ ُب فهم النص، لبد المٞبن بودرع، سىسىة رتاب األمة كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية  -345
 .ق111/1427قطم العدد

 .ـ1980بد الصبور شاىْب، مؤسسة المسالة بّبكتا٤بنهج الصوٌب لىبنية العمبية، ل -346
 .ا٤بوافقات، إبماىيم بن موس  الغمناطي الشاطيب، ضبط لبد ا دراز، ا٤بكتبة التجارية القاىمة -347
 .ـ(2003-ق1424/)1ا٤بوجز ُب قوالد الىغة العمبية، سعيد األفغا٘ب، دار الفكم بّبكت ط -348
 .ـ٤6/1997بصمية طموسيق  الشعم، إبماىيم أنيس، مكتبة األ٪بىو ا -349
موصل الطبلب إٔب قوالد اإللماب، لالد األزىمم، ٙبقي  لبد الكمٙب ٦باىد، المسالة بّبكت  -350
 .ـ(1996-ىػ1415/)1ط

 .بن رساب، ، ٙبقي  لبد ا٢بسْب الفتىي، ا٤بنشورة ُب ٦بىة ا٤بورد، ، أبو ا٢بسن ٧بمد أٞبدا٤بوفقي -351
إلماـ نافع، إبماىيم ا٤بمالي، دار الفكم لىطبالة كالنشم النجـو الطوالع لى  الدرر الىوامع ُب أصل مقمأ ا -352

 .(1419/1998بّبكت )
 .ـ٫1962بو التيسّب، لبد الستار ا١بوارم، مطبعة لسماف األلطمي بغداد -353
 .ـ1/1966النحو العميب نقد كتوجيو، مهدم ا٤بخزكمي، ا٤بكتبة العصمية صيدا لبناف ط -354
 .ـ1979، دار النهضة العمبية لىطبالة كالنشم بّبكت ط/النحو العميب كالدرس ا٢بديث، لبده المٌاجحي -355
 .ـ٫1/1984بو الىغة كتماريبها، لىيل أٞبد لمايمة، لآب ا٤بعمفة ط  -356
 النحو ا٤بصف ، ٧بمد ليد، مكتبة الشباب. -357
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النحو الواضح ُب قوالد الىغة العمبية، لىي ا١باـر كمصطف  أمْب، الدار ا٤بصمية السعةدية لىطبالة  -358
 .كالنشم
 ، مكتبة ا٤بعارؼ القاىمة.و الواُب، لباس حسنالنح -359
٫بو نظمية لسانية حديثة لتحىيل الَباريب األساسية ُب الىغة العمبية، مازف الولم، دار طبلس سوريا  -360
 .ـ1/1987ط

 .ـ1/1987منشورات طبلس سوريا ط ،٫بو نظمية لسانية حديثة، مازف الولم -361
 .ـ2006عة قسنطينة٫بو نظمية كظيفة لىنحو العميب، ٰبي بعيطيش، جام -362
 .ـ2007نسخ الوظائف النحوية ُب ا١بمىة العمبية، لدٯبة ٧بمد الصاُب، دار السبلـ القاىمة -363
 .النشم ُب القماءات العشم، ابن ا١بزرم، مماجعة لى  ٧بمد الضباع، دار الكتب العىمية بّبكت -364
امعة التونسية نظاـ ا٢بمرات العمبية، سآب غزإب، تعميب لبد الفتاح إبماىيم، دكريات ا١ب -365
 .ـ27/1988لدد
نظمية الصمؼ العميب دراسة ُب ا٤بفهـو كا٤بنهج، ٧بمد لبد العزيز لبد الداٙب، رىية دار العىـو جامعة  -366

 .القاىمة ا١بيزة
-ىػ1427/)1نظمية ا٤بعُب ُب الدراسات النحوية، رمٙب حسْب ناصح ا٣بالدم، دار الصفاء لماف ط -367

 .ـ(2006
مناىج التطور الىغوم ا٢بديث، هناد موس ، ا٤بؤسسة العمبية لىدراسات  نظمية النحو العميب ُب ضوء -368

 .ق1/1400كالنشم ط
 .ىداية السالك إٔب ألفية بن مالك، صبيح التميمي، قسنطينة ا١بزائم -369
 .ٮبع ا٥بوامع ُب شمح ٝبع ا١بوامع، السيوطي، ٙبقي  لبد ا٢بميد ىنداكم، ا٤بكتبة التوفقية مصم -370
موسيق  الشعم العميب، لبد القادر لبد ا١بىيل، مطبولات دار صفاء األردف ىندسة ا٤بقاطع الصوتية ك  -371
 .ـ1/1998ط

 .ـ1/1982كجوه اإللجاز ا٤بوسيقي ُب القمآف، ٧بي الدين رمضاف، دار الفمقاف األردف ط -372
 .ـ3/1969الوجيز ُب فقو الىغة، ٧بمد األنطاري، مكتبة دار الشمؽ بّبكت ط  -373
 .ائت العمبية، مكي درار، جامعة كىمافالوظائف الصوتية كالداللية لىصو  -374
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