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  الملخص
 المقارن والتاریخي الّنصي والتأثیر االنضباط بین الّشعري النَّحوي الشَّاهد

  المعاصر اللغة علم ضوء في
  الشمایلة ماریة

  م2014 مؤتة، جامعة
 الّنحویة الشواهد مسألة وهي المهمة، المسائل من مسألة الّدراسة هذه تتناول

 سبیل في أنفسهم النحاة أجهد إذ إلیها، ُیحتكم التي المعاییر عن الخارجة الّشعریة
 مع بالشمولیة، النحو أهل وسمها التي القاعدة ضمن وٕادراجها للمعاییر، إخضاعها

 النَّصي بالتفسیر یسمى ما طریق عن قواعدال عن بعیداً  معها التعامل نستطیع أننا
 التي التاریخیة المعطیات عبر النَّظر أو ،فیه ورد الذي األداء سیاق في النظر عبر
  .النَّحویة للظواهر التَّركیبي بالتصور یتعلق تفسیراً  النحویة الظواهر ُتفسر

 وقد. وخاتمة فصول وخمسة وتمهید ًمقدمة في الّدراسة هذه جاءت وقد
 مفاهیم یدالتمه تضّمن حین في ومنهجها، الدراسة هذه عن الحدیث المقدمة ملتاشت

  .علیها القائمة والفكرة منها، والهدف ة،الرئیس الّدراسة
 وقضایاهما، والخبر المبتدأ" سمياال اإلسناد قضایا األول الفصل تناول

"  الحرفیة نواسخوال وأخواتها كان" الفعلي اإلسناد وقضایا ،"والفاعل الفعلي واإلسناد
 المطلق، والمفعول به، المفعول المنصوبات، الثاني الفصل وتناول". وأخواتها إنَّ 

 االختصاص،"  ویتضمن به المفعول على والمحمول فیه، والمفعول معه، والمفعول
 به بالمفعول والمشبه والندبة والترخیم والنداء، واالشتغال والتحذیر واإلغراء
 الجر، بحرف المجرور" المجرورات الثالث الفصل وتناول ،"ییزوالتم الحال،"ویتضمن
 والبدل لعطف،ا" التوابع الرابع الفصل وتناول ،"واإلضافة الجوار، على والمجرور
 أّي، إذا، ،األمر الم إذن، أو، الفاء، حتى،"  المعاني حروفو " ،"والتوكید والنعت،

  ".َمنْ 
  .إلیها توصلت التي والّتوصیات ائجالنت من عددٍ  على اشتملت فقد الخاتمة أّما
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Abstract 
The poetic syntactic evidence between discipline and textual as well 

as historical comparative influence in the light of contemporary 
Linguistics 

Maria Al- Shamayleh 
Mu’tah University, 2014 

 
This study addressed one of the most important issues which is the 

poetic syntactic evidence beyond the standards of judgment, in which the 
grammarians strained themselves in order to list this evidence under these 
standards and to be also included into the rule that grammarians referred 
to as inclusive ,even though we can deal with that away from the rules via 
what is called as textual interpretation by looking at the performance 
context in which it was mentioned or by looking through the historical 
data that explain the grammatical phenomena with respect to 
compositional visualization of the grammatical phenomena. 
       This study consisted of an introduction, a preface, five chapters as 
well as a conclusion. The introduction included a discussion about this 
study and its approach , while the preface addressed the main concepts , 
the objectives as well as the main idea of the study . 
      The first chapter addressed the issues of the nominal attribution (the 
subject and the predicate ),the verb attribution and the subject / the doer 
of the action ,the issues of the verb attribution ( was/ kana and its sisters ) 
as well as the particle ( inna and its sisters). The second chapter explains 
the accusative nouns (the object, the absolute object, the adverbial object, 
and the meaning of the object that includes specification, temptation, 
warning, engaging, appeal, as well as the simulation of the object which 
includes case and discrimination. The third chapter dealt with 
prepositional phases and genitives. The fourth chapter dealt with the 
dependents (coordination and conjunctions, apposition, adjective, as well 
as emphasis. The fifth chapter dealt with the alphabet meanings; until, the 
letter ( f), or, then, the imperative letter of ( L ), if, which , and who. 
     Finally, the conclusion included a number of the findings and 
recommendations that the study concluded. 
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  المقدمة
الحمد هللا هادي القلوب واأللباب، والّصالة والّسالم على نبّیه معلَّم الحكمة 

نها ما جاء منضبطًا الّشعریة م النَّحویةیشعر دارس العربیة بأنَّ الشواهد والكتاب، وبعد 
اعدة التي احتكم إلیها مع القاعدة فال یكاد یخرج عنها، ومنها ما خرج عن الق ومحكماً 
إخضاع مثل هذه  النُّحاةالعربي، وقد حاول  الّلغوي، ومثَّل جانبًا واسعًا من األداء النُّحاة

فعملوا على تأویلها ومحاولة إرجاعها للقاعدة األصلیة،  ة للمعاییر،الّلغویاألداءات 
نستطیع ومثل هذه األنماط الّلغویة تأخذ جانبًا من الخصوصیة في االستعمال، و 

التعامل معها عن طریق ما یسمى بالتفسیر الّنصي للّشاهد، وذلك بالنظر في سیاق 
األداء الذي ورد فیه أو عبر المعطیات التاریخیة التي تفسر الّظواهر النَّحویة على 

  .المستوى التركیبي لها
یة الشواهد النَّحویة الشعر معظم أّما عن أهمیة هذه الدِّراسة فإنَّها تحاول حصر 

، وتقّصي مادتها العلمیة من التي تتوافق ومادة الدراسة في هذا الموضوع في الّلغة
مجموعة األداءات الّلغویة المنقولة عن العرب، والتصدي لذلك الموضوع الذي ظلَّ 
الدارسون یبتعدون عنه زمنًا طویًال، وهو أنَّ التراكیب الّلغویة ال یمكن أن تفسر دائمًا 

بل إنَّ جانبًا واسعًا منها یخضع للتفسیر النَّصي الّسیاقي أو  في ضوء القواعد ،
  .التاریخي

وستحاول هذه الدِّراسة استثمار هذین البعدین الجدیدین في محاولة للتمییز بین 
األداء الّلغوي والتقعید النَّحوي، وٕاثبات أنَّ العملیة الّلغویة ال یمكن أن تحكم بقوانین 

  .سمى المستوى التقعیدي للَّغةنحویة محددة، تندرج تحت م
الوصفي التحلیلي والتاریخي أساسیین ترتكز : وَتعدُّ هذه الدِّراسة المنهجین

علیهما في معالجة المادة، وذلك عن طریق جمع نظریة المستویات وهو المكون 
  .النَّحوي، ثم تنسیق المادة وفقًا للمعالجات الواردة في رؤیة هذه الدِّراسة

ذه الدِّراسة بوصف تلك األداءات ومحاولة رصدها فقط، وٕانَّما إذ لن تكتفي ه
حاولت التحلیل والكشف عن أصل هذه األداءات الّلغویة وطبیعة تأویل النُّحاة لها، 

  .وموقف الّلغة منها
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أّما عن الدِّراسات السَّابقة فلم أقع على دراسة تهتم بالتحلیل الّنصي للّشاهد 
ألحد مكونات نظریة المستویات، وهو المكون النَّحوي، الّشعري في موضوعات موافقة 

ولكنني وقعت على بعض الدِّراسات التي تهتم بالجانب التّاریخي، كما في دراسة 
فصوٌل في فقه "، وهي فصٌل ورد في كتابه "أثر الوزن الّشعري:" رمضان عبدالتواب 

  ".العربیة
لخاصة بالجانب التاریخي كما نجد بعض الدِّراسات القلیلة في هذا الموضوع وا

  .إلبراهیم السامرائي" التطور التاریخي"ككتاب 
وتتضمن هذه الدِّراسة مقدمة وتمهیدًا وخمسة فصول وخاتمة، فالمقدمة تشمل 

لمحتوى الدِّراسة ووصفًا لمنهجیة العمل، أّما التمهید فقد تناول مفاهیم  عرضًا مجمالً 
ها، واالنضباط القواعدي للّشاهد، والتفسیر النَّصي الدِّراسة الرئیسة، والفكرة القائمة علی

  .والتفسیر التاریخي للشاهد
سنادیة الخاصة بالمبتدأ والخبر والفاعل، وكان وتناول الفصل األول العالقات اال

وأخواتها وما الحجازیة والتمیمیة، وٕانَّ وأخواتها، وكان موضوع الدِّراسة فیها ما خرج عن 
  .صف بالشذوذ أو القلة أو النُّدرةالقاعدة النَّحویة، وو 

المفعول به، والمفعول " المفاعیل"أّما الفصل الثاني فقد تناول المنصوبات 
، والمحمول على المفعول "والمفعول فیهوالمفعول ألجله، المطلق، والمفعول معه، 

 ، والمشبه بالمفعول به"كاالختصاص واإلغراء والتحذیر واالشتغال والنِّداء والترخیم"
  ".كالحال والتمییز"

المجرور بحرف الجر، والمجرور على " المجرورات  درست الثالثالفصل  وفي
العطف والبدل والنعت "أّما الفصل الرابع فقد تناولت فیه التوابع  ".الجوار، واإلضافة

  ".والتوكید
نواصب الفعل المضارع " عن حروف المعاني في الفصل الرابع أیضًا تحدثت و  

وما خرج منها عن القاعدة النَّحویة، ) ، والم األمر، إذا، أّي، َمنْ )ء، أو، إذحتى، الفا(
  .ثمَّ الخاتمة

، تقوم على دراسة األنماط الّلغویةوقد اعتمدت منهجیة ثابتة في هذه الدِّراسة 
دراسة تحلیلیة وفق قوانین القاعدة النَّحویة والوقوف على كّل ما خرج عن القاعدة 
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غة ال یمكن حصرها بقوالب قاعدیة ثابتة، فهي تتیح ألبنائها حریة إلثبات أنَّ اللّ 
االستعمال الّلغوي بما یتوافق والّدور االنفعالي في الّسیاق الّلغوي والمعطیات التاریخیة 

  .التي تفسر الظواهر النَّحویة بما یتناسب والتصور التركیبي للظواهر النَّحویة
  التمهید
بصیاغة علم النَّحـو وفـق معطیـات جمـع المـادة الّلغویـة، قام علماء الّلغة القدماء   

فالنَّحو علم مستخرج بالمقاییس المستنبطة من استقراء كالم العرب الموصل إلـى معرفـة 
ضـــمن حـــواجز ال تكـــاد تنفصـــل عـــن النزعـــة الســـائدة للغــــة . أجزائـــه التـــي ائتلـــف منهـــا

اعـده التـي ال یمكـن التعـدي بالمستوى التقعیدي، إذ نظـروا للنحـو العربـي نظـرة شـاملة بقو 
  .)1(علیها أو خرقها

ال یتخللهـــــا  إذ حـــــاول علمـــــاء الّلغـــــة وضـــــع القاعـــــدة النَّحویـــــة وٕاحكامهـــــا بحیـــــث  
القصــــور، وتكــــون شــــاملة لجمیــــع األداءات الّلغویــــة، فالقاعــــدة النَّحویــــة مقدســــة وتكمــــن 

لـذلك . قدسیتها من قدسیة القرآن الكریم وقدسیة الّلغـة التـي نـزل بهـا كتـاب اهللا عـز وجـل
  . )2(وقفوا عند كّل ما یمكنه أن یخرج عن هذِه القاعدة

وقد جعل النُّحاة الّلغویون الطریق األمثل لجمع المادة واستقراء أسالیبها وتراكیبها   
وألفاظهــا، هــو األخــذ عــن أفــواه الــرواة، فســاروا باتجــاه إحكــام النَّحــو ضــمن قاعــدة ثابتــة 

  . مغلقة االتجاهات
ولم یكن اعتماد النُّحاة على الشعر من أجل دراسـة لغـة الشـعر لـذاتها، بـل ألنَّهـم   

اعتقدوا بأنَّ الشعر دیوان العرب، ولم یفرطوا فیه مـن شـيء ممـا یطلبـه النُّحـاة أو غیـرهم 
صــرفًا كــان أو نحــوًا أو غیــر ذلــك، وقــد كــان مــنهجهم فــي النظــر إلــى مســتویات الّلغـــة 

                                                             
ـــدین جـــالل الســـیوطي، )1(  حســـن محمـــد: تحقیـــق االقتـــراح، ،)ه911( بكـــر أبـــي بـــن الـــرحمن عبـــد ال

 . 15ص م،1998 -1418 ،1ط لبنان، -بیروت العلمیة، الكتب دار الشَّافعي، إسماعیل

 التربیـــة، كلیـــة اللیبیـــة، الجامعـــة منشـــورات النحـــوي، كیـــرالتف أصـــول المكـــارم، أبـــو علـــي المكـــارم، )2(
 . 27ص م،1973 -ه1393
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ة متكاملة تدرس قواعـدها مـن أّي نصـوص تختارهـا منهـا، أیـا مـا المختلفة على أنَّها وحد
  . )1(كان نوع هذِه النصوص، ودرجة تمثیلها للغة المدروسة

حو عند علماء العربیة القدماء كانت دراسة تحلیلیـة ویقودنا هذا إلى أنَّ دراسة النَّ   
ال تركیبیــــة، فقــــد اعتنــــت بمكونــــات التركیــــب أيَّ بــــاألجزاء التحلیلیــــة أكثــــر مــــن عنایتهــــا 
بالتركیب نفسه، فلم یعطوا اهتمامـًا واضـحًا لدراسـة المعـاني التركیبیـة والمبـاني التـي تـدل 

  . )2(اإلعراب ومشكالتهعلیها كاالهتمام الذي أولوه للعالمة اإلعرابیة و 
وعلــى الــرغم مــن أنَّ التــراث النَّحــوي الــذي تركــه أســالفنا، هــو علــم نفــیٌس، وجهــٌد   

سـالح الّلغـوي، وعمـاَد فریٌد، وقیمته ال تضاهیها قیمة أخرى، فالنَّحو وسیلة المستعرب، و 
فإنَّنا نجد النُّحاة العرب المتأخرین قـد اتخـذوا اتجاهـًا . )3(البالغي، وأداة المشرع والمجتهد

یـدور ضـمن حلقـات مغلقــة، تسـیر باتجـاه العالقـات الواحــدة ضـمن الجملـة المنطـوق بهــا 
ها السطحي األفقي، لذلك كان هذا األسلوب في الدِّراسة غالبًا ما یقودهم إلى عدم بإطار 

  .الوصول للهدف الحقیقي الذي سعوا إلیه
إنَّ االتجاهـات الّلغویـة تسـیر بخطـًى ثابتــة، وقـوانین ال یمكـن التعـدي علیهـا، وقــد   

ة من الناحیة النَّحویة فطَن علماء الّلغة القدماء لهذا وللمستویات المتعددة في دراسة الّلغ
والصــرفیة والّصـــوتیة والداللیـــة وأنهـــا تحتـــاج إلــى تصـــحیح توجههـــا، إذ إنَّ القواعـــد التـــي 
تشـــتمل تلـــك المســـتویات بـــدأت تمیـــل لشـــيٍء مـــن عـــدم االســـتقرار فـــي ضـــوء النظریـــات 

یر الحدیثــة، ودلیــل ذلــك لجــوء النُّحــاة القــدماء منــذ فتــرة التقعیــد الّلغــوي إلــى التأویــل والتقــد
والحــذف واالســتتار والتشــبیه والحمــل علــى المعنــى وجعلــه ضــروریًا، وذلــك ألنَّهــم نظــروا 
إلــى القواعــد علــى أنَّهــا تفــرض علــى المتكلمــین، فــأرادوا إظهارهــا فــي صــورٍة محكمــٍة ال 

عنـق الـنص كرهـًا بوسـائل متنوعـة لتـذعن القاعـدة، وكانـت  يّ یتطرق إلیها شك، فسعوا إل
رئیسـًا فـي كـّل مـا أصـاب القاعـدة مـن أمـور ذهنیـة عمیقـة اختلفـت  محاولة االطـراد سـبباً 

                                                             
 العلــوم، كلیــة القــاهرة، جامعــة العربــي، النحــو فــي الشــعریة الضــرورة حماســة، محمــد اللطیــف، عبــد )1(

 .576ص العلوم، دار مكتبة

    ص ،3ط م،1985 للكتــاب، العامــة المصــریة ومبناها،الهیئــة معناهــا العربیــة اللغــة تمــام، حســان،) 2(
 . 16ص

 . 12ص ،1ج مصر، المعارف، دار ،5ط الوافي، النحو ت،.د حسن، عباس، )3(
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وقــــد أســــهمت هــــذِه الخالفــــات أیضــــًا فــــي اضــــطراب . بــــاختالف االتجاهــــات والمــــذاهب
القاعــدة، فهــذِه الخالفــات والتفرقــات فــي كثیــر مــن القواعــد النَّحویــة كانــت أظهــر العیــوب 

ــــى ضــــوابط  ــــي تحصــــیلها، والتوصــــل إل ــــر العقبــــات ف محــــددة ســــلیمة یســــهل فیهــــا، وأكب
  . )1(استخدامها في التفاهم الكالمي والكتابي على وجٍه محدد ودقیق

كلُّ ذلك كان سببًا في ضرورة العودة لكلِّ القضـایا والنظـرة الكلیـة ال الجزئیـة فـي   
القـــادرة علـــى اإللمـــام فـــي الّلغـــة، ثـــم توجیـــه النظریـــات إحیـــاء وتنشـــیط العوامـــل النَّحویـــة 

  . الحدیثة، وتطبیقها حسب مفاهیم علوم الّلغة الحدیثة
وقد تنبه ُعلماء العربیة القدماء إلى أهمیة دراسـة الّلغـة، فحـاولوا ضـبطها ودراسـة   

ــوم األخــرى وربطهــا بهــا، وأصــدروا أحكــام الباحــث الّلغــوي الــذي ال یالحــظ ویســجل  العل
ف فحســــب بــــل یفــــرض النتــــائج التــــي توصــــل إلیهــــا، وینصــــبها معیــــارًا للتصــــویب ویصــــ

والتخطئة، فحكم الضـرورة كـان مظهـرًا مـن مظـاهر معیاریـة القاعـدة، لـذلك انزلـق النُّحـاة 
  . )2(في االعتماد على القیاس للوصول إلى القاعدة

ومع ذلك فـال ینكـر أحـد بـأنَّ النَّحـو العربـي بصـورته التـي وصـل إلینـا فیهـا، كـان   
مــن أرقـــى علـــوم النَّحـــو عنــد األمـــم، ویمّثـــل عـــددًا مــن المســـتویات التـــي راعـــت المنـــاهج 

العربیـة القــدماء جهـدًا ال یمكــن إغفالـه، فالتقعیــد للغـة ال یــتم إالَّ  المختلفـة، إذ قـدَّم علمــاء
بوجــود مؤسســیَّة تتبنــى هــذا التقعیــد، وتحتــاج إلــى طاقــات فــذة تمتــاز بــاإلخالص العلمــي 

بر على تحمل مشاقه   . والصَّ
إذ عمــل النُّحــاة والــّرواة علــى جمــع المــادة الّلغویــة ورصــدها وتصــنیفها ووصــفها   

ل الهجــري ثـم عملـوا علــى تـدوین قواعــدها بعـد منتصــف واسـتناد قواعـده ا منــذ القـرن األوَّ
  . )3(القرن الهجري الثاني

                                                             
 . 113 -110ص العربي، النحو في الشعریة الضرورة عبدو، محمد فلفل، )1(

 النحـو فـي الشـعریة الضـرورةو  الشـعري الشاهد دراسة النُّحاة عند الشعریة اللغة عبدو، محمد فلفل، )2(
 . 41ص األردن، عمان، م،2007 -ه1428 جریر، دار العربي،

 القدیمــــة، العربیــــة واللهجــــات الســــامیة اللغــــات ضــــوء فــــي المقــــارن النحــــو عطیــــة، یحیــــى عبابنــــة، )3(
 .م2014 ، إربد الثقافي، الكتاب دار ،17ص
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م قـد بنیـت علـى أسـاس وصـفي، اتجـه وبهذا یتضح أنَّ دراسة النَّحو العربي القـدی  
ـا  نحو المعیاریة التي تقوم على الدِّراسة الوصـفیة للظـاهرة الّلغویـة بتحلیالتهـا العقلیـة، ممَّ
أدى إلـــى انحیـــاز النُّحـــاة إلـــى مـــا ُیســـمى بـــالمنهج التعلیمـــي المدرســـي، إذ أصـــبح النَّحـــو 

، و دعت الظروف إلـى نشـأة الدِّراسـات الّلغویـة )1(العربي ُیدرس بقواعده في كتب النُّحاة
العربیــة وكانــت ســـببًا رئیســًا فـــي تحدیــد مســار هـــذِه الدِّراســات وفلســـفة منهجهــا، فنشـــأت 
دراســـة العربیـــة الفصـــحى عالجـــًا لظـــاهرة كـــان یخشـــى منهـــا علـــى الّلغـــة والقـــرآن الكـــریم 

ة اللحـن، وفیـه إشـارة إلـى الخطـأ فـي ضـبط أواخـر الكلمـات وعـدم إعطائهـا ُسمیت بظاهر 
العالمات اإلعرابیة المالئمة، لذلك اتسمت دراسة الّلغة بالجانب التعلیمي وأصـبح النَّحـو 

  .)2(معیاریًا ال وصفیًا، وتعلقت اإلباحة بقواعد معیاریة فرضت نفسها على االستعمال
وصارت الدِّراسة المعیاریة التي نتجت عن استقراء الدِّراسـة الوصـفیة هـي السـمة   

فدراسـة النَّحـو . نَّه لم یستطع تجاوزهإاألساسیة التي غلبت على مسیرة هذا العلم، بحیث 
ا العربــــي القــــدیم اعتمــــدت النَّظــــر فــــي مفــــردات الّلغــــة ومعــــاني هــــذه المفــــردات وصــــیغه

وتراكیبهـــا، كمـــا أّن علمـــاء العربیـــة قـــدموا ضـــروبًا شـــتًى مـــن القضـــایا والمشـــكالت التـــي 
ــًا عمالقــًا  ــًا لغوی ــار، وتراث ــا الجلیــل مــن اآلث اتصــلت بلغــتهم وفكــرتهم ومكانتهــا، وخلفــوا لن

وقــد اعتمــدوا فــي ذلــك علــى لغــة الكــالم الحقیقــي الممثــل للواقــع . یســتاهل الثنــاء والتقــدیر
ومعنـــى هـــذا أنَّ جملـــة المواضـــیع أو . عرفـــة المرتبطـــة بالّلغـــة المكتوبـــةالمنســـجم مـــع الم

األبواب الّلغویة التي یعرفها ویقوم ببحثها الدرس الّلغـوي الحـدیث كـان قـد عرفهـا وبحثهـا 
رجــال الّلغــة القــدماء، فالنظریــات الحدیثــة تســتند إلــى دراســة الّلغــة بمفاهیمهــا ومســتویاتها 

، فالّلغـــة ُخالصـــة حقیقیـــة للتفاعـــل )3(حیـــث مبناهـــا ومعناهـــاالتركیبیـــة واإلســـنادیة، ومـــن 
الكالمي الذي یمكن بواسطته الخـروج مـن التـداول الفكـري العـام المبنـي علـى قاعـدة مـن 

لّلغویة تحت ما یطلق علیـه الّلغـة العالمیـة، االرتباطات المتسلسلة، التي تجمع الظواهر ا
ـوتیة  وتمثل الّلغة أیضًا سلسلة من العالقات التي ال یمكن الفصل بینها مـن الّناحیـة الصَّ

                                                             
 . 73ص العربي، النحو في الشعریة الضرورة ، حماسة محمد عبداللطیف،) 1(

 . 13ص ،11ص ومبناها، اهامعن العربیة اللغة حسان، تمام )2(

 الثــــاني، القســــم ،1969 مصــــر، المعــــارف، دار اللغــــة، علــــم فــــي دراســــات محمــــد، كمــــال بشــــر، )3(
 . 15ص
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والتركیبیـــة والداللیـــة، وهنـــاك أســــرار لغویـــة تـــروق للغــــات، فـــالمنطق والتعقیـــد مســــتویان 
غـة، ویضـاف لـذلك المقیـاس یروقان للناس الجدل حولهما عندما یتكلمـون عـن طبیعـة اللّ 

  . )1(الجمالي
فــي دراســة النَّحــو العربــي، كمــا فــي بــاب الضــرورات التــي  فللمنطــق والتعقیــد دورٌ   

لشــعري، فالشـاهد هــو مـا تبنــى علیــه جعلـت كثیــرًا مـن الشــعر ال ُیمثـل مصــطلح الشـاهد ا
  . )2(القاعدة من األدلة النَّصیة التي قیلت في حقبة زمنیة محددة

مـا یـأتي لیبنـي علیهـا قاعـدة أو یقـیس علیهـا، وٕان األبیاتفالنَّحوي قد ال یأتي بكلِّ   
بهــا تمثــیًال، بعــد أن یبنــي القاعــدة، ونظیــر ذلــك مــثًال الشــاذ المنكــر فــي القیــاس الــذي ال 

  . حاة في التأویل والتقدیر، لذلك اجتهد النُّ )3(یقاس علیه عند سیبویه
ثم صنف العلماء العرب القدماء العدید مـن المؤلفـات فـي بـاب الضـرورة، لرصـد   

) ضـرورة الشـعر(ومنها كتاب . األبیات الشعریة الخارجة عن المألوف، والقاعدة النَّحویة
 669ت(البـــن عصـــفور ) ضـــرائر الشـــعر(، وكتـــاب )4( )ه368(ألبـــي ســـعید الســـیرافي 

الزیادة والنقصان، والتقدیم والتأخیر، والبدل ولم : ، وفیه قّسم الضرورة إلى أقسام هي)ه
ومــن الكتــب . )5(یــورد ابــن عصــفور الضــرورة الجنســیة التــي جــاءت قســمًا عنــد الســیرافي

ضـــرائر الشـــعر أو مـــا یجـــوز للشـــاعر فـــي "بعنـــوان  )ه421ت( كتـــاب القَّـــزاز القیروانـــي

                                                             
ـــم التعریـــف دافیـــد، كریســـتل، )1(  جامعـــة اآلداب، كلیـــة ،2ط ،1993 خلیـــل، حلمـــي تعلیـــق اللغـــة، بعل

 . 52ص االسكندریة،

  بیــــروت، ،1ط ،1985 والّصــــرفیة، النحویــــة المصــــطلحات معجــــم نجیــــب، ســــمیر محمــــد اللبــــدي، )2(
 . 120-119ص

ــر بــن عثمــان بــن عمــرو بشــر أبــو ســیبویه، )3(  هــارون، الســالم عبــد: تحقیــق الكتــاب، ،)ه180( قنُب
 .402ص ،2ج بیروت، الجیل، دار م،1991 -ه1411

 دار ،1985 التـــواب، عبـــد رمضـــان تحقیـــق الشـــعر، ضـــرورة ،)ه368 ت( ســـعید أبـــو الســـیرافي، )4(
 .بیروت العربیة، النهضة

 للنشــر األنــدلس دار محمــد، إبــراهیم الســید تحقیــق م،1980 الشــعر، ضــرائر )669( عصــفور ابــن )5(
 . بیروت والتوزیع،
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الضـرائر ومـا یسـوغ (كتـاب  )ه1342ت( وما ألفَّه محمود شـكري األلوسـي. )1(الضرورة
  . )2( )للشاعر دون الناثر

ـــه دراســـة الضـــرورة الشـــعریة : (وأمـــا المعاصـــرون بحثـــوا موضـــوع الضـــرورة، ومن
، لعبـد الوهـاب العـدواني، وكتـاب محمـد حماسـة عبـد اللطیـف بعنـوان )دراسة نقدیة لغویة

  . ، وغیرهم الكثیر)3( )الضرورة الشعریة في النَّحو العربي(
وقـــد قامـــت هـــذِه الدِّراســـة بمحاولـــة دراســـة مـــا أطلـــق علیـــه العلمـــاء الـــذین تـــأثروا   

بالدِّراسات العربیة القدیمة وكثیر مـن الدِّراسـات النَّحویـة المعاصـرة بـالخروج عـن القاعـدة 
  .اعدة الّلغویةالّلغویة، أو المألوف في الق

إذ قد یشعر دارُس النَّحـو العربـي بمسـألة مـن المسـائل المهمـة، وهـي أنَّ الشـواهد 
األول منهـا مـا ینضـبط مـع القاعـدة، : الشِّعریة التي استعان بها النُّحاة تنقسم إلى قسـمین

ـــاني ـــال یخـــرج عنهـــا، والث ـــه : ف ـــم یعـــاِن فی ـــالنوع األول ل ـــذي ال یتماشـــى مـــع القاعـــدة، ف ال
حویــون ألنــه ال یخــرج عــن المعــاییر التــي یحــتكم إلیهــا، محققــًة هــذه األداءات الّلغویــة النَّ 

  .أفضلیة قواعدیة، وزیادة على ما حققتُه من أفضلیة استعمالیة
وأمــا النــوع الثــاني فقــد أجهــد النُّحــاة أنفســهم فــي ســبیل إخضــاعه للمعــاییر، ألّنهــم 

ووردت . امـل مـع كافـة األنمـاط الّلغویـةوسموا القاعـدة بسـمة الشـمولیة واإلحكـام قبـل التع
شــواهد كانــت قــد حققــت أفضــلیة اســتعمالیة مــع انحیازهــا عــن بعــض عناصــر األفضــلیة 

علمًا بأننا نستطیع أن نتعامل مع مثل هذه األنماط الّلغویة بعیدًا عـن القواعـد . القواعدیة
ء الذي ورد فیه عن طریق ما ُیسمى بالتفسیر النصي للشاهد عبر النَّظر في سیاق األدا

أو النظر عبر المعطیات التاریخیة التي تفسـر الظـواهر النَّحویـة تفسـیرًا یتعلـق بالتصـور 
ئمـًا فـي ضـوء القواعـد فالتراكیب الّلغویة ال یمكن أن تفسـر دا. التركیبي للظواهر النَّحویة

                                                             
 محمــد تحقیــق الضــرورة، فــي للشــاعر یجــوز مــا أو الشــعر ضــرائر) ه421:ت(القــزاز ، القیروانــي )1(

 ). د،ت( دون االسكندرسة، هدارة، مصطفى ومحمد سالم زغلول

 محمــد شــرح النــاثر، دون للشــاعر یســوغ ومــا الضــرائر) ه1342: ت( شــكري، محمــود األلوســي، )2(
 . ه1342 عام في بالقاهرة السلفیة المطبعة األثري، بهجة

 دار مكتبـة العلـوم، كلیـة القـاهرة، جامعـة نحـو،ال فـي الشعریة الضرورة حماسة، محمد عبداللطیف،) 3(
 .العلوم
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ــیاقي أو التــاریخي المقــبــل إنَّ جانبــ ارن مــا بــین ًا واســعًا فیهــا یخضــع للتفســیر النَّصــي السَّ
  . الّلغة العربیة واللغات السامیة

ــــة، و  ــــًا للقاعــــدة النَّحوی ــــة تتناســــق تإذ أظهــــرت شــــواهٌد اختراق حمــــل أبعــــادًا انفعالی
والّسـیاق الّلغـوي الــذي تظهـر فیــه، فتتشـكل أنماطــًا جدیـدة مــن األداءات الّلغویـة تســتعمل 

حویـــة قـــد تظهـــر بطریقـــة فالقاعـــدة النَّ . فـــي الّســـیاق وتكـــون مغـــایرة لـــذلك الـــنمط األصـــلي
مفروضة على المعنى، ألنَّ السـیاق االنفعـالي قـائم علـى اإلبـداع الـذي ال یتقیـد بالقواعـد 

ول النُّحـاة تفسـیر مثـل هــذه األداءات الّلغویـة بمـا یتناســب لـذلك حــا. )1(واألعـراف النَّحویـة
وأدواتهم في وقتهم السابق، وهم لم یكونوا راضین عن هـذه األداءات تمامـًا، ألنهـم یـرون 

عـن القاعـدة النَّحویـة، فلجـأوا إلـى التأویـل والتقـدیر، وفـتح بـاب الضـرورة  اً أن فیها خروجـ
هـذه األداءات الّلغویـة، فهـذا سـیبویه قـد عقـد بابـًا الذي یحمل معنى التحرر والتمرد أمام 

بــاب مــا یحتمــُل الشــعر، تحــّدث فیــه عــن جــواز صــرف مــا ال :(خاصــًا لــه تحــت ُمســمى
یتوافـق مـع األسـس األولیـة لهـذه ، وهـذا ))2(ینصرف، وحذف ما ال ُیحذف وَمدَّ المقصور

ــه  ولــیس :" الدِّراســة، إّال إنَّ ســیبویه قــد ضــیََّق حــدود الحریــة الّلغویــة لــألداء الّلغــوي بقول
  .)3("شيٌء َیْضطرون إلیه، إّال وهم یحاولون به وجهاً 

ولوا إحكـــام ولكـــن النُّحـــاة حـــا. فهنـــاك مســـاحٌة واســـعٌة وهبتهـــا الّلغـــة للنـــاطقین بهـــا
لتفــاف إلیهــا، وقــد أنتجــت هــذه المســاحة مــن الحریــة أعــدادًا مــن الجمــل القاعــدة وعــدم اال

التي مثَّلت واقعًا استعمالیًا غیر محكوم بعناصر قواعدیة، ولیس مـن الُملـزم وصـف هـذه 
ّلغویــة بالخطــأ الالشــعوري الــذي یقــع فیــه الشــاعر بســبب تركیــزه علــى الــوزن األداءات ال

  .)4(والقافیة

أنَّ هــذه الشــواهد تحمــل معــاني التلقائیــة والعفویــة بـــأداء  الدِّراســةت هــذه بــل أكــدَّ 
ــــه الّلغــــة،  ــــه، وابتعــــاده عــــن االلتــــزام بالقواعــــد متمــــرٍد تقبل ــــل واقعــــًا اســــتعمالیًا بتداول ویمث

                                                             
 ســــعد. د" مراجعــــة بــــدوي، محمــــد. د: ترجمــــة ،1ط ،2005 اللغــــة، ُعنــــف جــــاك، جــــان لوســــركل،)1(

 . 115ص بیروت، للترجمة، العربیة المنظمة مصلوح،

 . 32-26ص ،1ج الكتاب، سیبویه،) 2(

 . 32ص ،1ج الكتاب، سیبویه،) 3(

 . 163ص القاهرة، الخانجي، مكتبة م،1987 اللغة، فقه في فصول رمضان، عبدالتواب،) 4(
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المعیاریـــة، فالعالقـــة بـــین النـــاطقین بالّلغـــة والقاعـــدة النَّحویـــة مدفوعـــة إلـــى منتهـــى حـــدود 
النَّحویـة، الــذي ال یخرجهـا عــن حــدود النَّحـو بــل یظهـر المرونــة الّلغویــة فـي التعامــل مــع 

وقـــد جـــاءت هـــذه الدِّراســـة تحلیلیـــة  ،)1(ســـمى بـــاللَّحن الجمیـــلالّلغـــة، فیخـــرُج أداًء لغویـــًا یُ 
   .وصفیة لم تكتِف بالتقریر بل تعدته إلى التفسیر

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 . 131ص اللغة، ُعنف لوسركل، ) 1(
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  الفصل األول
  سنادیةالعالقات اال
  

  اإلسناد  1.1
ي تحدیـــد المعنـــى هـــو مـــن العالقـــات الســـیاقیة التـــي تضـــم قـــرائن معنویـــة تفیـــد فـــ  

النَّحوي، وهي عالقة رابطة یخبـر فیهـا عـن بالحـال فـي كلمـة أو أكثـر عـن كلمـة ُأخـرى، 
ــم بــین الفعــل  اً فیكــون المســند إلیــه مخبــر  عنــه، وهــذه العالقــة تــربط بــین المبتــدأ والخبــر ث

  . )1(والفاعل أو نائبه
فـي ) المبتـدأ(سـند إلیـه مصـطلحان مهمـان، همـا المویندرج تحـت هـذا المصـطلح   

) أو اسم كان الناسخة وأخواتها، أو اسم إنَّ الناسخة وأخواتها، والفاعل(سمیة، الجملة اال
أو خبــــر كـــان وأخواتهـــا، أو خبــــر إنَّ  ســـمیةهـــو خبـــر المبتــــدأ فـــي الجملـــة اال(ند والمســـ

  . )2( )، والفعل في الجملة الفعلیةوأخواتها
ــدامى،    وتعــد قضــیة اإلســناد مــن القضــایا األساســیة التــي بحثهــا النُّحــاة العــرب الُق

وســاهمت فــي الكشــف عــن نظــام الجملـــة العربیــة، ألنهــا أوصــلت النُّحــاة إلــى المحتـــوى 
  . سناد الفعليسمي واالة ویحتوي االسناد على اإلسناد االالتركیبي للجمل

الفصل عن قضایا اإلسناد في األبیات الشعریة المسـماة بالشـواذ فـي ویبحث هذا   
  . في كتاب سیبویه وال سیماكتب النَّحو 

إذ درس النُّحــاة موضــوع اإلســناد وأحوالــه ومــا یترتــب علیــه مــن قضــایا قواعدیــه   
متعــددة، فكــان ال بــدَّ مــن دراســة هــذِه القضــایا فــي ضــوء النظریــات الحدیثــة للغــة، وٕابــراز 

لنُّحـاة العـرب القـدامى ووعـیهم فـي قضـیة األبیـات الشـعریة الخارجـة عـن األفضــلیة أداء ا
  .  القواعدیة
وقـــد عمـــدت فـــي هـــذا الجـــزء مـــن الدِّراســـة إلـــى حصـــر الشـــواهد الشـــعریة التـــي   

استحضــرها النَّحویــون فــي بــاب اإلســناد، وعمــدوا إلــى تفســیرها تفســیرًا قواعــدیًا خاضـــعًا 
ي األداءات التــي تخضــع للقواعــد، محققــة أفضــلیة قواعدیــة، للقواعــد التــي كَشــفوا عنهــا فــ

                                                             
 . 191ص العربیة، اللغة تمام، حسان، )1(

 .126ص ،2ج ،23ص ،1ج كتاب،ال سیبویه، )2(
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زیـادة علــى تحقیقهـا أفضــلیة اسـتعمالیة، ومــن هــذِه القضـایا التــي تتعلـق بشــبكة العالقــات 
اإلســـنادیة التـــي ورد علیهـــا شـــواهد علـــى أفضـــلیة اســـتعمالیة مـــع انحیازهـــا عـــن بعـــض 

  : عناصر األفضلیة القواعدیة
  : یهما من قضایاالمبتدأ والخبر وما ف: أوالً 
  : المبتدأ -
  . االبتداء بالنكرة -
  ). التقدیم والتأخیر(الرتبة  -

  ). إضمار المسند إلیه(حذف المبتدأ 
  : الخبر وقضایاه -
  . تعدد المسند -
  . بین الرفع والنصب على معنى التعلیل -
  . الرفع على االبتداء والجر على الصفة -

  : الفاعل: ثانیاً 
  . دیة بین الفعل والفاعلالمطابقة العد -
  . الرفع على الفاعل والنصب على التمییز -

  : نواسخ العملیة اإلسنادیة
ــة االت   ســمیة التــي تــدخل علیهــا، ویكــون ذلــك فــي قــوم كــان وأخواتهــا بنســخ الجمل

إلغـــاء عمـــل عامـــل االبتـــداء، فترفـــع المبتـــدأ تشـــبیهًا بالفاعـــل، ویســـمى اســـمها، وتنصـــب 
ویسمى خبرها، فدخولها على المبتدأ والخبر یلغـي شـرط األولیـة،  الخبر تشبیهًا بالمفعول

وهو أحد عناصر االبتداء، ویزیل العالمة التي تدل علـى اإلسـناد وهـي الضـمة فـي أحـد 
الذي یصبح منصوبًا، والنصب ) الخبر(طرفي العملیة اإلسنادیة ویكون ذلك في المسند 

  . )1(لیس مما یتعلق بالعملیة اإلسنادیة
  

                                                             
 ابـن ألفیـة إلـى المسـالك أوضـح ،)ه761 ت( األنصـاري هشـام بن عبداهللا الدین جمال ام،هش ابن )1(

 الشــیخ یوســف تــألیف م،2000 -ه1420 المســالك، أوضــح إلــى الّســالك مصــباح ومعــه مالــك،
 . 226ص ،1ج الفكر، دار والدِّراسات، البحوث مكتبة البقاعي،



13 
 

  ): كان وأخواتها: (النواسخ الفعلیة: اً ثالث
  . كان التامة وكان الناقصة -
  ). بین التقدیم والتاخیر في باب كان(الرتبة  -
  . حذف كان مع بقاء عملها -
  . مجيء عسى بمعنى كان -
  . وظیفة لیس التركیبیة -
  . ما الحجازیة وما التمیمیة -

  ): إنَّ وأخواتها: (النواسخ الحرفیة: رابعاً 
  . عمل إنَّ وأخواتها -
  . عندما یكون ضمیرًا یدل علیه الّسیاق) إنَّ (حذف اسم  -
  . عمل إنَّ مخففة -
  . االبتداء باسم عن النكرة -
  . كسر همزة إن وفتحها -
  .ال النافیة للجنس* 
   

  المبتدأ والخبر  1.1.1
. تحوي الجملة اإلسمیة ركنین أساسیین ُیعدان ُعمدًة لها هما المسند إلیه والمسـند  

ویضـم المبتـدأ اسـم إنَّ ي یبـدأ بـه المـتكلم لیبنـى علیـه الكـالم، فالمسند إلیه هـو االسـم الـذ
خواتها واسم كان وأخواتهـا والفاعـل، والخبـر یمثـل المسـند فـي الجملـة االسـمیة الناسخة وأ

  . )1(والفعل في الجملة الفعلیة
ًى مــن العوامــل اللفظیــة فهــو أّمــا ابــن جنــي فقــد جعــل المبتــدا اســمًا ُیبــدئ بــه معــر   

ــدأ،  ــدأ باالبتــداء بینمــا یرفــع الخبــر بالمبت ــه الــذي یســند إلیــه الخبــر ویرفــع المبت المســند إلی

                                                             
 . 126 ،2ج ،23 ،1ج الكتاب، سیبویه، )1(
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نَّ إ، وهنــاك مــن قــال )1(فعامــل رفــع المبتــدأ معنــوي بینمــا العامــل فــي رفــع الخبــر لفظــي
  . )2(العامل في المبتدأ والخبر هو االبتداء

لـــك فالجملـــة االســمیة المكونـــة مـــن المبتـــدأ والخبــر تنـــتظم ضـــمن مركـــب وعلــى ذ  
اسمي یقوم على عالقة متبادلة یربطها اإلسناد وبذلك تنشأ الـروابط النَّحویـة الثابتـة التـي 
ال تســمح للمســند والمســند إلیــه بالحركــة الدورانیــة المفتوحــة بــل الحركــة الدورانیــة المغلقــة 

ءات الّلغویـــة التـــي جـــاءت بعـــض الشـــواهد الشـــعریة ضـــمن تلـــك القواعـــد ال ضـــمن األدا
المسـماه بالشـاذة المختزلـة فــي الواقـع االسـتعمالي لتسـمح للعالقــة اإلسـنادیة بـالتحرر مــن 
ــذین حــاولوا إخضــاع الشــواهد الشــعریة لنظــام قواعــدي  نظــام القاعــدة مــا أودى بالنُّحــاة ال

  .التأویل والتقدیر والحذف وأما ما خرج عن القاعدة فقد لجأ فیه النُّحاة إلى. محدد
  ): المبتدأ النكرة(المسند إلیه . 1

بأنه إذا جاء النكرة والمعرفة فالـذي تشـتغل بـه كـان هـو المعرفـة  جاء عند سیبویه  
ا بمنزلتهمـــا فــي االبتـــداء فاســـمها یمثــل المســـند إلیـــه فیــه حـــدُّ الكــالم، فاســـم كـــان وخبرهــف

  . )3(تذكر الخبر كقولك كان زیٌد حلیماً  كقولك عبداهللا منطلق فأنت تبدأ بالمعرفة ثم
فالعالقة بین المسند إلیه والمسند تمثل تلك العالقة الرابطة بین المتكلم والمتلقي،   

فكالهمــا یعَمــد بــأن لغتــه هــي نظــام لــه ترتیــب خــاص مبنــي علــى مجموعــة مــن األســس 
ي تنتهــي بالجمــل واألســالیب والعالقــات الرابطــة العامــة التــ النَّحویــةوطائفــة مــن المعــاني 

   .)4(خاصة لتكون صالحة عند تركیبها لبیان المراد منهاالبین المعاني 
ة ومـنهجهم الّلغویـمحاوًال الوقوف عند بعض األنمـاط  الّلغة وقد تنّبه سیبویه لدور  

اإلخبــار (كــان معیاریــًا فــي التعامــل مــع هــذه األنمــاط؛ لــذلك أشــار إلــى أن فــي التحلیــل، 
الّلغـة، وفـي هـذا یقـول قضیة ال تصلح أن تكون حدًا للكالم وال إلیصال غایة  )عن نكرة

                                                             
 إربــد، فــارس، فــائز تحقیــق العربیــة، فــي اللمــع) 392ت( جنــي، بــن عثمــان الفــتح أبــو جنــي، ابــن )1(

 . 12ص ،2ط م،1990 -ه1411 ،1ط م،1972 -ه1392

 مالــك، ابــن ألفیــة علــى عقیــل ابــن شــرح ،1996 عقیــل، بــن الــرحمن عبــد بــن عبــداهللا عقیــل، ابــن )2(
 . 83ص ،1ج بیروت، التراث، إحیاء دار ،1ط حالوي، مصطفى محمود: تحقیق

 .47ص ،1ج الكتاب، سیبویه، )3(

 .178ص ومبناها، معناها العربیة اللغة ،1979 تمام، حسان )4(
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لصـفة، فهـو مبـدوٌء بـه فـي فإذا قلَت كان حلیمًا فإنما ینتظر أن تعّرفـه صـاحب ا: سیبویه
كــان حلــیٌم أو رجــٌل فقــد بــدأت بنكــرة، وال : فــإن قلــتَ . كــان مــؤخرًا فــي اللفــظ الفعــل وٕان

یسـتقیم أن تخبــر المخاطــب عــن المنكــور، ولــیس هــذا بالــذي ینــزُل بــه المخاطــُب منزلتــك 
  . )1(في المعرفة، فكرهوا أن َیْقربوا باب لبس

 الّلغويوالسیاق  نفعالیة تتناسقًا احمل أبعادًا للقاعدة یأظهرت اختراق الّلغةن إّال أ  
صــلي، الــذي تظهــر فیــه، فینــتج نمطــًا جدیــدًا یســتعمل فــي الســیاق مغــایر لــذلك الــنمط األ

لذا أجاز سیبویه االبتداء بـالنكرة فـي الشـعر ضـرورة وعلـى ضـعف  ،ویحمل بعدًا انفعالیاً 
  :في قول الفرزدقفي بعض السیاقات، ومن ذلك ما جاء . )2(في سعة الكالم

  َهجــــا إذ الَمَراغــــةِ  ابــــنَ  انَ َكــــ َأســــْكَرانُ 
 

ــــام بجــــوفِ  تمیمــــاً     )3(ُمَتســــاِكرُ  أمْ  الّش
 

إمعانًا في الذَّم وزیـادة  )4(وحقه التعریف ةوقد جاء اسم كان الذي أصله مبتدأ نكر   
الشــاعر وشـــربه وبـــین ، ففـــي نشـــوة الشــرب عالقـــة مطــردة بـــین حالـــة وتشـــنیعًا علیــه فیــه

عدة النَّحویة لتناسب السـیاق النصـي، وهـذا التفسـیر یراعـي السـیاق الـذي ُوِلـَد اختراق القا
  . فیه النص دون أن یلتفت إلى القواعدیة

  : ومن الشواهد التي جاء فیها اسم كان نكرة قول حسان بن ثابت
ــــــــــــ كــــــــــــأن   َرأسٍ  َبیــــــــــــتِ  مــــــــــــن ةً یئَ بِ َس

 

  )5(وَمــــــــــاءُ  عســـــــــلٌ  ِمَزاَجهــــــــــا یكـــــــــونُ  
 

                                                             
 . 48ص ،1ج سیبویه، )1(

 . 49 -48 ،1ج الكتاب، سیبویه، )2(

ـــــن أحمـــــد جعفـــــر أبـــــو النحـــــاس، )3(  م،1986 -ه1406 ســـــیبویه، أبیـــــات شـــــرح ،)338ت( محمـــــد ب
 محقــق ذكــر وقــد. 38ص العربیــة، النهضــة مكتبــة الكتــب، عــالم زاهــد، غــازي زهیــر. د: تحقیــق
 الكتـاب دار طبعـة فـي علیـه أقف ولم الصاوي، طبعة الفرزدق، دیوان ،481 ص في هأن الكتاب

 ،1983 ،1995 ،2ط ،1ج الحـــــاوي، إیلیـــــا: شـــــرحه الفـــــرزدق، دیـــــوان شـــــرح بیـــــروت، اللبنـــــاني،
 . العالمیة للشركة

 البغـــدادي،. 38ص للنحـــاس، ســـیبویه، أبیـــات شـــرح ،49ص ،1ج ســـیبویه، الكتـــاب، فـــي الشـــاهد )4(
 الخـــانجي، مكتبـــة هـــارون، الســـالم عبـــد تحقیـــق األدب، خزانـــة) ه1093( عمـــر بـــن القـــادر عبـــد

 . 290 -288ص ،6ج م،1997 ،4ط المدني، مطبعة القاهرة،

 القـــاهرة، المعــارف، دار حســنین، حنفــي ســید: تحقیــق ثابــت، بــن حســان دیــوان ثابــت، بــن حســان )5(
   بروایة، ،-عنه اهللا رضي– ثابت بن حسان دیوان في البیت جاء. 71ص ،)ت.د(
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بـن یعـیش قـراءة البیـت فكـأن الشـاعر ل اوسـهّ ، )1(تنكیر اسم یكون عسلٌ  فالشاهد  
قد جعل من العسل والماء مادتین متجانستین وقصد یكون مزجها العسـل والمـاء، وبـذلك 

لعـــل نشــوة الشـــرب دافعــًا فـــي تنكیرهــا وزیـــادة ، و )2(یرفــع القــبح واللحـــن عــن هـــذا الشــاهد
  .اإلعجاب في مذاقها

ــا عــن التفســیر التــاریخي، فــإّن ضــیاع اإلعــراب مــن أغلــب اللغــات الســامیة ال  وأمَّ
یســعفنا فــي الحكــم علــى تغیــر الحركــات فــي التراكیــب الكالمیــة، ولكــن اإلبتــداء بــالنكرة 

التـي تعّبـر عـن بعـض محمـوالت  ظاهرة تواصلیة تحتاج إلیها الّلغـة فـي بعـض السـیاقات
ــة فــي حــاالت االبتــداء  الكــالم لغایــات تواصــلیة وظیفیــة، وقــد أمكــن رصــد بعــض األمثل

 lmt + ythbšwgbr>بـالنكرة فـي بعــض النقـوش القدیمــة كمـا فــي الجملـة الكنعانیــة 
bswt جاریة تعطى بشاة فكلمة : أي<lmt 3(قد أفادت التعریف وٕان لم تكن معرفة( .  

م كــان فــي قـــول وقــد یكــون التحفیــز فــي االعتمــاد علــى الـــنفس دافعــًا لتنكیــر اســ  
  : ِخداش بن زهیر

                                                                                                                                                                                   

  َرأسٍ  َبیــــــــــــــــــتِ  مـــــــــــــــــن َخبیئــــــــــــــــــة كـــــــــــــــــأن
 

ــــــــــــــاء عســــــــــــــلٌ  ِمَزاَجهــــــــــــــا یكــــــــــــــونُ     وَم
 

 . الشاهد بموضع تخل ال روایة وهي 

ـــم. 39ص للنحـــاس، ســـیبویه، أبیـــات شـــرح ،49ص ،1ج الكتـــاب، ســـیبویه، )1(  أبـــو الشـــنتمري، االعل
 علــم فــي االدب جــوهر معــدن مــن الــذهب عــین تحصــیل عیســى، بــن ســلمان بــن یوســف الحجـاج
 . 78ص الرسالة، سلطان، المحسن عبد زهیر حققه ،2ط م،1994 -ه1415 العرب، مجازات

 محمـــد أبـــو الســیرافي، ابـــن. 93ص ،7ج مصــر، المنیریـــة، الطباعــة المفصـــل، شــرح یعـــیش، ابــن )2(
 ســـــیبویه، أبیـــــات شـــــرح الّســـــیرافي، الَمْرُزبـــــان بـــــن هللاعبـــــدا بـــــن الحســـــن ســـــعید أبـــــي بـــــن یوســـــف

 وورد. 38ص ،1ج الفكـر، دار ،1974 هاشـم، الـریح علـى محمـد: تحقیق ،)م995 -ه385ت(
  : بروایة السیرافي ابن عند الشاهد

  َرأسٍ  َبیـــــــــــــــــــتِ  مـــــــــــــــــــن ُســـــــــــــــــــالفةً  كـــــــــــــــــــأن
 

  )2(وَمــــــــــــــاءُ  عســــــــــــــلٌ  ِمَزاَجهــــــــــــــا یكـــــــــــــونُ  
 

 . الشاهد بموضع تخلُّ  ال روایة وهي 

ـــم، دار الســـامیة، اللغـــات تـــاریخ ولفنســـون،: ینظـــر كلمـــو، نقـــش مـــن العبـــارة )3(  ،1980 بیـــروت، القل
 اللغـات ضـوء فـي مقارنـة تاریخیـة دراسـة المقـارن، العربـي النحو یحیى، عبابنه،: وینظر ،63ص

 . 180ص القدیمة، العربیة واللهجات السامیة
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ــــــك   ــــــالي ال فإنَّ ــــــدَ  تُب ــــــْولٍ  َبْع   َح
 

ــــــــــك كــــــــــان أظبـــــــــيٌّ     )1(حمــــــــــارُ  أم أمَّ
 

، ولعــل السـیاق هـو مــا والمعرفـة خبرهـا والشـاهد فـي البیـت مجــيء اسـم كـان نكــرة  
فیـه الشـاعر مـن توظیـف مسـألة قـد تبـدو غیـر  أدَّى إلى هـذا األمـر السـیاقي الـذي تمكَّـن

ــداولیتها واســتعمالها فــي األداء  خاضــعة ألفضــلیة قواعدیــة، ولكــن أفضــلیتها تكمــن فــي ت
  . عن معنى قد ال ُتؤدیه حالة المعرفة

  : تحوالت ترتیب الجملة االسمیة
  : تقدیم الخبر على المبتدأ -

التــي ال یمكــن فیهــا دراســة  تتكــون الّلغــة مــن كــلٍّ متناســق ومجموعــة مــن العوامــل  
بل هـي مجموعـة مـن العناصـر المقومـة للعالقـة داخـل الجملـة، . أّي عنصر دون اآلخر

فالمبتدأ والخبر هما ركنان أساسیان فـي الجملـة االسـمیة التـي تقـوم علـى عالقـة إسـنادیة 
متبادلــة تــربط بــین المبتــدأ والخبــر، إذ تعتمــد الجملــة االســمیة علــى ترتیــب أصــلي عرفــه 

، فالقاعـدة )2( )الخبر(أوًال ویثنى علیه بالمسند ) المبتدأ(لنُّحاة العرب، فتبدأ بالمسند إلیه ا
النَّحویــة عنــد النُّحــاة العــرب القــدماء ال تســمح للجملــة االســمیة إالَّ بحركــة دورانیــة مغلقــة 
ــذلك اســتحق  بحیــث ال یتعــدى أحــٌد علــى اآلخــر، ومــا كــان الخبــر إالَّ وصــف للمبتــدأ، ل

  . تقدیمه إذا لم یحدث لبٌس أو نحوهالتأخیر كالوصف، ویجوز 
قـائٌم زیـٌد، وقـائٌم أبـوه زیـٌد، وأُبـوُه ُمْنطِلـٌق زیـٌد، وفـي الـدَّار زیـٌد، وعنـدك "ومثـل هـذا   
  . )3("َعْمروٌ 

                                                             
  : بروایة 38ص للنحاس، سیبویه، أبیات شرح ،48ص ،1ج لسیبویه، الكتاب في الشاهد )1(

  حمارُ  أم أمَّك كان أظبي       عني حسان مبلغ من أال        
 ابـــــن. 94ص ،7ج یعـــــیش، ابـــــن المفصـــــل، شـــــرح: وانظـــــر. هدالشـــــا بموضـــــع تخـــــلُّ  ال روایـــــة وهـــــي

 مـــن الـــذهب عـــین تحصـــیل الشـــنتمري، األعلـــم ،156ص ،1ج ســـیبویه، أبیـــات شـــرح الســـیرافي،
 . 77ص األدب، جوهر معدن

 وبــــلّ  النــــدى قطـــر شــــرح ،)ه761 ت( الــــدین جمـــال عبــــداهللا محمــــد أبـــي األنصــــاري، هشــــام ابـــن )2(
 الحمیـد، عبـد الـدین محمـد تـألیف النـدى، قطـر شـرح بتحقیـق الهـدى، سـبل" كتاب ومعه الصدى،

 . 116ص مصر، السعادة، بمصر التجاریة، المكتبة ،11ط ،1963 -1383 الثاني، ربیع

 . 227ص ،1ج عقیل، ابن شرح عقیل، ابن )3(
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إالَّ أنه جاء في العربیة أحوال تسـمح للعالقـة اإلسـنادیة بالحركـة المفتوحـة ضـمن   
ات لغویة، یمكن لها الخروج عن القاعدة النَّحویة، فاتخـاذ القاعـدة أساسـًا ثـم فرضـها أداء

  . )1(على المفردات عمل یجافي الروح العلمیة الصحیحة، ألنه قائم على التحكم
ة االسـمیة إذا ُأمـن لذلك أجازت الّلغة تغییر ترتیب المسند إلیه والمسند في الجملـ  

. )2(اللبس، علـى الـرغم مـن اخـتالف آراء النُّحـاة بـین المنـع والجـواز فـي التقـدیم والتـأخیر
  : وقول حسان بن ثابت" وٌء َمْن َیْشَنُؤكنشمَ : "اء في الّلغة مثل هذا قولهمومما ج

ــــــهُ  َثِكلــــــتْ  َقــــــدْ    َواحــــــده ُكْنــــــتَ  َمــــــنْ  ُأمُّ
 

ـــــا  ـــــْرُثنِ  فـــــي ُمنتِشـــــباً  توَب   )3(اَألَســـــدِ  ُب
 

ــهُ "والشــاهد تقــدیم الخبــر    وطلــب االنتقــام  عــاءٌ َمــْن وفیــه دوتــأخیر المبتــدأ " قــد َثِكَلــْت ُأمُّ
  : ومنه أیضًا قول الفرزدق. لرسول اهللا علیه السالم من َأعدائه وهي مواضع انفعالیة إفصاحیة

ـــــــــهُ  َمـــــــــا َمِلـــــــــكٍ  إلـــــــــى   ُمَحـــــــــارٍب  مـــــــــن أمُّ
 

ـــــــــتْ  ال أبوهـــــــــا    )4(ُتصـــــــــاِهُرهْ  ُكَلْیـــــــــبٌ  َكاَن
 

ـه مـن ُمحـاربٍ "مبتدأ مـؤخر، و : أُبوهُ (فـ    وهنـا مـدح الشـاعر . )5(خبـر مقـدم" مـا أمُّ
الملك في سیاق انفعالي، بیَّن فیـه أسـباب رفعـه شـأن الولیـد حتـى فـي نسـبه  ولید بن عبد

  . وعالقته االجتماعیة مع من یصاهرهم
وّأمــا مــن الناحیــة التاریخیــة فهنــاك مــا یــدلل علــى قــدم صــحة تقــدیم الخبــر علــى   

المبتــدأ، ویكــون ذلــك بمقارنــة هــذه الظــاهرة فــي العربیــة مــع اللغــات الســامیة األخــرى، إذ 
  :في الّلغة العبریة، في المزمور الثالث عشرجاء 

Lamnaššeyen mizmõr lèdãwíd: 
المكونــة مــن  Lamnaššèyahفالكلمــة األولــى هــي . لكبیــر المغنــین مزمــور لــداود: أي

اســم فاعــل  menaššèyahالم الجــر المضــبوطة بالفتحــة شــذوذًا، والكلمــة الثانیــة هــي 
ــه لــم یعــد مســتعمالً  والمبتــدأ هــو الجــار  niššèyah، وهــو مــن فعــل غیــر مســتعمل أو انَّ

                                                             
 . 133ص العربي، النحو أصول محمد، عید محمد، )1(

 . 229ص ،1ج عقیل، ابن شرح )2(

 . 160ص ثابت، بن حسان دیوان ثابت، بن حسان )3(

 .417ص ،1ج الفرزدق، دیوان شرح الحاوي، إیلیا )4(

 . 230ص ،1ج عقیل، ابن شرح في الشاهد )5(
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، فقدَّم الخبر علیه جوازًا ألنَّـه شـبه جملـة، وبـذلك تكـون الظـاهرة (Lèdãwíd)والمجرور 
  . )1(متأصلة في الّلغة العربیة واللغات السامیة منذ زمن بعید

  : إضمار الفعل المسند إلیه
ســاوى ســیبویه بــین الرفــع والنصــب فــي حــالتي المبتــدأ إذا كانــت الجملــة اســمیة،   

 وممـا ینتصـب علـى إضـمار الفعـل: "قـال الفعل إذا كانت الجملة فعلیـة، إذوفي إضمار 
خیـرًا ومـا سـّر، وخیـرًا لنـا شـرًا : المستعمل إظهاره أن یرى الرجل قـد قـدم مـن سـفر فتقـول

  .)2("َخیُر َمْقَدم، وخیٌر لنا وشر لعدونا: لعدونا، وٕان شئت قلت
ولعــّل مــن المفیــد أن نــربط هــذا االســتعمال أو غیــره ممــا یشــبهه مــن اســتعماالت   

یمن علیه القواعدیة الصـارمة، فهـذه القواعدیـة مـن نـواتج النظـام الّلغـوي العـام بمبدأ ال ته
وهو نظـام قواعـدي  Competenceالمجّرد أو ما ُیسمى في الدِّراسات الحدیثة بالكفایة 

صـارم یطبــق القواعـد المخزنــة فیـه، وهــي قواعـد تتــیح للمـتكلم أن ینــتج عـددًا غیــر محــدد 
خیرًا ومـا : وأما قولنا. )3(الخاضعة لهذِه القواعد Performancesمن األداءات الّلغویة 

ســـّر ومــــا یشـــبهه، فإنــــه ال یخضـــع لقضــــیة الكفایــــة، بـــل هــــو أداء مخـــزن فــــي الــــذاكرة، 
memoryسـتعمالي فإنـه ال ینـتج إنتاجـًا قواعـدیًا خاضـعًا للكفایـة اال ، فإذا ما جاء سیاقه

أو النظـــام الّلغـــوي العـــام المجـــرد، بـــل یعمـــل المـــتكلم علـــى اســـتدعائه مـــن ذاكرتـــه علـــى 
صــــورته المســــكوكة، ولكــــن هــــذا اإلضــــمار الــــذي یتحــــدث عنــــه النَّحویــــون هــــو محاولــــة 

. ُیْســأُل عنهـا هـذا النظــام إلخضـاع الـنمط المســتدعى مـن الـذاكرة للعملیــة القواعدیـة التـي
 ، وذلــك مثــل)4(وقـد قیَّــد هـذا اإلضــمار بنــوٍع، فـإذا كانــت صــفة جـاز فیهــا الرفــع والنصـب

  : قول الفرزدق

                                                             
 یـةالعبر  السـامیات، قواعـد فـي التـواب، عبـد رمضـان التـواب، عبـد المزمـور، مقّدمـة 13/1 مزمـور، )1(

 . 89ص م،1983 القاهرة، الكانجي، مكتبة والمقارنات، النصوص مع والحبشیة والسریانیة

 .270ص ،1ج الكتاب، سیبویه،  )2(

 إربـد، الثقـافي، الكتـاب دار وتطبیقـات، مقـدمات المعاصـر، اللغـة علـم الزعبي، وآمنة عبابنه یحیى )3(
 . 61ص األردن،

 . 347ص ،1ج الكتاب، سیبویه، )4(
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ــــةٍ  علــــى ــــدَّْهرَ  أشــــتم ال َحْلَف ــــِلماً  ال   ُمْس
 

ــــــنْ  خارجــــــاً  وال    )1(كــــــالم ُزورُ  فــــــيَّ  ِم
 

وعــه موقــع المصــدر النائــب عــن لوق) خارجــاً (حیــث نصــب ) وال خارجــاً " (والشــاهد  
، والموضع في هـذا البیـت جـاء فـي خروجاً  وال َیخُرُج من فّي زوُر الكالم: والتقدیرفعله، 

ســیاق الیمــین والتوبــة والفخــر بطهــارة اللســان، وهــي مواضــع انفعالیــة إفصــاحیة، وحالــة 
تفسـیره النصب فیها تحویل ال یَفّسر فـي ضـوء القواعـد المعیاریـة الصـارمة، ولكـن یمكـن 

  . )2("والفتحة أخف الحركات وأنسبها للتعبیر عن االنفعال"تفسیرًا سیاقیًا، 
وَأمَّا إذا كانت غیر الصفة لیس لها وجه إال النصب لداللتها على التنقـل وتغییـر   

  : ، كقول الشاعر)3(الالح
  لواِحــــــــــــــــــدةٍ  َأْوالداً  الــــــــــــــــــَوالِئمِ  أفــــــــــــــــــي

 

ــــــــــــي  ــــــــــــادة وف تِ  َأوالداً  العی   )4(لعَّــــــــــــالَّ
 

بإضـمار فعـل وضـعت هـي فـي موضـعه بـدل الـتلفظ ) أوالداً (والشاهد هنا نصـب   
وٕاذا جاءت لبیك وسعدیك وحنانیـك فعنـدها ُیضـمر عاملهـا المفـرد، وال یجـوز مجـيء به، 

  : مفردها إال أنه ُسمع مجيء مفردها في قول الشاعر
  هنهـــا هـــا بــك أتـــى مــا حنـــانٌ : فقالــت

 

  )5(فُ عـــارِ  بـــالحيّ  َاْنـــتَ  َأمْ  َنَســـبٍ  أذو 
 

                                                             
  . بروایة البیت جاء وقد ،406ص ،2ج فرزدق،ال دیوان شرح إیلیا، الحاوي، )1(
ـــــــــِلماً  الـــــــــدَّْهرَ  أشـــــــــتم ال َمســـــــــلمٍ  علـــــــــى   ُمْس

 

ــــــــــــنْ  خارجــــــــــــاً  وال  ــــــــــــيَّ  ِم ــــــــــــوءُ  ف   كــــــــــــالمِ  ُس
 

 عــین تحصــیل ،118ص ،1ج للســیرافي، ســیبویه أبیــات شــرح فــي الشــاهد الشــاهد، بموضــع تخــل وال 
 . 218 الذهب،

 والترجمـــة التـــألیف لجنـــة مطبعـــة القـــاهرة، م،1959 النحـــو، إحیـــاء مصـــطفى، إبـــراهیم مصـــطفى، )2(
 . 78ص والنشر،

 .344ص ،1ج الكتاب، سیبویه، )3(

 األعلـــم. 102ص للنحـــاس، ســـیبویه أبیـــات وشـــرح. 344ص ،1ج ســـیبویه، الكتـــاب، فـــي الشـــاهد )4(
 . 218ص األدب، جوهر معدن من الذهب عین تحصیل الشنتمري،

 أبیـــات وشـــرح. الكلبـــي درهـــم بـــن للمنـــذر نســـبه وقـــد ،320ص ،1ج ســـیبویه، الكتـــاب، فـــي الشــاهد )5(
. 214ص ،1ج مالــك، ابــن ألفیــة إلــى المســالك أوضــح هشــام، ابــن. 101 ص للنحــاس، ســیبویه
 ابــــن -وكتــــاب. 211ص األدب، جــــوهر معــــدن مــــن الــــذهب عــــین تحصــــیل الشــــنمتري، األعلــــم
 ابــن ألفیــة شــرح مالــك، بــن محمــد الــدین جمــال اإلمــام ابــن محمــد الــدین بــدر عبــداهللا أبــي النــاظم،
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المفاجـأة فقـد أنكرتـه أو  ولعل إظهار العامل المفرد جاء زیادًة في إظهار عنصـر  
تظاهرت في إنكاره رأفـة وعطفـًا بـه فخرجـت مـن الـنمط األصـلي إلـى نمـط أكثـر انفعالیـة 

  . والتقدیر أمري حنان وأمري سمع وطاعة. وحمًال للمفاجأة
وقد حاول النَّحویون أن یخضعوا هذا النمط االسـتعمالي للقواعـد، فقـالوا إنـه مفـرد   

ي یهـدف إلـى تحقیـق األفضـلیة القواعدیـة، ومـا نـراه هنـا هـو وهذا تحلیل قواعد) حنانیك(
أنَّ أفضـلیة هــذا الشــاهد ال تتــأتى مــن قواعدیتــه أو مــن خضــوعه لهــذِه القواعدیــة، ولكنهــا 

  . فضلیة استعمالیةأتتحقق من 
  : تعدد المسند

اختلفت آراء النُّحاة في جـواز تعـدد الخبـر دون وجـود أداة للعطـف بـین الخبـرین،   
ـــران فـــي معنـــى خبـــٍر واحـــدٍ ن أجـــاز التعـــدد ســـواء أكـــان فمـــنهم مـــ ـــٌو "، نحـــو الخب ـــّذا ُحْل ّه
  . )1(اً ، أو لم یكن المعنى واحدزُّ أي مُ " حامٌض 
بینمــا رفــض آخــرون تعــدد الخبــر إن كــان معنــى الخبــرین لــیس واحــدًا، واشــترطوا   

ـــم ـــر . یعطـــف بینهمـــا وجـــود العطـــف بـــین األخبـــار، إذا ل فینبغـــي تقـــدیر المبتـــدأ لكـــّل خب
، )3( )4(يرِيـد  لِّمـا  فَعالٌ )15( الْمجِيد الْعرشِ ذُو )14( الْودود الْغَفُور وهو : كقوله تعالى. )2(منها

ـــة مبتـــدآت، أي ـــر األول فـــي هـــذِه اآلی ـــدِّر لمـــا عـــدا الخب ـــَو ُذو وهـــو الـــ: وهنـــا ُق وُدوُد، َوُه
  . )5(الَعْرشِ 
وأّمـا فـي الشـعر العربــي فقـد تعـددت الشــواهد التـي سـاقها النُّحــاة، التـي تـدل علــى   

  . وجود أخبار متعددة لمبتدأ واحد من غیر عطف بینها

                                                                                                                                                                                   

ـــــك ـــــاظم، البـــــن مال ـــــي، التـــــاریخ مؤسســـــة الن  التـــــراث إحیـــــاء دار ،1ط م،2003 -ه1424 العرب
 . 33ص ،1ج للسیرافي، سیبویه، أبیات شرح. 50ص لبنان، بیروت، العربي،

 .52ص الناظم، البن مالك ابن ألفیة شرح )1(

 . 124ص هشام، این الندى، قطر شرح )2(

 . 16-14: البروج سورة )3(

 المحـــیط، البحــر تفســیر ،)745 ت( حیـــان بــأبي الشــهیر یوســـف بــن محمــد حیـــان أبــو األندلســي، )4(
 . 445ص ،8ج لبنان، -بیروت ،1ط ،1422 -2001 معرض، علي أحمد عادل: تحقیق

 .257ص ،1ج عقیل، ابن شرح )5(
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  : كقول ُحمید بن ثور الهاللي في وصف ذئب
  ویتقــــــــــــي ُمْقَلتیــــــــــــه بإحــــــــــــدى ینــــــــــــام

 

  )1(نــــائمُ  یقظــــانُ  فهــــو المنایــــا رىبــــأخ 
 

خبـر دون عطـف بینهمـا،  ونـائمُ  خبـر أول لضـمیر هـو والشاهد في البیت مجـيء یقظـان
  .ویجوز العطف بینهما وتركه للمغایرة بین الخبرین لفظًا ومعنىً 

وقـد أجمـع بعـض النُّحــاة علـى عـدم جــواز تعـدد الخبـر، إذا لــم یكـن بینهمـا حــرف   
أن الشواهد على ذلك "عطف وقدروا لما عدا الخبر األول مبتدآت، بینما رأى ابن عقیل 

  . )2("رة في كالم من یحتج بكالمه شعره ونثره، فال معنًى لجحده وٕانكارهكثی
ـــت الســـابق تجـــاوز الممـــدوح    ـــذئب(ففـــي ســـیاق البی ـــي الحـــذر ) ال ـــره ف صـــفات غی

فكـأن الصـفتین ) هـو( المنفصـلوالیقظة حتى في نومـه، لـذلك جـاز تعـدد الخبـر لضـمیر 
فكـل منهمـا یشـبه جـزء الكلمـة عنـد الشـاعر فكـان السـیاق . واحداً  المتضادتین حققتا شیئاً 

الّلغـوي سـببًا فــي جـرأة الشــاعر وبـروز األفضــلیة فـي التــداول االسـتعمالي بــدًال مـن تقیــده 
  . باألفضلیة القواعدیة

وما كانت التفسیرات القواعدیة التي لجأ النُّحاة العرب إلیها إال طریقًا یهـدف إلـى   
ى النَّحــو العربــي بأّنــه كــلٌّ متجــانس ال یمكــن خرقــه وال یمكــن الــذود عنــد إبــراز نظــرتهم إلــ

  . )3(دراسة أي حقل من حقول الّلغة
وال یسعنا أن نقبل ما قاله النُّحاة العرب عن تعـدد الخبـر دون حـرف عطـف بأنـه   

علـى أنَّـه حقـق األفضـلیة  خبر لمبتدأ محذوف، بل یمكننـا تفسـیر هـذا الـنمط االسـتعمالي
االستعمالیة في بیئة حقیقیة، فال دلیل على وجود مبتدأ محذوف للخبر الثـاني أو الثالـث 

  . إال رأي النُّحاة الذي یهدف إلى تحقیق األفضلیة القواعدیة
إذ جاء هذا األسلوب الّلغوي في معظـم اللغـات السـامیة القدیمـة كمـا فـي النقـوش   

  : ا في نقش برركب ملك شمال اآلرامياآلرامیة القدیمة، كم
                                                             

" هـاجع یقظـان فهـو" روایـة عقیـل ابـن عنـد والصـواب. 259ص ،1ج عقیـل، ابـن شـرح فـي الشـاهد )1(
 ألفیـة وشـرح عینیـة، قصـیدة مـن البیـت ألن النُّحـاة، كتـب معظـم فـي كمـا" نـائم یقظان فهو" ولیس

 . 52ص الناظم، البن مالك، ابن

 . 260ص ،1ج عقیل، ابن شرح )2(

 . 34ص السیوطي، االقتراح، )3(
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>nh br rkb br pnmw mlkšm>l أي :  
 (brrkb br pnmw)أنـا بـر ركـب بـن فنمـو ملـك شـمأل، فـالخبر األول طویـل العبـارة 

  . )1( (nn<)، وأما المبتدأ فهو ضمیر المتكلم المفرد (mlk šm>l)والثاني هو 
كـــان تأصـــل هـــذِه الظـــاهرة مـــن الناحیـــة التاریخیـــة علـــى المســـتوى التركیبـــي ومـــا   

الّلغوي في الّلغة العربیة واللغات السامیة إال سببًا لیمنح فیـه النُّحـاة جـوازات ألبنـاء الّلغـة 
في تعدد الخبـر دون حـرف عطـف، ولكـن النُّحـاة العـرب القـدامى قـد وضـعوا الكثیـر مـن 

  . م القاعدة النَّحویة على المستوى التعقیديالتعلیالت والتقدیرات إلحكا
  : بین الرفع والنصب على معنى التعلیل

أجمع معظم النُّحاة على أنَّ الحال ال تكون إال نكرة وهو قید قواعـدي صـارم مـن   
حیث التزامه فـي القواعـد التعلیمیـة خاصـة، إال أن هنـاك مـا سـمع عـن العـرب فجـاء فیـه 

وأّمــا علمــًا " أّمــا كــذا وكـذا"فیــه التأویـل وذلــك فــي جملـة الفعـل، لینصــب ألنــه حـال صــار 
  . )2(فعالمٌ 

، ...)اسم فاعـل، اسـم مفعـول(كما َأنَّ من قیوده القواعدیة أن یكون وصفًا ُمشتقًا   
، إذ یمكـــن أن تختـــرق هـــذه القاعـــدة لیـــأتي الحـــال )3(ولكـــن هـــذا الموضـــع قواعـــدي أیضـــاً 

والقاعدة تقول إذا أدخلت األلف والالم فقد رفعوا ألنه یمتنع من أن یكـون . مصدرًا أیضاً 
  . )4(حاالً 

وجــاء عنــد ســیبویه أنَّ أهــل الحجــاز قــد نصــبوا فــي هــذا البــاب المعــرف بــاأللف   
والالم ألنهم قد یتوهمون في هذا البـاب غیـر الحـال فینصـبون بـاأللف والـالم، وبنـو تمـیم 

یفیـدهم فـي  یرفعون، وقد دفـع قیـد التنكیـر النُّحـاة العـرب إلـى التأویـل والتقـدیر، وهـو أمـر

                                                             
 . 120ص ،السامیة اللغات تاریخ ولفنسون، )1(

 .385ص ،1ج الكتاب، سیبویه، )2(

 م،1979 -ه1399 الجوامــع، جمـع شـرح فــي الهوامـع همـع ،)ه911ت( الــّدین جـالل السـیوطي، )3(
 .9ص ،4ج الكویت، العلمیة، البحوث دار مكرم، سالم العال عبد: تحقیق

 . 67ص ،2ج المفصل، شرح یعیش، بنا/ 385ص ،1ج الكتاب، سیبویه، )4(
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تحقیق األفضلیة القواعدیة، زیادة علـى األفضـلیة االسـتعمالیة فقـد لجـأ مـثًال إلـى التقـدیر 
  : ، إذ قال الرماح بن میادة)1(فاستدل على نصبه على الحال أنَّه بمنزلة النكرة

  َمْعِمــــرٍ  ُأمِّ  إلـــى هــــل ِشـــْعري لیـــت َأال
 

ْبرَ ال فأمَّا َسبیلٌ     )2(َصـْبرا فال عنها صَّ
 

ــا(ظر فــي هــذا الشــاهد یالحــظ وجــود اوالنــ   التفصــیلیة وقــد التزمــت  بقواعدیــة ) أمَّ
ولكنهـا أخلـت بشـرط  )3(واحدة من قواعدیتها في هذا الشاهد وهو لزوم وجود الفـاء بعـدها

مهـــم مـــن شـــروط األفضـــلیة القواعدیـــة، وهـــو حالـــة الرفـــع، ألن مـــا یلیهـــا هـــو المبتـــدأ أو 
علـى أنـه ) الَصـْبرَ (، ولكن ما جاء فـي هـذا الشـاهد، فقـد جـاء بعـدها المنصـوب )4(الخبر

ـــِه  وهـــو أمـــر یحقـــق األفضـــلیة االســـتعمالیة بـــوروده عـــن العـــرب علـــى هـــذِه مفعـــوٌل ألجل
وٕان كانـت وردت أمثلـة علـى ) أّمـا(الصورة، ولكنه قد ال یحقق القاعدة العریضة لما بعد 

أّما مسرعًا فزید ذاهٌب، وهو أمـر : ه قد یأتي بعدها الحال، مثلهذا االستعمال، ومنها أن
قد یخرج عن سیاق هذا الشاهد وقد یكون نصُب الصبِر هو معرفـة مـا جـاء اإل إلظهـار 
الشكوى واستمالة المتلقي لسماع شكواه وعطفه إذ فاق صبره حـال أّي صـابر فـي القـدرة 

  . على فراق المحبوبة
رة له على تحملها، ففـراق المحبوبـة ال یقـوى علـى تحملـه وأّما حالة الصبر فال قد  

وكـان مـن الممكـن ) الصـبر(حتى وٕان تجمل بالصبر على فراقهـا، وقـد عمـد إلـى نصـب 
  .واألكثر انسجامًا مع القواعدیة أن یرفعه من أجل إظهار هذا المعنى

   

                                                             
 . 386ص ،1ج الكتاب، سیبویه، )1(

 شـرح كتـاب فـي الشـاهد ورد وقد. میاده بن للزجاج وهو. 386ص ،1ج سیبویه، كتاب في الشاهد )2(
  : بروایة للنحاس سیبویه أبیات

  َجْحـــــــدر ُأمِّ  إلـــــــى هـــــــل ِشـــــــْعري لیـــــــت َأال
 ج

ــــا َســــبیلٌ   ــــْبرَ  فأمَّ   َصــــْبرا فــــال عنهــــا الصَّ
 

 تحصـیل الشـنتمري، االعلـم. ینصـبه ولـم الصـبر رفـع فقـد دالشـاه بموضـوع لتخـل الروایـة جاءت وهنا 
 .233ص األدب، جوهر معدن من الذهب عین

 قبـاوة الـدین فخـر تحقیـق م،1973 المعـاني، حروف في الداني نىالج القاسم، بن الحسن المرادي،) 3(
 .523ص بیروت، الجدیدة، اآلفاق فاضل، ومحمود

 .525ص ي،المعان حروف في الداني الجنى القاسم، بن الحسن المرادي، )4(
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  : بین الرفع والنصب على التمییز
التمییــز وجــواز حكــم الرفــع علــى جــاء فــي لغــة الشــعر جــواز حكــم النصــب علــى   
  : ، كما في قول الشاعر القطاميُّ )1(الفاعل

ــــاَلني َكــــمْ  ــــ َن   َعــــَدمٍ  علــــى َفْضــــالً  همنْ ِم
 

  )2(ْحَتِمــــــلُ َأ ارِ تَــــــقْ األ نْ ِمــــــ ادُ َكـــــَأ ال إذْ  
 

فـاعًال للفعـل، ) فضـلٌ (كـم نـالني مـنهم فضـٌل، علـى أن یكـون : إذ یمكن أن یقـول  
مع قواعد الّلغة المعیاریة، ویحقق أفضلیة قواعدیة زیادة على ما یحققـه  وهو أمر یستقیم

من أفضلیة استعمالیة، ُیحققها الشاهد أیضًا في حالـة النصـب علـى التمییـز، ولكـن هـذه 
ال تجمـــع معهـــا األفضـــلیة القواعدیـــة، إذ إن ) فـــي حالـــة النصـــب(األفضـــلیة االســـتعمالیة 

وهو متروك للمتلقي الذي یعتمد سیاق الـنص،  لزامياشرط استحضار الفاعل فیها غیر 
وهــو مــا أشــار إلیــه ســیبویه بأنــه إذا شــاء رفــع فجعــل كــم المــرار التــي نالــه فیهــا الفضــل، 

كم قد أتـاني زیـٌد، فزیـد فاعـٌل وَكـْم مفعـول فیهـا، : قولكوبذلك یرتفع الفضل بنالني، وهو 
  ".، ولیس زید من المرار)3(وهي المرار التي أتاه فیها

إال إن الشــاعر قــد  نصــبها  )النينــ(أن تكــون فاعــل الفعــل  )فضــل(فاألصــل فــي   
  .بدافع انفعالي میَّز فیه فضل الممدوح على غیرهِ 

  : الرفع على االبتداء والجر على الصفة
سماء جاءت بمنزلة الوصـف هناك أ نَّ إرفع على االبتداء، إّال سماء حقها الأ ثّمة  

ــدأ القواعدیــة و فجــرت بحســب موصــوفها ــًا مــن مب فضــلیة القواعــد، فقــد وصــف أ، وانطالق
، مــع أنَّــه جــاء نمطــًا اســتعمالیًا فــي الشــعر العربــي كقــول )4(ســیبویه الجــر بأنــه مــن القــبح

   :األعشى

                                                             
 .165ص ،2ج الكتاب، سیبویه، )1(

 وأحمـد السـامرائي مإبـراهی: تحقیـق القطـامي، دیـوان القطـامي، عمـرو بـن ُشـییم بن ُعمیر القطامي، )2(
 أبیــات وشـرح ،165ص ،2ج ســیبویه، كتـاب فــي الشـاهد. 30ص بیــروت، الثقافـة، دار مطلـوب،
 . 301 االدب، جوهر معدن في الذهب عین تحصیل الشنتمري، األعلم. 128ص سیبویه،

 . 165ص ،2ج الكتاب، سیبویه، )3(

 .29ص ،2ج الكتاب، سیبویه، )4(



26 
 

  قامـــــةً  ثمـــــانین ُجـــــبٍّ  فـــــي ُكَنـــــتَ  َلــــِئن
 

ـــــــتَ   ـــــــَبابَ  وُرّقْی ـــــــماءِ  َأْس ـــــــلَّمِ  السَّ   )1(بُس
 

ألّنهـا ) ُجـبِّ (أي وصـفًا لــ وهي اسم بمنزلة الَوصـف  )2(ن مجرورةإذ جاءت ثمانو   
یرفـع ، )3()ثمـانون(فأجریت على الُجـبِّ ولـوال ذلـك لقـال )  عمیق(و ) طویل(نائبة مناب 

عنـد ســیبویه أحســن حتـى وٕان كنــت تریــد معنـى أنــه مبــالغ فـي الشــدة، وقــد  علـى االبتــداء
عض العرب، وهم قلیلون، وفسَّر سیبویه الجر بأنـه یكـون فـي موضـع حصر الجر عند ب

  . )4(الّشدة
عشى فقد جّر الجّب ووصفه بثمانین لداللـة علـى أن البئـر مهمـا أما عن بیت األ  

  .فالصفة مالزمة للموصوف اعلى االنتقام من غریمه ةقادر  يالعمق فه ةشدید تكان
  

  . المطابقة العددیة بین الفعل والفاعل في الجملة الفعلیةاعل، الف 2.1.1
 افترضـت الجملــة العربیــة المطابقــة بــین الفعــل والفاعــل فــي حالــة التثنیــة والجمــع،  

واستقرت على هذا الوضع حتـى اتخذتـه العربیـة شـعارًا لهـا فـي آخـر حلقاتهـا، فأصـبحت 
جـــاء زیـــٌد، وجـــاء الزیـــدان، وجـــاء : الّلغـــة تشـــترط اإلفـــراد حســـب القاعـــدة الرئیســـیة فنقـــول

إال أّن هنـاك سـیاقات . )5(الزیدون، وهنا التزم الفعل بصورٍة واحدٍة في السیاقات التركیبیـة
جــاءت تحمــل عالمــة المطابقــة التــي تــدل علــى عــدد  معینــة طابقــت بــین الفعــل والفاعــل

                                                             
 ،1ط م،1987 الــدین، ناصــر محمــد مهــدي: تحقیــق األعشــى، دیــوان قــیس، بــن میمــون األعشــى، )1(

 .183ص بیروت، الكتاب، دار

 شـــرح ،112ص للنحـــاس، ســـیبویه أبیـــات وشـــرح ،28ص ،2ج ســـیبویه، كتـــاب فـــي الشـــاهد انظـــر )2(
 . 41ص ،1ج للسیرافي، سیبویه أبیات

 . 112ص للنحاس، سیبویه، أبیات شرح )3(

 . 28ص ،2ج الكتاب، سیبویة، )4(

 النــدى قطــر شــرح هشــام، وابــن ،473ص ،199ص ،198ص ،1ج عقیــل، ابــن شــرح عقیــل، ابــن )5(
 اللغــوي، البحـث ومنـاهج اللغــة علـم إلـى المــدخل رمضـان، التـواب، عبــد. 182ص الصـدى، وبـل

 . 299ص ،2ط الخانجي، مكتبة قاهرة،ال م،1985
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ـا فـي حالـة اإلفـراد فلـم تلحقـه عالمـة وذلـك نحـو قـام : الفاعل في حالة التثنیة والجمـع، أمَّ
   .    )1(أخوك، وقاما أخواك، وقاموا إخوتك

ضـــربوني قوُمــــك، : مـــن العـــرب مـــن یقـــول واعلـــم أنَّ : "یقـــول ســـیبویه وفـــي هـــذا  
نهم أرادوا أن أ، وكـ)قالـت فالنـة(اك، فشبهوا هذا بالتاء التي یظهرونها فـي وضرباني أخو 

  ". )2(یجعلوا للجمع عالمة كما جعلوا للمؤنث، وهي قلیلة
وعلى ذلك یكون العلماء القدماء نظروا لهذا الضمیر على أّنـه عالمـة دالـة علـى   

ى الفاعــل فــي حالــة الجمــع، وٕان كــانوا ینظــرون لهــذا الفاعــل فــي حالــة التثنیــة، ودالــة علــ
الضــــمیر أیضــــًا علــــى أّنــــه یحتــــل موقعــــًا إعرابیــــًا، وســــّموا هــــذه الظــــاهرة لغــــة أكلـــــوني 

، وجـــاءت تلـــك الّلغـــة فـــي بعـــض )لغـــة یتعـــاقبون فـــیكم(، ثـــمَّ ســـّماها العلمـــاء )3(البراغیـــث
  . )5("یتعاقبون فیكم مالئكة باللیل ومالئكة بالنهار"، )4(األحادیث النبویة الشریفة

وهما تسـمیتان ال تعتمـدان علـى المثـال وال نصـیب لهمـا مـن المفهـوم الـذي یمكـن   
المطابقة العددیة بین الفعل والفاعـل (أن تنطلق منه التسمیة، ولذلك اخترنا هذِه التسمیة 

فــــي الجملـــــة الفعلیـــــة، وهـــــي التســـــمیة التـــــي أطلقهــــا رمضـــــان عبـــــد التـــــواب علـــــى هـــــذه 
  . )6()الظاهرة

                                                             
 محمــــد بــــن علــــي الــــدین علــــم الســــخاوي،. /89ص ،2ج مالــــك، ابــــن ألفیــــة إلــــى ســــالكالم أوضــــح )1(

 عمــان، ،2ط الحشــكي، یوســف. د حققــه الحــروف، بــاب( المفّصــل شــرح فــي المفّضــل ،)هــ558(
 . 402ص م،2002 الثقافة، وزارة

 .40/ 2ج الكتاب، سیبویه، )2(

 .37ص ،2ج الكتاب، سیبویه، )3(

 . 85ص الناظم، البن مالك ابن ألفیة شرح )4(

 النبــــــوي، الحــــــدیث إعــــــراب) ه616 -ه538( ت الحســــــین، بــــــن عبــــــداهللا البقــــــاء أبــــــو العكبــــــري، )5(
 ســوریا، -دمشــق لبنــان، -بیــروت الفكــر، دار نبهــان، اإللــه عبــد: تحقیــق ،)م1989 -ه1409(

 .102ص

 . 299ص اللغوي، البحث ومناهج اللغة علم إلى لمدخلا التواب، عبد رمضان )6(
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 فــي الّلغــة العربیــة، هــذه الظــاهرة أصــالة وجــاء فــي القــرآن الكــریم مــا یــدلل علــى  
، وبقـي هـذا األداء مسـتعمًال عنـد بعـض ))1( )2ظَلَمـواْ  الَّذين النجوى وأَسرواْ : كقوله تعالى

  .)3(القبائل العربیة كقبیلة طيء وبلحارث بن كعب وازد شنوءة
ـــا عــــن الشــــعر العربـــي فهنــــاك أمثلــــة كثیـــرة تــــدل علــــى المطابقـــة بــــین الفعــــل    وأمَّ

والفاعل، فهي لهجة لطائفة كبیرة من العرب، یدل علیها تنوع قائلیها وانتشـار نسـبهم فـي 
بـل إن التعامـل مـع الجملـة ، الّلغـةالقبائل العربیة، وهذه الظاهرة ال تعـدُّ عیبـًا مـن عیـوب 

یعطیهـــا واقعـــًا اســـتعمالیًا تــــداولّیًا مفروضـــًا وهـــي تــــرتبط  التــــاریخي التطـــورمـــن منظـــار 
، لـیس الّلغـةنسان، وغنـيٌّ عـن الـذكر أّن الّضـمنیة لـدى مـتكلم باالكتساب السابق عند اإل

ایتـه فة فحسب والتي هـي ضـمن كالّلغویصول فقط بالقواعد التي تربط بین الدالالت واأل
لمــام بقواعــد التواصــل التــي یمكننــا القــول بأنهــا اإل الّلغــوية، بــل یقتضــي التواصــل الّلغویــ

  . )4(ة التواصلیةالّلغویقائمة بصورة ضمنیة عبر ما نسمیة بالكفایة 
  : بین الفعل والفاعل قول الفرزدقومن الشواهد الشعریة التي طابقت 

ــــــــــــــــه أبــــــــــــــــوه دیــــــــــــــــافيٌّ  ولكــــــــــــــــنْ    وُامُّ
 

ــــ  ــــل َیْعِصــــْرنَ  ورانَ بْح ــــهُ  یطُ الّس   )5(أقارب
 

یعصـرن (بـین  هماء قـوم عمـرو بـن عفـراء وٕامعانـًا فـي الـذَّم طـابق الشـاعردوفي   
علـــى لغـــة ) أقاربـــه(قبـــل الفاعـــل وهـــو قولـــه ) یعصـــرن(إذ ألحـــق النـــون بالفعـــل ) وأقاربـــه

قاربــه الفاعــل، وأتــى بــه مؤنثــًا لألقــارب أفجعــل فــي یعصــرن ضــمیر ) أكلــوني البراغیــث(
  : ومثله قول أحیحة بن الجالح . )6(ألنه أراد الجماعات

                                                             
 .3: األنبیاء سورة )1(

 .275ص ،6ج المحیط، البحر تفسیر األندلسي، حیان أبو )2(

 ،القرآنیـة القـراءات فـي العربیـة اللهجـات عبـده، الراجحـي،: وانظر. 199ص ،1ج عقیل، ابن شرح )3(
 . 183ص ه،1428 -م2008 المسیرة، دار -عمان

 . 91ص بیروت، ،1ط اللغة، وتعلم األلسنیة النظریات في مباحث زكریا، میشال )4(

 ،1ج المدرســـة، مكتبـــة اللبنـــاني، الكتـــاب دار ،1ط ،1983الفـــرزدق، دیـــوان شـــرح إیلیـــا، الحـــاوي، )5(
 . 316ص

ل السخاوي،. 40ص ،2ج سیبویه، كتاب في الشاهد )6( ل، شرح في المفصَّ  . 404 المفصَّ
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ـــــــــــي یلومـــــــــــونني ــــــــــــ اشـــــــــــتراء ف   النخی
 

ـــــــــــــــل  ـــــــــــــــي ـ ـــــــــــــــَومُ  فكلُّهـــــــــــــــم أهل   )1(َأْل
 

والشــاهد فــي البیــت إلحــاق واو الجمــع للفعــل، مــع إســناده الســم ظــاهر دال علــى   
  : وما جاء في قول أبي الرحمن العتبي. الجمع
  بعارضـــي الح الشـــیبَ  يانِ وَ الَغـــ رأیـــنَ 

 

  )2(النَّواضــرِ  بالخــدود عنــي فأعرْضــنَ  
 

  : )3(ومثله في المطابقة قول عروة بن الورد. رأت الغواني: أي
  فـــــــــــــــإنيَّ  أســـــــــــــــعى، للغنـــــــــــــــى دعینـــــــــــــــي

  علــــــــــــــــــــــــــیهم وَأْهــــــــــــــــــــــــــَوُنهَّم وأبعـــــــــــــــــــــــــُدُهم
 جج

  فقیـــــــــــــــــرُ ال شـــــــــــــــــرُُّهم النـــــــــــــــــاَس  َرَأیـــــــــــــــــتُ  
  )4(وِخیــــــــــــــــرٌ  َنَســـــــــــــــبٌ  لـــــــــــــــه كانـــــــــــــــا وٕان

 

، مــع أّن الفعــل مســند إلــى اثنــین )كــان(وٕاْن كــان لهــم، أّي ألحــق ألــف التثنیــة بـــ  :ویقصـد
  : وفي قول قیس بن الملّوح معطوفین على بعضهما،

ــو   ُكلُّهــم والجــنُّ  اإلنــُس  بــي أحــدقوا ول
 

  )5(لِجیـــــتُ  َأجیـــــكِ  أنْ  َیْمَنُعـــــوِني لكـــــي 
 

والشاهد إلحاق واو الجماعة للفعـل أحـدقوا مـع إسـناده لإلنـس والجـن، ویمكننـا أن   
بـین الفعـل والفاعـل مـن حیـث العـدد هـي ظـاهرة نفسر األمر تاریخیًا بالقول إنَّ المطابقة 

                                                             
 شـــرح فــي المفصـــل فــي الســـخاوي ونســبة ،470ص ،1ج عقیـــل، ابــن شـــرح فــي نســـبة بــال الشــاهد) 1(

 الجمـــل فـــي الواقـــع الخلـــل إصـــالح كتـــاب فـــي وهـــو ،402ص الجـــالح، بـــن ُأحیحـــة إلـــى المفصـــل
 فـي الواقـع الخلـل إصـالح السید، بن عبداهللا والبطلیوسي، الصلت، أبي بن ألمیة سوبمن للزجاجي
 م،1979 الســـعودیة، الریــاض، المــریخ، دار النشــرتي، عبــداهللا حمــزة. د: تحقیــق للزجــاجي، الجمــل

 بروایـــة). ت.د( الحیـــاة مكتبـــة دار ،61ص الصـــلت، أبـــي بـــن أمیـــة دیـــوان فـــي وهـــو. 37ص ،1ط
 .الشاهد بموضع تخل ال روایة وهي" یعذلُ  فكلُّهم"

 ومنـاهج اللغـة علـم إلـى المـدخل التواب، عبد رمضان ،471ص ،1ج عقیل، ابن شرح في الشاهد )2(
 . 304ص اللغوي، البحث

 . 403ص المفصل، شرح في المفضل كتاب في الشاهد )3(

 شـاهد ال الروایـة هـذه وعلـى) وخیرُ  َحَسبٌ  له أمسى وٕان( بروایة الورد، بن عروة دیوان في البیتان )4(
 أبــو اســماء: تحقیــق م،1998 -1418ص الــورد،، بــن عــروة دیــوان الــورد، بــن عــروة البیــت، فــي
 . 79ص لبنان، -بیروت العلمیة، الكتاب دار محمد، بكر

 دار فرحــات، یوســف شــرح ،1ط م،1992 لیلــى، مجنــون دیــوان ،)الملــوح بــن قــیس( لیلــى مجنــون )5(
 ال هـذا وعلـى" كلُّهـم والجـنُ  األنـُس  بي اْحدقَ  ولو" بروایة البیت. 46ص بیروت، العربي، الكتاب
 . البیت في شاهد
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ي ُتعـد العربیـة امتـدادًا لهـا بـل متأصلة قدیمة وصلت للعربیة عبـر الّلغـة السـامیة األم التـ
تحـتفظ بأقـدم العناصـر الّلغویـة لهـا، وال تختلـف الّلغـة العربیـة عـن الّلغـة السـامیة األم إالَّ 

تـــه العربیـــة مـــن أســـالیب وتراكیـــب جدیـــدة ، فالمطابقـــة ظـــاهرة لغویـــة اســـتعملتها فیمـــا طورَّ
اللغــات الســامیة ومنــه مــا جــاء فــي الّلغــة األوغاریتیــة مــن كنعانیــات المجموعــة الشــمالیة 

ــُل یــّم، فــألحق : أي rtmgyn ml> akymh>a: الغربیــة نحــو بعــد ذلــك یصــلون ُرُس
  . )1(والفاعل جمع (tmgyh)عالمة الجمع بالفعل 

  : یة في مثلعز ومثل هذا ما جاء في اإلثیوبیة الج
  Wahõrû >ahzãb وعــاد : وعــادوا الشــعوب، والقیــاس العربــي أن تكــون: أي

نَّ المطابقــة فــي العــدد مـــن إوعلــى هــذا یمكننـــا القــول . )2(الشــعوب، أو عــادت الشــعوب
بــان نشــأة الّلغــة ثــم تطــورت إلــى تــرك إحیــث إلحــاق العالمــة كــان شــائعًا وظــاهرة أصــلیة 

العالمة، وقد تركتها العربیـة فـي وقـت ُمتـأخر، أي بعـد عصـر تـذهب الّلغـة بمـا اسـتقرت 
لّلغــة لتعـدُّد العالمــات، ومنهـا انتقلــت علیـه الفصــحى، ولعـل الســبب وراء تركهـا هــو كـره ا

  . )3(إلى حالة اإلفراد
  

   أخواتهاكان و  3.1.1
بتـداء، جملـة االسـمیة، وتلغـي عمـل عامـل االاسخة على التدخل كان وأخواتها الن  

خواتهــا تــدخل علــى الجملــة االســمیة أالشــكلیة الخاصــة بــالخبر المســند، فكــان و والعالمــة 
وهـو أمـٌر غیــر ملـزم قواعـدیًا كحــال  فــي الغالـب، حیـث یكـون اسـمها معرفــة وخبرهـا نكـرة

                                                             
 دمشـــــق، دمشـــــق، جامعـــــة منشـــــورات ،1992 األوغارتیــــة، اللغـــــة قواعـــــد بیطـــــار، إلیـــــاس بیطــــار، )1(

 . 174 -173ص

 . 301ص ،اللغوي البحث ومناهج اللغة علم إلى المدخل التواب، عبد رمضان )2(

 العبابنــة، یحیــى. 301ص اللغــوي، البحــث ومنــاهج اللغــة علــم إلــى المــدخل التــواب، عبــد رمضــان )3(
 . 211ص القدیمة، العربیة واللهجات السامیة اللغات ضوء في المقارن النحو



31 
 

واعلم أّنـه إذا وقـع فـي هـذا البـاب نكـرة ومعرفـة، :" إذ جاء . )1(بتداءاالسم والخبر في اإل
  .)2(فالذي تشغل به كان المعرفة، ألنَّه حّد الكالم ألنهما شيء واحد

ـــد  إّال أنَّ    ـــوي علـــىكـــان ق ـــأتي بمعنـــى  تحت ـــدل علـــى الحـــدث وت ـــذي ی العنصـــر ال
اقتصـرت علـى الفاعـل فیـه  )وقـع(إذا جـاءت بمعنـى  "كـان"، فقد علَّق سیبویه بـأنَّ )وقع(

  .)3(مر أي وقع األمر، أي قد خلق عبداهللا، وقد كان األفنقول قد كان عبداهللا
  :ومّما جاء على معنى وقع قول مّقاٌس العائذيُّ 

  نــــاقتي َشــــْیبانَ  بــــن ُذْهــــل يلبنــــ ِفــــّدى
 

ــــَهبُ  كواكــــبَ  ذو یــــوم كــــانَ  إذا    )4(َأْش
 

نمـط بـدیل إلـى ) كـان(ـ صلي لـفمجيء كان بمعنى وقع فیها خروج عن النمط األ  
داء كمـــا فرضــه هـــذا حمــل فــي معنـــاه زیــادة مــدح بنـــي ُذْهــِل وتعــالي نبـــرة التهدیــد لإلعــی

ل التامــة علـى أنهــا نمــط مســتق) كــان(السـیاق الّلغــوي، ومــع ذلـك، فإنَّــه یمكــن النظــر إلـى 
الناقصــة التــي ننظــر إلیهــا اآلن علــى أنهــا نمــط تحــویلي باســتخدام عنصــر ) كــان(عــن 

: وقـد جـاء القـرآن الكـریم مسـتعمًال الحـالتین. الدالـة علـى المضـيّ ) كـان(التحویل الزمني 
، فقد قرأ ابن كثیـر ونـافع  ))5ضرةحا تجارة تَكُون أَن إِالَّ : التامة والناقصة في قوله تعالى

) تكـــون(تجـــارة حاضــرٌة بـــالرفع علــى أن : وأبــو عمــرو وابـــن عــامر وأبـــو جعفــر ویعقــوب
  .)6(تامة، وقرأ عاصم وحمزة والكسائي بالنصب على أنها ناقصة

                                                             
 ،1ج عقیــــل، ابــــن شــــرح. 7/91ج المفصــــل، شــــرح یعــــیش، ابــــن. 47ص ،1ج الكتــــاب، ســــیبویه، )1(

 وبـــــل النـــــدى قطـــــر شـــــرح. 226ص ،1ج مالـــــك، ابـــــن ألفیـــــة إلـــــى المســـــالك أووضـــــح. 261ص
 .127 الصدى،

 .47ص ،1ج الكتاب، یبویه،س )2(

 . 46ص ،1ج تاب،الك سیبویه، )3(

 شـــرح. 41ص للنحـــاس، ســـیبویه أبیـــات وشـــرح. 47ص ،1ج ســـیبویه، كتـــاب فـــي الشـــاهد: انظـــر )4(
ــــ عــــین تحصــــیل الشــــنتمري، األعلــــم. 98ص ،7ج المفصــــل،  االدب، جــــوهر معــــدن مــــن ذهبال

 . 76ص

  .29: سورة النساء) 5(

 إعــراب ،)ه603ت( األصــبهاني، خالویــة ابــن نصــر بــن دأحمــ بــن محمــد جعفــر أبــو خالویــه، ابــن )6(
 الكتـــب دار األســـیوطي، محمـــد أبـــو: تحقیـــق ،1ط ه،1427 -م2006 وعللهـــا، الســـبع القـــراءات
 . 82ص ،64ص  لبنان، -بیروت العلمیة،



32 
 

ومثل هذا البیت جـاء عنـد سـیبویه بیتـان لعمـرو بـن شـأس حیـث كانـت فیهـا كـان   
  : ناقصة في قوله

  َبالَءنــــــــا تْعَلُمــــــــون لهــــــــ أَســــــــدِ  بنــــــــي
  كأنَّمـــــــــا الطـــــــــوالُ  الُحـــــــــوُّ  كانـــــــــتَ  إذا

 

  اعأشـــــــنَ  َكواكـــــــب ذا َیْومـــــــاً  كـــــــان إذا 
ـلعا األرجـوانَ  السالحُ  كساها   )1(المضَّ

 

  : وذكر سیبویه بأنه سمع عن بعض العرب قولهم
وخروج كان عـن عملهـا . )2(وهنا جاءت كان تامة. إذا كان یوم ذو كواكب أشنعا  

تعطـــي مســـاحة  الّلغـــةفـــي الجملـــة االســـمیة المكونـــة مـــن المبتـــدأ والخبـــر داللـــة علـــى أْن 
كما في قـول الربیـع  الّلغويلوف والتفاعل مع السیاق ها في الخروج عن المأئواسعة ألبنا

  : بن ضبع الفزاري
ـــــــــــــــــأدفئوني الشـــــــــــــــــتاء كـــــــــــــــــان إذا   ف

 

ــــــــــإن    )3(الشــــــــــتاء یهدمــــــــــه الشــــــــــیخَ  ف
 

ینونـة الحــدث راز كفالشـاعر یسـتدعي طلـب الرحمــة واإلشـفاق إذا وقـع الشــتاء فـإب  
  . قوعهتدل على قیمته عند و 

التامـــة قـــد ) كـــان(ویمكـــن أن نفســـر األمـــر تفســـیرًا تاریخیـــًا بـــالقول، إنَّ اســـتعمال   
ــامیة األّم  حتــى اآلن، وال ینظــر البــاحثون ) المفترضـة(وصـل إلــى الّلغــة العربیـة عبــر السَّ

 فیمــا طورتــه العربیــة مــن إلــى هــذه الســامیة األم إال علــى أنهــا ال تختلــف عــن العربیــة إالَّ 
التامـة ) كـان(اسالیب وتراكیب جدیدة بعد أن افترقت اللهجات السامیة، فقـد أمكـن رصـد 

 wkn> b hys wplفـي عبـارة ) كلمـو(فـي أقـدم النقـوش السـامیة الكنعانیـة فـي نقـش 
p<l .كالعربیــة ومــا بعــدها ) عوقــ(ومــا فعــل، فكــان هنــا بمعنــى  )4( )حیــأ(وكــان ابــي : أي

  . یعامل وفقًا لحالة الفاعلیة

                                                             
. 41ص للنحـــاس، ســـیبویه أبیـــات شـــرح فـــي األول والبیـــت ،47/ 1ج ســـیبویه، كتـــاب فـــي البیتـــان) 1(

 الشـنتمري، لألعلـم الـذهب عـین یلتحصـ فـي والبیـت. 47ص ،1ج للسیرافي، سیبویه أبیات شرح
 .6ص

 .47ص ،1ج الكتاب، سیبویه، )2(

 .39ص للنحاس، سیبویه أبیات شرح في الشاهد انظر )3(

 .4-3 برحیأس، كلمو نقش) 4(
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  : )1(ومثل هذا في العبریة
rō> ī> õr, wayh īm yehīWayyõmer >eloh   

ــیكن نــوٌر، فكــان نــوٌر، أي أن : وقــال اهللا: أي ــیكن(بمعنــى  way hiو  ye hiل و ) ل
  . )2(تامین لیسا ناقصین) كان(

  : وقد تحمل كان معنى التوكید في اللفظ ال في المعنى ففي قول الفرزدق
ـــــــــــدار مـــــــــــررتُ  إذا فكیـــــــــــف ـــــــــــومٍ  ب   ق

 

  )3(كــــــــــــــرامِ  كـــــــــــــانوا لنـــــــــــــا وجیـــــــــــــرانٍ  
 

الــذي دفـع الشــاعر لتــذكر  )4(فكـان تحمــل داللــة التوكیـد علــى قیمــة البعـد الزمــاني  
  . یالً القوم وزیادة الشوق لرؤیتهم بسبب فراقهم زمنًا طو 

وقـــد حـــاول النُّحـــاة تأویـــل بعـــض األبیـــات التـــي جـــاءت كـــان فیهـــا زائـــدة مخترقـــة   
  : لالستعمال الّلغوي، فقالوا باإلضمار كقول العجیز

  شــامتٌ  صــنفان النــاُس  كــان مــتُّ  إذا
 

ــــثنٍ  وآخــــر  ــــذي ُم ــــتُ  بال   )5(أصــــنعُ  كن
 

والذي یمكن قوله في هذا الشاهد هو أنَّ النُّحاة عندما نظروا إلى اختراق القاعدة   
فـي المسـند، وجـدوا أن ) تعطیـل عمـل كـان(میه اختراقًا حادًا عن طریـق مـا یمكـن أن نسـ

واعدیــة فــي الشــاهد، علــى تحقیــق عنصــر أفضــلیة ق) صــنفین كــان النــاس(اصــل الكــالم 
ــًا العتقــادهم، ولكنــه قــال إذا مــتُّ النــاس صــنفان، ثــم أدرك الشــاعر ضــرورة وجــود : وفق

حـدث عـن في السـیاق، وهـو أمـر انـدفع إلیـه الشـاعر بـدافع انفعـالي حـاد إذ إنـه یت) كان(

                                                             
 . 1/3 التكوین، سفر )1(

 -162ص القدیمـــة، العربیـــة واللهجـــات الســـامیة اللغـــات ضـــوء فـــي المقـــارن حـــوالن یحیـــى، عبابنـــة،)2(
163 . 

 والروایـة قـومي، ِدیـارَ  رأیـتُ  ذإ فكیف: بروایة الدیوان في ،529ص ،2ج الفرزدق، دیوان الفرزدق،) 3(
 .بالشاهد تخل ال

 ،1ج مالــك، ابــن ألفیــة إلــى المســالك أوضــح. 289ص ،1ج عقیــل، ابــن شــرح فــي الشــاهد انظــر )4(
 .251ص

 ابـن ألفیـة شـرح. 40ص للنحـاس، سـیبویه أبیـات وشرح. 71ص ،1ج لسیبویه، الكتاب في الشاهد )5(
 الشــــنتمري، األعلــــم. 99ص ،1ج للســـیرافي، ســــیبویه أبیــــات شـــرح. 56ص الّنــــاظم، البــــن مالـــك

 . 95ص األدب، جوهر معدن من الذهب عین تحصیل
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موتــه، فكانــت كــان الزائــدة للتأكیـــد علــى البعــد الزمــاني لتبعـــث ُبعــدًا انفعالیــًا یــدلل علـــى 
  . الثبات في حال الناس سواء أجاء فعل الموت في الماضي أو الحاضر أو المستقبل

ومن الممكن أن ننظر إلى هذا الشاهد، وأمثاله من أنماط األداء الّلغـوي الشـبیهة   
لــق علیــه رمضــان عبــد التــواب شــواهد مــن أدب القبیلــة، وهــو یعنــي بــه علــى أنــه ممــا أط

  .)1(بهذا األدب المحلي الذي تسرَّب إلى لغة الشاعر األدبیة من لغته الشعبیة
  : تقدیم الخبر في باب كان

، ومـا )الخبـر(لوهـا المسـند ثـم یت) المبتـدأ(تبدأ الجملة اإلسنادیة بذكر المسند إلیه   
ـــي  ـــي اإلســـناد االســـمي جـــاء ف ـــة ف ـــي الرتب ـــي مجـــال  إذ إنَّ ) كـــان(جـــاء ف األمـــر یظـــل ف

مـا ضـرب أخـاك : سنادیة، فعند سیبویه تقـول مـا كـان أخـاك إال زیـٌد، كقولـكالعالقات اال
  . ))2( )3قَالُوا أَن إِلَّا جتَهمح كَان ما: إالَّ زید، ومثل ذلك قوله عز وجل

 كَــان مـا  : قـرأ بعــض القـراء اآلیـة التــي ذكرهـا سـیبویه وهــي قولـه عــزَّ وجـلَّ وقـد   

متَهجقَالُوا نأَ إِلَّا ح  ُّتهم: بالرفع، أي   : ، وعلى هذِه المسألة قال الشاعر)4(ُحجَّ
ـــــمَ  وقـــــد ـــــوامُ  َعِل ـــــا كـــــانَ  مـــــا االق   َداَءَه

 

ــــْثهالنَ   ــــنْ  الِخــــْزيُ  إالَّ  َب   )5(یقودهــــا ِممَّ
 

وهنا أجاز سیبویه رفع َداءها على أنها اسم كان، وأجاز أیضـًا نصـبها علـى أنهـا   
المعـارك، ومثـل خبر كان مقدم استحق التخییر بین الرفع والنصب لقلـة شـأنه ودوره فـي 

ذلــك التقــدیم لخبــر كــان علــى اســمها ســواء أكــان اســمًا صــریحًا أم مصــدرًا مــؤوًال، یمكننــا 
التـي تـدخل علـى " بالعناصـر التحویلیـة: "حمله على ما سمته النظریة التولیدّیة التحویلیـة

، ولــم )6(الجملــة القاعدیــة العمیقــة فتحــدث تغیــرًا علــى البنیــة لتكســبها شــكًال قاعــدیًا جدیــداً 
                                                             

 . 86ص اللغة، فقه في فصول التواب، عبد رمضان )1(

 .25: الجاثیة) 2(

 .50ص ،1ج الكتاب، سیبویه،) 3(

 .49ص ،8ج المحیط، البحر تفسیر االندلسي، حیان أبو )4(

 االعلــم. 96ص ،7ج المفصــل، شــرح لقائلــه، نســبة دون ،50ص ،1ج ســیبویه، كتــاب فــي الشــاهد )5(
 . 80ص األدب، جوهر معدن من الذهب عین تحصیل الشنتمري،

 مرحلـــــة بعـــــد لمـــــا لغـــــة علــــم نحـــــو اللغـــــة فهـــــم ،1998 كــــارلنغ، وكرســـــتین مـــــوور تیـــــرنس مــــوور، )6(
 .164-163ص تشومسكي،
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یلتفت النَّحو العربـي لهـذه العناصـر، فالقاعـدة النَّحویـة فـي نظـر النُّحـاة هـي التـي تختـزل 
ویـة، وٕان خرجـت جمیع األنماط الّلغویة، وال یمكن لهذِه األنماط الخروج عن القاعدة النَّح

عــن القاعــدة النَّحویــة فــإن عناصــر القیــاس والتقــدیر والتعلیــل تعمــل علــى إحكــام القاعــدة 
  . النَّحویة
ومثــل ذلـــك التقـــدم فــي الرتبـــة الـــذي یخــرج الّلغـــة عـــن نظامهــا الشـــكلي المعیـــاري   

الصـــارم فـــي مســـار الجملـــة القائمـــة علـــى الدقـــة، ُیؤكـــد أنَّ الّلغـــة أوســـع مـــن أن تحصـــر 
قواعدّیـة تعلیمیـة، افترضـت الـتالزم الترتیبـي بـین المبتـدأ والخبـر فـي الجملـة التـي  بقوالب

یتصـــدرها المســـند إلیـــه، وهـــذا غیـــر كـــاٍف، فرتبـــة الجملـــة فـــي الّلغـــة العربیـــة تحـــتكم إلـــى 
  . )1(المستویات التركیبیة والّصرفیة والّصوتیة التي تضبط الرتبة في الجمل اإلسمیة

ون ظاهریـًا فــي مثــل هــذه وال یسـعنا أن نقبــل مــا قالــه النَّحویـون مــن أنَّ التقــدیم یكــ  
ن الرتبــة أن یتــأخر مثــل هــذا، فــافتراض التقــدیم أو األصــل اإلفتراضــي مســألة المســألة أل

ـــي مســـت ـــرى لهـــا ضـــرورة ف ـــل الّلغـــوي، وال ن ـــع مســـتویات التحلی ـــة تتب ـــب نظری ویات التركی
الّلغوي، فإننا نكون قد ألغینا فكرة اإلبداع في إنتاج التراكیب الّلغویـة، وٕانَّ أغلـب أداءات 

الـذي یقـرر  lalangeالمتبقـي  )2(ركل مصـطلحسـالّلغة تتبع ما أطلق علیه جان جـاك لو 
  . أنَّ الّلغة ال یمكن أن تخضع للقواعدیة

  : مع بقاء عملها إضمار كان
: جاء عنـد سـیبویه بـأنَّ مـا ینصـب علـى إضـمار الفعـل المسـتعمل إظهـاره كقولـك  

أال  :فإن شئت قلتیجوز فیه الرفع ، و ولو كان تمرًا : كأنك قلت: أال طعاَم ولو تمرًا أيّ 
  . )3(ولو یكون عندنا تمرٌ : كأنك قلتطعاَم ولو تمٌر، 

  : قول لیلى األخیلیَّة وعلیه
  ُمطــــــــــــــرِّفٍ  آل الــــــــــــــّدهرَ  تقــــــــــــــَربنَّ  ال

 

  )4(مظلوَمـــــــــــا وٕانْ  أبـــــــــــداً  ظالمـــــــــــاً  إن 
 

                                                             
 . 104ص اإلسكندریة، دار ،1ط بالمنطق، اللغة عالقة صالح، حسن، )1(

 . 263ص اللغة، عنف لوسركل، )2(

 .269ص ،1ج الكتاب، سیبویه، )3(

 عطیــة، وخلیــل إبــراهیم خلیــل: تحقیــق األخیلیــة، لیلــى دیــوان الرحــال، عبــداهللا بنــت لیلــى األخّیلیــة، )4(
 . الشاهد بموضع تخل ال وهي) مطرفٍ  آل الدهر تعزّون ال( بروایة ،90ص
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، وهــو شـاهد علــى )1()كنـت(بإضــمار ) ومظلومـاً (و ) ظالمــاً (د فیــه نصـب والشـاه  
حــرص النُّحــاة العــرب علــى تطویــع ذلــك األداء الّلغــوي للقاعــدة النَّحویــة فهــم مــن وســموا 
الّلغة بالشمولیة، وهم لـن یسـمحوا ألّي أداء لغـوي بـالخروج عـن القاعـدة النَّحویـة بتفسـیره 

مضمرة في سیاق شرطي یحمل معنى التهدید لكـلِّ مـن یحـاول تفسیرًا نصیًا، فوقوع كان 
التعدي على قوم آل ُمطّرف ویجزم بوقوع العقاب والحـدث، وهـذا التفسـیر مناسـب أیضـًا 

أن ظالمـًا بـالرفع، أي : للقاعدة النَّحویة التي ذهبت إلى أنَّ األصل في هـذا التركیـب هـو
سـمیة، وعالقـة الرفـع بینهمـا تخضـع إن هو ظالم على أساس من العالقات اإلسـنادیة اإل

من وجهة نظر النَّحویین البصریین للرفع على هذا، وعند الكـوفیین للترافـع، وهـي عالقـة 
لتصــح علــى هـــذِه الصــورة، ولكــن مـــن ) كـــان(ال یمكــن دفعهــا إالَّ عــن طریـــق النســخ بـــ 

 altermative formالممكـن أن نقـول إنَّ هــذه الّصـورة هــي صـیغة بدیلــة أو اختیاریـة 
  . فضلیة االستعمالیة دون حاجة إلى تأویل بعیدحققت األ

  : وورد مثل هذا النمط الّلغوي في قول ابن هّمام الّسلوّلي
  الّشـــــــهو علیـــــــه ُعـــــــذري، وأحضـــــــرتُ 

 

ـــــــــــي عـــــــــــاذراً  إن ُد،    )2(تاركـــــــــــاً  وٕان ل
 

كان لي في النـاس  نْ إ: إْن عاذٌر لي وٕان تارٌك ویرید: وأجاز سیبویه الرفع على القول  
یلــة أو ، ولعــل ســیبویه فــي هــذا ینظــر إلــى مــا نعنیــه بالصــیغ البد)3(عــاذٌر أو غیــر عــاذٍر، جــاز

  . أیضاً االختیاریة 
  
  
  

                                                             
 ابـن شـرح. 89ص للنحـاس، سـیبویه ابیات وشرح. 261ص ،1ج سیبویه، كتاب في الشاهد انظر )1(

 وبــل النــدى قطــر. 254ص ،1ج مالــك، ابــن ألفیــة إلــى المســالك أوضــح. 294ص ،1ج عقیــل،
 عـین تحصـیل لشـنتمري،ا األعلـم. 8ص ،1ج للسـیرافي، سـیبویه أبیـات شـرح. 141ص الصـدى،

 . 183ص األدب، جوهر معدن من الذهب

 ابــــن شــــرح. 89ص للنحـــاس، ســــیبویه أبیـــات وشــــرح. 262ص ،1ج ســــیبویه، كتـــاب فــــي الشـــاهد )2(
 االدب، جـــــوهر معـــــدن مـــــن الـــــذهب عــــین تحصـــــیل الشـــــنتمري، األعلـــــم. 294ص ،1ج عقیــــل،

 .183ص

 .262ص ،1ج الكتاب، سیبویه، )3(
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  : التركیبیة لیس وظیفة
 هــــذه وبـــین بینهـــا لمــــا الناقصـــة باألفعـــال ألحقــــت لـــیس أن إلـــى النُّحــــاة جمهـــور ذهـــب  
 ویســمى المبتــدأ ترفــع حــرف أنهــا إلــى بكــر وأبــو الفارســي وذهــب الشــكلیة، األدلــة مــن األفعــال
  . )1(خبرها وُیسمى الخبر وتنصب اسمها

 إنَّــه: قلــت إذا" إنَّ " فــي كاإلضــمار" وكــان لــیس" فــي اإلضــمار بــأن ســیبویه عنــد وجــاء  
 أنْ  فلـوال مثَلـه، اهللاُ  َخَلـقَ  لیس: "الَعَرب بعض قول ذلك َفِمنْ  ذاهبةٌ  اهللا أمةُ  وٕانَّهُ  نأِتِه، یأِتنا من
  . )2("إنَّه في ما لمث اإلضمار من فیه

 فـي یجـوز الو  )لـیس( فـي جـاز فقـد )مـا( فـي جـاز شـيء كـل بأنّ  السیوطي ورأى  
  . )3(بالفعلیة بابها في لیس لقوة وذلك ،)لیس( في جاء ما جمیع )ما(

) كـان( وهي قوة مسـتمدة مـن العالمـات الشـكلیة، إذ وجـد النُّحـاة أنهـا تعمـل عمـل  
ــتحكم بالعالمــات اإلعرابیــة المنســوخة، وكونهــا مــن حیــث قــدرتها علــى نســخ اال بتــداء وال

التعبیــر عـــن : عالمتــین الجــوهریتین للفعــل، وهمــامبنیــة علــى الفــتح ولكنهــا تفتقــر إلــى ال
ة فقــط، ومــع ذلــك فقــد الناقصــة تفتقــر إلــى الحدثیــ) كــان(ـ الــزمن والتعبیــر عــن الحــدث، فــ

  . التمیمیة غیر العاملة من حیث المعنى فقط) ما(على ) لیس(حملوا 
 بــأنَّ " ســیبویه ذكــر إذ ،قبــل مــن جــاء كمــا الحــروف بــاب فــي مــا تلحــق قــد فهــي  
 قالهــا لـیس فــي كمـا یعــرف یكـاد ال قلیـل وذلــك. )4( )مـا( كـــ تجعـل لــیس أنّ  عـمز  بعضـهم

  : الرمة ذي أخي هشام قول وعلیه". زید
ــــْرتُ  لــــو لــــِدائي الّشــــفاءُ  هــــي   بهــــا ِظِف

 

ــــداء ِشــــفاءُ  منهــــا ولــــیس  ــــذولُ  ال   )5(َمْب
 

 الجملـة هـذه بعروبـة سـیبویه اعتـراف ولعـل المبتـدأ، إضـمار علـى سیبویه ویحمله  
 نمـــاطاأل لـــبعض مســـاحة أعطـــى الـــذي إلضـــمارل دافعـــاً  كـــان العـــرب عـــن ســـمعت التـــي

                                                             
 .227ص ،1ج مالك، ابن ألفیة إلى المسالك اوضح. 150ص ،1ج عقیل، ابن شرح )1(

 .70ص ،1ج الكتاب، سیبویه، )2(

 وضــع النحــو، فــي والنظــائر األشــباه ه،911 بكــر، ابــي بــن الــرحمن عبــد الــدین جــالل الســیوطي، )3(
 . 180ص ،2ج لبنان، -بیروت العلمیة، الكتب دار الشیخ، غرید حواشیه،

 .147ص ،1ج الكتاب، سیبویة، )4(

 . 40ص نحاس،ال أبیات وشرح ،1/147ج لسیبویه، الكتاب في الشاهد )5(
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 فـي) مـا( كــ لـیس جعـل فالشـاعر ،الصحیح الّلغوي النص مع متوافقة كانت التي ةالّلغوی
  .عشقه في المواساة منها طالباً  لتوافق النفي

ومـــا منهـــا شـــفاء الـــداء مبـــذوُل، ولّمـــا كـــان ورود األمثلــــة : (أي أن الـــنمط یعنـــي  
) المتبقـــــي(المحفوظـــــة، فإننـــــا یمكـــــن أن نحمـــــل هـــــذا علـــــى مـــــا یطلـــــق علیـــــه مصـــــطلح 

Lalange  أیضًا، إذ هو أمثلة لو تمكنا من إثبات أنها األصل لكان هذا التركیب الوارد
  . في شعر هشام

ثل به سیبویه مـن المتحجـرات الّلغویـة التركیبیـة التـي نجـت مـن اإلنقـراض، وما م  
مفتوحـة  ول إلـى معـانٍ أنَّ السُّـبل التـي َیْفتحهـا أّمامنـا المتبقـي للوصـ: "لذلك یـرى لوسـركل

أمــام الجمیــع، فأمــام لغتنــا َنحــْن كلنــا رعایــا ُیفتــرض بنــا أن نعــرف، فــنحن جمیعــًا نمــارس 
  . )1(تبقي نعود إلى حضن الّلغة ولكْن لیس إلى نظام الّلغةفمع الم" التداعیات ذاتها

ــة التــي مثَّلــت وعــاًء یحتــوي جمیــع    ــذاكرة الّلغوی ومــا كــان المتبقــي إالَّ جــزءًا مــن ال
األنمـــاط الّلغویـــة، ویجعلهـــا واقعـــًا اســــتعمالیًا ال یمكـــن أن یســـیطر علیـــه نظـــام قواعــــدي 

  . هي التي تفترض وجود القواعد مسبقًا في ذهن المتكلم محدد، فالذاكرة
  

  ما الحجازیة وما التمیمیة  4.1.1
، وتنطلــق هــذِه )2(النافیــة علــى أنهــا أم بــاب النفــي) مــا(لقــد نظــر النَّحویــون إلــى   

، ألنهــا أكثــر أدوات النفــي اســتعماًال فــي األداء )3(النظــرة مــن ناحیــة التــداول االســتعمالي
ــــق مــــن األداء  ــــق علیهمــــا تســــمیتین تنطل ــــوعین أطل الّلغــــوي التواصــــلي، وتكــــون علــــى ن

، وهـي األصـل، ومـا الحجازیـة، وهـي فـرع علیهمــا، ألن )4(التمیمیـة) مـا(وأصـحابه، فهـي 
حرف غیر مختص، فال یعمل، وقد عملـت بسـبب تـدخل قـانون القیـاس ) ما(االصل َأنَّ 

                                                             
 . 263ص اللغة، عنف لوسركل، )1(

 .57ص ،1ج الكتاب، سیبویه، )2(

 .265ص ،1ج مالك، ابن ألفیة إلى المسالك أوضح )3(

 الكتـــب عـــالم الزمخشـــري، حتـــى ســـیبویه مـــن البصـــري النحـــوي المصـــطلح تطـــور عبابنـــة، یحیـــى )4(
 . 278ص ،2006 إربد، الحدیث،
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ي القــرآن فــ "مــا"ولــم تقــع . )1(ألنهــا بمعناهــا) لــیس(الخــاطئ أو التــوهم، فقــد قیســت علــى 
 ))2ضَـلَالَتهِم  عـن  الْعمـيِ  بِهـادي  أَنـت  ومـا الكریم إالَّ على لغة أهل الحجاز ما خال حرفًا وهـو 

  . هنا على لغة تمیم، فإنها )3(
لــم تقــع فــي الشــعر إالَّ علــى لغــة ) مــا(وأّمــا فــي الشــعر، فقــد زعــم األصــمعي أّن   

  : ، ومنها قول الفرزدق)4(تمیم، إال إذا في ثالث مواقع ذكرها النُّحاة
  ْعَمــــــــتَُّهمْ نَ  اهللا أعــــــــادَ  قــــــــد فَأْصــــــــَبحوا

 

  )5(رُ َشـــبَ  مـــثلهم مـــا وٕاذ قـــریٌش  هـــم إذ 
 

  . ألن قائلها تمیمي ،)6(هذه الروایة التي قلَّل سیبویه من شأنها
وهذا داٌل "والتمیمیون ال یعملونها عمل لیس ) ِمْثَلُهم(ها سیبویه بالنصب فقد أورد  

، فكــأّن معظـــم )7("علــى أنَّ كــّل جملــة تنطــق هـــي فعــل كالمــي ُیفسَّــر بمعنـــاه بــل بتــأثیره
نفعــالي فــي مواقــف بــین النظــام والســیاق الّلغــوي اال األبیــات الشــاذة شــكلت حــدًا فاصــالً 

  . معینة
والشاهد في قول الفرزدق هو إعمال ما عمل لیَس مـع تقـدم خبرهـا علـى اسـمها،   

فــالخبر هنــا لــیس ظرفــًا أو جــارًا ومجــرورًا، لــذلك فقــدت مــا الحجازیــة شــرطًا مــن شــروط 
عملها، ومع ذلك عملـت عمـل لـیس فرفعـت اسـمها المـؤخر بشـر ونصـبت خبرهـا المقـدم 

ـــأّن . )8(مـــثلهم ـــول الفـــرزدق، إذ جـــاء عنـــد ابـــن عقیـــل ب ل النُّحـــاة العـــرب فـــي ق لـــذلك تـــأوَّ
في الـّرد علـى هـذا  الجمهور یرفض روایة نصب مثلهم، وال یقرون هذا االستشهاد، ولهم

                                                             
 . 96ص وعلله، مظاهرة اللغوي التطور التواب، عبد رمضان )1(

 . 81: النمل )2(

 . 328ص َوِعَلُلها، الّسبع القراءات إعراب )3(

 . 60ص ،2ج والنظائر، األشباه السیوطي، )4(

 . 316ص ،1ج الفرزدق، دیوان شرح )5(

 األعلـــــم. 112-111ص ،1ج للســـــیرافي، ســـــیبویه أبیـــــات شـــــرح. 60ص ،1ج الكتـــــاب، ســـــیبویه، )6(
 .  85ص األدب، جوهر معدن من الذهب عین تحصیل الشنتمري،

 .391ص اللغة، عنف لوسركل، )7(

 .58ص الناظم، البن مالك ابن ألفیة شرح. 304ص ،1ج عقیل، ابن شرح )8(
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روایــة عنــدهم ال أنَّ مــنهم مــن أنكــر هــذه الروایــة بنصــب مــثلهم، بــل: األول: البیــت أوجــه
   .برفع الخبر مثلهم

، وال یعرف أنَّ أهـل الحجـاز ال : والثاني   أّن الشاعر قد أخطأ في هذا ألنه تمیميٌّ
فــرع عــن لــیس فــي العمــل ) مــا(یعملــون مــا إذا تقــدَّم خبرهــا علــى اســمها، فلــم یلتفــت ألن 

  . والفرع لیس له قوة األصل
  . )1(فع خبر مقدمأنَّ مثلهم مبنیة على الفتح في محل ر : والثالث
فقــد أوضــح أنَّــه علــى الــرغم مــن رأي الجمهــور بغلــط  األنصــاريوأّمــا ابــن هشــام   

الشاعر في نطق هذا البیت، ففي هذا الكـالم نظـر عنـده، فـالعربي ال یطاوعـه لسـانه أن 
؛ ألّن العــرب نطقــت علــى ســجیَّتها وطباعهــا وعرفــت مواقــع كالمهــا، )2(ینطــق بغیــر لغتــه

  . )3(وقامت في عقولها ِعَلُله، وٕان لم ینقل ذلك عنها
ویؤكد هذا الشاهد ما قاله لوسركل، بأّن خرق قاعدة نحویة یبقـي الجملـة مفهومـة   

فـالمتبقي یؤكـد الحقیقـة "طـي التعبیـر حریـة عالیـة، وبهذا تكون الجملـة واقعـًا اسـتعمالیًا یع
القائلة بأنَّ خرق القاعدة النَّحویة ال یجعل الجملة غیر مترابطـة لغویـًا بـل تبقـى مفهومـة، 

  . )4("بالتالي تكون الجملة مجاًال مشروعًا لممارسة حریة التعبیر
لة السبب في هذا الشـاهد علـى أحـد األمـرین، األول ومن حریة التعبیر یمكن إحا

منهمـا هــو سـیطرة طریقــة أداء الحجـازیین علــى الّلغـة بعــد أن اتخـذ القــرآن الكـریم إعمــال 
،  )مـا هـذا بشـراً (على طـریقتهم فـي االسـتعمال كمـا فـي اآلیـة الكریمـة ) لیس(عمل ) ما(

) مـا(وهـو قرشـيٌّ یتعامـل مـع  والثاني أّن الفرزدق التمیمي كان یخاطـب الخلیفـة األمـوي،
  .تعامًال حجازیًا ألنه حجازي، فأعملها مراعاة للسیاق االستعمالي

  
   

                                                             
 .305 ،304ص ،1ج عقیل، ابن شرح )1(

 .271ص ،1ج مالك، ابن الفیة إلى المسالك أوضح )2(

 .81ص االقتراح، السیوطي، )3(

 . 84ص اللغة، عنف لوسركل، جاك جان )4(
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ــا : فمـا كــان لهــا أن تعمــل عمـل لــیس فــي قولــه تعــالى   ـــذَا م ا هــر شب)1( )2( إال ،
لتوافــق شــدة انفعــال النســاء مــن جمــال ســیدنا یوســف علیــه الســالم، فیكــون ســیاقًا تعجبیــًا 
نافیــًا صــفة الجمــال عــن غیــره مــن البشــر واســتحالة أن یصــل لــه أحــد، إضــافة لتفــوق مــا 

لـــیس قیاســـًا، وٕانمـــا هـــو " لـــیس"عمـــل ) مـــا(الحجازیـــة فـــي التـــداول االســـتعمالي، فإعمـــال 
  . )3(استقراء كالم العرب، ألنَّ القیاس في الّلغة یمتنع في مدلوالت األلفاظ ومعانیها

   
   إنَّ وأخواتها 5.1.1
أطلق على إنَّ وأخواتها مصطلح الحروف الخمسة التي تعمل فیمـا بعـدها كعمـل   

  . )4(فعل فیما بعده، وهي إنَّ ولكنَّ ولیت ولعَل وكأنَّ ال
ویرى ابن یعیش بأنَّ هذه الحروف تنصب االسم وترفع الخبر لشبهها بالفعل من   

  .)5(ناحیة اللفظ والمعنى
النُّحـاة بالتقـدیر نَّ وأخواتها، وقد عالجهـا ة الخاصة بإالّلغویوهناك بعض القضایا   

ویـــل معتمـــدین فـــي ذلـــك علـــى التقـــدیر العقلـــي والتحلیـــل المنطقـــي تأوالحـــذف واإللغـــاء وال
فهـم مـن وسـم  النَّحویـةة باتجاه القاعـدة الّلغویللكالم، محاولین استقطاب جمیع األداءات 

ـــن  كافـــة، ةالّلغویـــالقاعـــدة بالشـــمولیة واإلحكـــام قبـــل التعامـــل مـــع األنمـــاط  لـــذلك فـــإنهم ل
  . عدةیسمحوا ألّي أداء لغوي بالخروج عن القا

وال ســیما مــا یخــصُّ أم ) المشــبهات بالفعــل(ویمكــن أن نعــزو ســبب إطــالق اســم   
إلـى العالمـات الشـكلیة المحضـة، فزیـادة علـى أنهـا تعمـل فیمـا بعـدها عمـل ) إنّ (البـاب، 

وهــو عــدد المكونــات ) نَ + إْن (الفعــل فیمــا بعــده، فهــي تشــبه الفعــل فــي عــدد المكونــات 
                                                             

 . 31: یوسف سورة )1(

 . 304ص ،5ج المحیط، البحر تفسیر األندلسي، حیان أبو )2(

 . 265ص ،1ج مالك، ابن ألفیة إلى المسالك أوضح )3(

 عبـد محمـد: تحقیـق المقتضـب، یزیـد، بـن محمـد العبـاس أبو المبرد،. 131 ،2ج الكتاب، سیبویه، )4(
 شــرح. 340ص ،2ج ه،1399 اإلســالمیة، للشــؤون األعلــى المجلــس القــاهرة، عضــیمة، الخــالق

 . 313ص ،1ج مالك، ابن ألفیة إلى المسالك اوضح. 345ص ،1ج عقیل، ابن

 . 54ص ،8ج المفصل، شرح یعیش، ابن )5(
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على رغبة النَّحویین في إقامة عنصر اإلسناد المختل بعد  الصامتة للفعل الثالثي، زیادة
بالفعل، إذ ) إنَّ (المبتدأ الذي صار منصوبًا عن طریق تشبیه (دخولها، وهو المسند إلیه 

  . ال یصلح اسمها لإلسناد ألنه منصوب
  :ومن القضایا التي رصدت الدِّراسة لها أمثلة حیة من الشواهد الشعریة  
  . اعمل إنَّ وأخواته -
 . عندما یكون ضمیرًا یدل علیه السیاق) إن(حذف اسم  -
  . عمل إنَّ مخففة -
  . االبتداء باسم إن النكرة -
  . كسر همزة إن وفتحها -
  : نَّ وأخواتهاإعمل 

ذهب النَّحویون العرب إلى أنَّ ما یجوز في المبتدأ والخبر، هو جائز في تركیـب   
ا وال یتقدم خبرها على اسمها ألنها من الحـروف إّن وأخواتها، فال یتقدم اسم إّن علیه

غیر المتصرفة، ویوجد فروق بینها وبین األفعال من ناحیة العمل، فقد انحطـت عـن 
قائمًا كان زیٌد وكـان قائمـًا زیـد وذلـك غیـر : درجة األفعال التي جاز فیها التقدیم نحو

قــــد توســــعوا فــــي جــــائز فــــي الحــــروف إالَّ إْن كــــان الخبــــر ظرفــــًا أو جــــار ومجــــرورًا ف
  . )1(الظروف وخصوها بذلك لكثرة االستعمال

وعنــد تقــدم الجــار والمجــرور فقــد ذهــب ســیبویه إلــى إلغــاء الجــار والمجــرور فــي   
وأخواتهــا ألنهمــا أصــل الخبــر مــع أنَّ تقــدیر الجــار والمجــرور مــن ناحیــة ) إنَّ (جملــة 

ثابـت وتعلیقهـا فــي هـذا الــنمط الّلغـوي یقـدر باإللغــاء، كمـا فــي إنَّ  لغویـة بالعمـل أمــر
عنـد القـول لـك زیـٌد دون  فكما ال یحسن السـكوت. زیدًا واقفٌ بك َزیدًا مأخوٌذ وٕانَّ لك 

  . )2(ذكر الوقوف فإنه ال یحسن في جملة إنَّ لَك زیدًا واقفٌ 
ــــة، وقــــد جــــاءت بعــــض األداءات ا   ــــذلك، فالّلغــــة بطبیعتهــــا خالّق لّلغویــــة موافقــــة ل

لـم یسـبق  ألحـد أن نطقهـا ویسـتطیع فهـم جمـلٍ  لم یسـبق یع المتكلم نطق جملٍ ویستط

                                                             
 .  63ص ،2ج والنظائر، األشباه السیوطي، )1(

 .133ص ،2ج الكتاب، سیبویه، )2(
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أن سمعها من قبل، فالنظریة النَّحویـة یجـب علیهـا أن تعـرف كیـف تنـتج الّلغـة جمـًال 
  . )1(ال حد لها من عناصر صوتیة محددة

  : ومن ناحیة نحویة فقد أشار سیبویه إلى قول الشاعر
ـــــــــال ـــــــــي ف ـــــــــإنَّ  فیهـــــــــا َتْلَحن   ِبُحَبهـــــــــا ف

 

ـــهُ  َجـــمٌّ  القلـــبِ  ُمصـــابُ  أخـــاكَ     )2(بالبُل
 

) إنَّ (على أنَّه خبر  والمجرور، ألنَّه رفَع مصاباً لغاء الجار إذ جاء الشاهد على إ  
مع إلغاء الجار والمجرور ألنه من صلة الخبر وتمامه وهذا التفسیر تفسیر تحلیلي وهو 
یهــدف إلــى إثبــات األفضــلیة النَّحویــة، ویمكــن أن تســتغني عــن هــذا التحلیــل بــالقول إنــه 

ق االســتعمال وهــو علــى هــذه یجــوز فــي الّلغــة الرفــع والنصــب انطالقــًا مــن أفضــلیة تحقــ
ـــى ـــورد : الّصـــورة مقـــیس عل ـــك(أو ) فیـــك(إنَّ زیـــدًا راغـــٌب وٕانَّ زیـــدًا مـــأخوٌذ دون أن ن ) ب

  . كحالها في االبتداء
نفعالي فـي السـیاق الّلغـوي لمـا تكلفـوا فـي إرهـاق القاعـدة ولو تنبه النُّحاة للدور اال  

ــة التــي تظهــر أنماطــًا كانــت متداولــة فــي البیئــة الّلغویــة، فقــد یكــون الشــاعر قــدَّم  النَّحوی
الجـــار والمجـــرور وهـــو صـــلة للخبـــر بـــدافع تعبیـــرّي تتـــأجج فیـــه عاطفـــة الشـــاعر لحبهـــا، 
فیــرفض لــوم الالئمــین مقــدمًا بــذلك صــلة الجــار والمجــرور المتعلقــة بــالخبر لیؤكــد عشــقه 

ود وحبه الذي كان سببًا في مرضه وحزنه، فالسبب أهم من النتیجـة فهـو العامـل فـي وجـ
  . اإلصابة

  :عندما یكون ضمیرًا یدل علیه الّسیاق) إن(حذف اسم 
ـــد ســـیبویه   ـــل رحمـــه اهللا أن " :إذ جـــاء عن ـــك زیـــد : یقولـــون ناســـاً أوروى الخلی إنَّ ب

  . )3("هذا على قوله إنه بك زید ماخوذ، وشبهه بما یجوز في الشعر: مأخوذ، فقال
  : قول ابن صریم الیشكري واستشهد سیبویه في

  
  

                                                             
 مصــر، المعــارف، دار ،1ط الحــدیث، والــدرس العربــي النحــو م،1988 الراجحــي، عبــده الراجحــي،) 1(

 .114ص

 .133ص ،2ج سیبویه، كتاب في الشاهد )2(

 .134ص ،2ج الكتاب، سیبویه، )3(
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ـــــــــــــا ویومـــــــــــــاً  ـــــــــــــمٍ  َبْوجـــــــــــــهٍ  ُتوافین   ُمَقسَّ
 

ــَلمْ  واِرقِ  إلــى تعطـو َظْبَیــةٌ  كـَأنْ     )1(السَّ
 

علــى الخبــر ِلكــأّن المخففــة واســمها محــذوف  )ظبیــة(الشــاهد فــي هــذا البیــت رفــع   
، أمـا الرفـع فقـد جـاء روایات منها الرفـع والنصـب والجـر )ظبیة(ي وجاء ف. )كأنه(تقدیره 

خبرهـا والجملـة االسـمیة خبـر كـأن واسـمها ضـمیر ) تعطو(مبتدأ وجملة ) ظبیة(على أّن 
ـا النصـب علــى إعمـال ) ظبیـة(محـذوف مـع احتمـال أن تكــون  مــع ) كـأنْ (خبـر لكــأن، أمَّ

ــــا الجــــّر علــــى أنَّ  زائــــدة بــــین الجــــار ) كــــأن(ففــــة فــــي المخ) أنْ (التخفیــــف للضــــرورة، أمَّ
تجـاوز القاعـدة  یثبـت عرابیـة هـو مـا، ولعـل تعـدد األوجـه اإل)2(والمجرور والتقـدیر كظبیـةً 

ثر تعمل هو نمط تداولي وتعبیـري، َفِلـَم ال یكـون للتـأالمس الّلغوي، وبما أنَّ النمط النَّحویة
 مقبولــة مــن الناحیــة التركیبیــة ترضــى اقعــًا اســتعمالیًا لتنــتج عنــه جمــلٌ فــي إكســابه و  دورٌ 

  . رغم وصفها بالخروج عنها الّلغةعنها قواعد 
وما یمكننا قوله هنا أیضًا هو أنَّ تفسیر هذا النمط االستعمالي علـى أنـه خاضـع   
یــة أمــر ال یخــصُّ مســتوى التركیــب الّلغــوي نفســه، بــل هــو محاولــة لتفســیر شــاهد للقواعد

اسـتعمالي تفسـیرًا یحقـق األفضـلیة القواعدیـة زیـادة علـى مـن تحقـق فیـه شـرط االســتعمال 
في بیئة استعمالیة حقیقیة، إذ ال نجـد هـذا وحیـدًا فـي تحقیـق األفضـلیة االسـتعمالیة، فقـد 

لة مـن مسـائله الخالفیـة فـي كتـاب اإلنصـاف، وأورد فیهـا عقد أبو البركـات األنبـاري مسـأ
المخففـة مـن الثقیلـة تعمـل مـع ) أنْ (عددًا آخر مـن الشـواهد التـي رأى النَّحویـون فیهـا أنَّ 

  : ، ومنها قول األعشى)3(تخفیفها

                                                             
 كمــا الیشـكري، ارقــم بـن كعـب أو الیشــكري أرقـم أو صـریم، بــن باعـث أو صـریم، بــن باغـث: قائلـه )1(

. 124 ،58 للنحـــاس، ســـیبویه أبیـــات شـــرح وینظـــر. 134ص ،2ج ســـیبویه، كتـــاب هـــوامش فـــي
 الحمیـــد، عبـــد محیـــي محمـــد: تحقیـــق الخـــالف، مســـائل فـــي اإلنصـــاف البركـــات، أبـــو واألنبـــاري،
 الصـــــدى، وبـــــل النـــــدى قطـــــر وشـــــرح/ 24 المســـــألة ،197ص ،1ج ت،.د الفكـــــر، دار بیـــــروت،

 .157ص

ــل شـــرح فــي المفضـــل. 135ص ،2ج الكتــاب، ســیبویه، )2(  شـــرح ،199ص ،)الحــروف بـــاب( الُمفصَّ
 .  83ص ،8ج یعیش، ابن المفصل،

 . 24 مسألة ،208 -195ص ،1ج الخالف، مسائل في اإلنصاف األنباري، )3(
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  َعِلُمــــوا قــــد الِهنــــدِ  َكُســــُیوفِ  ِفتیــــةٍ  فــــي
 

  )1(وینَتِعـــلُ  یحفـــى َمـــنْ  ُكـــلُّ  َهاِلـــكٌ  أنْ  
 

مــا بعــدها علــى نیــة  المخففــة وابتــداء) أن(لضــمیر مــن یــت حــذف االشــاهد فــي الب  
  . )2(إثبات الضمیر

فــي هــذا البیــت، ) أن(ومــن الناحیــة التركیبیــة، فــإن الــرأي الــذي یقــول، عــن اســم   
فـــي البیـــت الســـابق أمـــٌر یخـــصُّ القواعـــد النَّحویـــة، إذ ال دلیـــل علـــى وجـــود ) كـــأنْ (واســـم 

فضــلیة التــي تحــدثنا النُّحــاة الــذي یهــدف إلــى تحقیــق األإال رأي ) إْن وكــأنْ (الضــمیر فــي 
  . عنها

ففـي البیـت السـابق ُحـذف اســم كـأنَّ ورفـع خبرهـا، فــأثر جمالهـا أغنـى عـن ذكرهــا   
وى المشــبه والمشــبه بــه ولــم َیْعــُل المشــبه بــه المشــبه فــي صــفة الجمــال، بــل تســاوى فتســا

  . كالهما في ذلك الشبه فكل جزء في وجه المحبوبة نال جزءًا من ذلك الجمال
  : ومثله البیت القائل

ــــــــــــــــــــــــر ُمشــــــــــــــــــــــــرق ووجــــــــــــــــــــــــه   الَنْح
 

ـــــــــــــــــــــــــان ثَـــــــــــــــــــــــــْدَیاهُ  كـــــــــــــــــــــــــَأنْ     )3(ُحق
 

ثــدیاُه، فكــان ذلــك الغــزل تصــورًا  المخففــة ورفــع )كــأنْ (وقــد حــذف الشــاعر اســم    
عامـــًا أفضـــى إلـــى الخـــاص، وأصـــبحت النتیجـــة فـــي خبـــر كـــأْن تـــدلل علـــى وجـــود ذلـــك 

فـي هـذا الشـاهد كأنـه ثـدیاه ُحّقـاِن، علـى أنَّ الهـاء، هـي ) كأنْ (ولكن تقدیر اسم  .الجمال
لح اســمها المحــذوف أمــر یــدعو إلــى تفتیــت نظــم البیــت وال یحقــق إالَّ ابتــزاز الّلغــة لصــا

  . القاعدة

                                                             
  : بروایة ،133ص الكبیر، االعشى دیوان في البیت هذا ورد )1(
  َعِلُمـــــــوا قـــــــد الِهنـــــــدِ  َكُســـــــُیوفِ  ِفتیـــــــةٍ  فـــــــي

 

  الَحَیـــلُ  الِحیلـــةِ  ذي عـــن َیـــدَفعُ  لـــیس أنْ  
 

 .فیه شاهد فال الروایة، هذهِ  وعلى 

 المفضــل. 71ص مالــك، ابــن ألفیــة شــرح. 74ص ،3ج ،137ص ،2ج الكتــاب، ســیبویه،: ینظــر )2(
 . 71ص ،8ج یعیش، ابن المفصل، شرح. 178 -176ص المفصل، شرح في

 الكتـــاب محقــق هــارون الســالم عبــد فهووصــ. 135ص ،2ج الكتــاب، ســیبویه، كتــاب فــي الشــاهد )3(
. 124ص للنحــــاس، ســـیبویه أبیــــات وشـــرح. قائلهـــا یعــــرف ال التـــي الخمســـین األبیــــات مـــن بأنـــه

ـــل. 71ص مالـــك، ـــل، شـــرح فـــي المفضَّ . 158ص الصـــدى، وبـــل النـــدى قطـــر. 200ص الُمفصَّ
 . 82ص ،8ج یعیش، ابن المفصل، شرح
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وقد یجوز لنا أن نوسع القاعدة تاریخیًا بالقول إنَّ الّلغة كانت تقبـل فـي وقـت مـن   
ظـــاهرًا أو : تاریخهـــا مثـــل هـــذِه الطریقـــة ولكنهـــا تغیـــرت فـــي اتجـــاه ضـــرورة ذكـــر اســـمها

  . ضمیراً 
ـــــف عناصـــــرها الّصـــــوتیة    ـــــي ُمختل ـــــة عرضـــــة للتطـــــور ف فالّلغـــــة ظـــــاهرة اجتماعی

إلـــى  إلرادة األفـــراد بـــل یخضـــع فـــي ســـیره یـــة، هـــذا التطـــور لـــیس تابعـــاً والقواعدیــة والّدالل
قوانین جبریة، مطردة النتائج، وال یقـوى أحـٌد علـى وقـف عملهـا أو تغییـر مـا تُـؤدي إلیـه، 
أو الجمود على وضع خـاص، لـذلك كانـت مهمـة العـالم الّلغـوي هـي الوصـف والتسـجیل 

ن لغـوي معـین غوي، أما القیام بعرض قانو واستنباط القوانین الخاضعة لظاهرة التطور اللّ 
ه، فهو دور المعلم ال العالم الّلغـوي، فـالتطور الّلغـوي یمتـاز بقـوة والقول بصوابه أو خطئ

  . )1(قهریة ال شعوریة ال یعوقها عائق یستطیع وقف تیار التطور
  : ، وهو الفرزدق)2(لیل قد زعم بأنَّ هذا یشبه قول من قالوروى سیبویه بأنَّ الخ

ـــــــت ولـــــــو ـــــــاً  كن ـــــــي َعَرفـــــــتَ  ظبیِّ   قرابت
 

ـــــــنَّ   ـــــــاِفر عظـــــــیمُ  َزْنجـــــــيٌّ  ولِك   )3(المَش
 

رفــع خبــر لكــّن وحــذف اســمها  مــن وجهــة نظــر تحلیلیــة هــو والشــاهد فــي البیــت  
الضــمیر المضــمر، والنصــب أكثــر فــي كــالم العــرب، ولكّنــه أضــمر هــذا كمــا یضــمر مــا 

ذلـك   )"21: سـورة محمـد( معـروف  وقَـولٌ  طَاعـةٌ  : بنى على االبتـداء فـي قولـه عـز وجـل
الـذي أمعـن الفـرزدق فیـه  الّلغويإلیه متجاوزین عن السیاق  النُّحاةهو التفسیر الذي لجأ 

ذمــًا فرفــع زنجــيٌّ وحــذف اســمها المضــمر لتقلیــل شــأن المــذموم فتســاوى وجــه الشــبه بــین 
وسـع مـن أن إذ إنَّ الّلغـة أ. عـن المشـبه بـذلك فأغنى ذكـر المشـبه بـه المشبه والمشبه به

تحصــر ضــمن قواعــد نحویــة محــددة مغلقــة بــل للكلمــة تــأثیر انفعــالي قــادر علــى اختــراق 
عمــدون وبــذلك یتضــح أن النُّحــاة كــانوا ی. اســتعمالیةوتــداولها مــن ناحیــة  النَّحویــةالقواعــد 

بیــات میـــدانًا واســعًا لنظـــر النُّحــاة وتكلفهـــم، لـــذلك زاء األإإلــى التأویـــل والتعلیــل البعیـــدین 

                                                             
 .30ص التواب، عبد رمضان اللغوي، والتطور العامة لحن )1(

 .135ص ،2ج الكتاب، سیبویه، )2(

 أبیـات وشـرح. 135ص ،2ج سـیبویه، كتـاب فـي ینظر المطبوع، دیوانه في ولیس للفرزدق الشاهد )3(
 .82ص ،8ج یعیش، ابن المفصل، شرح. 124 580ص للنحاس، سیبویه،
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كانــت حفــاوة النُّحــاة بالشــعر لتخــریج مــا شــذ منــه أكثــر مــن حفــاوتهم بــه لالحتجــاج وبنــاء 
  . )1(القواعد

  : عمل إنَّ مخففة
وأخواتهـا وعملهـا فـي اسـم ) إنَّ (وهـي مسـألة تـرتبط بالحـدیث السـابق عـن تخفیـف   

وتذهب القاعدة النَّحویة إلى إبطـال عمـل . محذوف، والفرق بینهما أنه هنا غیر محذوف
جعلهــا عاملــة فــي نصــب اســمها ورفــع خبرهــا، إذ رأى ابــن ، وقــد جــاء مــن )2(إنَّ المخففــة
  . )3(امومن العرب من یعمله. امتخففان فیبطل عمله )أنَّ وٕانَّ (یعیش بأنَّ 

ــا ســیبویه فقــالَ    إنَّ عمــرًا : حــدثنا مــن نثــق بــه أنــه ســمع مــن العــرب مــن یقــول: أمَّ
بتخفیـف إن . )5(أَعمـالَهم  ربـك  لَيـوفِّينهم  لَّمـا  كُــال  وإِن : ، بقولـه تعـالى)4(لمنطلـِق، واستشـهد

  . )6(ونصب كلّ 
حكـام، بـأنَّ حـال إنَّ المخففـة كحالهـا وهـي مشـددة فـي جمیـع األ: "وقال أبو حیـان  

: مشـددة، تقـول هـامـل فـي الضـمیر إّال ضـرورة بخالفإّال في شيء واحد، وهـو أنَّهـا ال تع
  :ومن ذلك قول الشاعر. )7("قائمٌ  إنَّك قائٌم وال یجوز إْنكَ 

ــــــــــــــــــــــــر ُمشــــــــــــــــــــــــرق ووجــــــــــــــــــــــــه   الَنْح
 

ـــــــــــــــــــــــــان ثَـــــــــــــــــــــــــْدَیاهُ  كـــــــــــــــــــــــــَأنْ     )8(ُحق
 

                                                             
 . 41ص النُّحاة، عند الشعریة اللغة وفلفل، عبد محمد)1(

 البـــن مالـــك ابـــن ألفیـــة شـــرح. 390ص ،1ج عقیـــل، ابـــن شـــرح. 139ص ،2ج الكتـــاب، ســـیبویه، )2(
 ،153ص الّصدى، وبلَّ  الندى قطر شرح. 70ص الناظم،

 .71ص ،8ج المفصل، شرح یعیش، ابن )3(

 .140ص ،2ج ،سیبویه )4(

 .111 اآلیة هود، )5(

ــْبع القــراءات إعــراب )6(  الُمفّضــل. 70ص النــاظم، البــن مالــك ابــن ألفیــة وشــرح. 173ص وِعَلُلهــا، السَّ
 . 174ص المفصل، شرح في

 . 64ص ،2ج والنظائر، األشباه السیوطي، )7(

 المســــألة فــــي وتحلیلــــه تخریجــــه ســــبق وقــــد. 140ص ،2ج الكتــــاب، ســــیبویه، كتــــاب فــــي الشــــاهد )8(
 ،1ج مالـــك، ابـــن یـــةألف إلـــى المســـالك أوضـــح. 391ص ،1ج عقیـــل، ابـــن شـــرح وانظـــر الســـابقة،

 . 364ص
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والشاهد فیه إعمال كأْن المخففة بنصب اسمها ورفـع خبرهـا، وهنـا حـاول سـیبویه   
تفســیر ذلــك بــأنَّ إن المخففــة مــن الثقیلــة بمنزلــة الفعــل، فالفعــل إذا حــذف منــه شــيء لــم 

  . )1(قد ظلت عاملة حتى وٕان حذف منها) لم یك(ُیغیر عمله مستدًال على رأیه هذا بأنَّ 
 )إن(فالشـــاعر قـــد جعـــل  ،بعیـــد عـــن الواقـــع االســـتعماليوذلـــك التفســـیر النَّحـــوي   

حیـــث یتســـاوى وجـــه الشـــبه بـــین المشـــبه  ،المخففـــة عاملـــة بواقـــع ذلـــك التـــأثیر االنفعـــالي
  . وفقًا لقول النُّحاة ورأیهم في العمل والمشبه به فتعمل كأن المخففة

ویــل وتعــدد أتفســیرها بالت النُّحــاةة المتعــددة التــي حــاول الّلغویــألنمــاط ولعــل هــذه ا  
التــي تجــاوزت تلــك القواعــد  حة الّلغــةمــا هــي إال دلیــل علــى اتســاع مســا ،وجــوه اإلعــراب

ـــة علـــى تضـــمینه فـــي  النُّحـــاةطـــار الحصـــین الـــذي حـــرص إلالمغلقـــة فـــي ذلـــك ا النَّحوی
ة كما جاءت عنـد الّلغویللمتكلم بإبراز الكفایة  وفضاء یسمح اً آفاق لّلغةتفسیراتهم، بل إنَّ 

ز بین نوعین واعیة، فقد میَّ  غیر للغته معرفة الّلغةتشومسكي التي تتمثل في معرفة ابن 
   .)2(الّلغة بكیفیة استعمالالتي ترتبط  النَّحویةالكفایة  :من الكفایة

ا یعبــر عنــه مــن مواقــف انفعالیــة أثــره فــي الكفایــة وقــد یكــون للتــأثیر النصــي بمــ  
  . التداولیة

  : االبتداء باسم إن النكرة
على الجملة االسمیة فیكـون المبتـدأ اسـمها منصـوبًا وخبرهـا  إناألصل أن تدخل   

، فاإلسـناد فـي هـذه الجمـل یتعلـق بالتواصـل الـذي ال یتحقـق )3(مرفوعًا یمثله خبر المبتـدأ
إّال إذا كان الحدیث یتعلق بالمعرفة، أّما إذا كـان الحـدیث عـن نكـرة فقـد زالـت قیمـة ذلـك 

  . )4(الكالم

                                                             
 .140ص ،2ج الكتاب، سیبویه، )1(

 . 70ص تشومسكي، النحویة، البنى )2(

 كمالـــ ابـــن الفیـــة شـــرح. 149ص النـــدى، قطـــر شـــرح. 346ص ،140ص ،2ج الكتـــاب، ســیبویه، )3(
 . 63ص الناظم، البن

 ،177ص القدیمـــة، العربیـــة واللهجـــات الســـامیة اللغـــات ضـــوء فـــي العربـــي النحـــو یحیـــى، عبابنـــة، )4(
 . 177ص العربیة، اللغة لنحو مقارنة دراسة
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وأشــیر فــي هــذا الموقــف إلــى أن هــذه المســألة تتعلــق ببــاب العالقــات اإلســنادیة   
بتــداء الخبــر، وال تجیــز قواعــد الّلغــة االبّرمتــه، إذ إن األصــل فــي هــذا هــو بــاب المبتــدأ و 

  . بالنكرة إال بمسوغات ذكرنا بعضها سابقاً 
ــدأ قبــل وجــود العنصــر التحــویلي  فــة،فاألصــل أن یكــون اســم إن معر    كحــال المبت

قـد  الّلغـوي، إّال إن الواقـع النَّحویـةقاعدة الوخبرها نكرة توافقًا مع  أو إحدى أخواتها،) إنّ (
: وُینصب فیها اسم إن النكرة ومن ذلك قـول سـیبویه النُّحاةأوجد أنماطًا لغویة تثیر جدل 

أو بعیـد " إن زیدًا قریـب منـك: دت هذا أن تقولإن قریبًا منك زید، والوجه إذا أر : وتقول"
  .)1("منك ألنه اجتمع معرفٌة ونكرةٌ 

إال أّن الواقـــــــع  ،)2(االبتــــــداء بالمعرفـــــــة ال بـــــــالنكرة النَّحویـــــــةإذ تفــــــرض القاعـــــــدة   
ــأاالســتعمالي كــان قــد  معت عــن العــرب، واعتــرف درج بعــض الشــواهد الشــعریة التــي ُس

ًا علــى القاعــدة النَّحویــة وٕان أنهــا قــد فرضــت أداء كالمیــ مــن رغمعلــى الــ تهــاالنُّحــاة بعربی
   .خرج عنها

  : وقد استدعى سیبویه قول امرئ القیس
ــــــــــــــــــــَرةٌ  فاءً ِشــــــــــــــــــــ وٕانّ  ــــــــــــــــــــة َعْب   ُمْهراق

 

  )3(ُمَعـــّولِ  مـــن دارسٍ  َرْســـمٍ  عنـــد فهــل 
 

ـــر نكـــرة    ـــت نصـــب شـــفاء اســـمًا ألن مـــع تنكیرهـــا ألن الخب ـــي هـــذا البی فالشـــاهد ف
  . )4(مثلها

ــــذي ُســــمع عــــن العــــرب الّلغــــويداء هــــذا األ   وقلــــل النُّحــــاة مــــن قیمتــــه والتزامــــه  ال
ــان، قــد ال یعنــي ضــعف لغــة . باألفضــلیة ووصــفوه بالضــرورة الشــعریة فــي بعــض األحی

الشاعر، أو عدم امتالكه أدوات فن الشعر، بقدر ما تعبر عن مظهر من مظاهر القلق 
فمتــى : "ة االنفعالیــة للشــعر، كمــا جــاء عنــد ابــن جنــي فــي قولــهعــیالمنســجم والطبالّلغــوي 

                                                             
 . 142ص ،2ج الكتاب، سیبویه، )1(

 ابــن الفیــة إلــى المســالك أوضــح. 215ص ،1ج عقیــل، ابــن شــرح. 48ص ،1ج الكتــاب، ســیبویه، )2(
 . 202ص ،1ج مالك،

ـــا: تحقیـــق القـــیس، امـــرئ دیـــوان القـــیس، امـــرؤ الكنـــدي، )3(  دار البـــاني، وفـــاء بمـــؤازرة الفـــاخوري، حّن
 . شفائي بروایة ،27ص ،1989 ه،1409 ،1ط بیروت، الجیل،

 . 142ص ،2ج سیبویه، الكتاب  )4(
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رأیت الشاعر قد ارتكب مثل هذه الضرورات على قبحهـا، وانخـراق األصـول بهـا، فـاعلم 
أن ذلك على ما جشمه، وٕان دلَّ من وجه على َجْوِره وتعسُّـِفه فإنـه مـن وجـه آخـر مـؤذن 

ل على ضعف لغته، وال قصوره عن اختیـار الوجـه بصیاله، وتخطمه، ولیس بقاطع الدلی
  .)1("الناطق بفصاحته

، سـیطرت علیـه عناصـر الّلغـةاسـتعمالیًا فـي  هـذا األداء الّلغـوي واقعـاً  وقد أصبح       
كلم، إذ أجاز الشاعر لنفسه نصـب اسـم إن النكـرة فـي سـیاق انفعـالي قائمة في ذهن المت

یصف فیه سالحه فما الدموع إال دواٌء قلیل الشأن یخفف من لوعة الشوق والحـزن علـى 
  .تقلیل من دوره في الشفاء من لوعتهلفراق المحبوبة، وما كان التنكیر إّال ل

  : كسر همزة إن وفتحها
ع كســر همــزة إن وجوبــًا ومنهــا فــي ابتــداء الكــالم قــجــاءت كتــب النَّحــو غنیــة بموا  

والوقـوع فـي أول الصـلة وأول الجملـة الحالیـة وقبـل الـالم المعلقـة وأن تقـع محكیـة بـالقول 
  . )2(وجوابًا للقسم وخبرًا عن اسم عین ومواقع أخرى

بعــد إذا الفجائیـة، وبعــد الفـاء الجزائیــة، : ر والفــتح فـي ثالثــة مواضـعویجـوز الكسـ  
  . )3(وٕاذا وقعت خبرًا عن قول وخبرها قولٌ 

كسـرت فیهـا همـزة إنَّ وجـاز وقد تنبه سیبویه لوجود بعض الشواهد الشعریة التـي   
ّنه ُمنطلٌق؛ وقد لجأ سیبویه إلى التاویل فعنـد فتحـة أما إنَّه ذاهٌب، وأما أ: كما فيفتحها، 

أال إنـه : وأمـا كسـر الهمـزة فكأنمـا قـال ،الهمزة فإّنـه یجعـل كالمـه كقولـك حقـًا أّنـه منطلـقٌ 
  .)4(ذاهب

ـــل    ـــل والتحلی ـــذهني كـــان وســـیلة اتبعهـــا النَّحـــو فالتأوی لتفســـیر الشـــواهد  النُّحـــاةي ال
  : ة كقول ساعدة بن ُجؤبةالواقعی

                                                             
ــــي محمــــد: تحقیــــق الخصــــائص، عثمــــان، الفــــتح أبــــو جنــــي، ابــــن )1(  -الهــــدى دار ،2ط النجــــار، عل

 . 293ص ،2ج بیروت،

 . 63 ،2ج والنظائر، األشباه السیوطي،/ 3ج ،122 ،119 الكتاب، سیبویه، )2(

 . 64ص ،2ج والنظائر، األشباه السیوطي، )3(

 . 122 ،3ج الكتاب، سیبویه، )4(
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  وأّنهــــــــا الَقــــــــذالِ  َشــــــــْیبِ  علــــــــى أْتــــــــهرَ 
 

ــــــــــــــعُ     )1(وتیــــــــــــــئمُ  مــــــــــــــرَّةً  َبْعــــــــــــــالً  ُتواِق
 

  . أنَّه سمع البیت من أهله هكذا: وزعم أبو الخّطاب
  . )2(سرت على القطع لجاز ذلكوالشاهد فیه فتح أن حمًال على رأته، ولو ك  
عـن داللـة الـنص، فقـد یكـون الشـاعر  النُّحـاةهذه التفسیرات الذهنیـة التـي أبعـدت   

الذي أوجب علیه فتحهـا فتغیـر حـال المـرأة وعـدم  الّلغويثرًا بذلك السیاق أفتح همزة إنَّ ت
  .ثباته كان دافعًا لفتح همزة إنَّ 

  : افیة للجنسال الن
التــي تعمــل فیمــا بعــدها فتنصــبه بغیــر تنــوین، فهــي إذا نصــبت مــا بعــدها  الهــي   

التبرئـة، فهـي  ، والنحـاس ال)4(وسمَّاها المبرد بالنافیـة. )3(عملت كما تعمل إنَّ فیما بعدها
  . )5(برئ اسمها وتنزهه عن الخبر الواقع بعدهات

النافیــــة متداولـــة فــــي البیئــــات  )ال(ـ وجـــاء فــــي الشـــعر قضــــایا متعـــددة خاصــــة بـــ  
، فعند سـیبویه النَّحویةها تفسیرًا ذهنیًا یتناسب مع القاعدة تفسیر  النُّحاةاالستعمالیة حاول 

أن تحذف في ال ُمْسِلَمى لك قیاسًا على ما حذف منه الالم فكان مضافًا إلى اسم وكـان 
  . )6(ال أباك: في معناه، إذا ثبت بعده الالم، وذلك قولك

ـــــــماخٌ  مـــــــاتَ  وقـــــــد دٌ  ومـــــــاتَ  َش ـــــــَزرِّ   ُم
 

ـــــــــــــــریم وَأيُّ   ـــــــــــــــاكَ  ال َك   )7(ُیمتَّـــــــــــــــع أَب
 

                                                             
 .171ص للنحاس، سیبویه، أبیات وشرح. 122ص ،3ج سیبویه، كتاب في الشاهد )1(

 . 123ص ،3ج الكتاب، سیبویه، )2(

 .393ص ،1ج عقیل، ابن شرح. 274ص ،2ج الكتاب، سیبویه، )3(

 . 357ص ،4ج المقتضب، المبرد، )4(

 بیـروت،، العلمیـة، الكتـب دار القـرآن، إعـراب ،)هــ338( إسـماعیل بـن محمـد جعفـر، أبو النحاس، )5(
 .128ص ،1ج م،1425 – م2004

 . 278ص ،2ج الكتاب، سیبویه، )6(

 كـــارین: تحقیــق الــدرامي، مســـكین دیــوان ،)م708 -ه89ت( مســكین، عـــامر بــن ربیعــة الــدرامي، )7(
 الـــدیوان فـــي البیــت وجـــاء ،37ص لبنــان، بیـــروت، ،2000 ،1ط بیــروت، صـــادر، دار -صــادر
   بروایة

  ُیخلدُ  لك أبا ال كریم وأيُّ            ُمْزَردٌ  وماتَ  شمَّاخ مات وقد       
 .   البیت في شاهد ال ذلك وعلى
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فقـد حـذفت الــالم بـین المضــاف والمضـاف إلیـه لداللــة علـى عمــوم حكـم المــوت،   
فالموت لیس خاصًا بشـخص بعینـه فحـذف الـالم نقـل الحكـم مـن الخـاص إلـى العـام فـي 

  . سیاق انفعالي
عــن لغــة الكــالم العــادي، فالّلغــة الشــعریة لغــة انفعالیــة یكثــر فیهــا خــروج الشــاعر   

ولو على المستوى النَّحوي، وقد تنفـذ الّلغـة االنفعالیـة فـي الّلغـة النَّحویـة، وتسـطو علیهـا، 
  . )1(وتفككها، لذلك یمكن عدم استقرار النَّحو بفعل هذه االنفعالیة

على الخصـوص، إذ جـاء فـي  النافیة للجنس تدل على العموم ال الوبذلك تكون   
ال (قرئـت  "ذلـولَ "، أنَّ ))2الْحـرث  تَسقي والَ األَرض تُثري ذَلُولٌ الَّ بقَرة إِنَّها يقُولُ إِنَّه قَالَ : قوله تعالى

بــالفتح مــن غیــر تنــوین، علــى أّنهــا تــدل علــى نفــي العــام، ورأى آخــرون أن ذلــك ) ذلــولَ 
  )3(. بعید، ألنه ال یرید نفي العموم، وٕانما یرید نفي واحدة

وقد نجد ما یدل في اآلیة الكریمة أنَّ البقرة لم تـذلل للركـوب، ولـم تسـق االرض،   
بــل انحصــر عملهــا بحراثــة األرض وٕاثارتهــا، وبــذلك یــرجح رأي مــن رأى بإجــازة النصــب 

وهنـا كـان خـروج . شـذوذ القاعـدة لذلول على أنها اسم ال النافیة للجنس، على الـرغم مـن
  . ام سببًا في نصب ذلولالنافیة من الخاص إلى الع ال

 وفیما یخصُّ االسم المعطوف على اسم ال النافیة فإنَّه یرفع على موضـع اسـم ال  
  . مبتدأ ویجوز حمل الصفة على موضعها فترفع النافیة في الجنس على أن أصل االسم

  )4(:وقال ذي الرُّمة

                                                             
 .36ص النُّحاة، عند الشعریة اللغة )1(

 .71 اآلیة البقرة، )2(

 الســید محمــد تحقیــق الشــواذ، القــراءات إعــراب ،)م1996( حســین بــن عبــداهللا البقــاء أبــو العكبــري، )3(
 .60ص ،1ج لبنان، بیروت، الكتب، عالم عزوز،

 حــاتم، بــن أحمــد صــرن أبــي اإلمــام شــرح ،)ه117ت( العــدوي عقبــة بــن غــیالن الرمــة، ذي دیــوان )4(
 حققـــــه ،1619ص م،1982 -ه1402 ،2ط م،1972 -ه 1392العبـــــاس، أبـــــي اإلمـــــام روایــــة
 الــدیوان فــي البیــت وجــاء ،1ط لبنــان، بیــروت، اإلیمــان، مؤسســة ،3ج صــالح، أبــو القــدوس عبــد

 ب،الكتــا ســیبویه، الشـاهد، بموضــع تخــل ال روایـة وهــي" ُقرْبَهــا ِعـدَّ  ال واألرام العــینُ  ســوى" بروایـة
 . 346ص األدب، جوهر معدن من الذهب عین تحصیل الشنتمري، األعلم. 91ص ،2ج
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ـــــــدها ِعـــــــدّ  ال واآلَرام العـــــــین بهـــــــا   عن
 

ـــــــــلُ و  المَغـــــــــاراتُ  إال َكـــــــــَرعٌ  وال  ْب   )1(الرَّ
 

ـــل إظهـــارًا للشـــكوى وســـوء الحـــال، فأدخـــل الشـــاعر    ب ـــیاق الّلغـــوي الرَّ ـــع الّس إذا رَف
المعطوف في حكم المعطـوف علیـه، وبـذلك قَّـل وجـود عوامـل انبعـاث الحیـاة فنفـى حكـم 

  .الوجود عن اسم ال واالسم المعطوف علیه
  : وأما عن قول شاعر من بني مذحج

ـــــــــــغارُ  لَعْمـــــــــــُرُكم هـــــــــــذا   بعینـــــــــــهِ  الصَّ
 

  )2(أبُ  وال َذاك كـــــــــــــــــــــــــــــــــانَ  إنْ  ُأمَّ  ال 
 

وهــو مرفــوع علــى اســم ال المفتــوح والمرفــوع فــي األصــل علــى  "أب"وقــد عطــف   
االبتداء، وأشار سیبویه إلى أنه یجوز أیضًا حمـل الكـالم علـى إعمـال ال فنقـول وال أب، 

للواقـــع  اً تكلفـــه النحـــاه فـــي تخـــریجهم لهـــذه القواعـــد مـــا كـــان إّال إرهاقـــ هـــذا التكلـــف الـــذي
االستعمالي الذي سمح ألبنـاء الّلغـة التعامـل مـع المـادة المنطوقـة التـي جعلـت مـن الّلغـة 

  . أكثر إشراكًا واحتواًء لألنماط الّلغویة المتعددة
ن أفــواه العــرب؛ ألّن المســتقاة مــثنــاء تعاملــه مــع المــادة الّلغویــة وقــد نبَّــه ســیبویه أ  

األنماط الّلغویة التي ُتفسر حسب التأثیر النصي ال تسـتند إلـى قواعـد وأنظمـة یمكـن لهـا 
جانـــب الّلغـــوي یقـــوم علـــى العنصـــر أن تحكـــم أفكارهـــا وتقیـــدها بقـــوانین لـــذلك نـــرى أّن ال

م التقــدیر والتقــدیالحــذف و وهــذا مــا دعــاهم إلــى اللجــوء إلــى قــوانین . نفعــالي فــي الّلغــةاال
  . والتأخیر

  
  
  

                                                             
 وقــد ،54ص للنحــاس، ســیبویه، أبیــات وشــرح. 292ص ،2ج الكتــاب، ســیبویه، كتــاب فــي ینظــر  )1(

  : جریر قال كما: بروایة النحاس عند البیت جاء
ـــــــــــــــــــغارُ  وجـــــــــــــــــــدِّكم هـــــــــــــــــــذا   بعینـــــــــــــــــــهِ  الصَّ

 

  أبُ  وال َذاك كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانَ  إنْ  ُأمَّ  ال 
 

 شـرح. الشـاهد بموضـع تخـل ال والروایـة". جریـر دیـوان فـي نجـده لـم ،...مـذحج مـن لرجل والشاهد* "
 األعلــــــم. 14ص ،2ج مالــــــك، ابــــــن ألفیــــــة إلــــــى المســــــالك أوضــــــح. 104ص ،1ج عقیــــــل، ابــــــن

 . 347ص األدب، جوهر معدن من ذهبال عین تحصیل الشنتمري،

 .292ص ،2ج الكتاب، سیبویه، )2(
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  الفصل الثاني
  فصل المنصوبات

  
  :قسَّم النحویون المنصوبات إلى ثالثة أقسام

  المفاعیل: أوالً 
المفعول به، والمفعول المطلق، والمفعول : وتشمل خمسة أبواب من المفاعیل هي

  .ظرف المكان وظرف الزَّمان: ألجله، والمفعول معه، والمفعول فیه بنوعیه
  :على المفعول به في اللفظ المحمول: ثانیاً 

هي أبواب جمع بینها رأي النُّحاة في تأویلها على معنى المفعولیة، فالفتحة 
العالمة الشكلیة اإلعرابیة الخاصة بمعنى المفعولیة، كما كانت الضمة علم الفاعلیة، 

د ورأى إبراهیم مصطفى بأنَّ الفتحة لم تكن إّال حركة مستحبًة عن. والكسرة علم اإلضافة
نطقوا بها في هذه األداءات اللغویة، ومعظم هذه األنماط اللغویة لذلك  ،)1(العرب لخفتها

مّثلت أداءات إفصاحیة انفعالیة، كان للتأثیر النّصي الّسیاقي دوٌر في خروجها عن 
على المفعول به في اللفظ  القاعدة الّنحویة في ُعرف النُّحاة، فالمنصوبات في المحمول

االختصاص واإلغراء والتحذیر : وجاءت هذه األبواب تشمل. ال یربط بینها رابٌط دالليٌّ 
  .والنداء والترخیم والّندبة

باب الحال وباب : ویحوي بابیین نحویین هما: المشبه بالمفعول في اللفظ: ثالثاً 
  .التمییز

  
  المفاعیل 1.2

  المفعول به 1.1.2
إلى المعنى االصطالحي، منذ بدایات الدراسات الّنحویة، ) المفعول(یعود لفظ 

فالمفعول به هو ما وقع علیه فعل الفاعل بغیر وساطة حرف الجرِّ أو بها، وهذا 

                                                             
 . 78ص النحو، إحیاء مصطفى، إبراهیم )1(
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التعریف یفرق بین الفعل الالزم الذي یكتفي بفاعله، وبین الفعل المتعدي الذي یأخذ 
  .)1(وقوع فعل الفاعل على المفعول به مفعوًال به، فالمعنى الداللي للمفعول به یقتضي

ویكون بذلك دلیًال على المفعولیة، أمَّا إذا ُحذف الفاعل، فتصبح الجملة مبنیة 
مخالفة  أنَّه ُسمع عن العرب أنماطٌ من دائرة النصب، إال للمجهول، ویخرج المفعول به 

التي ینصب ) الفتحة(لقاعدة المفعول به الذي حقه النَّصب بناًء على العالمة الشكلیة 
بها، فقد جاء المفعول به مرفوعًا والفاعل منصوبًا، وبذلك یكون النُّحاة قد اعتمدوا 

ة دون اللجوء للناحیة الشكلیة المتمثلة الناحیة المعنویة، فالمعنى یكون عالمة جوهری
: ، كقول العرب)2(اللبس بین الفاعل والمفعول به نَ مِ أُ  إذا في الفتحة، وأجاز النُّحاة ذلك

خرَق الثوُب المسماَر، وكسَر الزجاُج الحجَر، إذ ُألغي دور العالمة اإلعرابیة، واعتمد 
  :)3(رینة الداللة للتمییز بین الفاعل والمفعول به، ومثل ذلك قول األخطلالنُّحاة ق

 َهَجرُ  مْ ِتهِ َسْوءآ َبَلغتْ  وْ َأ انُ َنْجرَ   تْ َبَلغَ  قدْ  نَ اُجوْ َهدَّ  الَقنافذ ِمْثلُ 

  
  
  

                                                             
 ،1ج المفصل، شرح یعیش، ابن ،156ص ،2ج مالك، بن ألفیة إلى المسالك أوضح هشام، ابن )1(

  .7ص ،3ج الهوامع، همع السیوطي، ،124ص
 

 . 535ص ،1ج عقیل، ابن شرح عقیل، ابن )2(

 الكتــب دار بیـروت، ناصـرالدین، محمـد مهـدي تحریـر غــوث، بـن غیـاث مالـك أبـو. األخطـل دیـوان )3(
  : بروایة 110ص م،1986 العلمیة،

 غتْ لَ بَ  دْ قَ  ونْ دَّاجُ هَ  یاراتِ العَ  على

 هَجرُ  همسوءاتِ  تَحّدثْ  أو رانجْ نَ  

ُ◌كري طبعة التغلبي، غوث بن غیاث مالك أبي األخطل شعر وانظر  جعفر أبي عن روایته السُّ
 سوریا، دمشق، لبنان، بیروت، المعاصر، الفكر دار قباوة، الدین فخر: ت حبیب، بن محمد

 .الشاهد بموضع تخل ال والروایة الدیوان، روایة بنفس ،154ص م،1996 ،4ط
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 نصب البیت في فالشاهد ،)1(العرب النُّحاة عند علیه ُیقاس ال الشاهد وهذا
 قدو  ،)2(اللبس وعدم المعنى فهم وأجاز ،به مفعول وهي هجر ورفع فاعل وهي سوءاتهم

 خرقاً  تعد التي الشواهد هذه مثل مع للتعامل والتأویالت التفسیرات إیجاد ،النُّحاة حاول
 فاعل،ال حركة به المفعول وحمل به، المفعول حركة الفاعل َحَمل إذ ،الّنحویة للقاعدة
 فیه أمعن الذي اإلفصاحي االنفعالي للموضع یكون وقد اإلعراب، عن النظر بغض

 یلتزم لم إذ سیاقیًا، تفسیراً  الشاهد هذا تفسیر في سبباً  لهم وهجاءً  عدائهأل ذماً  الشاعر
 العنف تجاوز فقد الّنحویة القواعد هتفرض الذي الصارم القواعدي القید بذلك الشاعر
 ابن فهذا المفعول، ورفع الفاعل فیه نصبَ  لغویًا، عنفاً  أعدائه على للشَّاعر النفسي

روسِ  الَحربَ  َوَوارد لجام، بال الَجْموح ُمجري مثل الشاعر مثلَ  بأنَّ " یرى جني  الضَّ
 وال العرب عن ُیسمع مما اللغویة األداءات هذه مثل فغدت ،)3("احتشام غیر من حاسراً 
 إلى النَّظر ویمكننا اللُّغة، أولیة عناصر من عنصر وكأنَّه عنه وُیتحدث علیه، یقاس
 السعة وهذهِ  للغة، التركیبیة السعة طبیعة إلى وٕاشارات أدلة أنَّها على الشواهد هذهِ  مثل
 هذه تصبح إذ التقعید، عملیة تمام بعدم للغة المقبول األداء من وتختفي تندثر التي

 الفاعل فرفعوا بها، نطقوا العرب أنَّ  مع عنها، الناس فیبتعد للقاعدة وقاتخر  األداءات
  :)4(الشاعر قول في كما به والمفعول

 لَمُشومُ  َعْقَعقاً  َصادَ  َمنْ  ِإنَّ 

 َوُبومُ  َعْقَعَقانِ  َصادَ  َمنْ  َكْیفَ 
                                                             

 /8ص ،3ج الهوامع، همع والسیوطي،/ 535ص ،1ج عقیل، ابن شرح عقیل، ابن في الشاهد )1(
 لبنان، روت،بی ة،العلمی الكتب دار العربیة، شواهد في المفصل المعجم بدیع، إمیل یعقوب،

 بكر أبي بن عبدالرحمن الّدین جالل اإلمام والسیوطي، ،236ص ،3ج م،1996 ،1ط
 محمد وتعلیقات تصحیحات الحیاة، مكتبة دار منشورات المغني، شواهد شرح ،)ه911ت(

 .972ص ،2ج لبنان، بیروت، الشنقیطي، التالمیذ ابن محمود

 .535ص ،1ج عقیل، ابن شرح عقیل، ابن )2(

 .394ص ،2ج الخصائص، جني، ابن )3(

/ 8ص ،3ج الهوامع، همع والسیوطي،/ تشبه دون ،535ص ،1ج عقیل، ابن شرح في الشاهد )4(
 ،2ج المغني، شواهد شرح والسیوطي، ،201ص ،7ج العربیة، شواهد في المفصل والمعجم

 .976ص
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 تفرضه ما واألصل البیت، في مرفوعین به والمفعول الفاعل مجيء فالشاهد
 الشاهد هذا ولكن به، المفعول وینصب الفاعل یرفع بأن الّنحویة، التعلیمیة القاعدة
  .خطأ أو لصوابٍ  الشاعر فیه یلتفت لم سیاق في اللُّغة ابن عن صدر
 العرب ومن الفاعل، مع به المفعول فرفع مشاعره، مثلت فردیةٍ  ذاتیةٍ  وفق یتحدث ولعله
  :)1(الشاعر كقول به المفعول مع الفاعل نصب من

 الَقَدَما ِمْنهُ  الَحیَّاتِ  َساَلمَ  َقدْ 

 لشَّْجَعَماا َوالشَُّجاعَ  األْفُعَوانَ 

 منه الحیاتُ  سالم: یكون أن واألصل اللبس، وعدم المعنى لفهم ذلك النُّحاة وأباح
 استقرار عدم إلى تشیر ال الشواهد هذهِ  ومثل نصبها، ولیس الحیاتُ  برفع القدما،
 به والمفعول یرفع الفاعل بأنَّ  یعرفون الذین والشعراء العرب أذهان في العربیة الحركة
  .ُینصب

 في االستعمالیة األداءات من كبیرة منظومة یمتلك الحال واقع في شاعروال
 ینطق أن یرید حینما إلیها یحتكم إنَّه إذ التواصلیة، العملیة بها تتم األداءات فهذه ذهنه،
 من له اللُّغة أتاحته ما وفق جاء إیاها خرقه أنَّ  یعلم وهو القاعدة خرق وقد بكالمه
 عاجزة المكتشفة اللُّغة قواعد كانت وٕان حتى الشعر بلغة ،واألداء التصرف في الحریة

 به المفعول تأخیر الّنحویة القاعدة في واألصل المساحة، بتلك الكاملة اإلحاطة عن
 اإلعراب َخِفي وٕاذا باآلخر، أحدهما التباس خیف إذا وذلك ورتبًة، لفظاً  الفاعل عن

  .)2("عیسى موسى َضَربَ : "نحو ه،ب المفعول من الفاعل تبین قرینة توجد ولم فیهما،
                                                             

 ،1ج الكتاب، وسیبویه،/ نسبه دون ،535ص ،1ج عقیل، ابن شرح عقیل، ابن في الرجز )1(
 األدب، جوهر معدن من الذهب عین تحصیل الشنتمري، عبس، يبن عبد إلى ونسبه ،287ص
 همع السیوطي،/ عبس بني عبد أو العبسي مساور أو العجاج إلى الرجز وینسب ،194ص

 السیرافي ونسبه ،138ص ،1ج للسیرافي، سیبویه أبیات شرح السیرافي،/ 8ص ،3ج الهوامع،
  : بروایة الّدبیريّ  إلى
 الَقَدما منه الَحیَّاتِ  ساَلمَ  قد  َصَمما همن اُألْذَنْینِ  في َتْحِسبُ 

 عْرِزما زحوَفاً  َقْرَنْینِ  وذاتَ   الشَّْجَعما والشُّجاعَ  األُْفُعوانَ 

 .973ص ،2ج المغني، شواهد شرح والسیوطي، ،الشاهد بموضع تخل ال والروایة

 .487ص ،1ج عقیل، ابن شرح عقیل، ابن )2(
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 محصوراً  به المفعول جاء إذا ومنها، حاالت في وجوباً  به المفعول یتقدم وقد
 على جوازاً  به المفعول فیها یتقدم مواضع وهناك" َزْیدٌ  َعْمراً  إالَّ  َضَربَ  ما: "كقولك بإالَّ 

 ،)30(اآلیة األعراف،" الضاللة علیهم حقَّ  وفریقاً  َهَدى فریقاً : "تعالى قوله ومنها الفاعل
  .)1(جوازاً  فریقاً  به المفعول تقدم وهنا

 اختیاریاً  أو إجباریاً  إما متقدماً  به المفعول فیها یأتي لغویة شواهد العربیة وفي
  :)2(األرقط ُحمید قول ومنه الفاعل على

ِسِهمْ مُ  َعاِلي َوالنََّوى َفَأْصَبُحوا  اْلَمَساِكینُ  ُیْلِقي النََّوى ُكلَّ  َوَلْیَس    َعرَّ

 ولیس: (هو األصلي الترتیب وكأنَّ  ُتلقي، للفعل) ُكلَّ ( به المفعول تقدم والشَّاهد
 الفعلیة الجملة أصل بأنَّ  تبّین النحوي الدرس بدایة فمنذ ،)النَّوى كلَّ  تلقي المساكینُ 

 العالقة تفرض التي هي العربیة فالجملة به، فعولوم وفاعل فعل: المتعدي الفعل ذات
 أصل في الفاعل یتصدرها التي الجملة في المؤخر به والمفعول المتقدم الفاعل بین

 الجملة رتبة ألنَّ  كافیة؛ غیر المكونات هذه ولكنَّ  اللغوي، التحلیل لمستویات وفقاً  الرتبة
وتیة والصرفیة ركیبیةالت: المستویات جمیع إلى تحتكم العربیة اللُّغة في  التي ،)3(والصَّ

" النوى ُكلَّ  ُتلقي المساكینُ  ولیس" نعد أن یمكننا لهذا للرتبة، الفعَّال الضابط هي بدورها
 من مجموعة أبناَءها منحت لُّغةال نَّ أ إالَّ  هنا، الفعلیة للجملة التولیدي األصل هو

 الذي به المفعول سیما وال التولیدي شكلها من الجملة بتغییر سمحت التي الخیارات
 الّصور بین توصل التي التحویل لقوانین خاضع أمر وهو والتأخیر، التقدیم فیه یجوز

 أو اً إجباری به المفعول موقع تغیر فإذا المسموعة، المادیة والصور األصلیة الذهنیة
 أشار وقد التحویلي، إلى التولیدي األصل من الجملة تحول یعني هذا فإنَّ  اختیاریًا،

 األكثر القواعد واعتماد مالئمة، تقییم بأسالیب القواعد تقییم ضرورة إلى تشومسكي
 على القادرة القواعد هي التحویلیة القواعد أنَّ  یؤكد ثم اللغویة، بالمعطیات إحاطة

                                                             
 .50،ص2ج القرآن، إعراب النحاس، ابن )1(

 ألفیة وشرح/ 70ص للنحاس، سیبویه أبیات وشرح/ 70ص ،1ج الكتاب، سیبویه، في الشاهد )2(
 شرح یعیش، ابن/ 284ص ،1ج عقیل، ابن شرح عقیل، ابن/ 56ص الناظم، البن مالك ابن

 .122ص ،1ج للسیرافي، سیبویه أبیات شرح والسیرافي،/ 104ص ،7ج المفصل،

 .104ص اإلسكندریة، الوفاء، دار ،1ط بالمنطق، اللغة عالقة ،"ت.د" صالح حسن صالح، )3(
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 التولیدیة القواعد تتخذه الذي الشكل هذا وما. )1(معطیاتها سیروتف اللُّغة وصف
 ُجملة فبنیة الجملة، داخل تولیدیة بقدرات القواعد تنظیم على قائم شكل إالَّ  التحویلیة

 العناصر هذه مع التعامل على القادرة هي متین قاعدي لنظام تحتكم التي النَّواة
: قوله في وذلك التحویلیون قصده الذي المعنى لهذا تنبَّه سیبویه یكون وقد مجتمعة،

: قولك وذلك األول، في جرى كما اللفظ ىجر  الفاعل وأخَّرت المفعول قدَّمت فإن"
 لتشغ أن ترد ولم ُمقدمًا، به أردت ما مؤخراً  به أردت إنما ألنك اهللا، عبدُ  زیداً  ضرب
 مقدمًا، فیه یكون أن اللفظ حد كان ثم فمن اللفظ، في مؤخراً  كان وٕان منه، بأول الفعل
 وٕان نى،أع ببیانه وهم لهم، أهم بیانه الذي ُیقدمون إنَّما كأنَّهم كثیر، جید عربي وهو
 یبقى فإنه مؤخرًا، أم مقدماً  به المفعول جاء فسواء ،)2("ویعینانهم یهمانهم جمیعاً  كانا

 بأنه التقدیم سیبویه وصف وقد االستعمالي، التداول في مشهوران وهما به، مفعوالً 
 دافعاً  األهمیة جاءت بینما الفاعل، تقدم العرب عند شهرة األكثر فالترتیب جید، عربي
  .التقدیم لهذا

 كما السَّامیة، اللغات في به المفعول ظهر فقد التاریخي، التفسیر ناحیة من وأمَّا
 یقع أن بدَّ  فال لغة، أيّ  تقتضیها التي الضرورات من ألنَّه الفصحى، العربیة في ظهر
 معانٍ  من فیه ما على زیادة اللُّغة أركان من ركن فهو به، المفعول على الفاعل فعل

 على المحمولة البائدة العربیة واللهجات الُفصحى العربیة في جاء فقد لذلك نحویة،
: أي hrdws<dlhm الثمودیة العربیة في ُذكر ما نحو وذلك السَّامیة، واللغات ةالعربی

  .)3( )ُلهیم( مفعوله) ساعد( المتعدي األمر فعل أخذ إذ ،)ُلهیم( ساعد رضوان یا
، حرف وساطة دون  أي šqy rt > a tnmy: جاء تیةاألوغاری السَّامیة اللُّغة وفي الجرِّ

  .بالفتحة منصوباً  ،rt<a به المفعول جاء وهنا ،)4(رائباً  لبناً  سقاهم

                                                             
 .108ص اللغة، وتعلم األلسنیة النظریة في مباحث میشال، زكریا )1(

 .34ص ،1ج الكتاب، سیبویه، )2(

 .صنم اسم رضوان ،182ص السامیة، اللغات تاریخ ولفنسون، )3(

  .143 م،1992 دمشق، جامعة منشورات األوغاریتیة، اللغة قواعد إلیاس، بیطار، )4(
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 تعرضت فكما) والتأخیر التقدیم( الرتبة حیث من به المفعول یخص فیما وأمَّا
) به مفعول+فاعل+فعل( النُّحاة أورده الذي الترتیب حیث من یةالعرب في الجملة

 ففي السَّامیة، اللغات سائر في ذلك جاء ُمتاحة، تركیبیة وتحویالت كثیرة الختراقات
 bt krt: عبارة نحو المطلق والمفعول والفاعل الفعل على به المفعول تقدَّم األوغاریتیة

b>u tb>u، فقدَّم ،ُمتاحة تركیبیة ویالتوتح دخوالً  تدخل كرت بیت: أي )bt krt (
  .)1(سبق كما األخرى الجملة عناصر على

  
  المفعول المطلق 2.1.2

 َضَرْبتُ " نحو عدده، أو لنوعه، بیاناً  أو لعامله، توكیداً  بالمنتص المصدر هو
  .)2("َضْربتْینِ  َوَضَرْبتُ  زْیٍد، َسْیرَ  َوِسرتُ  َضربًا،

 على المفعول صیغة إطالق یصح أي ،)3(بالجار مقّید غیر المطلق والمفعول
 فعل فاعل عن یصدر المطلق المفعول أنَّ  كما الجر، بحرف التقید دون منه، فرد كل
  .)4(بمعناه ذكورم

 اهللا، معاذ: مثل لإلضافة، مالزمة مصادر هناك أنَّ  إلى الّنحویة القاعدة تذهب
 معرفةً  وال مفردةً  تأتي فال النقص، من له براءة أيّ  اهللا، وسبحان به، واستعانة عیاذاً  أي
  .)5(الضرورة في إال منونة وال بأل

 یلیق ال ما كلّ  من وتعالى سبحانه اهللا تنزیه على الدالَّة اهللا سبحان كلمة أما
  :)6(الصلت أبي بن أمیة بقول سیبویه استشهد وقد منونة، معرفة فجاءت به،

 َوالُجُمدُ  الجوِديُّ  َسبَّحَ  َوَقبَلنا  َلهُ  َیعودُ  ُسبحاناً  ثُمَ  ُسبحاَنهُ 

                                                             
 .66ص األوغاریتیة، اللغة قواعد بیطار، إلیاس )1(

 .557ص ،1ج عقیل، ابن شرح عقیل، ابن )2(

 .181ص ،2ج مالك، ابن ألفیة إلى المسالك أوضح هشام، ابن )3(

 .109ص ،1ج المفصل، شرح یعیش، ابن )4(

 .196ص ،2ج مالك، ابن ألفیة إلى المسالك أوضح هشام، ابن )5(

 سبحاناً  ثم بحانهس" بروایة ،376ص ،2ط السلطي، الحفیظ عبد ت الصلت، أبي بن أمیة دیوان )6(
 .الشاهد بموضع تخلُّ  ال والروایة ،"له یعود
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  .)1(مضافاً  یكون أن والقیاس منونًا، سبحان مجيء فالشاهد
 عمن له وتنزیه اهللا إلى ورجاء دعاء فیه انفعالي سیاق في البیت هذا جاء وقد

 كلُّ  سبحه فقد علیها، والثناء ومدحها اإللهیة الذات مخاطبة موضع في فالشاعر سواه،
 معنى على دالَّة فالنكرة السیاق، هذا في مصدره تنكیر جاز الجمادات حتى شيءٍ 

 الممدوح على والمدح الثناء في زیادةً  جاء المصدر وتنكیر وجّل، عز اهللا في التعریف
 تفسیر وهو تعریف، إلى یحتاج ال الذي الخاص على دالة فالنكرة عظمته، على وداالً 

  .القواعدیة على االرتكاز إلى یعمد ال نصي سیاقي
 الضرورة في إالَّ  یكون ال بأنَّه النُّحاة وصفه ما اللغوي األداء هذا ومثل

 لألداء مسارین إلى تشیر التي القاعدة على ةالمتمرد األداءات من وهو ،)2(الشعریة
 خرج وما القاعدة، علیه جرت ما وهو العرب، كالم في مقیساً  كان ما: أولهما اللغوي،

 أن لنا یجوز فال الشعریة، الضرورة باب من النُّحاة فجعله العرب، لغة قیاس على
 تتسع لم اعدةالق أن على إلیه ننظر أن یتوجب بل القاعدة نظام عن خارجاً  نجعله

 ویوجد الشمول، وعدم بالقصور اتسمت النُّحاة وضعها التي القاعدة وأنَّ  لتشمله،
 على تأتي ألنها إفرادها جواز عدم إلى القاعدة تذهب التي المصادر من مجموعة

 من أنَّه النُّحاة جمهور ومعظم وسیبویه الخلیل رأى) لبیك( المصدر ففي التثنیة، صورة
 یونس قال حین في الغائب، ضمیر إلى أو الظاهر إلى إضافته ویشذُّ  ،المثناة المصادر

 على جاء وقد واحد، اسم بمثابة فهو مثناة، المصادر من لیس) لبیك( بأنَّ  حبیب بنا
  .)3(علیك: كقولك اإلضافة في الّصورة هذه

                                                             
 وشرح/ الصلت بيأ بن أمیة إلى سیبویه ونسبه ،326ص ،1ج الكتاب، سیبویه، في الشاهد )1(

 الجودي سبَّح وقبله  له ُیعدّ  سبحاناً  ثم سبحانه" بروایة ،102ص للنحاس، سیبویه، أبیات
 جوهر معدن من الذهب عین تحصیل والشنتمري،/ الشاهد بموضع تخلُّ  ال والروایة" والجمدُ 
 ،3ج الهوامع، همع والسیوطي،/ 120ص ،1ج المفصل، شرح یعیش، وابن/ 214ص األدب،

 أبي بن أمیة دیوان وشرح/ 134ص ،1ج سیرافي، سیبویه، أبیات شرح السیرافي،/ 115ص
 من حیاة مكتبة دار الكاتب، عصام أحمد الكاتب، الدین سیف حواشیه، وعلَّق قدَّم الصلت،

 .37ص العربي، التراث

 .196ص ،2ج مالك، ابن ألفیة إلى المسالك أوضح هشام، ابن )2(

 .351ص ،1ج الكتاب، سیبویه، )3(



62 
 

 كقول ظاهر اسم إلى مضافة) لبَّي( فجاء القاعدة هذه عن شذّ  ما هناك أن إال
  :)1(الشاعر
 ِمْسَورِ  َیَديْ  َفَلبَّيْ  َفَلبَّى   ِمْسَوراً  َناَبِني اِلمَ  َدَعْوتُ 

 لالسم ُأضیفت وقد التثنیة، یاء ألنها الیاء؛ بإثبات) فلبَّي( مجيء والشاهد
 عند جاء كما) علیك( بمنزلة مفرداً  لیست) لبیك( بأنَّ  سیبویه استدل ومنه الظاهر،
  .ِمسور َیدي فلبَّي: فقال الیاء أْثَبت لما) علیك( بمنزلة كانت فلو یونس،

 في دعاه الذي مسوراً  فیه الشاعر مدح انفعالي، سیاق موضع في وارد والشاهد
 مصدر وّظف فقد لذلك ومؤنتها، إیاها وكفاه النداء ولبَّى وأجابه دیة، ویقال نائبة دفع

 تفسیر وهو الملهوف، إجابة في والسرعة الممدوح كرم طیب على للداللة وأكَّده التلبیة
  .قواعدي غیر سیاقي

 االستعمالیة األداءات من كبیرة منظومة یمتلك اللُّغة أبناء من كغیره والشاعر
 إلیها یحتكم فهو التوصیلیة، العملیة بها لتتم یحتاجها التي األداءات تلك ذهنه، في

 وفق جاء الخرق هذا بأنَّ  یعلم فهو القواعد خرق أراد وٕاذا بكالمه، ینطق أن یرید احینم
 هذه مثل نضع أن یمكننا لذلك ألبنائها، التعبیر في الواسعة الحریة من اللُّغة أتاحته ما

  .اللغویة المتحجرات ضمن األداءات
 ذلك وما ،لالختراق معرضة قواعد وهي بقواعد محكوماً  نشاطاً  َتْبقى فاللُّغة

 الملتزم لإلبداع مساویة أهمیة یحوي الذي اإلبداعي النشاط من نوع إالَّ  االختراق
 معظم مع التعامل في أقدر االنفعالیة واألداءات السیاقات أنَّ  على دلیل وهذا بالقواعد،
 إبداعیة قدرة اللُّغة وتكسب اللُّغة، في استعمالیاً  واقعاً  تعطیها فهي اللغویة األنماط

  .)2(جدیدة لغویة أنماط نتاجإل

                                                             
 وشرح/ قائلها یعرف لم التي الشواهد من وهو/ 352ص للنحاس، ،1ج سیبویه، كتاب في الشاهد )1(

 األدب، جوهر معدن من الذهب عین تحصیل والشنتمري،/ 104ص للنحاس، سیبویه، أبیات
 سیبویه تأبیا شرح السیرافي،/ 119ص ،1ج المفصل، شرح یعیش، ابن: وینظر/ 221ص

 .910ص ،2ج المغني، شواهد شرح السیوطي، ،251ص ،1ج للسیرافي،

 .67ص اللغة، عنف لوسركل، )2(
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 الفتحة اإلعرابیة بالحركة المطلق المفعول مصدر تحكم الّنحویة والقاعدة
 جاء كما المصدر رفعوا أنهم بهم، ثوقو الم العرب بعض عن ُسمع أنَّه إال فتنصبه،

  .)1("علیه وثََناءٌ  اهللاِ  َحْمدُ : فیقول أصَبحت؟ كیفَ : له یقال بأنه" سیبویه عند
 كأنه:"  فقال للمصدر الرفع هذا تفسیر في والتقدیر للتأوئل سیبوبه لجأ وقد

 وثََناءٌ  اهللاِ  َحْمدُ  وشأني أْمري: یقول كأنه الُمْظهر، هو نیته في مضمر على یحمله
  ".علیه

   )2( :فقال بهم وثوقالم العرب عن ُسمع ببیت ذلك على سیبویه واستشهد
 عارفُ  بالحيّ  أنتَ  أمْ  َنَسب أذو  اهنه بك أتى ما َحنانٌ : فقالت

 عن نائب وطاعة، سمع وأمري حنان أمري أي مبتدأ، بتقدیر نحنا رفع والشاهد
  .الفعل في بدل الواقع المصدر

 یخالف ما وجدوا كلما النُّحاة علیها تعاقب التي والتأویالت االحتجاجات هذه وما
 النُّحاة وضعها التي القواعد شمول قصور على دلیلٌ  إالّ  ،)ما( إعمال على قواعدهم
 األداء هذا إلخضاع الرفع سبب تأویل هنا النُّحاة حاول وقد. ةاللغوی األداءات لجمیع
 هذا أنَّ  على القواعدیة، األفضلیة تحقیق هدفه القواعدي التحلیل وهذا للقواعد، اللغوي
 وقد االستعمالیة، األفضلیة حقَّقَ  ولكنه القواعدیة، األفضلیة یحقق لم اللغوي النمط
 قادرة وهي اللغویة، المقدرة إلى اإلنتاج أصل في جاً نات كان وٕانْ  اللغویة الذاكرة احتوته
 أنَّ  حین في قبل، من بها یسمع لم التي الجمل إنتاج على المتكلم مقدرة تحلیل  على

 السلوك، أهمها أسباب لعّدة القاعديّ  الواقع عن یخرج أن له ُیمكن الكالمي األداء
  .)3(اللغویة والبیئة

                                                             
 .319ص ،1ج الكتاب، سیبویه، )1(

 ابن: وینظر الكلبي درهم بن المنذر إلى ونسبه ،320ص ،1ج الكتاب، سیبویه، في الشاهد )2(
 .المرفوعات فصل في وتحلیله الشاهد تخریج سبق وقد. 180ص ،1ج المفصل، شرح یعیش،

 بیروت، المعرفة، دار/ 1ط م،1993 جاكبسون، رومان عند األلسنیة النظریة فاطمة، بركة، )3(
 .40ص
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 فیها یمكن انفعالیة أداءات شكَّلَ  قد المطلق المفعول فإنَّ  التاریخیة الناحیة ومن
 لذلك تواصلي استعمالي لغوي نمط وهو طریقه، عن وتأدیته المراد المعنى إیراد

  :السریانیة في جاء إذ یة،العرب اللُّغة في كان كما السامیة اللغات احتاجته
nel bèšãn lebûšã deblã  

  .)1(الحداد لباس یلبس: أي
 في نفسه جاء العربیة، في المطلق للمفعول المقیس المعیاري الترتیب بأنَّ  ونرى

  .)2(مبكرة فترة منذ اإلعرابیة الحركات ضیاع من عانت التي السریانیة
  :عزرا قول جاء فقد  الجعزیة األثیوبیة في وأّما

> Azzazkahu totu te>zaza sedq: 
 المطلق، المفعول هي) te>zaza( فكلمة صدٍق، وصیةً  أوصیته بمعنى: 

  .)3(الالم مع مؤكدٌ  ضمیر) totu( وكلمة
  

  معه المفعول 3.1.2
 في العامل في شبهه أو فعل وتقدَّمه مع بمعنى واوٍ  بعد المنصوب االسم هو

 زیدٌ : نحو وشبهه الطریق، مع سیري روالتقدی" مسرعة والَطِریقَ  ِسیري: "نحو نصبه
 ورفض الواو، هو معه المفعول في العامل بأنَّ  النُّحاة بعض وقال ،)4("والَطریقَ  سائرٌ 
  .)5(صحیح غیر ألنه النُّحاة جمهور ذلك

 كانت ولو ،)6(الجر إالَّ  یعمل لم منه، كالجزء یكن ولم باالسم اختصَّ  حرف فكلُّ 
 جاء منصوباً  الواو بعد االسم كان وعندما الجر، بعدها االسم حق لكان عاملة، الواو

                                                             
 ..269ص السامیات، قواعد في عبدالتواب، رمضان )1(

 القدیمة، العربیة واللهجات السامیة اللغات ضوء في المقارن العربي النحو عطیة، یحیى عبابنه، )2(
 .239ص ،2014 إربد، الثقافي، الكتاب دار

 .346- 345ص السامیات، قواعد في عبدالتواب،) القانونیة غیر عزرا نصوص من( )3(

 .48ص ،2ج المفصل، شرح یعیش، ابن/590ص ،1ج عقیل، ابن شرح عقیل، ابن )4(

 .214ص ،2ج مالك، بنا ألفیة إلى المسالك أوضح هشام، ابن )5(

 .591ص ،1ج عقیل، ابن شرح عقیل، ابن )6(
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 ما: قولك نحو فعالً  تضمن إذا معه ولالمفع وینتصب فیها، عامالً  قبلها الذي الفعل
  .)1(والنیل أسیرُ  َزْلتُ  وما وأباَك، صنعتَ 

 الوظیفیة الناحیة من شرحوه إذ معه، بالمفعول مبكرة فترة منذ النُّحاة اهتم وقد
 باب وهذا: "فقال سیبویه عند سویة جاءت التي القدیمة المصطلحات من فهو والداللیة،

 انتصبت كما به، ومفعول معه، مفعول نَّهأل االسم، فیه وینتصبُ  الفعل فیه یظهرُ  ما
 تركتَ  ولو ،"وأباكَ  صنعتَ  ما: "قولك وذلك ،"وَنْفَسه امرَأ: "قولك في ،"نفسه االسم فیه

 ولكنها المعنى، رتغیِّ  لم والواو كذلك،" األب"و معه مفعول فالفصیل فصیلها،و  الناقةَ 
   )2("قبلها ما االسم في ملُ عْ تُ 

 تركیبي أمر وهو المعیة، معنى ُتؤدي سیاقات في معه المفعول ارتبط وقد
 وجوبًا، معه مفعوالً  الواو بعد ما جعل فیها علینا یتوجب لغویة شواهد فهناك وظیفي،

 الدَّارَ  تبّوؤا والذین: (تعالى كقوله الواو، بعد لما العطف في للعمل یصلح ال العامل ألنَّ 
 أو به مفعوالً  اإلیمانُ  فیكون المعنى، لهذا صالحٍ  فعلٍ  تقدیر وجب وهنا ،)3( )واإلیمان
  .)4(مقّدر لفعل معه مفعوالً 

  :)5(النمیري الراعي ولقك العرب، أشعار في ورد ما ذلك مثلو 
 والعیونا حواجبال نجْ وزجَّ   وماً یَ  نَ زْ رَ بَ  یاتُ انِ الغَ  ما إذا

 ما أو العیونا وزین: تقدیره مضمر بفعل )العیونا( نصب البیت في والشاهد
 المعیة باعتبار وال المشاركة لعدم العطفب نصبه یجوز وال ،)6(التقدیرات من یقاربه

                                                             
 .48ص ،2ج المفصل، شرح یعیش، ابن )1(

 .297ص ،1ج الكتاب، سیبویه، )2(

 .9آیة الحشر، سورة )3(

 .245ص ،8ج المحیط، البحر تفسیر األندلسي، حیان أبو )4(

 ،269ص ،1980 -ه1401 بیروت، فاتیرت، رانیهیرت وحققه جمعه النمیري، الراعي دیوان )5(
  :بروایة
ْجنَ   ِصْدقٍ  َحيِّ  ِمنْ  ِنْسَوةٍ  وِهزَّةِ   والُعیونا الحواجبَ  ُیَزجِّ

 .الشاهد بموضع تخل ال والروایة

 مالك ابن ألفیة شرح ،217ص ،2ج مالك، ابن ألفیة إلى المسالك أوضح هشام، ابن في الشاهد )6(
 دراسة میري،الن الراعي وشعر/ 245ص ،3ج الهوامع، همع ،السیوطي،110ص الناظم، البن
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 الفعل بأن ویقصد ،)1(للحواجب العیون بمصاحبة اإلعالم في الفائدة ملعد وذلك
ْجنَ (  أنها على العیون نصب لذا عمله، یمكن فال العیون، في للعمل صالح غیر) زجَّ

 بین توجیه وهو به، مفعولٌ  أنها على ونصبها كحلن الفعل تقدیر زویجو  معه، مفعول
  .والنصیة القواعدیة

 شبهه أو سابقه بفعل النصب حقه معه المفعول بأنَّ  النُّحاة جمهور عند وجاء
 ظاهر فعل دون معه، المفعول الشواهد بعض في نصبت العرب أن إالَّ  ،)2(فیه عاملٍ 

 مضمرٍ  بفعل منصوب بأنَّه النُّحاة أوله وقد ،"وزیداً  أنت ما: "ومثله" كیف"و" ما" بعد
  .)3(وزیداً  تكون ما: والتقدیر الكون، من مشتق

 إالَّ  ل،األو  الباب في كمعناها فیه الواو معنى باب هذا: "سیبویه عند جاء إذ
 أنت: "قولك وذلك حاٍل، كلّ  على رفعاً  إالَّ  بعده ما تكون ما على هنا االسم تعطف أنَّها

 وما ًثریٍد، من وقْصَعةٌ  أنت كیف"و ،)4("اهللا وعبدُ  أنت وما وضیعتهُ  جلٍ ر  وكلُّ  وشأُنك،
" أنت ما"بـ المسبوقة الواو بعد اقعالو  االسم العرب كالم في ورد وقد ،"زید وشأنُ  شأنك

 وروده واألكثر العرب، كالم في قلیل وهذا معه، مفعولِ  أنَّه على منصوباً " أنت كیف"و
  :)6(الشاعر قول نحو وذلك ،)5(مرفوعاً 

                                                                                                                                                                                   

- ه1400 العراقي، العلمي المجمع مطبعة ناجي، وهالل القیسي، حمودي نوري.د وتحقیق،
  :بروایة ،150ص م،1980

 والُعیونا الحواجبَ  ُیزججنَ   ِصْدقٍ  َحيِّ  ِمنْ  ِنْسَوةٍ  وِهزَّةِ 

 .775ص المغني، شواهد شرح والسیوطي، الشاهد، بموضع تخل ال والروایة

 .110ص الناظم، البن مالك ابن ألفیة شرح الناظم، ابن )1(

 .214ص ،2ج مالك، ابن ألفیة إلى المسالك أوضح هشام، ابن )2(

 .593ص ،1ج عقیل، ابن شرح عقیل، ابن )3(

 .299ص ،1ج الكتاب، سیبویه، )4(

 .213ص ،2ج مالك، ابن ألفیة إلى المسالك أوضح هشام، ابن )5(

/ قائلها یعرف لم التي الخمسین اتاألبی من وهو ،300ص ،1ج الكتاب، سیبویه، في الشاهد )6(
 جوهر معدن من الذهب عین تحصیل الشنتمري،/ 97ص للنحاس، سیبویه، أبیات وشرح

 سیبویه أبیات شرح السیرافي،/ 52ص ،2ج المفصل، شرح یعیش، ابن/ 200ص األدب،
 .286ص ،1ج للسیرافي،



67 
 

 ارُ خَ والفِ  بعدك القیسيُّ  فما  قیسٍ  كریمَ  أنت هناك وكنتَ 

 ولم فرفعه) القیسي( على) الِفخار( عطف باب من) خاروالفِ ( رفع الشاهدف  
 معه المفعول تقید التي الّنحویة، القاعدة إلیه تذهب ما وهذا فینصبه فعالً  یضمر

 ،)1("وأباكَ  صنعتَ  ما: "قولك نحو التعدي في منتهٍ  أو الزم بفعل المعیة بواو المسبوق
" ما" بعد منصوباً  االسم فجاء الّنحویة القاعدة اخترقت لغویة أداءات هناك إنَّ  إال
 فأجازوا القاعدة، إلحكام والتعلیالت التقدیرات النُّحاة قدَّم لذلك عامل، فعل دون" كیف"و

  :)2(ذلياله حبیب بن أسامة قول ومثله الكون من مشتق مضمر بفعل النصب ذلك
اِبط بالذََّكرِ  ُیَبرِّحُ   َمْتَلفٍ  في والسَّیرَ  أنا فما  الضَّ

 النمط حقَّق وقد ،)والسیرَ  أنتَ  كانَ  ما( بتقدیر نصبه) والسیرَ ( قوله فالشاهد  
 االستعمالیة، األفضلیة على زیادة قواعدیة، أفضلیة األداء هذا مثل في المرفوع اللغوي
 وجود تثبت شعریة شواهد هناك أنَّ  إالَّ  االستعمالیة، البیئة في السائد النمط هو فالرفع

  :)3(النمیري الراعي قول ومنها منصوبة أداءات
 َمِمیالَ  َتِمیلَ  أنْ  الرَِّحاَلة َمَنع  كالَِّذي ◌َ  واْلَجَماَعة َقْوِمي َأْزَمانَ 

                                                             
 .299ص ،1ج الكتاب، سیبویه، ،594ص ،1ج عقیل، ابن شرح عقیل، ابن)1(

 عقیل، ابن الهذلي، الحارث بن أسامة إلى ونسبه ،303ص ،1ج الكتاب، سیبویه، في الشاهد )2(
 بموضع تخل ال والروایة ،"ُمتلفٍ  في والّسیر أنت ما" بروایة ،593ص ،1ج عقیل، ابن شرح

 أبیات شرح النحاس، ،213ص ،2ج مالك، ابن ألفیة إلى المسالك أوضح هشام، ابن الشاهد،
 أبیات شرح السیرافي، ،52ص ،2ج المفصل، شرح یعیش، ابن ،98ص للنحاس، سیبویه
 األدب، جوهر معدن من الذهب عین تحصیل الشنتمري، ،89ص ،1ج للسیرافي، سیبویه

 .243ص ،3ج الهوامع، همع والسیوطي، ،201ص

  :بروایة البیت جاء ،59ص النمیري، الراعي شعر )3(
 َمِمیالَ  َتِمیلَ  أنْ  الرَِّحاَلة لزم  كالَِّذي ◌َ  واْلَجَماَعة َقْوِمي َأْزَمانَ 

 .الشاهد بموضع تخل ال والروایة  
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 قومي كان أزمان: أي) كان( معنى على حمالً ) الجماعة( نصب أنَّه والشاهد  
 على سیبویه فحكم ،  )1(االستعمالي التداول في المتدنیة المراتب من والنصب والجماعة،

 أو بالجودة یصفه فلم النصب أمَّا بالحسن، ووصفه الجر وأجاز بالجود الرفع
  .بالقبح توصف التي الشعریة الضرورة باب نم النُّحاة عند فهو ،)2(الحسن

 كانت إذ اللغوي المتبقي مظاهر بعض إالَّ  هو ما الشواهد هذه في نراه وما
 من ویهدف الكالم، أراد ما إذا المتكلم یراه ما وفق تسیر التقعید یأتي أن قبل األمور

 االسم صبفین ما، قاعدة إلى االحتكام دون اللُّغة، خالل من المعنى إلیصال قوله
 هذا مثل في االسم رفع أن غیر مضمر، بفعل" كیف" أو" ما" جملة في الواو بعد الذي

 قوي هنا فمن والوظیفي، الداللي بالتركیب الرتباطه یدالتقع مع قوة ازداد اللغوي األداء
 ال وُقبحاً  ضرورة یمثل التركیب هذا لمثل اللغوي األداء وصار النصب، وضعف الرفع
 االختراق هذا وساق االستعمالي، التداول ناحیة من بل الجمالي، عدالب ناحیة من

  .وقوتها إلزامیتها نتیجة القاعدة من خرج الذي المتبقي نحو األداءات هذه للقاعدة
  .علیه المتعارف التداولي النمط لتجاوزه العبارة، بنیة في مؤثرٌ  إبداعٌ  الخرق هذا ومثل  
 سبباً  كان العربیة في معه المفعول استعمال قلة فإنَّ  التاریخي التفسیر ناحیة من أمَّا  

 أنَّ  القدیمة النصوص بعض في وجد فقد السامیة اللغات في أیضاً  معه، المفعول شیوع لعدم
 إلیصال إلیها تحتاج قلیلة، مواضع في تستعمل التي اللغویة األداءات من معه المفعول
  .هأداؤ  المراد المعنى

  : نحو المعیة معنى لحیانیةال الكتابات استعملت إذ  
>n    ykn   lh    wld    frdh w>hrth 

  .وآخرته فرضیه ولد له یكونَ  أن: أي
  .)3(المعیة معنى تغیر آلخرته السابقة فالواو

                                                             
 الشنتمري، ،98ص للنحاس، سیبویه أبیات شرح النحاس، ،305ص ،1ج الكتاب، سیبویه، )1(

 البن مالك ابن ألفیة تأبیا شرح ،203ص األدب، جوهر معدن من الذهب عین تحصیل
 .الشاهد بموضع تخل ال والروایة" ممیال تمیل أن الّرحالة لزم: "بروایة ،110ص الناظم،

 .310 - 309ص ،1ج الكتاب، سیبویه، )2(

 المعرف وزارة مقارنة، تحلیلیة دراسة الُعال، منظقة من لحیانیة نقوش الحسن، أبو حسن )3(
 .53ص م،2002 الریاض، بالسعودیة،
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  ألجله المفعول 4.1.2
 وقته في عامله المصدر هذا ویشارك ،وعلته قبله ما سبب على یدل مصدر  

 ینتصب التي الخمسة الشروط هشام ابن وحدَّد ،)1( تأدیباً  ابني ضربت نحو له،فاعو 
 ومتحداً  وعّلة وقلبیاً  مصدراً  یكون أن وهي ألجله، مفعول أنه على المصدر فیها

 سیبویه نَّ أ إالَّ  له، المفعول أیضاً  علیه ویطلق ،)2(نفسه الفاعل في فعله مع المصدر
 عذر ألنَّه المصادر من ینتصب وما له، الموقوع: مثل وصفیة بمصطلحات وصفه

  .)3( األمر وقوعل
 فقد ما فمثال التعلیل، بالم جره وجب فقد الشروط هذه من شرطاً  فقد إذا وأمَّا  

 البقرة، سورة)4( )جمیعاً  األرض في ما لكم خلق الذي هو: (تعالى قوله المصدریة شرط
 لیس ألنَّه بالالم، ضمیرهم وخفض الخلق، في عّلة كانوا طبینالمخا فإن ،29اآلیة

  :)5(القیس امرئ قول في وجاء مصدرًا،

 المالِ  ِمنَ  َقلیلٌ  َأطُلب َوَلم َكفاني  َمعیَشةٍ  ِألَدنى َأسعى ما َأنَّ  َلووَ 

 الدالة بالالم جرَّ  لذلك بمصدر ولیس التفضیل، أفعل) أدنى( مجيء والشاهد  
  .)6(التعلیل على

                                                             
 .53ص ،2ج المفصل، شرح یعیش، ابن/ 575ص ،1ج عقیل، ابن شرح عقیل، ابن )1(

 .198ص ،2ج مالك، ابن ألفیة إلى المسالك أوضح هشام، ابن )2(

 .367ص ،1ج الكتاب، سیبویه، )3(

 .41ص ،1ج القرآن، إعراب النحاس، ابن )4(

  امرئ دیوان وانظر"/ ما أن فلو" بروایة 39ص إبراهیم، الفضل أبي محمد ت القیس، امرئ دیوان )5(
 بموضع تخل ال والروایة" ما أن فلو" بروایة ،129ص الشافي، عبد مصطفى ت القیس،

 .اهدالش

 ،1ج الكتاب، سیبویه،/ 227ص الصدي، وبل الندى قطر شرح هشام، ابن كتاب في الشاهد )6(
 شرح السیرافي،/ 102ص األدب، جوهر معدن من الذهب عین تحصیل لشنتمري،ا/ 79ص

 النحاس، جعفر ألبي القیس، امرئ دیوان وشرح/ 30ص ،1ج للسیرافي، سیبویه أبیات
 ،64ص م،2002 الثقافة، وزارة عمان، الفنجاوي، عمر.د فهارسه، ووضع قرأه ه،338ت

 امرئ دیوان وشرح/ الشاهد بموضع تخل ال ةوالروای ،"معیشة ألدنى أسعى ما أن فلو" بروایة



70 
 

 تجر أن وجب هنا فمن مصدرًا، ولیس تفضیل، أفعل ألنه بالالم أْدنى جرَّ  وقد  
 اّلذي اللغوي الشاهد وهذا المصدریة، شرط موافقة عدم سببب ینتصب وال بالالم، أْدنى
 أداء أنه إالَّ  المصدریة، لشرط فاقد فهو ألجله، المفعول شرط یقتضیه ال ما وفق جاء

 الكریمة اآلیة في جاء كما الكریم القرآن في فجاء لغتهم، في العرب به نطق لغوي
  .للمتبقي نعزوها أن ویمكننا العرب، لغة في وجودها یؤكد ما السابقة
 أنَّه إال ،)1(والالم األلف من مجرداً  یكون أن ألجله المفعول في األولى ومن  
 والالم باأللف معرفة وهي منصوبة العرب بها نطق التي الشعریة الشواهد بعض جاءت
  :)2(الشاعر كقول ألجله مفعولٌ  أنها على

 َألْعَداءِ ا ُزَمرُ  َتَواَلتْ  َوَلوْ   اْلَهْیَجاءِ  َعنِ  اْلُجْبنَ  َأْقُعدُ  الَ 

 به اتصلت أنه مع ونصبه ألجله، مفعوالً  وقع إذ ،)الجبن( قوله في فالشاهد  
  .والالم األلف

 في سبباً  وشجاعته بنفسه الشاعر فیه افتخر الذي االنفعالي للسیاق یكون وقد  
 عن خروج فیها انفعالیة لغة الشعر فلغة بتعریفه، للقاعدة واختراقه ألجله المفعول خروج

 وتسطو الّنحویة، اللُّغة في تنفد فهي اللغوي، المستوى على ولو العادي، كالمال لغة
 على المتمردة االنفعالیة هذه بفعل النحو استقرار عدم یمكن لذلك وتفككها، علیها

 فقد بعضهم، ورفضها النُّحاة بعض قبلها التي تلك اللغویة األداءات هذهِ  ومثل القاعدة،
 اً جزء فغدا العرب، كالم من بالسماع تواجد قواعدیة، یةأفضل یحقق لم ما منها یكون
 ملزمة تكن لم الذهنیة القواعد إنَّ  إذ الّنحویة، القاعدة على المتمردة المتبقي آثار من
 اً جزء اللغویة األنماط هذه فصارت النحو، في ملزمة بقواعد للغة التقید قبل ما فترة في
 دون بها للناطقین اللُّغة تمنحها التي الحریة مساحة بفعل صار الذي المتبقي، من

                                                                                                                                                                                   

 ،.." ما أن فلو: "بروایة ،52ص العربي، الكتاب دار سوریا، الرحیم، عبد محمد راجعه، القیس،
 .الشاهد بموضع تخلّ  ال والروایة

 .106ص الناظم، البن مالك ابن ألفیة شرح الناظم، ابن )1(

 مالك ابن ألفیة وشرح/ 575ص ،1ج عقیل، ابن شرح كتاب في قائله إلى نسبه دون الشاهد )2(
/ 201ص ،2ج مالك، ابن ألفیة إلى المسالك أوضح هشام، وابن/ 106ص الناظم، البن

 .134ص ،3ج الهوامع، همع والسیوطي،
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 المفعول في ذلك ودلیل سجیتها، على تنطق كانت فالعرب صارٍم، بأداءٍ  إجبارهم
 وأمَّا عبیٍد، فذو العبیدَ  أمَّا: یقولون العرب من ناساً  أنَّ  حبیب بن یونس رواه ما ألجله،
: تقول وكأنك إیاه، تهممعامل في كالمصدر العبید جعلوا أنهم فالشاهد عبد، فذو العبدَ 
  .)1(العبید تملك أما

 الوصف هذا ولعل ،)2(خبیث قلیل بأنه النثري الشاهد هذا سیبویه وصف وقد  
 تحقق لم بالنصب) یدالعب( ألنَّ  االستعمالي، تداوله وقلة الشاهد هذا ندرة على یدل

 هذهِ  على فجاءت االستعمالي، التداول بقیاسیة ترتبط أفضلیة وال قواعدیة أفضلیة
  .اللُّغة في علیها وجدت التي الّصورة

 المفعولیة، على الدالة بالفتحة أي والداللة، بالشكل اهتموا قد النُّحاة یكون وبذلك
 فمن النُّحاة، عند مهمٌ  دورٌ  تعلیلال لداللة فكان ألجله، المفعول في التعلیل ومعنى
 التدمریة النقوش بعض في ألجله المفعول في التعلیل حالة تتضح التاریخیة الناحیة

  :وهو
wl>lhwn   bklmbw   klh    lyqrhwn    byrh nysn  šht  

  .)3(سنة نیسان شهر في لهم تعظیماً ) التمثال هذا أقیم( الشؤون كلّ  في ولآللهة: أي
  

  فیه المفعول 5.1.2
 یومَ  ُصْمت: كقولك" في" معنى على عاملٌ  علیه ُسلِّط مكان أو زمان اسم كل

 أو اسماً  ستعملوم وُمؤقت مبهم إلى ینقسم الظرفین وكال ،)4(أمامك وَجلْستُ  الخمیس
  .)5(ظرفاً 

                                                             
 .197ص ،2ج مالك، ابن ألفیة إلى المسالك أوضح هشام، ابن )1(

 .398ص ،1ج الكتاب، سیبویه، )2(

 .م1980 بیروت، القلم، دار ،131-130ص السامیة، اللغات اریخت ولفنسون، )3(

 .229ص الصدى، وبل الندى قطر شرح هشام، ابن )4(

 .40ص ،2ج المفصل، شرح یعیش، ابن )5(
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 جملة شبه وهي "فیه" مع المفعول ارتبط إذ علیه، فیه المفعول مصطلح ویدل
 فیه فالمفعول المجازیة، أو الحقیقیة المكانیة أو الزمانیة الظرفیة تفید ومجرور، جار

  .)1(والمكانیة الزمانیة بالظروف یختص
 یوم، كلّ : نحو عنه، تنوب التي الكلمات كبعض للظرف مساندات وهناك

 الظرف قبل تأتي التي الكلمات هذهِ  مثل أن فیه المفعول قاعدة وتنص الوقت، وبعض
 إذ وذات، ذو الكلمات هذه ومن الظرفیة، على منصوبة فتكون اإلعرابیة، عالمته تأخذ

 صباٍح، ذات علیه سیر: تقول مرٍة، ذاتَ  بمنزلةٍ  صباحٍ  وذو: "بقوله سیبویه عند جاءت
 وذاتٍ  مّرةٍ  لذاتِ  مفارقا لخثعم لغة في جاء قد أنه إالَّ  العرب، عن یونس بذلك أخبرنا
 تلتزمان وال اإلعرابي، موقعها حسب ،)2("بمنزلتها تكون فأن العربیة الجیَّدة وأمَّا لیلة،

 على ذاتُ  ُرفعت فقد" لیلة ذاتُ  علیه سیرْ : "أیضاً  فقالوا الظرفیة، على النصب بعالمة
 رجلٍ  قول الخثعم عند )ذي( تصرف تثبت التي الشعریة الشواهد ومن الخثعم، لغة

  :)3(منهم
 یسودُ  َمنْ  یسّودَ  َما لشيء  صباح ذي إقامةِ  على َعْزمتُ 

 لعدم ظرفاً  یكون أن فیه والوجه باإلضافة،) صباح ذي( َجرَّ  البیت في والشاهد
 یخبر أن تسمح اإلضافة على بالجرِّ  اللُّغة من اإلجازة هذه أنَّ  یرى من وهناك تمكُّنه،

 صباحٍ  ذو علیه سیرَ : "فتقول االبتداء، على الرفع به ویقصد فیرفع صباح، ذي عن
 خثعم لغة في جاء ما ونیك وبذلك ،)4(خثعم لغة في إالّ  ُیسمع ولم قلیل وهذا مرٍة، وذاتُ 
 حذف فعند صفة، أصلهما) ذا(و) ذات( أنّ  من النُّحاة، جمهور أقرَّه لما مخالفاً 

  .)5(التوسع یكثر لئال الصفة في یتصرفوا فلم مقامه، صفته وُأقیمت الموصوف

                                                             
 .106ص الناظم، البن مالك ابن ألفیة شرح ،الناظم ابن )1(

 .226ص ،1ج الكتاب، سیبویه، )2(

 بن أنس إلى سیبویه كتاب محقق نسبه وقد ،227ص ،1ج الكتاب، سیبویه، كتاب في الشاهد )3(
 أبیات وشرح/ جدید إلى نسبه وقد ،85ص للنحاس، سیبویه أبیات وشرح/ الخثعمي مدركه
 .257ص للسیرافي، سیبویه

 .175ص األدب، جوهر معدن من الذهب عین تحصیل الشنتمري، )4(

 .144-143ص ،3ج الهوامع، همع السیوطي، )5(



73 
 

 على النصب بأنَّ  هسیبوی وصف فقد الصارمة، القاعدة لغة أمام نقف وهنا  
 لهذهِ  مخالفة فهي خثعم لغة أمَّا جیدة، عربیة لغة هي الشاهد هذا في لذي الظرفیة
 هذا في الرفع اللُّغة أجازت كما اإلضافة، على مجرورة فیها) ذي( فجاءت القاعدة،
 فیما ألبنائها اللُّغة أتاحتها لغویة أنماط وجود على دلیل وهذا االبتداء، على الشاهد
 الذي النمط هذا الظرفیة، على والنصب التصرف عدم ومنه ،)ذات(و) ذو( یخصُّ 
 من كلّ  تتصرف أن اللُّغة أجازت كما االستعمالیة، واألفضلیة القواعدیة األفضلیة حقق

 واألفضلیة القواعدیة األفضلیة یحقق لم النمط وهذا خثعم، لغة على) ذات(و) ذي(
 وهذا بالتصغیر،) لغیة( بأنه اللغوي داءاأل هذا السیوطي وصف حتى االستعمالیة،

  .)1(وشذوذها قلتها على دلیل
 وذات ذي ورفع نصب بین ألبنائها اللُّغة منحتها التي الخیارات هذهِ  كانت وما

 ،المعنى على القاعدة هذهِ  مثل أجرى فقد سیبویه، وعي على دلیالً  إالَّ  النُّحاة وذكرها
 قدرة فهناك موضوعیة، تحلیلیة بطریقة اللُّغة دراسة على یقوم اللُّغة علم إنَّ  حتى

 تجعل التي القدرة أو فالطاقة: "بقوله لیونر جون أكَّدها اللُّغة أبناء عند تظهر إبداعیة
 التي الجمل من محدود غیر بل كبیر عدد وفهم إنتاج على قادرین الواحدة اللُّغة أبناء

  )2("قبل من أحد بها ینطق ولم قطٌّ  یسمعوها لم
 أو بالشذوذ القاعدة عن خرج ما بوصف القدامى النُّحاة نوافق ال فإننا لذلك

 اللغویة البدائل من أنَّه نرى بل ستعمالي،اال تداوله قلة على هذا في معتمدین الضرورة
  .اللغة ألبناء المتاحة

 علیها، رقیباً  هناك بأن تحسب أن دون شاءت وكیف شاءت بما تنطق فالعرب
 في سبباً  القاعدة أطراف باكتمال النُّحاة وشعور التعقید مسألة فكانت أخطاءها، یصحح
 القعیدي، النحوي النسیج على المتمردةو  اللُّغة في االستعمالیة األداءات هذه مثل ظهور
  .العربیة االستعمالیة األداءات ُكلّ  شمول عن عجزت القاعدة نَّ إ حتى

                                                             
 .143ص ،3ج الهوامع، همع السیوطي، )1(

 دار ،1ط خلیل، حلمي ترجمة م،1985 ،57ص اللغویة، نعوما تشكومسكي نظریة لیونزجون، )2(
 .اإلسكندریة الجامعیة، المعرفة
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 به یعبر التي الداللة یحمل فیه المفعول جاء فكما التاریخیة، الناحیة من وأمَّا
  .الفعل حدوث وعاء عن

 فوجوده بیة،والعر  السامیة اللغات في قدیماً  معنىً  النحوي بمعناه یشكل فهو
 لضیاعها اإلعرابیة الحركة تسعفنا لم وٕان والمكان، الزمان عن التعبیر یقتضیها ضرورة

 استعمال الكنعانیة المجموعة من العبریة في جاء فقد السامیة، اللغات بعض من
  :نحو وذلك مكانه، أو الفعل زمن لبیان العربیة في استعمل كما الظرف،

īmišnāt  īškamtm   hiōhayy 
  .)1(النھوض في بكَّرتُ  الیومَ : أي
  

  به المفعول على المحمول 2.2
 االختصاص 1.2.2

  .)2(لغویة ناحیة من غیره وند بالشيء الشيء إفراد هو
 معَّرف، ظاهر اسم من عنه تأخر بما علق حكم تْخصیص: "أنه النُّحاة عند وجاء
  .)3(بیان زیادة أو تواضع أو فخر علیه والباعث
 أو أخصُّ  تقدیره ُمضمر بفعل النداء مذهب على االختصاص القدماء أجرى وقد
 لم ألنَّهم علیه جرى ما على يیجر  االختصاص من بابُ  هذا: "سیبویه قال إذ أعني،
 كأنَّه وكذا، كذا نفعل -الَعربَ  َمْعَشرَ – إنَّا: قوله وذلك النداء، علیه ُحمل على یجروها

 اكتفوا ألنهم النِّداء، في ذلك یكن لم كما ُیستعمل وال یظهر ال فعل ولكنه) أعني( قال
  .)4("المخاَطب بعلم

                                                             
 وقواعد ولغاتها السامیة األمم في األساس اإلبراشي، عطیة ومحمد محرز ولیون العناني علي )1(

 .308ص م،1935 القاهرة، بوالق، األمیریة، المطبعة وآدابها، العبریة اللغة

 .123ص الزمخشري، حتى سیبویه من النحوي المصطلح تطور عبابنة، یحیى )2(

 بمضمون التصریح أو التوضیح على صریحالت شرح بكر، أبي بن اهللا عبد بن خالد األزهري، )3(
 ابن/ 268ص ،2ج ،1ط لبنان، بیروت، العلمیة، الكتب دار م،2000 النحو، في التوضیح
 .14ص ،2ج المفصل، شرح یعیش،

 .233ص ،2ج الكتاب، سیبویه، )4(
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 ثالثة في یخالفه إنَّه إالَّ  الُمنادى كلفظ لفظه یقع االختصاص بأنَّ  لنُّحاةا یرى كما
 في به ُیبتدأ وال والالم، باأللف معرفاً  ویجيء النداء، حرف معه یستعمل ال إذ أوجه،

 نحن: "وسلم علیه اهللا صلَّى وقوله ،)1("للضیف الناس أقرى العرب نحن: "نحو الكالم،
  .)2("نورث ال األنبیاء معاشر

 المدح معاني إلى الوصول أجل من به ُیؤتى نحوي لغوي أسلوب فاالختصاص
  .البیان في وزیادة اإلفصاحیة باللغة المتعلقة المعاني من اوغیره والذَّم

  :)3(النابغة قول ومثله
 األقارعُ  عليَّ  ُبطالً  َنَطقتْ  لقد ِبـــهَـــیِّنٍ  عـــلـــيَّ  ومـاَعـْمــِري ، َلَعـْمـِري

 ُتجاِدع من َتبَتغي ُقرود هوُجوَ  غیَرها أحاولُ  ال عْوفٍ  عُ أقارِ 

 وهنا ،)4(لجاز القطع على رفعه ولو الذَّم، على) وجوه( نصبه البیت في فالشاهد   
 الشتم على) وجوه( نصب فقد لغویة، تركیبیة نظرة االختصاص إلى القدماء النُّحاة نظر

 وامرأته: (تعالى قوله في كما) أذمُّ ( أو) أشتم( هو مضمر فعل تقدیر معتمدین الذم، أو
  .)6(إظهاره یجوز وال أشتم تقدیره مضمرٍ  بفعل) حمالة( نصب إذ ،)5( )الحطب حمَّالةَ 
 ماءالقد النُّحاة جعلها التي الشكلیة العالمة وهي بالفتحة حمالة نصب أنه كما  

 أخف من فالفتحة اللغوي، األسلوب هذا مثل على تدل شكلیة عالمة والمحدثون
  .)7(وسهولتها لخفتها كالمه نهایة في العربي یفضلها التي اإلعراب حركات

                                                             
 .230ص الناظم، ابن ألفیة شرح الناظم، ابن )1(

 بیروت، المعرفة، دار الخطیب، الدین محیي: ت الباري، فتح ،"ت.د" حجر، ابن العسقالني، )2(
 .31ص ،3ج الهوامع، همع"/ األنبیاءِ  َمْعَشرَ  إنا: "بروایة ،8ص ،12ج ،1ط

 – تونس م،1976 عاشور، ابن الطاهر محمد الشیخ وشرحه جمعه الذبیاني، النابغة دیوان )3(
 .165ص الجزائر،

/ 118ص للنحاس، سیبویه أبیات شرح النحاس،/ 70ص ،2ج سیبویه، كتاب في الشاهد )4(
 أبیات شرح السیرافي،/ 266ص األدب، جوهر معدن من الذهب عین حصیلت الشنتمري،

 .299ص ،1ج للسیرافي، سیبویه

 ).4( اآلیة المسد، سورة )5(

 .527ص ،8ج المحیط، البحر تفسیر األندلسي، حیان أبو ،70ص ،2ج الكتاب، سیبویه، )6(

 .78ص النحو، إحیاء مصطفى، إبراهیم )7(
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 معنىً  اممنه واحدة لكلِّ  منفصلتین، بنیتین أمام فإننا المحدثین نظر وجهة من أمَّا
 وجوه أنَّ  بالرفع أوالً  یخبر أن أراد الشاعر یكون قد إذ اآلخر، النمط عن یفرق

 الجملة أصبحت وقد ،)1(بالنصب الشتم أسلوب إلى انتقل ثم قرود وجوه المذمومین
 تهدف انفعالیة نبرة وتتضمن وحاالته، ومشاعره المتكلم انفعاالت عن تعبر إفصاحیة

 قیمة من التقلیل في عامالً  والتأویل التقدیر یكون لذلك ،)2(المراد المعنى توضیح إلى
 والمدح، التعظیم على نصبت فقد والَذم الشتم على العرب نصبت وكما الجمل هذهِ 

  :)3(األخطل كقول وذلك
 َذَكرُ  َباِسلٌ  َیْومٌ  النََّواِجذَ  َأْبَدى ِإَذا الُمْؤِمِنْینَ  َأِمْیرِ  ِفَداءُ  َنْفِسي

 الَمَطرُ  ِبهِ  ُیْسَتْسَقى اهللاِ  َخِلْیَفةُ  َطاِئُرهُ  َواْلَمْیُمونُ  الَغْمَر، الَخاِئُض 

 الخائُض  رفع فقد ألبنائها، اللُّغة تتیحها تركیبیة طاقة استغالل للشاعر جاز إذ
 النعت أو البدل على جره ولو ذلك، لجاز المدح على نصبه ولو االبتداء، لىع بالقطع
  .)4(أیضاً  لجاز
 اإلخبار من فانتقلت النحوي، القاعدة نظام اخترقت التي األسالیب هذه ومثلُ   
 اإلعراب وجوه لتعدد كان وما إنكاره، یمكن ال استعمالیاً  واقعاً  تمثل النصب، إلى بالرفع

 إالَّ  الصفة، على واإلتباع االبتداء على والرفع والتعظیم المدح على االسم نصب بین
 یعطي أو اللغویة، األنماط مع التعامل في كبیراً  قدراً  الّنحویة عدةالقا إعطاء في سبباً 
 تمنح التي فاللُّغة الجمل، من كبیر عدد إنتاج على قدرةً  اللغویة األنماط هذه مثل

 األنماط جمیع اختزال على القادرة القوانین على تستند الحریة من مساحة بها الناطقین
                                                             

 والشواهد القرآنیة اآلیات في اإلعراب تغییر في األسلوبیة التحویالت أثر یحیى، عبابنة، )1(
 ،1 العدد ،11 المجلد األردن، إربد، لغویات،وال اآلداب سلسلة الیرموك، أبحاث الشعریة،

 .2ص م،1993

 دار ،سیبویه كتاب دراسة في النحویة التراكیب بین الصراع طالب، محمد اهللا عبد الكناعنة، )2(
 .76ص م،2006 إربد، األردن، الثقافي، الكتاب

 .147ص التغلبي، غوث بن غیاث مالك أبي األخطل شعر )3(

/ 115ص للنحاس، سیبویه أبیات شرح النحاس،/ 62ص ،2ج سیبویه، كتاب في الشاهد )4(
 أبیات شرح السیرافي،/ 26ص األدب، جوهر معدن من الذهب عین تحصیل الشنتمري،

 .327ص ،1ج للسیرافي، سیبویه
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 هذه لقوانین وفقاً  وُتلغى تتغیر أن یمكن قواعد ىعل یستند فهو النحو أمَّا اللغویة،
  . )1(اللُّغة

  
  والتحذیر اإلغراء 2.2.2

 اإلغراء أسلوب في وُینصب ،)2(به ُیحمد رأم بلزوم المخاطب أمر هو اإلغراء
 تنبیه فهو التحذیر أمَّا ،)3(اإلفراد في إظهاره ویجوز والتكرار العطف في مضمر بفعل

 تقدیره مضمر لفعل معموالً  المنصوب االسم ویكون لیتجنبه، مكروه أمر على المخاطب
  .)4(ونحوه احذره

 عطف سواء وجوباً  العامل حذف یجب فعندها، ،)إیَّا( بلفظ المحّذر ُذكر وٕاذا
 لفظ بغیر المحذر یذكر وقد واألسد، إیَّاك نحو یكرر ولم یعطف لم أم ُكرر أم علیه
  .)5(منه المحذر على المتكلم یقتصر بل إلیاه،

 المستعمل الفعل إضمار على والنهي األمر من جرى ما هذا: "سیبویه قال
 ،)وَرأسهُ  وعمراً  زیداً ( قولك وذلك بالفعل، لفظك عن مستغنٍ  الرجل أنَّ  علمت إذ إظهاره،

  .)6("عَمله من هفی هو بما فاكتفیت یقتل أو یشتم أو َیْضرب رجالً  رأیت أنك وذلك
  :)7(الدرامي مسكین قول اإلغراء في وأمَّا
 )8(ِسالح بَغْیر الهیجا إلى كساعٍ  له أخا ال من إنَّ  أخاكَ  َأَخاكَ 

                                                             
 .235-230ص اللغة، عنف لوسركل، )1(

 .231ص الناظم، البن مالك ابن ألفیة شرح )2(

 .301ص ،2ج عقیل، ابن شرح عقیل، ابن )3(

 .70ص ،4ج مالك، ابن ألفیة إلى المسالك أوضح هشام، ابن )4(

 .301ص ،2ج عقیل، ابن شرح عقیل، ابن )5(

 .253ص ،1ج الكتاب، سیبویه، )6(

 العطیة، إبراهیم خلیل الجبوري، اهللا عبد وحققه جمعه ،)م708 ه،89(ت الدرامي مسكین ندیوا )7(
 ت الدرامي، مسكین شعر وینظر/ 29ص بغداد، صادر، دار مطبعة م،1970 ه،1389
 .33ص – م2000 – 1ط – بیروت صادر، دار صادر، كارین

 مالك، ابن ألفیة إلى المسالك أوضح هشام، ابن/ 301ص ،2ج عقیل، ابن شرح عقیل، ابن )8(
 للسیرافي، سیبویه أبیات شرح السیرافي،/ 28ص ،3ج الهوامع، همع السیوطي،/ 75ص ،4ج
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 إالَّ  أخاك،) إلزم( المحذوف بالفعل اإلغراء في اللغوي األسلوب هذا كان وما
 عنصر فهناك اللغوي، التركیب داللة ثم ومن الفعل، داللة حددت تواصلیة عملیة

 هذهِ  فمثل مظهر، بفعل توضیحه یمكن ال اإلغراء لوبأس في موجود عاطفي انفعالي
 لذلك الحاجة تكن ولم للمخاطب یوجهها التي المتكلم بانفعاالت مشحونة التراكیب
 انفعالیة داللة من الجملة معنى في سیغیر ألنه النُّحاة؛ إلیه لجأ الذي والتأویل التقدیر

 یفرض أن في سبباً  كان فالمعنى ،ما انفعاالً  تحمل ال عادیة طلبیة داللة إلى إفصاحیة
 اللغویة األنماط هذهِ  فمثل االسم، على وقع الذي النصب لتسویغ المحذوف الفعل تقدیر

 كان بل للقاعدة تحتكم ال لغویة لظواهر استعمالیاً  واقعاً  مثَّلت اإلغراء أسلوب في
  .وجودها في سبباً  االنفعالي السیاق

 اللُّغة لمتكلم بدَّ  وال معین، سیاق ضمن غةلل آني استعمال هو الكالمي فاألداء
 ضمنیة بصورة الكالمي أدائه في یلجأ وعندها اإلغراء على لینطق صیاغة إعادة من
  .)1(اللغویة الكفایة قواعد إلى

 رفع من هناك أنَّ  إالَّ  والمغرى المحذر نصب والتحذیر اإلغراء شروط ومن
  :)2(الشاعر قول في كما المغرى أو المحذر

 السالحُ  السالحُ  النجدةِ  أخو لَ   قا إذا بالوفاء َلَجدیُرونَ 

 من ألنَّه اللفظ في المفعول على النُّحاة عند محمول ألنَّه السالح نصب فاألصل
 هو تقدیره المحذوف للمبتدأ خبراً  السالحُ  اءج إذ رفعه الشاعر أنَّ  إالَّ  اإلغراء، باب

 الشاعر قال ولو والخبر، بالمبتدأ الخاص اإلسناد باب في یتعلق فإنَّه وبذلك السالح
 الُبنیة تحمله ال انفعالیاً  بعداً  یحمل ألنَّه أحسن، وكان ذلك لجاز) السالح السالحَ (

 من بل النُّحاة، فعل كما تأویلوال بالتقدیر تأویله یمكن ال البیت هذا ومثل المرفوعة،
 اللُّغة أتاحتها التي االختیاریة أو البدیلة الصیغ من هي الصورة هذهِ  أنَّ  القول الممكن

                                                                                                                                                                                   

 إبراهیم إلى نسبه وقد األدب، جوهر معدن من الذهب عین تحصیل الشنتمري،/ 88ص ،1ج
 األمویة الدولة مخضرمي ومن بشعرهم یحتج الذین الشعراء آخر من وهو(  يالقرش َهْزمة بن

 .181ص والعباسیة،

 .154ص األلسنیة، النظریة في مباحث میشال، زكریا )1(

 .28ص ،3ج الهوامع، همع السیوطي،)2(
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 وأیضاً  ،البعید للتأویل الحاجة دون استعمالیة أفضلیة فیها النصب حقَّقت وقد ألبنائها،
 یجب محذور وكل النصب، حقه كان وٕان التحذیر معنى فیه ما ترفع كانت العرب فإن
 من التحذیر باب في اإلغراء دخل وهنا تحذیراً  اإلغراء جعل وكأنه منصوبًا، یكون أن

  .المعنى ناحیة
 ما، أمر من االحتراز لوجوب للمخاطب تنبیه ذكرنا كما ففیه التحذیر وأمَّا

 بالعطف أو رأسك، رأسك: نحو بالتكرار أو والشَّر إیاك: كقولهم صور، بثالث ویكون
  .)1(والسیف رأسك مثل

 إیاك: نحو الواو ذكر العطف على القائم التحذیر أسلوب في النُّحاة أوجب وقد
 كما عرب،ال فیه نطقت فیما الصارمة القاعدة هذه یخالفُ  ما جاء إنَّه إالَّ  ،)2(والشَّر
  :)3(القائل البیت هذا أجاز إسحاق أبي ابن أنَّ  زعموا أنهم إال: "بقوله سیبویه أورده
 جالبُ  وللشرِّ  َدعَّاءٌ  الشرِّ  إلى   فإنَّه المراءَ  إیَّاكَ  إیَّاكَ 

له وقد  اّتقِ : والتقدیر) إیاك( بعد آخر مضمراً  فعالً  هناك أنَّ  بقوله النُّحاة أوَّ
  .)4(المراءَ 

 یقصده كان مضمر فعل بتأویل لنُّحاةا رأي قبول المقام هذا في یسعفنا وال
 مستویات على تقوم نظریة مسألة إال هو ما االفتراض على المعتمد فالتأویل المتكلم،
 إنتاج للمَتكلم ُیتیح الذي اللغوي اإلبداع فكرة ُیلغي التقدیر هذا ومثل اللغوي، التحلیل

 أحیاناً  وحذفها أحیاناً  واوال بإثبات نطقت العرب إنَّ  القول یمكننا بل اللغویة، التراكیب
  .اللغوي االستعمال في الكثیر هو إثباتها كان وٕانْ  أخرى،

 لألفضلیة باإلضافة قواعدیة أفضلیة العطف في الواو إثبات حّقق ثم
 القواعدیة األفضلیة یحقق فلم بالشاذ وصف حتى الواو حذف قلَّ  حین في االستعمالیة،

                                                             
 .231ص الناظم، البن مالك، ابن ألفیة شرح الناظم، ابن )1(

 .300ص ،2ج عقیل، ابن شرح عقیل، ابن )2(

/ 279ص ،1ج الكتاب، وسیبویه،/ نسبه بدون ،91ص للنحاس، سیبویه أبیات شرح في الشاهد )3(
 القرشي، الرحمن عبد بن الفضل إلى األدب جوهر معدن من الذهب عین تحصیل الشنتمري،

 .25ص ،2ج المفصل، شرح یعیش، وابن/ 189ص

 .279ص ،1ج الكتاب، سیبویه، )4(
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 لوسركل جاك جان علیه أطلق ما یتبع لغویاً  اءً أد یمثل الواو حذف إنَّ  ثمَّ  التامة،
  .)1(اللُّغة نظام إلى لیس ولكن اللُّغة حضن إلى یعود المتبقي مصطلح

 مجیئه شذَّ  فقد للمخاطب، التحذیر جعل وجوب یخصُّ  فیما النُّحاة قاله ما وأمَّا
 في للغائب مجیئه منه وأشذُّ  ،)2("األْرَنبَ  ُدكمُ َأح یحذف وأن إیايَّ : "القول في كما للمتكلم
  .)3("اّلشَوابِّ  وٕایَّا فإیَّاه الستین الرجل بلغ إذا: "القول

 وهذا ،)4(للغائب یكون وال للمخاطب، یكون فالتحذیر بالشذوذ، الّنحاة ووصفه
 الناحیة من النحویة القاعدة على نفسه فرض وقد اللغة في قائماً  واقعاً  یمثل النمط

  .بالشُّذوذ النحاة نعته فقد شواهده لقلة أّنه إالّ  االستعمالیة،
 عدَّ  فقد العكس، ولیس القاعدة على الحكم في والفیصل الحكم هي اللغة أنَّ  مع

 تلك فأخرجوا معها، تتوافق أن اللغة، نصوص على یتوجب قوانین قواعدهم النحاة
 هذه من واألشمل األعم فذكروا القاعدة، جسم من االنفعالیة واألداءات اللغویة األنماط
 بینهما فیما تتصارع أن اللغویة لألنماط یجیز ما إلى االحتكام من ُبدَّ  ال وهنا األنماط،
:" لوسركل قاله ما إلى یقودنا وهذا ،)5(اللغة في استعمالیاً  واقعاً  التداولیة نماطاأل لتعطي

  .)6("صوریة قوالب إلى تحویلها خالل من اللغة مع التعامل یمكن ال
  :الشاعر كقول طوفاً مع الغائب ضمیر جاء فقد الشعر في أّما

 )7(َوٕایَّاهُ  َوٕایَّاكَ    الجهلِ  أخا تصحبْ  فال

                                                             
 .263ص اللغة، عنف لوسركل، )1(

 .300ص ،2ج عقیل، ابن شرح عقیل، ابن )2(

 .72ص ،4ج مالك، ابن ألفیة إلى المسالك أوضح هشام، ابن )3(

 .26ص ،3ج الهوامع، همع السیوطي، )4(

 .106ص اللغة، فهم كارلنغ، وكرستین تیرنیس موور )5(

 .219ص اللغة، ُعنف لوسركل، )6(

 شهاب عمر أبو ربه، عبد ابن كتاب وفي/ 301ص ،2ج عقیل، ابن شرح: في نسبة بال الشاهد )7(
 ،2ج ،1ط لبنان، – بیروت العلمیة، الكتب دار الفرید، العقد ،)ه1404( محمد بن أحمد الدین
 في األكم زهر ،)1981( محمد بن مسعود بن الحسن بن يعل أبو الیویسي، ونسبه 180ص

 الدار الثقافة، دار الجدیدة، الشركة األخضر، ومحمد صبحي، محمد ت والحكم، األمثال
 في والشاهد – وجهه اهللا كرم – طالب أبي بن علي إلى ،65ص ،3ج ،1ط المغرب، البیضاء،
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 معطوفًا، غائب ضمیر المحذور ضمیر جاء حیث" وٕایَّاه" قوله هو فیه والشاهد
  .معطوفاً  وهو إال غائب ضمیر وال ظاهراً  یكون ال المحذور إنَّ : النحاة وقاله

 غائب ضمیر المحذور ضمیر المحذور جاء حیث" وٕاّیاه"  قوله فیه والشاهد
 فمثل معطوفًا، وهو إال ضمیر وال ظاهراً  یكون ال المحذور إنَّ : النحاة وقال معطوفًا،

 مع جنب إلى جنباً  موجودة كانت كظاهرة وجوده على لیدلك اللُّغة لنا حفظته ذلك
 ما أو الجمیل اللحن أداءات ضمن أصبحت ثم قیاسیة ُتعد التي القواعدیة صیغال

 تضاد أو انعكاس عالقة لیست والمتبقي الّنحویة القواعد بین فالعالقة: بالمتبقي یعرف
 القاعدة تمنحه أن یمكن ما أبعد إلى اللغوي باألداء تذهب إفراط عالقة هي بل قلب، أو

  .)1(اللُّغة البن الّنحویة
  

  االشتغال 3.2.2
 في أو االسم ذلك ضمیر في عمل قد فعل، عنه ویتأخر اسم، یتقدم أن هو

 المشتغل ومثال ،"به َمَرْرتُ  وزیداً  َضربتُه، زیداً " بالضمیر المشتغل ومثال َسَببه،
 بالالزم المنصوب على محموالً  االشتغال باب وجاء ،)2("هُغالمَ  َضربتُ  زیداً : "بالسببيَّ 
  .إضماره

 ضربتُ : كالقول بعده ما یفسره فعل إضمار على منصوب بأنه سیبویه فسَّره وقد
 المشغول االسم جاء إذا وأّما.  بتفسیره استغناء هذا الفعل یظهرون ال وهم ضربته زیداً 
 فإذا: "قال ،) االسم على الفعل بناء(  بمصطلح عنه عبَّر سیبویه فإن مرفوعاً  عنه
 في أنه الفعل علیه مبني بقولك ترید وٕانما ضربُتُه، زیدٌ  قلت االسم على الفعل بنیت

  .)3(منطلق اهللا عبد قلت إذا ،)منطلقٌ ( موضع

                                                                                                                                                                                   

 دار المصطاوي، الرحمن بدع نشره ،)م2005( عنه اهللا رضي طالب أبي بن علي دیوان
 بموضع تخالن ال والروایتان ،"الحمق وأخا السوء، أخا: "ویروى ،153ص بیروت، المعرفة،
 .26ص ،3ج الهوامع، همع السیوطي،/ الشاهد

 .131ص اللغة، عنف لوسركل، )1(

 .30ص ،2ج المفصل، شرح یعیش، ابن/ 517ص عقیل، ابن شرح عقیل، ابن )2(

 .81ص ،1ج الكتاب، سیبویه، )3(
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 الرفع والزم النصب، الزم: هي أقسام ةخمس الباب هذا مسائل بأنَّ  النُّحاة وذكر
 على الرفع وراجح األمران، فیه ومستو الرفع، على النصب وراجح باالبتداء،
  .)1(النصب

 االشتغال على والنصب االبتداء على الرفع فیه ما الكریم القرآن في جاء وقد
  .)2( )َألیماً  َعَذاباً  َلُهمْ  َأعدَّ  والظَّالمینَ  َرْحمِتهِ  في َیَشاءُ  من ُیدِخلُ : (تعالى كقوله وذلك

 انتصبت) الظالمین( و) َلُهمْ  َأعدَّ  الظَّالمینَ : (قوله الكریمة اآلیة في فالشاهد
  .المنصوب االسم على عائد ضمیر على االشتغال على

 المذكور الفعل یفسره فعل إضمار على انتصبت) الظالمین( بأن أیضاً  وجاء
  .ألیماَ  عذاباً  لهم أعدَّ  الظالمین وأعدَّ : أي

 ،)3( )والظالمون( بالرفع عثمان بن وأبان الزبیر، ابن ومنهم القراء بعض وقرأ
 ُوجد فقد التركیبیة الناحیة من أمَّا لیة،الدال الناحیة من واحد العام المعنى بأنَّ  هنا ونرى

 وقد النصب وقراءة االبتداء، باب إلى التركیب فأخرج الرفع قراءة: أحدهما نمطان،
 وٕاقامة جهة، من اإلعرابیة الحركة تسویغ في منهم رغبة به المفعول على النُّحاة حملها

 النصب قراءة وامتازت أخرى، جهة من) إلیه والمسند المسند( اإلسناد عناصر
 أثر فیه تحویلي أسلوب إلى العادي الخبر من اآلیة هذهِ  في النمط إخراج بخصوصیة

  :)4(الّرمة ذي قول الشعر، في ومثله الرفع، من أكثر إفصاحي
 )5(جازر ِوْصَلْیكِ  بینَ  َبفأسٍ  فقامَ   َبَلْغِتهِ  ِباللٌ  ُموَسى أبي اْبنُ  إذا

 رفع فقد) وابنَ  ابنُ ( والنصب الرفع الوجهین على ُینشد بأنَّه سیبویه ذكر إذ
 قد االستعمالین هذین بأنَّ  ویبدو االشتغال، على ونصبه االبتداء، على إذا بعد االسم

                                                             
 .92ص الناظم، البن مالك ابن ألفیة شرح الناظم، ابن )1(

 ).31( اآلیة اإلنسان، سورة )2(

 .70ص ،5ج القرآن، إعراب النحاس، ابن )3(

 .1042ص ،2ج الرمة، ذي دیوان )4(

 جوهر معدن من الذهب عین تحصیل الشنتمري،/ 82ص ،1ج سیبویه، كتاب في اهدالش )5(
 سیبویه أبیات شرح السیرافي،/ 30ص ،2ج المفصل، شرح یعیش، ابن/ 103ص األدب،

 .660ص ،2ج المغني، شواهد شرح السیوطي، ،115ص ،1ج للسیرافي،
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 اً كثیر  النصب فكان جنب، إلى جنباً  یسیران وكانا التداولیة، االستعمالیة فضلیةاأل َحققا
  .)1(أجود هبأن سیبویه وصفه إذ أكثر، استعمالیاً  تداوالً  الرفع حقَّق بینما العرب، كالم في

 إلى المنصوبات باب من القاعدة أخرج قد) ابن( برفع البیت هذا إنشاد ولعل
 المعنى أنَّ  من الرغم على الّنحویة، القاعدة عن خروجها ذلك وفي المرفوعات، باب
  .یتغیر وال والنصب الرفع الوجهین على واحد

 یكن لم الشكلیة؟ العالمة اختالف مع المعنى يف التوافق هذا نفسر أن لنا فكیف
 في وتارةً  المرفوعات باب في نجده فتارةً  اللغوي، الصراع باب من ذلك نعدَّ  أن إالَّ  لنا

 دفع مما الشكلیة، العالمة فرضیة تأكید إلى سعیاً  إالَّ  ذلك كان وما ،المنصوبات باب
 والتقدیر، التأویل من النُّحاة فیها كثرأ التي القواعد هذهِ  على للَّثورة القرطبي مضاء ابن
 وقد ،)بغالمه؟ مررتُ  أزیداً ( قولهم في یضمرونه الذي ما شعري لیت ویا: "یقول إذ

 هذا إلى یدعو وال مفهوم، تام القولو  إذ یضمر ما له یتحصل وال منا القائل یقول
  .)2( )"ناصب من له بدَّ  فال منصوبٍ  كلُّ ( وضع إالَّ  التكلف

 الربیع قول في كما والنصب الرفع یتساوى قد أنَّه إلى الّنحویة القاعدة وتذهب
  :)3(زاريفال ضبع بنا

یاحَ  وَأخشى َوحِدي  ِبهِ  مرْرتُ  إنْ  َأخشاهُ  لذِّئبَ وا  والمطَرا الرِّ

 الذئب أخشى تقدیره، مقدر مضمر بفعل االشتغال على الذئب نصب والشاهد
 البیئة في متداوالن لغویان نمطان فكالهما ذلك، لجاز الذئب رفع ولو أخشاه،

 قراءة في مألوفاً  كان الرفع أنَّ  الَّ إ اآلخر، عن جودة أحدهما یقل وال االستعمالیة،
  .)6( )أیدَیهما فاقطعوا والسارقةُ  والسارقُ : ()5(تعالى قوله في كما )4(العامة

                                                             
 .82ص ،1ج الكتاب، سیبویه، )1(

 تحقیق النحاة، على الردّ  كتاب ،)ت.د( القرطبي، الرحمن عبد بن أحمد العباس أبو ،مضاء ابن )2(
 .104-103ص القاهرة، المعارف، دار ضیف، شوقي

 .71ص للنحاس، سیبویه، أبیات شرح في الشاهد )3(

 .144ص ،1ج الكتاب، سیبویه، )4(

 .38 اآلیة المائدة، سورة )5(

 .493ص ،3ج المحیط، البحر تفسیر األندلسي، حیان أبو )6(
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  النداء 4.2.2
  .كان لفظ بأي الدعوة وتوجیه الطلب: هو اللغة في النداء
 إحدى أو) یا( بالحرف إلیه المخاطب إقبال المتكلم طلب هو: اصطالحاً  وأمَّا

  .)1(االستجابة طلبم ویقصد مجازیًا، أو حقیقیاً  اإلقبال أكان سواء أخواتها،
 على نصب فهو فیه مضاف اسم كلّ  النداء أنَّ  علما: "النداء في سیبویه وقال

  .)2(منصوب اسم موضع في رفع والمفرد إظهاره المتروك الفعل إضمار
 ،)أدعو( تقدیره مضمر بفعل منصوب والمنادى فعلیة جملة هذا على فالنداء  

 سیطرة األول لسببین، عائد لكذ ولعل به، المفعول على النداء أسلوب النُّحاة حمل وقد
 الجملة، في عامل وجود توجب التي العربي النحوي التفكیر على العامل نظریة

 عنصري تشمل بإسنادیة تكون أن بدَّ  ال العربیة فالجملة اإلسناد هي الثانیة والنظریة
 النداء جملة إن إذ للمعنى، النُّحاة لجأ النداء جملة ففي) إلیه والمسند المسند( اإلسناد
 أدعو، المضمر الفعل ذلك هو النداء جملة في فالعامل أنادي، أو أدعو بمعنى تكون
 في النصب عامل وهو أجله، من النداء فعل ُحذف الذي السبب النُّحاة بعض بیَّن وقد

  :هي أسباب ألربعة ُحذف بأنَّه هشام ابن وذكر ،)3(الجمهور عند الُمنادى
 .معناه بظهور االستغناء  .أ 

 .إظهاره فتحاشوا اإلخبار یوهم الفعل وٕاظهار اإلنشاء، النداء بعبارة قصدهم  .ب 

 .كالمهم في النداء استعمال كثرة  .ج 
 بین الكالم في یجمع ال أنه ومعلوم النداء، حرف الفعل هذا من تعویضهم  .د 

 .)4(عنه عوضوالم الِعوض
 في اصطدموا إنَّهم حتى للنداء، نظرتهم وفي التأویل في بالغوا قد النُّحاة یكون وقد

 نظرتهم بسبب الصارمة القواعد تلك على المتمردة اللغویة األداءات ببعض النداء باب
 عامل عمل عن ناتجة وجاءت المعنى، على دلَّت لتيا) الفتحة( اإلعرابیة الحركة إلى

                                                             
 .4ص ،4ج مالك، ابن ألفیة إلى المسالك أوضح هشام، ابن )1(

 .183ص ،2ج الكتاب، سیبویه، )2(

 .33ص ،3ج الهوامع، همع السیوطي،/ 127ص ،1ج المفصل، شرح یعیش، ابن )3(

 .4ص ،4ج مالك، ابن ألفیة إلى المسالك أوضح هشام، ابن )4(
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 ،)1(العامل بنظریة المتمثلة الّنحویة فلسفتهم وضمَّنوها لذلك، الكثیرة الكتب ألَّفوا فقد ما،
  .وجدهأ عامالً  إعرابي موضع وكلّ  إعرابیة حركة لكل یجدوا أن النُّحاة ألزم مما

 عن خارجة النُّحاة جعلها التي اللغویة بالشواهد الملیئة األبواب من النداء باب وُیعد
 التي الخالفیة للمسائل إضافة بالشذوذ، وسموها لذلك الصارم، القواعدي النحوي النظام
  .النداء باب في النُّحاة بین دارت

  :)2(حوصاأل قول نحو منونةً  المعرفة المنادى شواهد یخصُّ  ما ومنها
 السَّالمُ  َمَطرُ  یا َعَلْیكَ  َوَلیس  َعَلْیها مطرٌ  یا اهللاِ  سالمُ 

 الّضم، على النَّداء في لجریه ضمِّه على وترُكه) َمَطر( تنوین البیت في الشاهد
ن فقد ،)3(الّنداء غیر في المنصرف غیر المرفوع فأشبه  بعض عند الشعریة للضرورة نوِّ
 یختارون فهم تابعه ومن العالء بن عمرو أبو وأمَّا وأصحابه، الخلیل أمثال النُّحاة
 العرب، عن مسموع بینالمذه وكال التنوین، في للنكرة مضارع ألنَّه التنوین مع نصبه
  .)4(العلة من تقدَّم لما أقیس والرفع

 موضع في الضم، على ُیبنى فإنَّه مقصودة، نكرة أم علماً  أكان سواءٌ  فالمنادى
 الشعریة الضرورة باب من أنه على التنوین سیبویه فسَّر وقد ،)5(تنوینه یجوز وال نصب
 الضم على البناء( النمطین كال أنَّ  مع ،)6(الصرف من الممنوع لحق كما التنوین َفَلِحَقهُ 

 نمطین ألبنائها اللُّغة أتاحت فقد ،)7(العرب عن ُسمعا نمطان هما التنوین مع) والنصب
                                                             

 .205ص ومعناها، مبناها العربیة اللغة تمام، حسان )1(

 .188ص م،1998 ،1ط بیروت، صادر، دار صناوي، سعد.د ت األنصاري، األحوص دیوان )2(

 جمال، سلیمان عادل تحقیق األنصاري، األحوص شعر ،)م1990( األنصاري، األحوص، )3(
 ،2ج للسیرافي، سیبویه أبیات شرح السیرافي،/ 237ص ،2ط القاهرة، الخانحي، مكتبة
 وسیبویه،/ 314ص األدب، جوهر معدن من الذهب عین تحصیل والشنتمري،/ 133ص

 أوضح هشام، وابن/ 262ص ،2ج عقیل، ابن شرح قیل،ع وابن/ 202ص ،2ج الكتاب،
 .20ص ،4ج مالك، ابن ألفیة إلى المسالك

 .314ص األدب، جوهر معدن من الذهب عین تحصیل الشنتمري،/ 41ص ،3ج الهوامع، همع )4(

 .202ص ،2ج الكتاب، سیبویه، )5(

 .202ص ،2ج الكتاب، سیبویه، )6(

 .314ص األدب، جوهر معدن من الذهب عین تحصیل الشنتمري، )7(
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 صورة فیه حققت التي االختیاریة أو البدیلة الصیغ صور من صورتین ُیعدان لغویین
 الضرورة إلى للجوء الحاجة دون استعمالیة أفضلیة نصب محل في الضم على البناء

 جنب إلى جنباً  سارتا صیغتینال كلتا تكون فقد األقیس، بالصیغة ووصفها الشعریة،
 جعل استعمالیاً  تداوالً  محققة األخرى الصیغة على الضم على البناء صیغة وتفوقت
 النحاة إلیه لجأ سبیل إالّ  الُحجة تقدیم كان وما غیرها، من أقیس بأنَّها یصفونها النُّحاة

 الُجرجاني ولیق إذ الّنحویة، القاعدة عن تخرج التي اللغویة األداءات مع التعامل في
 بیان إلى والنزاع مواضعها، األشیاء وّتوضع قرارها، األمور تقرَّ  أنَّ  إلى التَّوق نَّ إ ثمَّ :"
 ثقة السَّامع یزداد حتى الّصفة وتلخیص یخفى عمَّا والكشف ینعقد ما وحلُّ  یشكل، ما

  .)1(للدَّلیل واستبانة بالّحجة
 تكون قد إذ الشعریة، الضرورة من نرى كما النُّحاة قاله كما لیس األمر یكون وقد
 القواعد، من وصفوه لما خالفاً  فیها وجدوا لذلك النُّحاة، عند الحالِ  مستقیمةِ  غیر أسساً 
 عندها فاضطروا دهم،قواع عن خرج ما لتفسیر إلیه ؤونیلج تأویلیاً  مالذاً  یجدوا ولم

 مناداة یخصُّ  جاء ما النداء باب في الخالفیة المسائل ومن. )2(الشعریة بالضرورة للقول
 من النُّحاة جعله إذ ،)اوأیه أي( مساعدة هیتصویت كتلة وجود دون والالم لفاأل فیه ما

 حكم البصریون جعل لذلك تعریف، أداتي بین جمعال عندهم والعلة الشعریة، الضرورة
 هناك أنَّ  غیر )3(ذلك جّوزوا فقد الكوفیون أما ضرورة، المنادى على التعریف ال إدخال
 االسم على النداء یاء كدخول ،"أل" بـ ُمعّرف نداء على اشتملت التي الشواهد بعض

  :)4(الشاعر كقول ذلك، ترفض والقاعدة الموصول،
 عدنانُ  الُعالَ  بیتَ  له عَرفت  والذي المتوَّجُ  الَمِلكُ  یا عباُس 

                                                             
 .28ص بیروت، المعرفة، دار ن)ط.د( اإلعجاز، دالئل ،1987 عبدالقاهر، الجرجاني، )1(

 .128ص النحاة، عند الشعریة اللغة فلفل، )2(

 ،2ج عقیل، ابن شرح عقیل، ابن ،25ص ،4ج مالك، ابن ألفیة إلى المسالك أوضح هشام، ابن )3(
 .263ص

 ،4ج مالك، ابن ألفیة إلى المسالك أوضح هشام، ابن/ 47ص ،3ج الهوامع، همع السیوطي، )4(
 .24ص
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 آخرون حمله حین في ،)1(ناقله أو قائله في الغلط باب من النُّحاة بعض جعله فقد 
  .)2( الضرورة على منهم

 المعرف على )النداء یا( تدخل ال أن فاألصل) لملكایا: ( قوله البیت في والشاهد
  :)3(الشاعر قول ومثله. التعریف بأل
 عّني بالودِّ  َبخْیلة َوَأْنتِ   َقلِبي تیَّمتِ  التَّي یا َأجِلك من

 التي، الموصول االسم على النداء یا دخول تجوَّز ال والقاعدة) یاالتي( فالشاهد
 لففاأل الذي، على النداء) یا( أدخلوا الذین الشعراء بعض طبتغلی النُّحاة بعض وقال
  :الراجز قول في كما تفارقانه ال والالم
  )4(فرَّا الّلذان الُغالمان فیا

  شّراً  ُتكسبانا أن إّیاكما
 ما التعریف، بأل المعرف المنادى على النداء) یا( أدخلت التي الشواهد هذهِ  ومثل

 من إلیه توصلوا ما وفقَ  النُّحاة وضعها التي الّنحویة القاعدة على وتمردٌ  خرقٌ  إالَّ  هي
 خطأ، أو غلط أنَّه األحوال من حالٍ  بأيّ  نعده أن لنا یمكن ال ولكن اللغوي، االستقراء

 في لیَس  فالخلل الفصحى، األدبیة البیئة في محدوداً  عمالهاست جاء لغوي نمط ولكنه
 تشمل أن عن عجزت التي القاعدة في الخلل إنَّ  بل نفسه، اللغوي أو الشعري الشاهد
 الشواهد هذهِ  مثل إلى النظر یمكننا لذلك العرب، بها نطق التي اللغویة األنماط جمیع
 القیاسي لألداء تاماً  خضوعاً  ضعتخ ال األداءات فهذهِ  المتبقي، باب من أنها على

 عن تعبر متبقیة أداءات إالَّ  هي وما یشبهه، ما أو بالشذوذ النُّحاة وصفها لذلك األول،

                                                             
 .106ص النحاة، عند الشعریة اللغة )1(

/ 197ص ،2ج الكتاب، سیبویه، عند قائلها یعرف لم التي الخمسین األبیات من الشاهد )2(
 ال روایة وهي ،"عني بالّدل بخیلةٌ  وأنت" بروایة ،132ص للنحاس، سیبویه أبیات شرح النحاس،

 ولبن/ 24ص ،4ج مالك، ابن ألفیة إلى المسالك أوضح هشام، ابن/ الشاهد بموضع تخل
 .47ص ،3ج الهوامع، همع والسیوطي،/ 8ص ،2ج المفصل، شرح یعیش،

 .47ص ،3ج الهوامع، همع السیوطي، )3(

 ،2ج عقیل، ابن شرح عقیل، وابن/ 218ص الناظم، البن مالك ابن ألفیة شرح في الشاهد)4(
 .47ص ،3ج الهوامع، همع والسیوطي،/ 9ص ،2ج المفصل، شرح یعیش، وابن/ 264ص
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 التي تقریباً  نفسها القیمة یحمل متبقیاً  اللغویة األنماط هذه من جعلت التي الالوعي حال
  .للغة القیاسي األداء یحملها
 من مرحلة في تمثل كانت بأنها الشواهد هذهِ  صفبو  التاریخي التفسیر یسعفنا وقد
 التعریف ال فیه ما بمناداة تسمح العربیة كانت إذ استعمالیًا، واقعاً  العربیة عمر مراحل
 الفصحى العربیة طوَّرت حتى الحال وبقي ذلك، على دلیالً  الشواهد هذهِ  وكانت

 التعریف، بأل المعرَّف المنادى إلى للوصول) أّیه أّي،( المعروفة المساعدة األدوات
 تجیز ال فاللُّغة الفصحى، أو األدبیة اللُّغة في محصورة السابقة الشواهد بقیت لذلك
 الثانیة بحذف) یاهللا(و ،)أهللا یا(  فقالوا تعالى، اهللا اسم في إالَّ  التعریف أل فیه ما نداء
  .أیضاً  ووصلها الهمزة قطع اللغة أجازت كما ،)1(فقط

 ویعّوض النداء، حرف قبلها یحذف أنَّه البصریون النُّحاة رأى فقد اللهم عن وأّما
: قولهم من مقتطعة) اللهم( أنَّ  الكوفیون النُّحاة ورأى ،)الّلهم( فتصبح مشددة، بمیم عنه

 یخترق ما الشواهد ومن ،)2(خفیفللت حذفوه الكالم، في ذلك كثر فلما" بخیر أمنا أهللا یا"
 العوض بین یجمع فكیف المشددة، والمیم) یا( النداء حرف بین فیجمع اللغویة القاعدة

  :)3(الشاعر كقول عنه والمعوض
 ألمَّا حدث ما إذا إني

 یاللُهّما یاّللُهّم،: أقول

) الّلُهمّ ( وخروج وجوده، یندر ما ومنها ل،االستعما في یكثر ما منها الضرورة وكأنَّ 
 إطارها، ضمن تقع هي بل اللُّغة، إطار عن خروجاً  یعني ال الّنحویة، القاعدة عن

                                                             
 .22ص ،4ج مالك، ابن ألفیة إلى المسالك أوضح هشام، ابن )1(

 .16ص ،2ج المفصل، شرح یعیش، ابن )2(

 هشام ابن نسبه وقد ،22ص ،4ج مالك، ابن ألفیة إلى المسالك أوضح هشام، ابن في الشاهد )3(
 عقیل، ابن شرح عقیل، ابن شواهد من وهو الصلت، أبي بن أمّیة أو الهذلي، خراش أبي إلى
 بن علي الدین صدر الحسن أبو والبصري،/ الصلت أبي بن أمیة إلى ونسبه ،265ص ،2ج

 الكتب، عالم دار أحمد، الدین مختار: تحقیق البصریة، الحماسة ،)ت.د( الحسن بن الفرج أبي
 ابن ألفیة شرح الناظم، وابن/ الهذلي خراش أبي إلى نسبه وقد ،431ص ،2ج لبنان، – بیروت
/ 16ص ،2ج المفصل، شرح یعیش، ابن/ ألحد نسبه دون ،219ص الناظم، البن مالك

 .65ص ،3ج الهوامع، همع السیوطي،
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 أداءات وهي كاملة، تشملها أن القاعدة تستطع لم التي اللغویة باألداءات یتعلق فاألمر
 من جعلوا فقد ه،أجل من القاعدة وضعت الذي العام األداء مع جنب إلى جنباً  تسیر
 من بقیة) الّلهم( أنَّ  المبتدئین العرب الباحثین بعض رأى إذ للخالفات، مسألة اللهم

 من قریبة وهي) الوهیم( القدیمة العبریة في موجودة أنها بدلیل القدیم السامي االستعمال
  .)1(اللهم
 قیمة تنبیهیة دالالت لها صیغة هي) اللهم( صیغة بأنَّ  یرى عبابنة یحیى أنَّ  الَّ إ

 عادیة صیغة فهي العبریة في الوهیم صیغة أما الفصیح، المستوى على الوتیرة وعالیة
  .)2(الجمع على تدل

 صیغ من بدیلة صیغة تمثل) اللهم( صیغة فیها جاءت التي الصور تلك تكون وقد
 في خاصة أصبحت التي اللهم بصیغة فتمثلت) اهللا یا( أصلها یكون قد إذ النداء،
  .النداء في اللغوي النمط

 كاللُّغة السامیة واللغات العربیة اللهجات في وردت التي اللغویة األنماط من فالنداء
  :في كما) التعریف أل( فیه ما مناداة الصفاویة النقوش في جاء إذ العربیةـ

Înn  bn<bt  bn ś<bn š>d bn  

Î> mh bn bad whdr whlt slm. 

 ،)3(سّلمي ویاالالت وحضر،..بغض بن ألمة بن صاعد بن عبط بن لنون: أي
  : البعل تخاطب التي األوغاریتیة اللُّغة في أیضاً  النداء أسلوب وورد

šm<l>ayln    b<l  bn lrkb < rpt 

  .)4(الضباب متن راكب یا العظیم بعل یا اسمع: أي

                                                             
 .382ص العربي، النحو في الشعریة الضرورة اللطیف، عبد حماسة محمد )1(

 ذاتال جذور في مقارنة لغویة قراءة والتفكیك، البناء بین الذات ،)م2010( عطیة یحیى عبابنة، )2(
 الحضاري، والتفاعل األدب مؤتمر إلى مقدم بحث األدیان، ومقارنة اللغویة المقارنة بین اإللهیة
 .pdfنسخة ،38ص مؤتة، جامعة

)3(  littmann, Semitic Inscriptions, Safaitic Inscriptions, pp59 

 .165ص األوغاریتیة، اللغة قواعد بیطار، إلیاس )4(
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 تصویتیة عملیة النداء ألنَّ  جمیعها، اللغات في النداء أسالیب بوجود نعتقد لذلك
 النُّحاة أغفله الذي التنغیم عنصر فیها ویبرز البشر، بین التواصل لغایات ضروریة
 القاعدة كاهل إرهاق في اً سبب كانت التي واإلسناد العامل نظریة عن بعیداً  القدماء
  .یلزم ال ما والتقدیر التأویل من وتحمیلها الّنحویة

 
  الترخیم 5.2.2

 في الكلم أواخر حذف هو: واصطالحاً . والتسهیل الصوت ترقیق: لغةال في الترخیم
  .)1(ُسعادُ  یا وأصله ُسَعا، یا :نحو النداء

فه  من ذلك غیر حذفوا كما تخفیفًا، المفردة األسماء أواخر حذف" بأنه سیبویه وعرَّ
  )2("شاعر یضطر إن إال النداء، في إالَّ  یكون وال تخفیفًا، كالمهم
 وهو ص،مخصو  وجه على الكلمة بعض حذف بأّنه الترخیم القدماء النُّحاة قیَّد وقد

 النداء غیر في اآلخر حذف وثانیها النداء، في االسم آخر حذف أحدهما: أنواع ثالثة
 في كالقول وذلك التصغیر ترخیم وثالثها الشعریة، بالضرورة ویختص موجب لغیر
  .)3(سویدا: أسود

 اختصار بأنَّه الترخیم عرَّف إذ برجشتراسر من دقة أكثر القدماء النُّحاة یكون وبذلك
وا فالقدماء ،)4(النداء وغیر النداء، في منها واحدة حركة من أكثر وحذف الكلمة  خصَّ
  .النداء وغیر النداء في مطلقاً  برجشتراسر جعله بینما النداء باب في الترخیم

 به ُیؤتى الحذف، أنواع من نوع الترخیم بل ترخیمًا، ُیسمى حذف كلّ  فلیس
  .والتطریب للتحبب یدعو انفعالي، لغوي نمط فهو داللیة ألغراض

                                                             
 .76ص ،3ج وامع،اله همع السیوطي،/ 287ص ،2ج عقیل، ابن شرح عقیل، ابن )1(

 .239ص ،2ج الكتاب، سیبویه، )2(

 ،2ج المفصل، شرح یعیش، ابن/ 226ص الناظم، البن مالك ابن ألفیة شرح الناظم، ابن )3(
 .20ص

 ،1929 سنة المصریة الجامعة في ألقاها محاضرات العربیة، للغة النحوي التطور برجشتراسر، )4(
 .70ص ،1982 الخانجي، مكتبة هرة،القا التواب، عبد رمضان نشرها
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 أو لصغیرٍ  التحبب في إالَّ  یرد ال إنَّه إذ االنفعالیة، من عالٍ  بمستوى زیمتا بل
ل لذلك ،)1(لفتاةٍ    :)2(شداد بن عنترة بیت في النُّحاة تأوَّ

 األْدَهمِ  َلَبانِ  في ِبْئرٍ  أشطانُ   كأنَّها والّرماح َعْنترُ  َیْدُعونَ 

 یا یدعون والتقدیر ترخیمه، بعد الضم على ؤهوبنا) عنترةَ ( ترخیم البیت في والشاهد
 محتاج غیر فالمعرفة معه، الحذف ویحسن علم اسم ألنَّه النداء حرف فحذف عنتُر،

  .)3(له النداء حرف لتعریف
 تفسیر ویمكننا بالنُّحاة، الخاص التأویل على قائم القواعدیة الناحیة من التفسیر وهذا

 وهم یدعونه فقوُمهُ  بنفسه، عنترة فخر یبرز الذي الحال سیاق حسب نصیاً  تفسیراً  ذلك
 عنترة فرخموا الحرب، اشتداد حیث عنترة فرس صدر في تشرع والرماح به مستنصرون

 جملة إلى عادیة خبریة جملة من الترخیم مع الجملة خرجت وبذلك إلیه، ددالتو  بدافع
 یكون وقد النداء، إلیه یدعو الذي واإلفصاح االنفعال من عالٍ  مستوى ذات إفصاحیة

 المستوى ضمن الحركة من مساحة النصي یرالتأث أعطى للغة االستعمالي الواقع
  .)4(التقعیدي وغیر التقعیدي
 یتم ینتظر، من لغة ففي ینتظر، ال من ولغة ینتظر من لغة لغتان الترخیم وفي

 حركة في تغیر دون وذلك الترخیم، شروط فیه المتوافرة المنادى االسم آخر حذف
                                                             

 في ألقاها محاضرة والمتبقي، القاعدة بین الشعر ضرورة ،)ه1434( عطیة یحیى عبابنة، )1(
 .م2014 جدارا، جامعة

 ،216ص م،1964 ،1ط اإلسالمي، المكتب مولوي، سعید حمدم. ت شداد، بن عنترة دیوان )2(
 من لغة على ولیس ینتظر من لغة على الشاهد یكون ذلك وعلى بالفتح،" عنَترَ  یدعون" بروایة

 . ینتظر ال

 الشنتمري،/ 138ص للنحاس، سیبویه أبیات وشرح/ 246ص ،2ج سیبویه، كتاب في الشاهد )3(
 ،3ج الهوامع، همع السیوطي،/ 330ص األدب، جوهر معدن من الذهب عین تحصیل

 بیروت، العربي، الفكر دار إبراهیم، عباس وتعلیق شرح شداد، بن عنتر دیوان وشرح/ 87ص
  :بروایة 122ص م،1994 ،1ط

 أدهمِ  غدیر في الضفادع حدق  كأنَّها والدروع َعْنترَ  َیْدُعونَ  
 .834ص ،2ج المغني، شواهد شرح السیوطي، الشاهد، بموضع تخل ال والروایة

 .38-31ص األلسنیة، النظریة في احثمب میشال، زكریا )4(
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 ال من لغة وأمَّا الكلمة، إتمام نیة على فیه قالنط استمر الذي األخیر قبل الحرف
 محذوف اسم أنَّه مع العادي االسم معاملة المرخم المنادى االسم یعامل فهو ینتظر،
م الذي السابق البیت في الشاهد وجاء ،)1(تامة كلمة أنها على األخیر حرفه  فیه رخَّ
 بعدما االسم فیه یكون باب" في الكتاب في ورد إذ ینتظر ال من لغة على مثاالً  عنترة

: قائالً  وعقَّب" قطُّ  هاءٌ  ،)2(فیه یكن لم الكالم في یتصرف اسم بمنزلة الهاء منه یحذف
  ".)3(اإلعراب حرف الراء وجعلوا عنترا االسم جعلوا"

 َربُّكَ  َعَلْینا لیقضِ  ماِلكُ  یا وَناَدوا: (تعالى قوله في الكریمة اآلیة قراءة جاءت وقد
 ابن إنَّ : عباس بنال وقیل ،)مالُ  یا(و) مالِ  یا( اللغتین على. )4( )ماكثون إنَّكم قالَ 

 فالترخیم ،)5(الترخیم عن النار أهل أشغل كانَ  ما: فقال ،)مالِ  یا َوَناَدوا: (قرأ مسعود
 عند جاء لذلك النداء، عند والتطریب بالتحبب یختص انفعالي بسیاق العرب عند ارتبط

 بعض یقتطعون أنهم إلى إشارة فیه ألنَّ  هنا، ُحسِّن قد مالترخی أنَّ  بالقول بعضهم
  .)6(إتمامه عن لضعفهم االسم،

 فیه الذي الموقف فشدة الحال، سیاق یقتضیه تفسیراً  الكریمة اآلیة تفسیر ویمكننا
 ترخیم فكان النُّحاة، عند لصارمةا اللغویة الحدود تجاوز لغویًا، ُعنفاً  قابله النار أهل

 وحصانتها، القاعدة جمود لكسر وعي دون دفعهم النار أهل موقف عنف وكأنَّ  مالك،
  .)7(الّنحویة القاعدة عن خارجاً  جمالیاً  معنىً  فأعطى

                                                             
 وابن/ 293ص ،2ج ،2ج عقیل، ابن شرح عقیل، ابن/ 78ص ،3ج الهوامع، همع السیوطي، )1(

 ابن ألفیة إلى المسالك أوضح هشام، ابن/ 214ص الصدى، وبل الندى قطر شرح هشام،
 .59ص ،4ج مالك،

 .245ص ،2ج الكتاب، سیبویه، )2(

 .246ص ،2ج الكتاب، سیبویه، )3(

 ).77( آیة الزخرف، )4(

 .27ص ،8ج المحیط، البحر تفسیر األندلسي، حیان أبو )5(

 .214ص الصدى، وبل الندى قطر شرح هشام، ابن )6(

 .131ص اللغة، عنف لوسركل، )7(
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 واقعاً  یمثل فهو الّنحویة، القاعدة عن خرج وٕان حتى اللغوي األداء هذا ومثل
 في للكالم تجریدٌ  فالنظام" اللُّغة من جزءٌ  إالَّ  هي ما الظواهر وهذه جدیدًا، استعمالیاً 

  .)1("للنظام تطبیقٌ  الكالم أنَّ  حین
  

  الندبة 6.2.2
 توجع وفیه المجموع، عند أو المتفجع، عند عزیز على بالتفجع یختص نداءٌ  هي

 المتوجع أو علیه المتفجع المنادى هو والمندوب ،)2(المجموع أو المتوجع أصاب ملأ من
  ".وا" أو" بیا" إما الندبة تكونو  ،)3(منه

 الندبة في االسم وحكم ،)4(الندبة حال في االستعمال في یاء على) وا( تغلبت وقد
 للضرورة ُیَنّون قدو  ،)5(مضافاً  كان إن ونصبه مفردًا، كان إن الضم على البناء هو

  :)6(الراجز قول ومثله الشعریة
  َكرّوس یأُخُذها أإبلي      اً َفْقعس مني وَأْینَ  وافقعساً 
 بتنوین منوناً  جاء االسم ولكن الضم على بالبناء" وافقعُس " الشاعر قول فاألصل

 والنوح التفجع فمشاعر اإلعرابیة، الحركة تغییر في دورٌ  للسیاق یكون وقد النصب،
 من الشاعر به أفصح انفعالي تأثیري أسلوب هو المندوب، على النادب تلحق التي
 العرب عند مستحبة اإلعرابیة الحركة ظلِّ  في النصب هذا جاء وقد وألمهِ  حزنه مدى
 البناء في للتغییر یكون وقد المتكلم، ُمراد السامع منه یدرك صوتي بتنغیم الفتحة، وهي

 االسم في تكون ال والندبة التغیر، هذا من تفهم انفعالیة دالالت األلفاظ لبعض النحوي

                                                             
 االسكندریة، الجامعیة، المعرفة دار ،"ط.د" م،1996 البنیوي، اللغة وعلم العربیة خلیل، حلمي، )1(

 .238ص

 .217ص الزمخشري، حتى سیبویه من البصري النحوي المصطلح تطور عبابنة، یحیى )2(

 .222ص الصدى، وبل الندى قطر شرح هشام، ابن )3(

 .47ص ،4ج مالك، ابن ألفیة إلى المسالك أوضح هشام، ابن )4(

 .66ص ،3ج الهوامع، همع السیوطي، )5(

 ،36ص ،3ج الهوامع، همع السیوطي،/ 225ص الناظم، البن مالك ابن ألفیة شرح في الشاهد )6(
 .67ص
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 یكون أن یستدعي السیاق وهذا المندوب بعظمة اإلعالم الندبة من فالقصد النكرة،
 صحَّ  إن: وقالوا ذلك كثیر وأنكر" )1(واجباله: "الحدیث في ورد إّنه إالَّ  معینًا، معروفاً 

  .)2(نادر فهو الحدیث،
 مجیئها أّما المعرفة، في إالَّ  تكون ال الندبة أنَّ  النُّحاة عند القیاسیة التركیبیة فالبنیة

 القاعدة اكتمال عدم نتیجة اللُّغة في الناشئ المتبقي صور من صورة ُیمثل فقد نكرة،
 غیر ولألداء ثانیًا، اللغویة األداءات كلّ  احتواء عن الّنحویة القاعدة ولقصور أوًال،

 الشاهد هذا مثل وجود إلى أفضت الظروف هذهِ  فجمیع ثالثًا، أبنائها من للغة الواعي
  .اللُّغة في
  

  به بالمفعول المشبه 3.2
  الحال 1.3.2

: نحو كیف، جواب في یقع ،)3(هیئة على للّداللة منتصب، فضلة، نكرة، اسم هو
 غیر وصفاً  أيّ  مشتقة، منتقلة حاله یكون أن الحال في والغالب ،)4(مكتوفاً  اللُّصَّ  ْبتُ َضر 
 في الحال تكون أن الّنحویة عدةالقا في واألصل ،)5(مستعمل فعل من مأخوذ ثابت

فاً  جاء ما وأمَّا نكرة، األغلب  معرف هو ما المصادر من جاء وقد ،)6(معنىً  منكَّر فهو ُمعرَّ

                                                             
 الجامع الكتاب تهذیب في النهیج المختصر صفیرة، أبي بن أحمد بن المهلب المریني، )1(

 ،4ج ،1ط الریاض، السنة، ودار التوحید، دار م،2009 السلوم، فارس تحقیق الصحیح،
 .193ص

 .47ص ،4ج مالك، ابن یةألف إلى المسالك أوضح هشام، ابن )2(

 .25ص ،1ج عقیل، ابن شرح عقیل، ابن )3(

 .234ص الصدى، وبل الندى قطر شرح هشام، ابن )4(

 .7ص ،4ج الهوامع، همع السیوطي،/ 123ص الناظم، البن مالك ابن ألفیة شرح الناظم، ابن )5(

 .630ص ،1ج عقیل، ابن شرح عقیل، ابن )6(
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 ومثله ،)1(علیه ُیقاس ال الذي العرب عن المسموع باب من النُّحاة جعله إذ والالم، باأللف
  :)2(ربیعة بن لبید قول

 الدِّخالِ  َنَغصِ  على ُیْشِفقْ  ولم  َیُذْدها ولم الِعراكَ  َفَأْرَسَلها

 وقد ،)3(معرف مصدر وهو حاًال، الِعَراك مجيء هو الموضع هذا في فالشاهد
ل حالٌ  فهو تخریجات، ةعد النُّحاة خرَّجه  أرسلها البیت في فالمعنى منكَّر، بوصف یؤوَّ

 مذهب وهو تكلف، التخریج وفي ثانیًا، مفعوالً  العراك جعل من ومنهم معاركًة،
  .)4(لنوعه وُمبین لعامله مؤكد مطلق مفعول بأنَّه آخرون ووصفه الكوفیین،

 فیها جاءت لغویة، أنماط من العرب عن ُسمع وما اللغوي األداء هذا ومثل
 األسماء من یجعل ما باب هذا أنَّ : "سیبویه رأى إذ والالم، باأللف معرفة أسماء
 الجّماءَ  ِبِهمْ  َمَررتُ : قولك وذلك) العراك( نحو والالم، األلف فیه الذي كالمصدر مصدراً 
  .)5("الِعراكَ  كانتصاب ینَتصب فهذا الغفیر، الجّماءَ  فیها والناُس  الغفیَر،

 الجمع معنى على بأّنها حاالً ) الجّماء( مجيء سبب النُّحاة بعض علل وقد
  .)6(الكثیر

 هذا في الّنحویة القاعدة عن خرجت لغویة أنماطاً  هناك أنَّ  إلى سیبویه تنّبه وقد
 الحروف هذه في والالم األلف أدخلوا أنهم -اهللا رحمه – الخلیل وزعم: "فقال الباب

 قاطبًة، بهم َمَررتُ : ككقول ُجعل وهذا والالم، األلف تدخله ال ما نیة على به وتكلموا
                                                             

 .375ص ،1ج الكتاب، سیبویه، )1(

 ،"یذدها ولم الِعراك فأوردها" بروایة ،108ص صادر، دار بیروت، ربیعة، أبي بن لبید دیوان )2(
 .الشاهد بموضع تخل ال والروایة

 جوهر معدن من الذهب عین تحصیل والشنتمري،/ 372ص ،1ج سیبویه، كتاب في الشاهد )3(
 ،4ج الهوامع، همع والسیوطي،/ 62ص ،2ج المفصل، شرح یعیش، وابن/ 230ص األدب،

 .16ص ،1ج للسیرافي، سیبویه أبیات شرح السیرافي،/ 14ص

 سیبویه أبیات شرح السیرافي،/ 257ص ،2ج مالك، ابن ألفیة إلى المسالك أوضح هشام، ابن )4(
 .16ص ،1ج للسیرافي،

 .375ص ،1ج الكتاب، سیبویه، )5(

 مالك، ابن ألفیة إلى المسالك حأوض هشام، ابن/ 630ص ،1ج عقیل، ابن شرح عقیل، ابن )6(
 .257ص ،2ج



96 
 

 كلُّ  لیس أنَّه كما والالم، األلف تدخله ال نكرة هذا أنَّ  إال جمیعًا، أي طّرًا، بهم ومررتُ 
 به، ُیتكلَّم لم وٕان تمثیلٌ  فهذا جمیعًا، بهم َمَررتُ  قال كأنه ،)العراك( بمنزلة الَمَصادر

 ال طراً  أنَّ  كما یتصّرف، ال ألنه بابه؛ في) اهللاِ  َسْبحانَ ( بمنزلة وقاطبة طراً  فصار
  .)1("معرفة یكونان وال المصدر موضع في وهما یتصّرفان ال قاطبةً 

 المصادر جاءت لذلك حاًال، تكون ال مصدرًا، لیست التي النكرة فاألسماء
 قوله في جاء إذ كاره،إن یمكن ال استعمالیاً  واقعاً  مثلت ألنَّها النُّحاة، عند أحواالً  المعرفة
 لَا الْمنافقني ولَكن وللْمؤمنني ولرسوله الْعزة وللَّه الْأَذَلَّ منها الْأَعز لَيخْرِجن الْمدينة إِلَى رجعنا لَئن يقُولُون﴿: تعالى

ونلَمع2﴾ي(.  
 مجيء النُّحاة ووصف ،)3(الحال على األذَّل نصب بأّنه التفسیر أهل ذكر فقد
  .)4(المعارف في قلة على جاء أنَّه أحواًال، المصادر

 والتمرد القدماء، ُعرف في بالشذوذ تمتاز كانت وٕان اللغویة، األداءات هذهِ  ومثل
 االعتبار، بعین یأخذوها أن النُّحاة على یتوجب أداءات فإنَّها المحدثین، ُعرف في

 بحجة العرب كالم من شيء لرد حاجة وال االحتجاج أطوار من طور في كانت فاللُّغة
 لتشمله، تتسع لم دةالقاع أنَّ  على األداءات لهذهِ  النظر یتوجب بل القاعدة، عن الخروج

  .الشمول وعدم اللغة استیعاب عن بالقصور اتسمت النُّحاة وضعها التي القاعدة وأن
 األداء هذا المتبقي، صور من صورة إالَّ  هو ما معرفاً  مصدراً  الحال ومجيء

 الذي والسیاق األداء ذلك یتناسب كي متمرد لغوي أداء إلى المتكلم یقود الذي اللغوي
 هو لیس اللُّغة نظام إنَّ : "لوسركل یرى لذلك المتبقي، دائرة ضمن یصبح ثم فیه، وضع
  .)5("النظام هذا خارج تقع اللُّغة في اإلبداعیة األنشطة من الكثیر إنَّ  بل ككل اللُّغة

                                                             
 .375ص ،1ج الكتاب، سیبویه، )1(

 .8آیة المنافقین، سورة )2(

 .270ص ،8ج المحیط، البحر تفسیر األندلسي، حیان أبو )3(

 .255ص ،2ج مالك، ابن ألفیة إلى المسالك أوضح هشام، ابن )4(

 .11ص اللغة، عنف لوسركل، )5(
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 الصفة على وُرفع ،قْلباً  عربيُّ  هذا: قولهم العرب عند الحال على نصب ومما
  .)1(قلبٌ  عربيٌّ  هذا: فقالوا أیضاً 

 هو فالنصب رجٌل، قائماً  وفیها رجٌل، قائماً  هذا: قولهم في) قائمٌ ( تقدم إذا أمَّا
 یتقدم ال النعت ألنَّ  القبیح، الوجه) رجلٌ  قائمٌ  هذا( وجعلوا الكالم، في المستحسن الوجه
  :)3(الّرمةِ  ذي بقول للنصب سیبویه مثل وقد ،)2(منعوته على

 الجآذرُ  الُعیونَ  َأعارتها ِظَباءٌ   مستظلةً  القنا في الَعوالي وَتْحتَ 

 یتقدم وال للظباء، صفة فهي الحال، على) ةً ُمستظلَّ ( نصب البیت في والشاهد
 مع یستقیم أمر وهو ،)4(لمستظلة النصب وجب لكلذ اللُّغة، في المنعوت على النعت
 أن كما الحال، على النصب حالة في لیةاستعما أفضلیة ویحقق المعیاریة اللُّغة قواعد

 األعناق طول في بالظباء ،ُسبین اللواتي النساء وصف استدعى قد االنفعالي السیاق
 من أولى كان المتنقلة الحالِ  َفَوْصف الوقت، ذلك في مستظالت وهنَّ  الكشوح، وانطواء
 في اُقبح النعت على) ُمستظلة( فعر  سیبویه جعل وقد مستظالت، بأنهن نعتهن
 هذه فمثل النُّحاة، ورفضه ألبنائها، اللُّغة أجازته استعمالیاً  واقعاً  تمثل أنها مع ،)5(الكالم

 جمیع مع اللغویة، الذاكرة تهلاختز  استعمالیاً  تداوالً  شكلت المألوف عن الخارجة األنماط
 أشار فقد استعماله، من الرغم على قواعدیة، أفضلیة تحقق لم ألنه اللغویة، األنماط
 جاء حین في )6(المستحسن الكثیر من هو الحال على مستظلة نصب أن إلى سیبویه
  .اللُّغة في القبیح من النعت على الرفع

                                                             
 .120ص ،2ج الكتاب، سیبویه، )1(

 .122ص ،2ج الكتاب، سیبویه، )2(

 .1024ص ،2ج الرمة، ذي دیوان )3(

 جوهر معدن من الذهب عین تحصیل والشنتمري،/ 123ص ،2ج سیبویه، كتاب في الشاهد )4(
 سیبویه أبیات شرح والسیرافي،/ 64ص ،2ج المفصل، شرح یعیش، وابن/ 283ص األدب،

 .347ص ،1ج للسیرافي،

 .123ص ،2ج الكتاب، سیبویه، )5(

 .124ص ،2ج الكتاب، سیبویه، )6(
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 األداءات جمیع مع یتعامل أن یستطع لم التقعیدي المستوى أنَّ  على دلیل وهذا
 حین في ، القبح مصطلح علیها وأطلق فقط أنظمته عن خارجة اعتبرها نهولك اللغویة،

 كما ،ةاللغ من المادي الطبیعي الجانب هو اللُّغة عالم إلیه یلتفت أن یجب ما أهم أنَّ 
  .)1(والبنیة الصوت في یتمثل

 اللغات من اإلعرابیة الحركة لضیاع فإنَّ  التفسیریة، التاریخیة الناحیة من اأمَّ 
 جعل ضیاعه، قبل تقید لم ما تفقد أن یمكن التي األبواب من الحال باب وأنَّ  السامیة،

 وجد أنه إالّ  میسور، غیر اً أمر  السامیة اللغات في له كثیرة أنماط على العثور أمر من
 الجملة عناصر من غیره على مقدماً  جاء إذ ،)الحال( حالة لىإ یشیر ما األكادیة في
  :فیه جاء الذي ترهاقة ثورة نص في كما

šalmeš    atura ana  ki    nina 

  .)2(نینوى إلى رجعت سالماً : أي
  

  التمییز 2.3.2
" من" بمعنى ویكون الذوات، من ابنهم لما مفسرٌ  جامٌد، نكرة، فضلة، اسم، هو

  .قبله ما لیبین بهِ  وُیؤتى الجملة، وهو نسبة أو المفرد وهو اسم إلبهام مبني
 اسم أطلق من النُّحاة ومن" ُبّراً  وقفیز أرضاً  ِشبرٌ  َلهُ " نحو فسَّره بما وینصب

  :قسمان وهو ،)3(التمییز على والتفسیر ینیالتب
: نحو المسوحات یخصُّ  ما منها التي المقادیر، بعد ویقع الذات، إجمال المبین

: نحو الموزونات ومنها ،"بّراً  زٌ قفی له: "نحو المكیاالت أیضاً  ومنها  ،"اً أرض شبرٌ  لهُ "
  ".درهماً  عشرون عندي: "نحو األعداد وكذلك ،"َعسالً  َمنوان له"

  

                                                             
 .282ص اإلسكندریة، الجامعیة، المعرفة دار ،1ط اللغة، لدراسة مقدمة خلیل، حلمي، )1(

 .46ص السامیة، اللغات تاریخ ولفنسون، ینظر، ،)ترهاقة ثورة( نص من الجملة )2(

 ،2ج المفصل، شرح یعیش، ابن/ 135ص الناظم، البن مالك ابن ألفیة رحش الناظم، ابن )3(
 .70ص
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 أو فاعل من العامل به قعلّ ت ما لبیان المُسوقُ  وهو النسبة، إجمال والمبین
 وفجرنا" نحو للمفعول، ونسبته ،4مریم سورة ،)2("شیباً  الرأُس  اشتعلَ : "نحو ،)1(مفعول
 اإلبهام یزیل اسم فهو اللُّغة، في منه بدَّ  ال فالتمییز ،12القمر سورة ،)3("عیوناً  األرض

 فكم مجرورًا، النُّحاة جعله الذي الخبریة،" كم" ییزتم ومنه بمنزلتها، هو ما أو كلمة عن
، بمنزلة الخبریة   :)5(الفرزدق قول ومثله ،)4(بعدها ما تجر فهي ربِّ

 عشاري عليَّ  حلبت قد فدعاءَ   وخالةٍ  جریرُ  یا لك عمةٍ  كم

 الشاهد حقَّق إذ ،)ربَّ ( بمنزلة خبراً  كم تكون أن على مجرورة عمةٍ  جاءت فهنا 
  .ذلك تفرض التي القواعدیة األفضلیة عمةٍ  بجر

  :الفرزدق قول العرب بعض أنشد وقد
 ِعَشاري عليَّ  َحَلبتْ  قد فدعاءَ   وخالةً  جریرُ  یا لك عمةً  كم

 بها ینصب من لغة في خبراً  أو استفهاماً ) كم( تجعل أن على هنا والنصب
  .الخبر

 الذي ،false anology الخاطئ القیاس قانون تدخل نتوقع أن هنا ویمكننا
 كم تشبه الخبریة كم بأنَّ  اللُّغة ابن توهم فهنا الحمل، أو التوهم القدماء علیه أطلق

  .)6(علیها فحملها تمییزها نصب حكم في االستفهامیة
 جاء إذ لتمییزها الخبریة كم نصب في أثر البیت هذا في للموضع یكون وقد

 مواضع وهي والشتم، الذَّم في إمعاناً  عمة فنصب والشتم، الذم سیاق في التمییز

                                                             
 مالك، ابن ألفیة إلى المسالك أوضح هشام، ابن/ 663ص ،1ج عقیل، ابن شرح عقیل، ابن )1(

 .300ص ،2ج

 .164ص ،6ج المحیط، البحر تفسیر األندلسي، حیان أبو )2(

 .75ص ،8ج المحیط، البحر تفسیر االندلسي، حیان أبو )3(

 .161ص ،2ج الكتاب، سیبویه، )4(

" وعمة جریر یا لك خالةٍ  كم" بروایة ،583ص ،1ج الفرزدق، دیوان في البیت الفرزدق، دیوان )5(
 .الشاهد بموضع تخل ال والروایة

 .96 ص وقوانینه، وعلله مظاهره اللغوي التطور التواب، عبد رمضان )6(
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 أخف من وهي بالفتحة عبَّر وقد سیاقیًا، تفسیراً  تفسیرها یمكن إفصاحیة انفعالیة
  .)1(الحركات

 اللغویة، األنماط هذهِ  مثل مع تعاملهم أثناء اللغویة الذاكرة لدور النحاة تنبَّه وقد
 تستطیع ال كانت وٕان اللغویة، األداءات لجمیع شاملة القاعدة هذهِ  أن إثبات محاولین

  .)2(خرقها یمكن ال وضوابط بقوانین اللُّغة تحكم أن
 المستوى عن خرجت لو حتى كافةً  األنماط مع التعامل على قادرة فالقاعدة

 أثناء المنطقیة واألقیسیة الفلسفیة والعلل العقلیة البراهین سیبویه قدَّم إذ للغة، التقعیدي
 العرب بعض قول عن ُنقل فیما للتقدیر سیبویه لجأ فقد ،)3(اللغویة ألنماطا مع تعامله

  :)4(الفرزدق قول في جاء كما الخبریة، كم تمییز رفع في
 ِعَشاري عليَّ  َحَلبتْ  قد فدعاءَ   وخالةٌ  جریرُ  یا لك عمةٌ  كم

 مرَّةً  كم قدیروالت ،المرار لتكثیر) كم( وتكون االبتداء، على الرفع سیبویه فسَّر إذ
 قضیتین، إلى الخبریة) كم( بعد ما رفع یشیر وقد وخالٌة، لك عمةٌ  عشاري عليَّ  حلبت

 الجر تجیز كما الرفع تجیز فاللُّغة االستعمالي، اللغوي بالسیاق تهتم فهي األولى أمَّا
 وأمَّا ،)5(التداولیة االستعمالیة الناحیة من األكثر الوجه هو الجر كان وٕان والنصب،

 العالقات تفسیر حاولوا الذین النُّحاة لدى النحوي التفكیر تخصُّ  فهي الثانیة القضیة
 في الخبریة كم تمییز رفع سیبویه أجاز فقد اللغویة، األنماط في الموجودة التركیبیة

 فهذا رها،وج نصبها أجاز كما اللغویة، القاعدة عن الخارجة اللغویة األنماط بعض
 علیه تفرض معینة بقاعدة التقید دون للغته، اللُّغة ابن فهم خالل من تشكل طمالن

                                                             
 .78ص النحو، إحیاء مصطفى، إبراهیم )1(

 .18-14ص االقتراح، السیوطي، )2(

 المعارف، دار ،1ط م،1981 الحدیثة، اللغویة الدراسات ضوء في النحویة المذاهب السنجري، )3(
 .18ص مصر،

 جوهر معدن من الذهب عین تحصیل تمري،والشن/ 166ص ،2ج سیبویه، كتاب في الشاهد )4(
 شواهد شرح والسیوطي، ،118ص للنحاس، سیبویه أبیات شرح والنحاس،/ 298ص األدب،
 .511ص ،1ج المغني،

 .161ص ،2ج الكتاب، ه،سیبوی )5(
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 أفنان أحق بأنَّ  الجزم إلى تقود العقل اتبدهیّ  إنَّ  إذ بمحدودیة، لغته مع التعامل
 ألن اللُّغة، علم هو إنما وتقلباته، طرائقه في اإلدراك حصول بتناول البشریة المعرفة

  .)1(إدراكي واكتساب معرفي تحصیل كل في مقیَّد وغیر شاملٌ  یلٌ سب اللُّغة
 أكان سواء مطلقاً  سیبویه منعه فقد عامله، على التمییز تقدیم حكم عن وأمَّا

 أجازوا والمبرد والمازني الكسائي أنَّ  مع" نفساً  زید طاب: "نحو متصرفاً  فعالً  العامل
 الفضالت من غیره على قیاساً  وذلك متصرفاً  كان إذا عامله على التمییز تقدیم

 النُّحاة زیج فلم متصرف غیر فعالً  العامل كان إذا وأمَّا متصرف، بفعل المنصوبة
  .)2(الموضع هذا في التقدیم

 عن اللغوي النسق ابتعاد عن النظر وبصرف الّنحویة، القاعدة جمود عن داً وبعی
 جاء إذ تداولیتها، على سلباً  یؤثر محددة بقواعد اللُّغة تقیید فكرة فإن أقّرها، التي القواعد

 كان إذا والمعمول العامل على التمییز قدَّموا قد الشعراء بأنَّ  یثبت ما الشعریة اللُّغة في
  :)3(الشاعر كقول اً رفتصمُ  فعالً 

 ِجهارا ُینادي المُنون يوَداعِ   الُمنى بنیلِ  تطیبُ  أنفساً 

  .النُّحاة عند الشعریة للضرورة مستباح فهو
  :)4(الشاعر قول أیضاً  ومثله

 تطیبُ  بالفراقِ  نفساً  كانَ  وما  حبیبها بالفراق َلْیَلى أتهجرُ 

 التمییز تقّدم وهنا تطیب المتصرف الفعل على نفساً  تقدیم البیت في والشاهد
 تقدیم للشعراء الشعریة الضرورة أباحت وقد النُّحاة، عند للضرورة فیه العامل على

                                                             
 .140ص التونسیة، الدار ،1ط المعرفیة، وأسسها اللسانیات المسدي، عبدالسالم المسدي، )1(

 .670ص ،1ج عقیل، ابن شرح عقیل، ابن )2(

 .304ص ،2ج مالك، ابن ألفیة إلى المسالك أوضح هشام، ابن )3(

 ،1ج عقیل، ابن شرح عقیل، بنا/ 138ص الناظم، البن مالك ابن ألفیة شرح الناظم، ابن )4(
 شرح یعیش، ابن/ 305ص ،2ج مالك، ابن ألفیة إلى المسالك أوضح هشام، ابن/ 670ص

 .74ص ،2ج المفصل،



102 
 

 ،ةاللغ أهل قول حد على ندر فیما یكون وذلك ،المتصرف غیر العامل على التمییز
  :)1(الراجز كقول وذلك

 كلَّها معد ذاك علمت قد  مثلُهما ناراً  ُیرَ  لم ونازلنا

  واقعاً  تمثل يفه شعریة، ضرورة النُّحاة جعلها التي الشواهد هذه تأملنا وٕاذا
 استدعاءها النحاة على اللغویة األنماط هذه تاستوجب لذلك تجاهله، یمكن ال استعمالیاً 

 العنصر هو القیاس ألنَّ  لتعلیالتا فقدموا اللغویة، القاعدة عن بعیدة فردیة كحالة
  .)2(اللغویة األداءات مع تعاملوا خالله من الذي المثالي

 األداءات هذهِ  مثل نَّ إ بل الشعر، ضرورة من النُّحاة قال كما لیس األمر ولعل
 صور من صوراً  تمثل والمعمول العامل عن التمییز تأخیر قاعدة أصل على المتمردة
 قاله ما تؤكد اللُّغة في النادرة الشواهد هذه ومثل التراث، كتب بها احتفظت التي المتبقي

 واقعاً  الجملة تكون وبهذا مفهومة الجملة یبقي نحویة، قاعدة خرق بأنَّ  لوسركل،
  .)3(عالیة حریة التعبیر یعطي استعمالیاً 

 ال السامیة اللغات معظم من اإلعراب ضیاع فإن التاریخي، التفسیر عن أمَّا
 تنوع إذ العربیة اللُّغة في هو كما السامیة اللغات في التمییز إعراب على الحكم في یسعفنا

 عالمة على ال اللغات هذهِ  في التمییز حالة على الحكم یمكننا لذلك والجر، الرفع بین
  .یستلزمها التي اإلعراب

 یلزم التي وغیرها والمقیاس والمكیال العدد متطلبات من جاء قدیم، مظهر فالتمییز
  .عنها اإلبهام إزالة وتركیبیاً  سیاقیاً 

 وجوده بدلیل األم، السامیة طریق عن السامیة اللغات إلى التمییز وصل فقد لذلك
  .اللغات هذهِ  في

 من األعداد في) التمییز( والمعدود العدد بین خالفت قد السامیة اللغات أنَّ  ومنه
  :األوغاریتیة ففي ،)3-10(

Tid šb<bnm 
                                                             

 ،1ج عقیل، ابن شرح عقیل، ابن/ 138ص الناظم، البن مالك ابن ألفیة شرح الناظم، ابن )1(
 .672ص

 .60-59ص االقتراح، السیوطي، )2(

 .43-42ص اللغة، عنف لوسركل، )3(
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 المذكر، أبناء والمعدود بتأنیثه سبعة العدد بین فخالفت أبناء، سبعة تلد: )1(أي
  .الجنس في والمعدود العدد بین المخالفة مراعاة دون

  :)2(العبارة في جاء كما: العبریة وكذلك
Wayyiwwālèdū   iō   šiƅ<ā bāním  wĕšlōš  bānōt 

  .بنات وثالث أبناء سبعة له وولد: أي
  الشاهد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .160ص األوغاریتیة، اللغة قواعد بیطار، إلیاس )1(

 .2-1 أیوب، سفر )2(
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  الفصل الثالث
  المجرورات

  
یأتي الجرُّ إمَّا بحرف أو إضافة، وحروف الجرِّ َتْدُخُل إلضافة معانیها إلى 

  .)2(َمَررُت بزیدٍ : وهي تجرُّ ما قبلها فتوصله إلى ما بعدها وذلك كقولك .)1(األسماء
وتسمى حروف الجرِّ بحروف اإلضافة؛ ألنَّها ُتضیف معاني األفعال إلى 

  .)3(األسماء األسماء بعدها، وُتسمى أیضًا بحروف الجرِّ ألنَّها تجرُّ ما بعدها من
وهي لیست كإضافة الوصف : أمَّا عن اإلضافة فهي قسمان، اإلضافة المحضة

وهي إضافة الوصف : واإلضافة غیر المحضة. المشابه للفعل المضارع إلى معموله
  .)4(المشابه للفعل المضارع إلى معموله

  .وفیما یلي حدیث عمَّا تعرضت إلیه من األبواب الخاصة في الجرِّ واإلضافة
  

  بحرف الجرّ  الجرّ  1.3
ـــى    ـــدخول علـــى األســـماء وتعمـــل عل تخـــتص حـــروف الجـــّر وعـــددها عشـــرون بال

ومـا ُســمیت بـالجر إّال ألّن معنــى الجـر اإلضـافة، فهــي تجـرُّ مــا قبلهـا فتوصــله . )5(جرهـا
وُتعــرف حــروف . )6(مــررُت بزیــٍد فالبــاء أوصــلت مــررُت إلــى زیــد: إلــى مــا بعــدها كقولــك

الجـــّر عنـــد النحـــاة بحـــروف اإلضـــافة فهـــي تضـــیف معـــاني األفعـــال قبلهـــا إلـــى األســـماء 
  . بعدها

                                                             
 .153ص ،4ج الهوامع، همع السیوطي، )1(

 .93ص مبارك، مازن: ت النحو، علل في اإلیضاح الزجاجي، )2(

 .7ص ،8ج المفصل، شرح یعیش، ابن )3(

 .45-44ص ،2ج عقیل، ابن شرح عقیل، ابن )4(

 مبـــارك، مــازن: ت النحـــو، علــل فــي اإلیضـــاح إســحاق، بـــن الــرحمن عبــد القاســـم، أبــو الزجــاجي، )5(
 .93ص ،1982 النفائس، دار بیروت،

 ،3ج مالـك، ابـن ألفیـة إلـى المسـالك أوضـح هشـام، وابـن. 3ص ،2ج عقیـل، ابن شرح عقیل، ابن )6(
 .153ص ،4ج الهوامع، عهم السیوطي،. 769ص
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وُتسمى بحروف الصفات ألنهـا تقـع صـفات لمـا قبلهـا مـن النكـرات، فـإن اختلفـت   
  . )1(معانیها، فهي متساویة في إیصال األفعال إلى ما بعدها وعمل الخفض

ویكون الجر عند سیبویه في كـلِّ اسـم مضـاف إلیـه، ویجـرُّ المضـاف إلیـه بثالثـة   
. )2(بشيٍء لـیس باسـٍم وال ظـرٍف، وبشـيٍء یكـون ظرفـًا، وباسـم ال یكـون ظرفـاً : أشیاء هي

فلّمـــا كانـــت هـــذِه الحـــروف عاملـــة للجـــر مـــن قبـــل أنَّ "عنـــد ابـــن یعـــیش  وجــاء فـــي الجـــر
األفعال التي قبلها ضعفت عن وصولها، وٕافضائها إلى األسماء التي بعدها كمـا ُیفضـي 
غیرهــا مــن األفعــال القویــة الواصــلة إلــى مفعــولین بــال واســطة حــرف اإلضــافة، أال تــراك 

لـم یجـز ذلـك  اً ت جعفرًا أو ذهبت محمـدلو قلت عجبت زیدًا أو مرر "تقول ضربُت عمرًا 
فلمـــا "لضـــعف هـــذه األفعـــال فـــي الُعـــرف واالســـتعمال عـــن إفضـــائها إلـــى هـــذه األســـماء 

ضعفت هذه األفعال عن الوصول إلى األسماء رفدت بحروف اإلضافة فجعلت موصلة 
فـإذا . الـذي قبلهـا فیمـا بعـدها لفعـلاوبذلك تكـون حـروف الجـر قـد أوصـلت . )3("لها إلیها

هــذا لعْبــِد اِهللا، وٕاذا : بالبــاء وكــذلك" زیــد"إلــى " َمــْررُت بزیــٍد، فإنَّمــا أضــفت المــرور: "قلــت
أخذتـه مـن عبـداهللا : أنت كعبداهللا، فقد أضفت إلى عبداهللا الشبه بالكاف، وٕاذا قلـت: قلت

  . )4(بمن" َعبد اهللا"إلى " األخذ"فقد أضفت 
، إذ رأى نحاة العربیـة القـدماء، )5(وقد یتعدى الفعل بنفسه عند حذف حرف الجر  

الذین حاولوا إخضاع مثل هذا األداء اللغوي الوارد في االستعمال لتفسـیرات خاصـة فـي 
اللغـوي المحـض، لـذلك جـاءت  التفكیر النحوي، مع أنَّ هذِه القضیة تخـتص باالسـتعمال

هذه المسألة مبثوثة في كتب النحو القدیمة، حتى أفـرد صـاحب كتـاب الجمـل فـي النحـو 
، فقــد دفعــت الفتحــة الظــاهرة علــى )6("النصــب بفقــدان الخــافض"بابــًا خاصــًا لهــا بعنــوان 

                                                             
 . 7ص ،8ج المفصل، شرح یعیش، ابن )1(

 . 10ص ،8ج المفصل، شرح یعیش، ابن. 419ص ،1ج الكتاب، سیبویه، )2(

 .7ص ،8ج المفصل، شرح یعیش، ابن )3(

 .421ص ،1ج تاب،الك سیبویه، )4(

 .50ص ،8ج المفصل، شرح یعیش، ابن )5(

 إربــد، الرســالة، مؤسســة بیــروت، الحمــد، علــي الــدكتور تحقیــق النحــو، فــي الجمــل ،.............. )6(
 ). الفراهیدي احمد بن للخلیل منسوب الكتاب( ،93ص م،1984 ،1ط األمل، دار
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ــه موســى واختَــار : نهایـة الكلمـات المنصــوبة، النحـاة للتأویـل والتقــدیر، كقولـه تعـالى مقَو 

نيعبس  ـالجر)1( . نصـب" مـن"والتقـدیر مـن قومـِه، فلمـا أسـقط)ومـن الشـواهد الّشـعریة )2 ،
  : )3(قول المتلمس

  أطَعُمـــــهُ  الـــــدهر الِعــــراق بَّ َحـــــ آلیــــت
 

ـــــهُ  والحـــــبُّ   ـــــوُس  القریـــــةِ  فـــــي یأكُل   السُّ
 

والتقــدیر علــى ُحــبِّ العــراق، وقــد جــاز للشــاعر حــذف حــرف الجــر، عنــد النحــاة   
أخضعوا مثل هذه المسائل التي ال تستقیم مع القاعدة المعیاریـة، للتفكیـر النحـوي، الذین 

إذ لــم تحقــق مثــل هــذه الشــواهد األفضــلیة القواعدیــة، ولكنهــا حققــت أفضــلیة اســتعمالیة، 
ومـع ذلـك حـاول . والحقیقة أّنه ال حاجة لتقدیر حرف الجر في مثل هذه األنماط اللغویـة

داءات اللغویــة وفــق مــا لــدیهم مــن أدوات فــي وقــتهم الســابق، النحــاة تفســیر مثــل هــذه األ
عـــن القاعـــدة  اً وهـــم لیســـوا راضـــین عـــن هـــذه األداءات تمامـــًا، ألنهـــم یـــرون فیهـــا خروجـــ

النحویــة، ومــن ناحیــة ثانیــة لیســوا قــادرین علــى ردِّهــا، فهــي داخلــة ضــمن إطــار عصــر 
أوا إلى التأویل والتقدیر االحتجاج اللغوي، وُسمعت عن العرب، وال یمكن ردها، لذلك لج

  . المتمثل بنزع الخافض
ویتضــح بــذلك أنَّ النَّحــو العربــي اكتفــى بوصــف الظــواهر اللغویــة مــن حیــث هــي   

وســـیلة اتصـــال ونقـــل للمعنـــى، لـــذلك یـــرى الـــدكتور حلمـــي خلیـــل بـــأنَّ الهـــدف األساســـي 
  . )4(للغویةللنظریة اللغویة هو دراسة الجانب العقلي من اإلنسان والكشف عن قدراته ا

ومثــل هــذه الســیاقات اللغویــة، تجعــل مــن الجمــل أفعــاًال كالمیــة تفســر بتأثیرهــا،   
وقــد یتعـدى الفعــل بنفســه . وتعطـي عقــل الشـاعر قــدرًا مــن الحریـة فــي الحـذف أو الزیــادة

  : )5(إلى مفعولین دون حرف الجر كقول الفرزدق
                                                             

 . 155 اآلیة االعراف، سورة )1(

 مختصـر ه،671ط األنصـاري، فـرح بـن بكـر أبي بن أحمد بن محمد عبداهللا أبو اإلمام القرطبي، )2(
 لبنـــــان، بیــــروت، العلمیــــة، الكتــــب دار حّســــونة، عرفــــان الشــــیخ اختصــــره القرطبــــي، تفســــیر
 . 237ص ،2ج م،2001 -ه1422

 . 72ص األدب، جوهر معدن من الذهب عین تحصیل في الشاهد )3(

 . 179ص النبوي، اللغة وعلم العربیة خلیل، حلمي، )4(

  : بروایة ،71ص ،2ج الفرزدق، اندیو  )5(
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ـــــا ـــــذي منَّ ـــــر ال   َســـــماحةً  الرجـــــالَ  اختی
 

ـــــــوداً   ـــــــبَّ  إذا َوُج ـــــــاح َه ی   الّزعـــــــازعُ  الرِّ
 

، )1(اب الرجاَل على نـزع الخـافض عنـد النحـاةفالشاهد حذف حرف الجر، وانتص  
أتي لـــذلك رأى ســـیبویه أنَّ مثـــل هـــذه األنمـــاط اللغویـــة التـــي حـــذف منهـــا حـــرف الجـــر، تـــ

  . )2(مرفوعة على سعة الكالم
: ویكون الرفع إّما على البدل أو التوكید مع إجازة النصب وذلك في قـول سـیبویه  

ـــُه، وُضـــِرَب زیـــٌد الظّ ُضـــرِ : فالبـــدل أن تقـــول" هـــُر والـــبطُن، وُقلـــَب َب عبـــُد اهللا ظهـــُرُه وبطُن
هُل والجبُل، وٕان شئت كان االسم ُلنا، ومُطرنا السّ بَ ُلنا وجَ هْ رنا سَ عمرٌو ظهُرُه وبطُنُه، وُمطِ 

َب زیــٌد الظهــَر والــبطَن، وُمطرنــا ُضــرِ : بمنزلــة أجمعــین توكیــدًا، وٕان شــئت نصــبت، تقــول
السهَل والجبَل، وُقلَب زیٌد ظهَره وبطَنه، فـالمعنى أنَّهـم ُمطـروا فـي السـهل والجبـل، وُقِلـب 

، وٕانَّمـا معنـاه )دخلـُت البیـت(: زوا هذا كما أجازوا قـولهمولكنهم أجا. على الظهر والبطن
والعامــُل فیــه الفعــُل، ولـیس المنتصــب ههنــا بمنزلــة الظــرف؛ ألنَّــك لــو . دخلـُت فــي البیــت

  . )3(زجُ هو ظهرُه وبطنُه وأنت تعني على ظهره لم یَ  )بَ ُقلِ (: قلت
لقاعدة النحویة للتعامل مع مثل هذِه األنماط اللغویـة لـذلك فالنحاة حاولوا تطویع ا  

فسَّر ابن یعیش حذف حروف الجر في اللفظ اختصـارًا واسـتخفافًا إذا كـان فـي اللفـظ مـا 
  . )4(یدل علیه
ٌء وهـــذِه دعـــوة للنحـــاة لالهتمـــام بـــالواقع االســـتعمالي، إذ قـــد یكـــون بتفســـیراته وعـــا  

فیـه تمثیـل نحویـة، لمعظم األبیـات الشـاذة، فـاألداء اللغـوي حتـى وٕان خـرج عـن القاعـدة ال
مـــن النظـــام النحـــوي،  اً للواقـــع االســـتعمالي الـــذي یجعـــل مـــن هـــذه الظـــواهر اللغویـــة جـــزء

وتتصارع تركیبًا بین النصب على نزع الخافض وفقًا لالستعمال العربي المنصـوب علـى 

                                                                                                                                                                                   

  الزعازعُ  الّریاحُ  هبَّ  إذا َوَخیراً                سماحةً  الّرجالَ  اختیر الذي ِمّنا   
 .الشاهد بموضع تخل ال والروایة   

 معـدن مـن الـذهب عین تحصیل والشنتمري،. 51ص ،8ج المفصل، شرح یعیش، ابن في الشاهد )1(
 .282ص ،1ج للسیرافي، سیبویه أبیات شرح والسیرافي،. 74ص األدب، جوهر

 . 160ص ،1ج الكتاب، سیبویه، )2(

 . 159 -158ص ،1ج الكتاب، سیبویه، )3(

 . 52ص ،8ج المفصل، شرح یعیش، ابن )4(
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ي العربیــة، والبــدل أو التوكیــد وفقــًا لالســتعمال المرفــوع علــى ســعة الــرَّغم مــن أنَّــه قلیــل فــ
الكالم، فالنصب على نـزع الخـافض، وٕان لـم یحقـق أفضـلیة قواعدیـة، فقـد حقـق أفضـلیة 
استعمالیة وٕان جـاء علـى قلـة فـي اللغـة، بینمـا حقـق األداء اللُّغـوي المرفـوع لهـذه المسـألة 

  . أفضلیة قواعدیة وأفضلیة استعمالیة
  

   على الجوار الجرّ  2.3
هو َجرُّ الكلمة بسبب اتصالها بكلمة مجرورة وسـابقة علیهـا، فـال یكـون جرهـا إّال   

بســبب االتصــال، فتجــر الكلمـــة األولــى بســبب العامــل، وتجـــر الثانیــة بســبب الجـــوار ال 
 وامســحواْ : ، فــي قولــه تعــالى)2("وأرجلكــم"، فالمجــاورة كانــت ســببًا فــي جــرِّ )1(العامــل

كُموسؤبِر لَكُمجأَرو)3(وقد جاءت َخـِرٍب مجـرورة . ُحْجُر َضبٍّ َخِربٍ هذا : ، وقالت العرب
وبتأثیر اتباع مـوقعي . )4(فما جروا إّال لقرِب الجوار. رجحوهي نعت لل رتها لضبٍّ لمجاو 

  . إیقاعي، ال یفضي إلى الدَّاللة التركیبیة إلرادة المتكلم
وقـد وصـف بعــض النحـاة مثــل هـذه األنمـاط اللغویــة بالشـاذ الــذي ال یحمـل علیــه   

  . )5(وال یجوز رّد غیره إلیه
علیــه الموضــع ال علــى االســم الــذي أّمــا ســیبویه فقــد وصــفها فــي بــاب مــا یجــري   

ــه، فقــد أجــاز ســیبویه النصــب علــى الموضــع والجــر علــى الجــوارقب كمــا فــي كقــول  )6(ل
  : ُعقیبة األسدي

                                                             
 النهضــــة مكتبــــة البــــدیع، عبــــد لطفــــي: تحقیــــق الفنــــون، اصــــطالحات كشــــاف محمــــد، التهــــانوي، )1(

 المصـــطلح تطـــور عبابنـــة، یحیـــى. / 287ص ،1ج م،1963 ه،1382 القـــاهرة، المصـــریة،
 . 192ص الزمخشري، حتى سیبویه من النحوي

 الســــبع، القــــراءات إعــــراب خالویــــه، وابــــن. 242ص القــــراءات، فــــي الســــبعة كتــــاب مجاهــــد، ابــــن )2(
 .452ص ،3ج المحیط، بحرال تفسیر األندلسي، ،89ص

 ).6( اآلیة المائدة، سورة )3(

 .67ص ،1ج الكتاب، سیبویه، )4(

 . 305ص ،4ج الهوامع، همع والسیوطي،. 55ص االقتراح، السیوطي، )5(

 . 66ص ،1ج الكتاب، سیبویه، )6(
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  َفأْســـــــــــــجحْ  َبشـــــــــــــرٌ  انـــــــــــــإنَّ  يَ ُمعـــــــــــــاو 
 

  )1(الحدیـــــــــــــدا وال بالجبـــــــــــــالِ  فلســــــــــــنا 
 

وجـه فیـه لیس َزیٌد َبَجَبـاٍن ال نحـیًال، ومـا زیـٌد بأخیـَك، وال صـاحبَك وال"وذلك قولك   
الجّر، ألنََّك ترید أن تشـرك بـین الخبـرین، ولـیس یـنقض إجـراؤه علـى المعنـى، وأن یكـون 

، وهنـا یـرى )2("آخره على أّولـه أولـى لیكـون حالهـا فـي البـاء سـواٌء كحالهـا فـي غیـر البـاء
  . )3(صبهسیبویه بأّنه لوال الباء لنصب، وقد حمل الحدید على الموضع فن

ألنَّ الباء دخلت علـى شـيٍء لـو لـم تـدخل علیـه لـم ُتِخـّل بـالمعنى : إذ قال سیبویه  
، وفیــــه حمــــل "وال الحدیــــد"، فالشــــاهد فــــي هــــذا البیـــت )4(ولـــم یحــــتج إلیهــــا، وكــــان نصـــباً 

، "َلســـْنا الجبـــالَ "و " َلســـْنا بالجبـــال"ألنَّ  المعطـــوف علـــى موضـــع البـــاء، ومـــا عملـــت فیـــه
ومثــل هــذا الخــروج ال ُیعــزى للغــة نفســها، فاللغــة هــي التــي ُیحــتكم إلیهــا، . بمعنــى واحــد

ولیست هي المحاكمة وفق قواعد النحـاة، ومهمـا بلغـت قواعـد النحـاة مـن التفـوق والدقـة، 
بعـض األداءات اللغویـة  فإنها تبقى قاصرة عن احتواء األداء اللغوي عامة، لذلك جاءت

التــي عزاهــا النَّحــاة إلــى الشــذوذ، وال یحــتج بهــا، وفــي واقــع األمــر مــا هــي إّال جــزء مــن 
المتبقي اللغوي الموغل في أعماق اللغة، والذي یظهر عجـز تلـك القواعـد عـن اسـتیعاب 

نا كّل األداءات اللغویة الماثلة أمامها وفق اللسان العربي المنطوق، ولیس من الحق علی
أن نضعها موضع المتبقي الذي یشـیر إلـى حـاالت انفعالیـة أو موقفیـة أو عفویـة تلقائیـة 
كانــت تســیطر علــى أبنــاء اللغــة لینطقــوا مثــل هــذه األداءات بــل وتكــون دلــیًال علــى حالــة 
الالوعي لـدى كثیـر مـن أبنـاء اللغـة، فقـد یكـون لحالـة الشـكوى عنـد الشـاعر باعـث علـى 

ر علــى الجــوار اشــتركت الجبــال والحدیــد فــي نفــي تحمــل نصــب الحدیــد، وبــدل مــن الجــ
  . الصبر الذي ال یقوى البشر على تحمله

  : بالحمل على الموضع في قول الشاعر "غد"وفي موضٍع شعريٍّ آخر تنصب 

                                                             
. 56ص للنحـــــاس، ســـــیبویه أبیـــــات شـــــرح والنحـــــاس،. 67ص ،1ج ســـــیبویه، كتـــــاب فـــــي الشـــــاهد )1(

 . 199ص ،1للسیرافي،ج سیبویه أبیات شرح والسیرافي،

 . 67ص ،1ج الكتاب، سیبویه، )2(

 . 68ص ،1ج الكتاب، سیبویه، )3(

 . 67ص ،1ج الكتاب، سیبویه، )4(
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  َعــــاِمر ِبــــنْ  ُعَمیــــرِ  ُنــــَدَماني حــــيَّ  أال
 

ـــا مـــا إذا  ـــنَ  َتالَقْین ـــوم ِم   )1(َغـــَدا َأوْ  الَی
 

 وهو عطفها على محـل الیـوم ألنـه ُسـِبق على الموضع )غدا(فالشاهد في نصب   
ال على الجرِّ على الجوار مع إلغاء عمل من، إذ لم یكن للنحاة سـبیٌل إلـى  الزائدة" بمن"

هــذا المـــأزق الــذي ُصـــدمت بـــه قواعــدهم إالَّ التأویـــل، فــأّولوه بالحمـــل علـــى  الخــروج مـــن
الموضــع، وهــذا التأویــل الــذي جــاءوا بــه إنَّمــا هــو خــروج عــن قاعــدتهم وابــن اللغــة الــذي 
یتكلم على سجیته ال على ما ُقعَّد له، ال یعبأ بقاعدة ملزمـة، نتیجـة للمسـاحة الكبیـرة مـن 

ـــة التـــي تتیحهـــا اللغـــة أل ـــل هـــذه األداءات اللغویـــة غیـــر الحری بنائهـــا، ومـــن هنـــا فـــإنَّ مث
المطردة في كالم العرب تمثل صورًا من المتبقـي، إْذ قـد تكـون صـادرة عـن الشـاعر فـي 
نشوة شربه، وغیابه عن حالته الطبیعیـة، لـذلك نصـب غـدا، وهـذِه األنمـاط اللغویـة مثَّلـْت 

ــم یقــو ســیبویه علــى رّده، لــذلك أ جــاز النَّصــب فیــه مــع أنَّ الجــرَّ أجــود واقعــًا اســتعمالیًا ل
وعلیـــه فـــإنَّ مثـــل هـــذه األداءات اللغویـــة قـــد تكـــون موجـــودة مســـبقًا فـــي العقـــل، . )2(عنـــده

وتحمــل فــي حوزتهــا العدیــد مــن األنمــاط اللغویــة المســتمدة مــن عملیــة االكتســاب والتعلــیم 
  . )3(فیة الواعیةوالتي بدورها تقوم على السلیقة المعر 

فـاللمتبقي دور فــي القـدرة علــى التعامــل مـع بعــض األنمــاط اللُّغویـة الخارجــة عــن   
ال یعقـل : "إذ یقـول حسـان تمـام. واقعًا استعمالیًا مفروضًا على اللغة تجعلهاالقاعدة، بل 

یتمّســــك فیهـــا بقواعــــد  أنَّ صـــاحب الســـلیقة اللغویــــة یخطـــئ، إّال إذا نطــــق بلغـــة خاصـــة
  .)4(وأصول ال ُترى في الحیاة العادّیة حین ینطق على سجیَّته

  
  
  
  

                                                             
 شـرح والسـیرافي، ،57ص للنحـاس، سـیبویه أبیـات شـرح والنحاس،. 68ص ،1ج الكتاب، سیبویه، )1(

 .233ص ،1ج للسیرافي، سیبویه أبیات

 .67ص ،1ج الكتاب، سیبویه، )2(

 .19ص اللغة، عنف لوسركل، )3(

 . 76ص والوصفیة، المعیاریة بین اللغة تمام، حسان )4(
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  اإلضافة  3.3
  . مطلق اإلسناد: اإلضافة لغة

هي إسناد اسم إلـى غیـره، تنزیـل الثـاني مـن األول منزلـة التنـوین أو مـا یقـوم : اصطالحاً 
  : وتقسم اإلضافة إلى قسمین. )1(والمضاف إلیه ال یكونان إّال اسمینوالمضاف . امهمق

ع إلـــى وهـــي غیـــر إضـــافة الوصـــف المشـــابه للفعـــل المضـــار : المحضـــةغیـــر اإلضـــافة 
، "عجبـُت مـن َضـْرب َزْیـد: "مـل كالمصـدر نحـواغیـر ع فمعموله، فالمضاف فیها وصـ

  . )2("هذا ضارُب زیٍد أمسِ : "واسم الفاعل بمعنى الماضي نحو
فهي إضافة الوصف المشـابه للفعـل المضـارع إلـى معمولـه، : واإلضافة المحضة  

لیـه نكـرة، نحـو هـذا غـالُم امـرأة، ونفیـده وتفید االسم األول تخصیصًا إن كان المضـاف إ
  . )3("هذا غالُم زید: "أیضًا تعریفًا إن كان المضاف إلیه معرفة نحو

: قـولوفي اإلضافة المحضـة ال یجـوز دخـول األلـف والـالم علـى المضـاف فـال ت  
، إّال إنَّـه جـاء )4(فیه لأللـف والـالم، فـال یجمـع بینهمـااإلضافة منا ، ألنَّ "هذا الغالُم َرُجلٍ "

ــه لــیس فــي العربیــة مضــاٌف او : "عنــد العــرب قــولهم الحســن الوجــه، فقــال ســیبویه ــم أن عل
هـذا : هـذا البـاب، وذلـك قولـك یدخل علیه األلـف والـالم غیـر المضـاف إلـى المعرفـة فـي

الحسن الوجه، أدخلوا األلف والالم على حسن الوجه، ألّنه مضاف إلـى معرفـة ال یكـون 
بها معرفة أبدًا، فاحتاج إلى ذلك حیث ُمنَع ما یكون في مثله البتَّة، وال یجـاوز بـه معنـى 

ـــا النكـــرة فـــال یكـــون فیهـــا إّال الَحَســـن وجهـــًا، تكـــون األلـــفُ  والـــالُم بـــدًال مـــن  التنـــوین، فأمَّ
  . )5("التنوین

                                                             
 ،4ج الهوامــع، همــع والســیوطي،. 70ص ،3ج مالــك، ابــن ألفیــة إلــى المســالك أوضــح هشــام، ابــن )1(

 . 264ص

 .45ص ،44ص ،2ج عقیل، ابن شرح عقیل، ابن )2(

 عقیـــل، ابــن شـــرح عقیــل، وابــن. 73ص ،3ج مالـــك، ابــن ألفیـــة إلــى المســالك أوضـــح هشــام، ابــن )3(
 . 44ص ،2ج

 .47ص ،2ج عقیل، ابن شرح عقیل، ابن )4(

 .200-199ص ،1ج الكتاب، سیبویه، )5(
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الوجـــه،  وبـــذلك یكـــون هنـــاك نمطـــان لغویـــان قـــد وردا فـــي المعرفـــة، همـــا الحســـنَ   
وحسـُن الوجـه، والم التعریـف ال تقـدم أّي قواعدیـة عنـد النَّحـاة، إّال إنَّ حسـُن الوجـِه حقَّــق 

إذا كان تركیب اإلضافة قائمًا على النكرة، فال یقـال فیـه أفضلیة تداولیة استعمالیة، وأمَّا 
  .  )1(إّال الَحَسن وجهاً 

ــارمة والملزمــة، ُصــدمت بــأنَّ هنــاك شــاهدًا ُیــومئ إلــى اســتعماله    هـذه القاعــدة الصَّ
 عَ مِ نكرة والمعرفة، وقد ُروي هـذا الشـاهد عـن أبـي الخطـاب األخفـش الكبیـر، فقـد ُسـفي ال
َقــْوٍم مــن منهمــا یوافــق النكــرة، والثــاني یوافــق المعرفــة، دون تــأثیر فــي تغییــر داللــة مــن 

  : المعنى، وهو قول الحارث بن ظالم
ــــــــــْومي فمــــــــــا   ســــــــــعدٍ  بــــــــــن بثعلبــــــــــة َق

 

ـــــــــــــــــــعرى بفـــــــــــــــــــزارة وال  ـــــــــــــــــــا الشُّ   ِرقاب
 

  : لثانیة للبیت نفسه بقول الشاعروالروایة ا
ــــــــــْوْمي فمــــــــــا   ســــــــــعدٍ  بــــــــــن بثعلبــــــــــة َق

 

  )2(الّرقابــــــــــــــــا الّشــــــــــــــــعر بفـــــــــــــــزارة وال 
 

ولعــل تعــدد روایــات البیــت، كــان . رأى سـیبویه بــأنَّ االســتعمال الثــاني عربــي جیـد  
للبیئات اللُّغویة سبب في وجودها، وهو الذي سمح ألبناء اللغـة بإنتـاج أعـداد ال متناهیـة 

ــة مــن الجمــل نَّ النَّظــام إحتــى . التــي تمثــل واقعــًا اســتعمالیًا غیــر محكــوم بعناصــر قاعدیَّ
النَّحوي الذي یستند إلى قواعد ال یمكن أن ترفض ما جاءت بـه البیئـات اللُّغویـة، ولكنهـا 
توجههــا باتجاههــا، محاولــة إثبــات أنَّ القاعــدة النَّحویــة، هــي قاعــدة قائمــة علــى الّدقــة فــي 

فلو كانت اللغـة ُمصـمَّمة لتكـون أداة قاعدّیـة مثالیـة . ءات القاعدیة فقطتناول جمیع األدا
للتواصل لكان لزامـًا علـى كـّل لغـة أن تحتـوي علـى مجموعـة مـن القواعـد الثابتـة التـي ال 

  . )3(یمكن لها أن ُتؤّول

                                                             
 مالــك، ابــن ألفیــة إلــى المســالك أوضــح هشــام، وابــن. 147ص مالــك، ابــن ألفیــة شــرح النــاظم، ابــن )1(

 . 78ص ،3ج

. 63ص للنحــــاس، ســــیبویه أبیــــات شــــرح والنحــــاس،. 201ص ،1ج ســــیبویه، كتــــاب فــــي الشــــاهد )2(
قابـا ُشـعر روایـة علـى الشـاهد هـذا فـي النحـاس ونصَّ  ،"رقابا الّشعري" بروایة  والشـنتمري،. الرِّ
 ســیبویه أبیــات شــرح والســیرافي،. 166ص األدب، جــوهر معــدن مــن الــذهب عــین یلتحصــ

 . 174ص ،1ج للسیرافي،

 .143ص بیروت، العربیة، النهضة دار ،1ط اللغة، فلسفة في فهمي، محمود زیدان، )3(
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ــا مــ   ن النَّاحیــة التاریخیــة التفســیریة، فــإنَّ أســلوب اإلضــافة القــائم علــى إضــافة وأمَّ
ن بمثابـة كلمـة واحـدة، غـدو الكلمتـاكلمة إلى أخرى على وجه مـن وجـوه التسـاند، بحیـث ت

ــامیة  هـو الــذي احتفظــت بــه أغلـب اللُّغــات الســامیة وهــو نمــط لغـوي وصــل إلیهــا مــن السَّ
اللهجـات العربیـة البائـدة قـد اسـتعملته منفـردًا، ومنـه مـا  األم، ومما َیدلُّ علـى تأصـله، أنَّ 
   .جاء في اللهجة العربیة اللحیانیة

md bn sbh… frdh… snt>rb<n  
  . )1( ...سنة أربعین... فرضیة... أي لمد بن صبح

بق تمامـــًا فـــي حالـــة اإلضـــافة واســـتعمالها وأّمـــا فـــي اللغـــة األوغاریتیـــة التـــي تتطـــا  
، أّي Sb> uśb>I ngb: عالمــة اإلعــراب وهــي الكســرة فــي األســماء المفــردة ومنهــا

  . )2(جیش الجیوش أنجب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 . 51 -50ص العال، منطقة من لحیانیة نقوش الحسن، أبو حسین )1(

 . 106ص األوغارینیةـ اللغة قواعد بیطار، الیاس )2(
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  الفصل الرابع
  وحروف المعاني التوابع

  
  التوابع 1.4

لتابع في اللغة بأنَّـه مـن تبـع الشـيء أّي سـار علـى أثـره، ففـي عرَّف ابن منظور ا
  .)1(معناه المتابعة والمواالة

لغیرهـا، تبع أمَّا اصطالحًا فهي األسماء التي ال یمسها اإلعراب إّال على سبیل ال
  .)2(مساویة لألول في اإلعراب بمشاركتها له في العوامل وتكون ثواني

ویخرج بهذا القید، ما لـیس بخبـٍر مـن مشـارك مـا قبلـه فـي إعرابـه واعملـه مطلقـًا، 
  .)3(ویخرج المفعول الثاني والحال والتمییز

وقد . )4(نعت وعطف بیان، وتوكید، وبدل، وعطف ّنْسق: والتوابع خمسة أضرب
  .قمت بدراسة التوابع في هذا الفصل ومناقشة الشواهد الشعریة النحویة الخاصة بها

  
  العطف  1.1.4
هو الّرجوع إلى الشيء بعد االنصراف عنه، وفـي االصـطالح : العطف في اللغة  

ـا عطــف النَّسـق فهـو التـابع المتوســط . )5(عطـف نســٍق وعطـف بیـان: العطـف ضـربان أمَّ
بینـه وبــین متبوعـة أحــُد الحـروف العشــرة، والعطـف مطلــٌق بـواو، ثــمَّ، حتَّـى، َأَم، َأْو، بــل، 

  . ، الفاءال، لكن، الكاف

                                                             
ـــدین، جمـــال منظـــور، ابـــن )1(  صـــادر، دار بیـــروت، العـــرب، لســـان مكـــرم، بـــن محمـــد الفضـــل أبـــو ال

 .تبع ،27ص ،8ج م،1955

 .38ص ،3ج المفصل، شرح یعیش، ابن )2(

 .390ص ،3وج ،381ص ،2وج ،421ص ،1ج الكتاب، سیبویه، )3(

 والنقـــراط، ،38ص ،3ج المفصـــل، شـــرح یعـــیش، وابـــن ،165ص ،5ج الهوامـــع، همـــع الســـیوطي، )4(
 م،2003 ،1ط لیبیـا، بنغـازي، الوطنیـة، الكتـب دار العربیـة، اللغة في الشامل محمد، عبداهللا
 .103ص لبنان، یروت،ب سوریا، دمشق،

 .297ص الصدى، وبل الندى قطر شرح هشام، ابن )5(
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ُك المعطـوف مـع المعطـوف علیـه : وحروف العطـف علـى قسـمین   أولهمـا مـا ُیشـرِّ
ــًا، أي ــوا: مطلق مــا ُیشــّرُك لفظــًا : وثانیهمــا. ، الفــاءو، وحتــى، َأْم، َأوْ لفظــًا وحكمــًا وهــي ال

  . وفیهنَّ قال ابن النَّاظمِ . )1(فقط، وهي بل، وال ولكن
ــــــــالَعطفُ  ــــــــَواوّ  ُمْطلقــــــــاً  َف   َفــــــــا َوثُــــــــمَّ  ب
ــــــــــلْ  َفَحْســــــــــبُ  َلفظــــــــــاً  وُأْتبعــــــــــتْ    َوالَ  َب

 

  ْدقٌ ِصـــــــــــــــــ َكِفیـــــــــــــــــكَ  َأوْ  َأمَ  َحتّـــــــــــــــــى 
ــــنْ  ــــمْ  لِك ــــدُ  َكَل ــــروءٌ  َیْب ــــنَ  اُم   )2(طــــال لِك

 
  

ـــا مـــا ُیحســـن أن یشـــركه : "ویقــول ســـیبویه فـــي العطـــف علـــى الضـــمیر المرفـــوع   أمَّ
... رأیُتك وزیـدًا، وٕانَّـك وزیـدًا، وأنَّـك وزیـدًا منطلقـان: المظَهُر فهو المنصوب، وذلك قولك

ــا مــ فعلــُت : ا یقــبح أن یشــركه المظهــُر فهــو المضــمر فــي الفعــل المرفــوع، وذلــك قولــكوأمَّ
  . )3(وعبُداهللا، وَأْفَعُل وعبُداهللا

ــــى الضــــمیر المرفــــوع    ــــه ال ُیحســــن العطــــف عل َفالقاعــــدُة النَّحویــــة تــــذهب إلــــى أّن
صـل بـه لفظـًا ومعًنـى، والعطـف المتصل، ألنَّ الضمیر المتصل كالجزء من َعامله، المت

علیه یكون كالعطف على جزء الَكلمِة، فإذا أكدَّ َدلَّ ذلك على انفصالِه، فحصل نوع من 
  . )4(االستقاللِ 

ل النَّحـــاةُ    ـــأوَّ ـــد ت ـــدًا عـــن االســـتعمال، فق ـــًا بعی ـــیًال عقلی ـــدلیُل إالَّ دل ـــا هـــذا ال ـــأنَّ  وَم ب
َقـام زیـٌد، : الضمیر المرفوع المتصل، إمَّا أن یكـون ُمقـدرًا فـي الفعـل أو ملفوظـًا بـه، نحـو

بَضـمیٍر كـدَّ الضـمیر البـارز أو الُمسـتتر وُقمت وزیٌد؛ لذلك َأجاَز َأهُل اللُّغِة العطـف إذا َأ

                                                             
 . 225 -224ص ،2ج عقیل، ابن شرح عقیل، ابن )1(

 . 199ص مالك، ابن ألفیة شرح الناظم، ابن )2(

 .377ص ،2ج الكتاب، سیبویه، )3(

 .350ص مالك، ابن ألفیة إلى المسالك أوضح هشام، ابن )4(
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 أَنـت  اسـكُن  :)4(وقولـه تعـالى. )3(وآبـاؤكُم  أَنـتُم  كُنـتُم  لَقَـد :)2(، نحـو قولـه تعـالى)1(ْنفصـلٍ مُ 

كجزَوةَ ونالْج)5( .  
بارز أو المستتر فـي َحالـِة الَعطـِف بضـمیٍر ُمنفصـٍل، وأمَّا إذا لم ُیؤكد الضمیر ال  

ـا َمـا َیقـبُح َأْن یشـركه الَمظهـُر فهـو : "َفقْد َجّوز سیبویه هذا االستعماَل على ُقبٍح بقولـه وأمَّ
رَد فـي ، فقـد وَ )6("فعلُت وعبداهللا، وأفعـُل وعبـُداهللا: الُمضمر في الفعل الَمرفوِع وذلك قولك

الشِّعر الَعطُف علـى الَضـمیر البـارز أو المسـتتر دون ضـمیر ُمنفصـل وذلـك قـول ُعمـر 
  : )7(بن أبي ربیعة

ــــــــــتُ  ــــــــــت إذ ُقل ــــــــــرٌ  َأْقبَل   َتهــــــــــَادى َوُزْه
 

ــــــــــــال َعــــــــــــاجَكن  ــــــــــــْفنَ  الَم ــــــــــــال تعسَّ   َرْم
 

ــــاهد َعطــــُف ُزهــــٍر علــــى الضــــمیر المســــتتر فــــي أقبلــــْت دون الفصــــل بــــین    فالّش
  . )8(المعطوف والمعطوف علیه

، ووصــف ســیبویه ذلــك بــالقبح، واستشــهد )9(وذلــك ضــعیف عنــد جمهــور العلمــاء  
  : )10(علیه بقول الرَّاعي

                                                             
 . 76ص ،3ج ل،المفص شرح یعیش، وابن. 207ص مالك، ابن ألفیة شرح الناظم، ابن )1(

 .54 اآلیة األنبیاء، سورة )2(

 . 299ص ،6ج المحیط، البحر تفسیر األندلسي، )3(

 . 19 اآلیة األعراف، سورة. 35 ةاآلی البقرة، سورة )4(

    .47ص ،2ج القرآن، إعراب النحاس، وابن ،46ص ،1ج القرآن، إعراب النحاس، ابن )5(

 . 378ص ،2ج الكتاب، سیبویه، )6(

 -1374 ،1ط بیـروت، صـادر، دار ربیعـة، أبـي بـن ُعمـر دیـوان ربیعـة، أبـي بن ُعمر ربیعة، أبي )7(
 . 340ص م،1992 ه،1412 م،1955

 األدب، جــــوهر معــــدن مــــن الــــذهب عــــین تحصــــیل الشــــنتمري، ،379ص ،2ج ســــیبویه، الكتــــاب، )8(
ـــــات شـــــرح الســـــیرافي،. 381ص ـــــن. 109ص ،1ج للســـــیرافي، ســـــیبویه أبی  شـــــرح ،یعـــــیش اب

 .76ص ،3ج المفصل،

 . 239ص ،2ج عقیل، ابن شرح عقیل، ابن )9(

  :بروایة ،134ص النمیري، الراعي دیوان )10(
  لعامر واعتزینا لكلبٍ  یا دعوا      ورجالهم فرسائنا الَتقتْ  َفلمَّا

 . البیت في شاهد ال هذا وعلى
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ـــــــــــــا ـــــــــــــاقْ َلحِ  فلمَّ ـــــــــــــادُ  ن   ِعشـــــــــــــّیةً  والجی
 

ـــــــــْوا  ـــــــــبٍ  َدَع ـــــــــا یالَكْل   ِلعـــــــــاِمر واعَتَزْین
 

ـــاد، وهـــو اســـم ظـــاهر علـــى    ـــي هـــذا الشـــاهد ُیالحـــظ عطـــف الجی ـــد النظـــر ف وعن
وقـد أخـلَّ هـذا الشـاهد ومـا سـبقه بـین . وهو دون أن ُیفصل بینهما) نا(الضمیر المتصل 

فــي الشـاهد أنــه  ، ومـا جـاء)1(والمعطـوف علیــه بضـمیر یكـون ُمؤكــدًا لمـا قبلــهالمعطـوف 
ـــق  ـــى الضـــمیر المتصـــل دون فاصـــل بینهمـــا، وهـــو أمـــر یحق َعَطـــَف االســـم الظـــاهر عل

  . األفضلیة االستعمالیة بمجیئه عن العرب على هذه الصورة
ونــرى بـــأنَّ مثـــل هـــذه األداءات اللُّغویـــة مـــا هـــي إالَّ مســـكوكاٌت لغویـــٌة، أصـــبحت   

ت والعبـارات المسـكوكة، ونسـتعملها فـي قوالب جاهزة، ویمكننا أن نأخذ مثل هذه التركیبـا
ســـیاقات مشـــابهة لتلـــك التـــي كـــان یســـتعملها العـــرب، وال یمكننـــا أن نشـــتق منهـــا، وال أن 
نبتدع شكًال ینهج نهجها فـي التركیـب، وقـد قـام الّنحـاُة بـذكِر هـذه العبـارات والمسـكوكات 

سـتعمالیة التـي كـان العـرب ِوفَق مـا یروَنـه مـن المعـاني والـدَّالالت والّسـیاقات اال. اللُّغویة
یســتعملون مثــل هــذه العبــارات فیهــا، وهــذه األداءات اللغویــة لــم تكــن تخضــع لشــيٍء مــن 

ـــالقبحِ  ـــذلك وصـــفوها بالّضـــعِف أو ب ـــر عنهـــا . قواعـــد النَّحـــاة، ل ـــه ال ینبغـــي أن یعب مـــع أنَّ
 بـــالُخروِج عـــن الَقاعـــدِة، بـــل نـــرى فیهـــا مســـكوكاٍت َجـــاءْت علـــى هـــذه الّصـــورِة كـــأداءات
مْخصوصــة فــي َكــالِم الَعــرِب، وهــي َأداءاٌت اســتعمالیٌة مســموعٌة، وٕان لــم تحوهــا القاعــدة 
ــم یســتطع الّنحــاة إخراجهــا مــن جســم اللُّغــة، فــالعرب یتحــدثون  نتیجــة لعــدم شــمولیتها، ول
علــى ســجیتهم وســلیقتهم دون أن یلتفتــوا إلــى هــذه القواعــد، ســواء أكانــت هــذه القواعــد قــد 

  . عدُوضعت أو لم توضع ب
ومن بین ِتلَك األداءات اللُّغویة الَخاصة بالعطف التي خرجت عن أصل القاعدة   

العطــف علــى الضــمیر المجــرور، إذ ذهــب الجمهــور إلــى عــدم جــواز العطــف علیــه إالَّ 
وقد أجاز الكوفیـون " َمَرْرُت ِبَك وَزیدْ "َمَرْرُت بك وبزید، وال یجوز "بإعادة الجاّر له، نحو 

ــه یجــوز فــي الّشــعر أن تشــرك بــین الظَّــاهر والمضــمر، علــى . )2(ذلــك وذكــر ســیبویه بأنَّ
                                                             

 األدب، جـــوهر معـــدن مـــن الـــذهب عـــین تحصـــیل والشـــنتمري،. 380ص ،2ج الكتـــاب، ســـیبویه، )1(
 ســــیبویه أبیــــات وشــــرح. 49ص ،1ج للســــیرافي، ســــیبویه أبیــــات شــــرح الســــیرافي،. 381ص

 . الشاهد بموضع تخل ال روایة وهي) الجوادُ ( بروایة للنحاس

 .239ص ،2ج عقیل، ابن شرح قیل،ع ابن )2(
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المرفـــوع والمجـــرور إذا اضـــطرَّ الّشـــاعر، وهـــذا رأي الُجمهـــور مـــن النَّحـــاة الـــذین ألزمـــوا 
  . )1(بإعادة الَخافض إذا ُعطَف على ضمیر الخفض

إالَّ إنَّه َورَد فـي النثـر والـنَّظم، العطـف علـى الضـمیر المخفـوض مـن غیـر إعـادة   
یات، قوله تعالى  تَساءلُون الَّذي اللّه واتَّقُواْ : الخافض، فمن النثر، قراءة حمزة بن حبیب الزَّ

وهنـا أضـمر حمـزة . )3(عطفـًا علـى الهـاء المجـرورة بالیـاء" األرحـامِ "بجـر  ))2واألَرحـام  هبـ 
: ، ُیریـدُ َخْیـٍر َعاَفـاَك اهللاُ : الخافض على قول العجاج، إذ كان، إذا ُسئَل كیـف تجـدك قـال

  . بخیرٍ 
إالَّ إنَّ بعضـهم " اتَُّقوا اهللا واتقـوا األرحـاَم أن تقطُعوَهـا: "وقرأ معظم الُقراء بالنَّصب  

-ّردَّ هــذه الروایــة واتهمهــا بــاللَّحن، مــع أنَّ ابــن مجاهــد حــدَّث بإســناد عــزاه إلــى الرســول 
- ــه قــرأ وبــذلك یكــون . )4(وحمــزة كــان مــن الــذین ال یقــرؤون إال بــأثر ،"واألرحــامِ "، أنَّ

هؤالء النَّحاة الذَّین رّدوا القراءة، كانوا قد تعاملوا بقسوة مع قراءة حمزة، واحترمـوا القاعـدة 
  :)5(اعرعلى حساب األداء اللغوي، ومن ذلك في الشَّعر ما أنشده سیبویه قول الش

ـــــــــالَیومَ  ـــــــــتَ  ف ْب ـــــــــا قرَّ ـــــــــِتُمَنا َتْهُجون   وَتْش
 

ـــام بـــكَ  َفَمـــا َفاْذَهـــبْ     َعَجـــبِ  مـــنْ  واألیَّ
 

دون إعـادة الخـافض، " بـك"علـى الضـمیر فـي " األیـام"والشاهد في البیت عطـف 
، مــع أنَّهــا خارجــة عـن المســتوى التقعیــدي الــذي لــم )6(وقـد أجــاز ســیبویه ذلــك فـي الشــعر

  . یكن شامًال لكّل األنماط اللغویة الواردة في اللغة
األداءات اللغویـة التـي حققـت أفضـلیة اسـتعمالیة فـي ویمكننا القول بأنَّ مثل هذِه   

اللغـــة ولـــم تحقـــق أفضـــلیة قواعدیـــة مـــا هـــي إال صـــورًا لمســـكوكاٍت، َعِمـــَل المـــتكلم علـــى 
                                                             

 . 240ص ،2ج عقیل، ابن شرح عقیل، ابن )1(

 ). 1( اآلیة النساء، سورة )2(

 . 165ص ،3ج المحیط، البحر تفسیر حیان، أبو األندلسي، )3(

 .80ص السبع، القراءات إعراب خالویه، ابن )4(

 والشـنتمري،. قائلهـا ُیعـرف لـم التـي الخمسـین االبیات من والبیت. 392ص ،2ج الكتاب، سیبویه، )5(
 ،3ج المفصـل، شـرح یعـیش، وابـن. 382ص األدب، جـوهر معدن من الذهب عین تحصیل

 .87ص

 .386ص ،2ج الكتاب، سیبویه، )6(
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فمثـُل هـذِه األنمـاط . استدعائها من ذاكرتِه دون أن یكون خاضعًا لنظام لغوي عام مجرد
جاًال للتقدیر والتأویـل، بـل هـو قـائم اللُّغویة لم تكن لتقوم على المعنى الذي یتیح للّنحاة م

  . على عوامل ارتباطیة في ُبنیة العبارة
وما كانت هذه األنمـاط التـي مثَّلـت واقعـًا اسـتعمالیًا أجازتـه اللُّغـة، ورفضـه النحـاة   
للمسكوكات التي ُتمثـل جـزءًا مـن الـذاكرة اللغویـة القـادرة  بالقبح، ما هو إال شكالً  بوصفه

اللغویة بغض النَّظر عن العالقات اإلعرابیة المترافقـة مـع الكلمـات  على اختزال األنماط
  .)1(األخرى، فكلُّ كلمة تمثل وحدة مستقلة عن األخرى، وال تحتكم معها بنظام معین

غـة العربیـة أمَّا من الناحیة التفسیریة التاریخیـة فـإن للعطـف أهمیـة وظیفیـة جـاءت فـي الل
فهــذه القضــیة مــن . ســمیةى المفــرد فــي الحالــة االواللغــات الســامیة، كعطــف المفــرد علــ

القضــایا الشــائعة فــال تكــاد لغــة تســتغني عــن حــروف العطــف القائمــة بــدور الــرابط الــذي 
یربط بین أجزاء االستعمال الكالمـي، إذ جـاء فـي اآلرامیـة القدیمـة فـي نقـش ششـترر بـن 

  . )2(وثابوته) صنمه(أّي، وهذا تمثاله : wznh slmh w>rsth ):أو كمز(كاهن بسهر 
وكــذلك فــي عطــف جملــة علــى جملــة، فكمــا كــان العطــف فــي اللغــة العربیــة فإّنــه   

موجود في الترتیب نفسه واألحكام نفسها في اللغات السامیة، فمن عطف الجمل الفعلیة 
  : ة السریانیةما جاء في اللغ

Waggesteh<aL  miLâţâ  waLbešteh ḇūśâ  wargewānā  
ــب واألرجــواني: أي   فقــد عطــف . )3(وأجلســته علــى الُبُســِط وألبســته اللَّبــاس المقصَّ
  . (waggesteh)وهي ُجملة فعلیة على الُجملة الفعلیة األولى  (wal bèšteh)جملة 

  
  
  
  
  

                                                             
 . 30ص ،23ص النحویة، البنى نعوم، تشومسكي )1(

 .123ص السامیة، اللغات تاریخ ولفنسون، )2(

 . 234ص السامیات، قواعد في التواب، عبد رمضان )3(
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   البدل 2.1.4
ــابع المقصــود بــالحكم بــال واســطة   ، ویخــرج منــه النَّعــت والبیــان والتأكیــد )1(هــو الت

، كقولـــه : )2(وهــي مكمــالت للمقصــود بــالحكم، وأقســام البـــدل أربعــة بــدل الكــلِّ مــن الكــلِّ
، وبـدل )4(علَـيهِم  املَغضُـوبِ  غَـري  علَيهِم أَنعمت ينالَّذ صراطَ) 6( املُستَقيم الصراطَ اهدنَــــا:)3(تعـالى

، وبـدل اإلشـتمال كقولـه )6(مـنهم  كَـثري  وصـمواْ  عمـواْ  ثُـم :)5(البعض من الكـّل، كقولـه تعـالى

وهـو ثالثـة أقسـام : ، والبـدل الُمبـاین)8(الْوقُـود  ذَات النـارِ  )4(الْأُخـدود  أَصحاب قُتلَ:)7(تعـالى
  ". ُخْذ َنْبًال ُمَدى: الغلط والنسیان، واإلضراب، ومثله

هـذا بـاب : "، وذلـك لقولـه)9(وقد جاء مصطلح البدل ناضجًا ومستقرًا عند سـیبویه  
  . )10("بدل المعرفة من النكرة، والمعرفة من المعرفة وقطع المعرفة من المعرفة مبتدأة

یـب، وتحقیـق تحتـاج إلیـه أّي لغـة، إلزالـة اإلبهـام عـن الترك ویعد البدل أمـرًا لغویـاً   
وظیفــة تواصــلیة للغــة، وقــد أشــار ســیبویه للبــدل فــي مواضــٍع متعــددة، ومنهــا بــاب بــدل 

ـا بـدالك .. مررُت بعبداهللا زید: "المعرفة من المعرفة وذلك بقوله إّما غلطت فتداركت، وٕامَّ
  . )11("أن تضرب عن مرورك باألول وتجعله لآلخر

                                                             
 . 212ص ،5ج الهوامع، همع السیوطي،. 247ص ،2ج عقیل، ابن شرح عقیل، ابن )1(

 همـــــع الســـــیوطي،. 367 -362ص ،3ج مالـــــك، ابـــــن ألفیـــــة إلـــــى المســـــالك أوضـــــح هشـــــام، ابــــن )2(
 . 63ص ،3ج المفصل، شرح یعیش، ابن. 212ص ،5ج الهوامع،

 . 7-6 اآلیة الفاتحة، سورة )3(

 .144 -143ص ،1ج المحیط، البحر تفسیر األندلسي، )4(

 . 71 اآلیة المائدة، سورة )5(

 .542ص ،3ج المحیط، البحر تفسیر االندلسي،) 6(

 . 5-4 اآلیة، البروج، سورة )7(

 . 444ص ،8ج المحیط، البحر تفسیر االندلسي، )8(

 . 165ص الزمخشري، حتى سیبویه من البصري النحوي المصطلح رتطو  عبابنة، یحیى )9(

 .14ص ،2ج الكتاب، سیبویه، )10(

 .16ص ،2ج الكتاب، سیبویه، )11(
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بتـداء علــى أّنـه خبــر لمبتــدأ فـة مــن المعرفـة یجــوز القطـع علــى االوفـي بــدل المعر   
  : )2(كقول الشاعر المهلهل) 1(مضمر
ـــــوتَ  َخـــــَبْطنَ  ولقـــــد   َخْبَطـــــةً  َیْشـــــُكرَ  بی

 

ـــــــــــــا  ـــــــــــــمُ  أخواُلن ـــــــــــــو وُه   األعمـــــــــــــام بن
 

: خـبَطن بیـوَت یشـكر قیـل لـه: فالتقدیر هم أخوالنا، فرفع أخوالنا، وكأنَّه حین قـال  
، وفیمــا یتعلــق فــي بــاب المعرفــة التــي تكــون )3(أخوالنــا وهــم بنــو األعمــام: ومــا هــم؟ فقــال

  . بدًال من المعرفة
مـن هـو أو مـن :  لـه جاء عند سیبویه وقد یكون مررُت بعبداهللا أخوك، كأّنه قیـل  

  : )5(، ومثله الشاهد في قول الفرزدق)4(أخوك: قالفعبداهللا؟ 
ـــــيأ ورثـــــتُ  ـــــرى عاجـــــلَ  أخالقـــــه ب   الِق

 

  وَشـــــــُبوُبها ُكوُمهـــــــا المهـــــــارى وَعـــــــْبطَ  
 

وهمــا . )6(والشـاهد فــي البیــت أنَّــه أجــاز الرفــع علــى االبتــداء والنَّصــب علــى البــدل  
استعماالن لغویان، استعمال الرفع والنَّصب، وأمَّا تصنیفها على الخبر الستعمال الرفـع، 
ــفة،  أو البــدل الســتعمال الّنصــب، وفیــه إتبــاع الثــاني لــألول، وٕان كــان محمــوًال علــى الصَّ
لكنَّـه یفّســر مــن حیــث الدَّاللــة علــى البــدل، فهــذه التفســیرات تعــود الجتهــاد نحــوي لتفســیر 
العالقات اللغویـة، وتبقـى القضـیة أنَّ هنـاك نمطـین لغـویین، أجـازت اللُّغـة تـداولهما، ولـم 

                                                             
 .16ص ،2ج الكتاب، سیبویه، )1(

 ،1ط بیــروت، صــادر، دار حــرب، طــالل: تقــدیم ربیعــة، بــن المهلهــل دیــوان المهلهــل، ربیعــة، ابــن )2(
 .الشاهد بموضع تخل ال والروایة" َخْبَطةً  َیْشُكرَ  بیوتَ  َخَبْطت ولقد" بروایة ،77ص ،1996

. 95ص للنحـــــاس، ســـــیبویه أبیـــــات شـــــرح النحـــــاس،. 16ص ،2ج ســـــیبویه، كتـــــاب فـــــي الشـــــاهد )3(
 أبیـات شـرح السـیرافي،. 248ص األدب، جـوهر معدن من الذهب عین تحصیل والشنتمري،

 . 41ص ،1ج للسیرافي، سیبویه

 .16ص ،2ج الكتاب، سیبویه، )4(

  :بروایة ،105ص ،1ج الفرزدق، دیوان )5(
 القرى َعاجلَ  أخالِقِه، إلى َورْثتَ 

  شــــــــــــُبوُبَها المتــــــــــــالي َعَراقیــــــــــــبَ  وَضــــــــــــْربَ  
 

 .البیت في شاهد ال الروایة وبهذه  

 شــرح السـیرافي،. 248ص األدب، جـوهر معـدن مـن الـذهب عـین تحصـیل الشـنتمري، فـي الشـاهد )6(
  : بروایة ،349ص ،1ج للسیرافي، سیبویه أبیات

 َشُبوُبها المتَالي َعَراِقیب َوَضْربَ                  الِقَرى َعاِجلَ  أخالقه إلى ْثتَ َورِ 
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یكــن ألحــدهما فضــٌل علــى اآلخــر مــن حیــث تفضــیل نمــط علــى اآلخــر، إّال إنَّ ســیبویه 
: فـإن قیـل: "ربـي جیـد، والرفـع جـائز قـوي، وذلـك فـي قـول سـیبویهوصف النَّصب بأّنـه ع

ْنــُت قومــَك بعُضــهم أفضــُل مــن بعــِض وأبكیــُت قومــك بعضــهم أكــرُم مــن بعــض، كــأنَّ  حزَّ
وٕان . الرفـع الوجـه؛ ألن اآلخـر هـو األول ولـم تجعلـه فـي موضـع مفعـول هـو غیـر األول

قاعـدًا علـى الحـال، ألنَّـك  حّزنُت قومك بعضهم قائمًا وبعضـهم: شئت نصبته على قولك
رأیــُت قومــَك أكثــرهم، وحّزنــُت قومــك بعضــهم، فــإذا جــاز هــذا اتبعَتــُه مــا یكــون : قــد تقــول

حاًال، وٕان كان مما یتعدى إلى مفعـولین أنفذتـه إلیـه، ألنَّـه كأنَّـه لـم تـذكر قبلـه شـیئًا كأنَّـه 
ان اآلخــر هــو األول أن یبتــدأ، رأیــُت قومــك، وحّزنــُت قومــك، إال أنَّــه أْعَرَبــُه وأكثَــرُه، إذا كــ

  . )1(وٕان أجریته على النَّصب فهو عربي جید
ـورة، فقـد حقَّقـا اَألفضـلیة االسـتعمالیة، ولـْم    وبورود النَّمطیِن عن الَعـرِب بهـذه الصَّ

یة القواعدیــة َیكــْن هنــاك حاجــة للتأویــل والّتقــدیر عنــد النَّحــاة والــذین أرادوا تحقیــق األفضــل
  . لهذه األنماط اللُّغویة، باإلضافة إلى األفضلیة الَتداولیة

ــول الفــرزدق فخــر واعتــزاز بــاألب الــذي ُینســب االبــن إلیــه، فقطــع كومهــا    وفــي َق
على االبتداء، ومثل هـذه األداءات اللُّغویـة، یمكـن معالجتهـا بشـيء مـا یـربط بـین الكلمـة 

ون النَّظــر إلــى النَّظــام النَّحــوي، وألنَّ هــذا النَّظــام یعمــل والعبــارة وبــین امتــدادها الــّداللي د
  . )2(على تحدید قدرة هذه الجملة على االمتداد من النَّاحیة الدَّاللیة

الـذي منـه مـا ُیعـرف ببـدل ، بالبدل المطابق وال یختلف الحال عندما یتعلق األمر  
التفصیل، الذي فیه البـدل تـابع للُمبـدل منـه، فیجـرُّ باإلتبـاع، وُیرفـع علـى الخبـِر، ویكـون 

مـررُت بــرجلین مسـلٍم وكــافٍر، فمسـلٌم جــاءت بـدل مجــرور : ، وذلـك كقولــكاً مبتـدأه محــذوف
  . ررت برجلین مسلٌم وكافٌر والتقدیر هما مسلٌم وكافرٌ ویجوز القول م. )3(باإلتباع

                                                             
 .158ص ،1ج الكتاب، سیبویه، )1(

 القـــاهرة، العربــي، الفكــر دار م،1999 ،1ط العربــي، للقــارئ مقدمــة اللغــة علــم محمــود، الســعران، )2(
 .172ص

 .439ص ،1ج سیبویه،الكتاب، )3(
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  : )1(ومنه قول ُكثیر عزة
ــینِ  كــِذي وُكنــتُ    َصــحیحةٍ  ِرْجــلٌ : ِرْجل

 

مــــــانُ  فیهـــــا َرَمــــــى وِرْجـــــلٌ     فَشــــــلَّتِ  الزَّ
 

، وهــذه الوجــوه )2(د فــي البیــت اإلبــدال أو البیــان وجــواز الرفــع علــى القطــعوالشــاه  
متعـددة جعلــت مـن القاعـدة النحویــة أقـدر علـى التعامــل مـع األنمـاط اللغویــة، اإلعرابیـة ال

فتعدد الوجوه اإلعرابیـة قـادرة علـى اسـتیعاب أكبـر قـدر مـن األداءات اللُّغویـة المفروضـة 
كنمط استعمالي ُیقاس علیه، فما قیس على كالم العرب فهو مـن كـالم العـرب كمـا یـرى 

  . )3(المازني
ومع تعدد الوجوه اإلعرابیة لهذا النَّمط فإن القاعدة النَّحویة تعـد البـدل مـن التوابـع   

لغویــة قــد  اً ، إّال إّن هنــاك أنماطــ)4(وفیهــا یتبــع االســم المبــدل بحركــة إعــراب الُمبــدل منــه
فرضت نفسها على القاعـدة النَّحویـة الفصـل بـین مـا یخضـع للقاعـدة، ومـا حقَّـق أفضـلیة 

  . تداولیة استعمالیة وبقي متداوًال بین أبناء اللغة
فــي حــین لــو أنَّ الّنحــاة َتوســعوا فــي اســتقراء المــادة الّلغویــة بجملتهــا الســتطاعت   

مـاط اللُّغویـة ألنَّهـا َتعتبـر أنَّ كـّل جملـة مـن الُجمـل القاعدة الّنحویة التَّعامـل مـع كاّفـة اَألن
تمّثل نموذجًا قاعدیًا سلیمًا ینطلق من المعنى الـذي ُتؤدیـه تلـك الجملـة بعیـدًا عـن ترتیـب 

والبــدل مــن األبــواب التــي أزالــت اإلبهــام والغمــوض وأكــّد المعنــى فــي . الكلمــات داخلهــا
  : یة، ففي أحد النقوش العربیة اللحیانیة جاءالجملة لذلك جاء في العربیة واللُّغات السام

Slf bn<I>I w>ṯth ṯrṭh bnt mn<h >ğw.  

                                                             
ــــر دیــــوان عــــزة، ُكثیــــر عــــزة، )1(  -ه1416 ،1ط بیــــروت، الجیــــل، دار مــــایو، َقــــدري شــــرح عــــزة، كثّی

 . 78ص ،1995

. 110ص للنحـــاس، ســـیبویه ابیـــات شـــرح والنحـــاس، ،433ص ،1ج ســـیبویه، كتـــاب فـــي الشـــاهد )2(
 أبیـات شـرح السـیرافي،. 244ص األدب، جـوهر معدن من الذهب عین تحصیل والشنتمري،

 .377ص ،1ج للسیرافي، سیبویه

 . 67ص االقتراح، السیوطي، )3(

 مالــك، ابــن ألفیــة إلــى المســالك أوضــح هشــام، ابــن. 247ص ،2ج عقیــل، ابــن شــرح عقیــل، ابــن )4(
 . 362ص ،3ج
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 (ṯrṭh)فكلمــه  )1(ثرطــة بنــت منعــه جــاوءا) وأنثــاه(ئیــل وامرأتــه یســلف بــن عل: أي  
رة اشتملت علـى البـدل فـي وهناك أنماط تركیبیة كثی ṯth<من ) ُكّل من ُكلّ (بدل مطابق 

  : المجموعة الشمالیة الغربیة ومنه ما ورد في الكنعانیة
>t rbty b<lt gbI  

  . (rbty)والمبدل منه هو  (b<It gbI)، والبدل هنا )2(ربَّتى بعلت جبیل: بمعنى
  

  النعت 3.1.4
، "مـررُت برجـٍل كـریم: "صـفاته، نحـوهو التابع، المكمِّل متبوعه، ببیان صفة من   

، وَیتبـُع النعـُت )3(مـْررُت برجـٍل كـریم أبـوه: به، وهو َسَببیُُّه، نحو اعتلقأو من صفات ما 
، واإلفـــراد، والتَّثنیــــة ، والجمـــع، والتــــذكیر المنعـــوت فـــي َأحوالــــه مـــن َرفــــٍع َوَنصـــٍب، وَجــــرٍّ

وال یكــون االسـم علیهـا كّلهــا فـي وقـت واحــٍد لمـا فیهـا مــن . والتأنیـث، والتنكیـر، والتعریـف
جاریـًا  والنعت ال بدَّ أن یتبع المنعوت في إعرابـه وتعریفـه وتنكیـره سـواء أكـان. )4(التضادّ 

، فالنَّعـت یطـابق المنعـوت فـي أحوالـه، )5(على ما هو له أو على ما هو لشيء من سببه
ــا النَّعـت الـذي جـرى علــى : "إذ یقـول سـیبویه هـذا بـاب مجــرى النَّعـت علـى المنعـوت، فأمَّ
عـُت مجـرورًا مثـل المنعـوت ألنَّهمـا فصار الن. مررُت برُجل ظریف َقْبلُ : "المنعوت فقولك

كاالسم الواحد، وٕانَّما صار النَّعُت كاالسم الواحد من قبل أنَّك لم تُـرد الواحـد مـن الرِّجـال 
ولكنـك أردت الواحـد مـن الرِّجـال الـذین كـّل واحـد مـنهم َرجـٌل . الذین كّل واحد منهم َرجـلٌ 

  . )6("ّلها له مثُل اسمهظریٌف فهو نكرٌة، وٕانَّما كان نكرة ألّنه من أّمٍة ك

                                                             
 .337ص لحیانیة، لكتابات قراءة الحسن، أبو حسین )1(

 . 4-3س یحوملك، نقش من العبارة )2(

 . 171ص ،5ج الهوامع، همع والسیوطي، ،191ص ،2ج عقیل، ابن شرح عقیل، ابن )3(

 . 54ص ،3ج المفصل، شرح یعیش، ابن. 285ص الصدى، وبل الندى قطر شرح هشام، ابن )4(

 . 188ص مالك، ابن ألفیة شرح الناظم، ابن )5(

 .422 -421ص ،1ج سیبویه، الكتاب، )6(
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تذهب القاعدة النحویة المحكمة عنـد الّنحـاة إلـى وجـوب مطابقـة النعـت للمنعـوت   
فـــي أحوالــــه اإلعرابیـــة الثالثــــة والتعریـــف والتنكیــــر، واإلفـــراد والتثنیــــة، والجمـــع والتــــذكیر 

  . )1(والتأنیث
فالقاعدة الّنحویة تقوم علـى ضـوابط لغویـة تحـدد وظیفـة العامـل والمعمـول ضـمن   

عالقـــة اســـنادیة قائمـــة علـــى اإلعـــراب الشـــكلي مـــن جهـــة، واالحتفـــاظ بالّداللـــة مـــن جهـــة 
  . )2(أخرى، وهذا ما دفع النحاة لتحدید العالمات األصلیة لإلعراب

  الحمد:)3(أشار الّنحاة الرتباط النعت بالداللة، فقد تكون لمجّرد المدح كقوله  

اللهم : (أو للّترحم نحو". أعوُذ باِهللا من الّشیطان الّرجیم: ، أو للذَّم نحو))4العالمین ربِّ 
وقـد اخترقـت . )7(واحـدة  نَفْخَـةٌ :)6(نحـو قولـه تعـالى، )5(، أو للتوكید)أنا َعْبدُك المسكین

ـــت واق ـــة، ومثَّل ـــة القاعـــدة النحوی ـــق مـــن التـــأثیر بعـــض األنمـــاط اللغوی عـــًا اســـتعمالیًا ینطل
النصــي، إذ لــم یســتطع الّنحــاة تجاهــل األنمــاط االســتعمالیة، بــل طّوعــوا القاعــدة النحویــة 

وحــاولوا التعامــل معهــا لضــبط القاعــدة، لــذلك لجــأ الّنحــاة . باتجــاه جمیــع األنمــاط اللغویــة
ــــق والتأویــــل لحصــــر هــــذِه األنمــــاط االســــتعمالیة ضــــمن ــــى التفســــیر والتعلی الضــــوابط  إل

  . )8(اللغویة
وٕان شـئت جعلتـه : "وجاء عند سیبویه في بـاب مـا ینتصـب علـى التعظـیم والمـدح  

ـــه، وذلـــك قولـــك الحمـــُد ِهللا الَحمیـــَد هـــو، : صـــفة مجـــرى األّول، وٕان شـــئت قطعتـــَه فابتدأت

                                                             
 . 273 -272ص ،3ج مالك، ابن فیةأل إلى المسالك أوضح هشام، ابن )1(

 م،2003 دمشــق، الفكـر، دار ،1ط االقتضــاء، ونظریـة النحـوي العامــل مشـكلة ن،الــدی فخـر قبـاوة، )2(
 . 167ص

 . 1 اآلیة الفاتحة، سورة )3(

 . 130ص ،1ج المحیط، البحر تفسیر األندلسي، )4(

 .171ص ،5ج الهوامع، همع السیوطي،. 191ص ،2ج عقیل، ابن شرح عقیل، ابن )5(

 .13 اآلیة الحاقة، سورة )6(

 . 317ص ،8ج المحیط، البحر تفسیر حیان، أبو االندلسي، )7(

 .270 -265ص اللغة، لدراسة مقدمة حلمي، خلیل )8(
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ومثّـل . )1( )َل الملـِك، ولـو ابتدأتـه فرفعتـه كـان حسـناً والحمُد ِهللا أهَل الحمد، والُملُك ِهللا أهَ 
  :)2(سیبویه على ذلك بقول األخطل

  إذا المــــــــؤمنینَ  أمیــــــــرِ  فــــــــداءُ  نفســــــــي
  طــــــائُرهُ  والمیمــــــونُ  الغمــــــرَ  الخــــــائُض 

 

ـــــــدى  ـــــــومٌ  النواجـــــــذَ  أب ـــــــرُ  باســـــــلٌ  َی   َذَك
ــــــــة ــــــــَقى اهللا خلیف ــــــــه ُیْسَتْس ــــــــرُ  ب   الَمَط

 

فرفعــه، ولــو نصــبه علــى " مــؤمنینأمیــر ال"فالشــاهد الخــائض، إذ قطعــه مــن قولــه   
وجعــل ســیبویه اســتعمال . )3(القطــع لكــان حســنًا، ولــو جــره علــى البــدل أو النعــت لجــاز

  . )4(اً واالبتداء حسن اً باع كثیر ، واالتاً الجزء عربی
ویمكننـــا تفســـیر مثـــل هـــذا الـــنمط االســـتعمالي بـــاللجوء للتـــأثیر النصـــي فالمخالفـــة   

ة بالوجوه اإلعرابیة مظهر من مظاهر تطبیق استخدام القیم الخالفیة یجعلها قرائن معنوی
  . على اإلعرابات المختلفة

لــذلك یــرى تمــام حســان أنَّ اللغــة لــم تســتوجب علــى الّنحــاة تقــدیر الفعــل أخــّص،   
ــدأ وجــوب االســتتار مــن  ونصــب االســم علــى االختصــاص ألنَّ ذلــك التقــدیر قــد نقــل مب

  . )5(الضمائر إلى األفعال
التعظیم والمـدح أسـلوب تحـویلي جـرى فیـه تحویـل بالحركـة ففي ما ینتصب على   

لغــرض إفصــاحي وهــو التعبیــر عــن مشــاعر الشــاعر تجــاه ) عالمــة النَّصــب(اإلعرابیــة 
الممدوح والفخر واالعتزاز بصفاته ویظهـر المعنـى بالفتحـة والتنغـیم الّصـوتي المصـاحب 

  . وأّي تقدیر أو تأویل یقلل من قیمة النَّص اإلفصاحیة. لها

                                                             
 . 62ص ،2ج الكتاب، سیبویه، )1(

 البیـت ورد قبـاوة، الـدین فخـر تحقیق األخطل، شعر كتاب وفي االخطل، دیوان في البیتین أجد لم )2(
  : الجر بروایة لمطر الثاني

  ئرٌ طــــا والَمیمــــونِ  الَغَمــــر، الخــــائضِ 
 

  المطــــــــــــــر بــــــــــــــه ُیستســــــــــــــقى اِهللا، خلیفــــــــــــــةِ  
 

 . 147ص الشاهد، بموضع تخل ال والروایة

ـــــــاب، ســـــــیبویه، )3( ـــــــن. 62ص ،2ج الكت ـــــــات شـــــــرح النحـــــــاس، واب . 115ص للنحـــــــاس، ســـــــیبویه أبی
 . 261ص األدب، جوهر معدن من الذهب عین تحصیل والشنتمري،

 . 327ص ،1ج للسیرافي، سیبویه أبیات شرح السیرافي،. 63 -62ص ،2ج الكتاب، سیبویه، )4(

 . 200ص ومبناها، معناها اللغة حسان، تمام )5(
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ــالرفع بــأنَّ الرفــع أحســن مــن ) لــه صــوت أیُّمــا صــوت(ویــرى ســیبویه فــي عبــارة    ب
النصب في أّیما، وهو بذلك موافٌق للقاعدة النحویة، وأمَّا النصب علـى المفعـول المطلـق 

ــة بــن العجــاج قــد أنشــد بیتــًا نصــبه علــى إفهــو جــائز، حتــى  نَّ هنــاك مــن زعــم بــأنَّ رؤب
  : المفعول المطلق في قوله

  ازِدَهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافُ  ِفیهَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافُ  أیَّمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    )1(ازِدَه
 

وهنـــا تتعـــالى نبـــرة العتـــاب بنصـــب أیَّمـــا فـــي هـــذا الســـیاق االنفعـــالي، ومثـــل هـــذه   
نـا إلـى إعـادة النظـر فـي أيِّ أمـر مـن شـأنه تنشـیط العوامـل النحویـة األنمـاط اللغویـة تقود

القـــادرة علـــى التمـــاهي فـــي اللغـــة، والـــربط بـــین الّدراســـات النَّحویـــة التقلیدیـــة والموروثـــات 
الفكریــــة والنظریــــات الحدیثــــة وتطبیقهــــا ضــــمن مفــــاهیم علــــوم اللغــــة الحدیثــــة، فمــــا كــــان 

اجـــة إلـــى التمـــازج مـــع الجدیـــد الَمُنـــوِط بـــالفكر، بح اً المـــوروث المحكـــوم بالقاعـــدة إال ُتراثـــ
بل یعـالج اللغـة : وبذلك ُیولد علم فكرّي یحمل سمة األصالة والحداثة بنظرّیاتها المتقاربة

بمفاهیمها التركیبیة واإلشارّیة بلغٍة ذات مـدلوالت وجودیـة قائمـة علـى التجدیـد واالبتكـار، 
َم منطـــق الّلغـــة قـــائٌم علـــى توضـــیح المفـــاهیم إنَّ َمْفهـــو : "وهـــذا مـــا دعـــا إلیـــه رایـــل إذ قـــال

  . )2("واستخدام التعبیرات
ویتضح بذلك أنَّ واقع اللغـة ال یقـرُّ بقاعـدة التطـابق إقـرارًا تامـًا، إذ جـاء فـي قـول   
، وهـــذا شـــاهد علـــى حالـــة إلغـــاء التبعیـــة اإلعرابیـــة )3("هـــذا جحـــُر ضـــبٍّ خـــِربٍ : "العـــرب

  . لغایات صوتیة إیقاعیة إتباعیة تتعلق بالجرس الموسیقي للغةِ 
فاللغـة نظـام بــالغ الدقـة ومضـبوط بآلیــة ال یمكـن إغفـال أّي جــزٍء منهـا، ولـو كــان   

، لــذلك لـیس هنــاك "والدَّاللـةاألصـوات والتراكیــب "بسـیطًا، یمثلهـا الثــالوث اإلبـداعي للغــة 
لغة أكثر منطقیـة مـن لغـة أخـرى وال أكثـر تعقیـدًا مـن لغـة أخـرى، ومـا كـان هنـاك حاجـة 

فقـد یعامـل الشـيء . بأّن الجـار قـد ُیؤخـذ بجـرم الجـار )4("هذا ُجْحُر َضبٍّ "لوصف شاهد 
                                                             

 األدب، جـــوهر معـــدن مـــن الـــذهب عـــین تحصـــیل والشـــنتمري،. 364ص ،1ج الكتـــاب، ســـیبویه، )1(
 .191ص ،1ج للسیرافي، سیبویه أبیات شرح السیرافي،. 226ص

 .148ص م،1998 البقاء، دار ،1ط اللغة، فلسفة في دراسات محمود، رشوان، )2(

 . 436ص ،1ج الكتاب، ،سیبویه )3(

 .436ص ،1ج الكتاب، سیبویه، )4(
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، )1(المناسـبة بـین المتجـاورین فـي اللفـظ بالمعاملة التي یستحقها جاره، ومـرادهم مـن ذلـك
بـاب مـا ال یكـون : ")2(وٕان كان المعنى على خالف ذلك، وقد تنّبه سیبویه لـذلك إذ یقـول

متـاع عنـدك موضـوٌع،  هـذا أّوُل فـارس ُمقبـٌل، وهـذا كـلُّ : االسم فیه إّال نكرة، وذلك قولـك
ومــا یــدلك علــى أنهــنَّ نكــرٌة، أنهــّن مضــافات إلــى نكــرة، وتوصــف . وهــذا خیــُر منــك مقبــلٌ 

.. هـذا رجـٌل منــك، وهـذا فـارٌس أوُل فــارس: وذلـك أنــك تقـول فیمـا كــاَن وصـفاً . بهـّن نكـرة
  : )3(فالنكرة توصف بالنكرة كما في كلٍّ إْذ قال ابن أحمر

ـــــــــــــتْ  ـــــــــــــه َوِلَه   ُمْعِصـــــــــــــَفة كـــــــــــــلُّ  علی
 

ـــــــــــــــیس َهْوجـــــــــــــــاءُ   ـــــــــــــــرُ  َلّلَبهـــــــــــــــا ل   َزْب
 

، ویجـــوز حملهـــا علـــى ُمْعِصـــَفٍة بـــالجر كمـــا فیمـــا "ُكـــلُّ "وصـــفًا لــــ " َهْوجـــاءَ "فجعـــل   
  . اسبقه

وهذِه دعوة إلعطاء التفسیر الّنصي مساحة فـي تحلیـل األبیـات الشـعریة المسـّماة   
ــواذ بــدالً  مــن لجــوء الّنحــاة إلــى التقــدیر والتأویــل وفقــًا للمعنــى، ألن القاعــدة النحویــة  بالشَّ

تتشــكل بطریقــة مفروضــة علــى المعنــى، فالســیاق االنفعــالي یقــوم علــى اإلبــداع الــذي ال 
  .)4(واألعراف النحویةیتقّید بالقواعد 

والواقع أن هذا الخروج ال ُیعـد شـذوذًا أو عیبـًا فـي األداء اللغـوي، بـل إن القاعـدة   
نفسها لم تكن قادرة على أن تشمل كّل األداءات اللغویة المنقولة عن العرب شعرًا ونثرًا، 

  . األداءات اللُّغویةواألصل أن تكون محكمة قادرة على احتواء كّل 
ـــا مـــن النَّاحیـــة التفســـیریة التاریخیـــة، فقـــد اشـــتركت اللغـــات الســـامیة مـــع اللغـــة    أمَّ

العربیـة فــي المطابقــة بــین النعــت والمنعــوت فــي العــدد والتعریــف والتنكیــر واإلعــراب كمــا 

                                                             
 .286ص الصدى، وبل الندى قطر شرح هشام، ابن )1(

 . 110ص ،2ج الكتاب، سیبویه، )2(

 جــوهر معــدن مــن الــذهب عــین تحصــیل والشــنتمري،. 110ص ،2ج ســیبویه، كتــاب فــي الشــاهد )3(
 . 38ص ،1ج للسیرافي، سیبویه أبیات شرح والسیرافي،. 282ص األدب،

 . 115ص اللغة، عنف لوسركل، )4(
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ــــى )1(امــــرأة شــــریفة: أيّ  aṯt>adrt<: فــــي العربیــــة، نحــــو ، وفــــي الكنعانیــــة مــــا یــــدلُّ عل
  .)2(الملوك القدماء: أب hmlkm hpnm: المطابقة أیضًا بین النعت والمنعوت نحو

   
  التوكید 4.1.4
 اعتنـاًء بـه نحـو قولـه) بعینـه(اللفظي، وبه یتم تكرار اللفظ األول : التوكید قسمان  
وهو التابع الـذي یزیـل عـن متبوعـه : والمعنوي. سيعلَمون كَلَّا ثُم) 4( سيعلَمون كَلَّا: تعالى

وُیعـدُّ . )3(الّشك، واحتمال إرادة غیر معناه الحقیقي الّظاهر، وعـدم إرادة العمـوم والشـمول
اسـتواًء تامـًا عنـد سـیبویه، مصطلح التوكیـد مـن أقـدم المصـطلحات التـي جـاءت مسـتویة 

، وعبَّر عنه سـیبویه بمصـطلحات فیهـا التوكیـد والنعـت )4(ثم استعمله بعده علماء البصرة
ذهبـت أنـت : فإن نعته َحُسـن أن یشـركه المظهـر، وذلـك قولـك" :وذلك في قوله. والصفة

  . )7(وربك أَنت فَاذْهب:)6(، وقوله عز وجل)5(وزیدٌ 
سیبویه على التوكید اللفظي مصطلح التثنیـة، وذلـك فـي بـاب مـا یثنَّـى وقد أطلق   

وال تمنـع التثنیـة الّرفــع حالـه قبــل التثنیـة، وال النصـب مــا كـان علیــه . فیـه المسـتقر توكیــداً 
باســـتغناء زیـــٍد ) قـــائم(فیهـــا زیـــٌد قائمـــًا فیهـــا، فإنَّمـــا انتصـــب : قبـــل أن یثنَّـــى، وذلـــك قولـــك

  . )8(لقیُت َعْمرًا عمراً : د والتثنیةومثله في التوكی.. بَفیها

                                                             
 .103ص ریتیة،األوغا اللغة قواعد بیطار، الیاس )1(

 .  عشر التاسع السطر من كلمو، نقش من الجملة )2(

 الفیــة إلــى المســالك أوضــح هشــام، وابــن. 214 ص ،206ص ،2ج عقیــل، ابــن شــرح عقیــل، بــنا )3(
 شــــرح یعــــیش، ابــــن. 197ص ،5ج الهوامــــع، همــــع الســــیوطي،. 293ص ،3ج مالــــك، ابــــن

 . 192ص مالك، ابن ألفیة شرح الناظم، ابن. 41ص ،3ج المفصل،

 . 179ص الزمخشري، حتى سیبویه من البصري النحوي المصطلح تطور عبابنة، یحیى )4(

 . 390ص ،2ج الكتاب، سیبویه، )5(

 . 24 اآلیة المائدة، سورة )6(

 . 471ص ،3ج المحیط، البحر تفسیر حیان، أبو األندلسي، )7(

 .125ص ،2ج سیبویه، الكتاب، )8(
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والتوكید تابع إّال أنَّه عند تأكید اسم اإلشـارة، فإّنـه ُیؤكـد باسـم مرفـوع وكأنَّـه صـفة   
  : )2(كما في قول ابن األبرص )1(یا هذا زیدٌ : وذلك قولنا: له
ُفنــــــــا َذا َیــــــــا(   َشــــــــْیِخه لِ ِبَمْعَقــــــــ )الُمخوِّ

 

  اَألْحـــــــــالمِ  صــــــــاحب َتَمّنـــــــــي رٍ ُحْجــــــــ 
 

، وجـاء )3(ت وصـف الُمنـادى بالمضـاف بعـده مـع رفـع المضـافوالّشـاهد فـي البیـ  
لغایة التوكید وهو كثیر في كالم قبیلة طـيء وفقـًا لوصـف  الوصف هنا باالسم مستعمالً 

، وبذلك یكون هذا النَّمط اللغوي في الرفع، قـد حقَّـق أفضـلیٌة قواعدیـة وأفضـلیة )4(سیبویه
تداولیة حسب استعمالها اللغوي، وقد تأتي مثل هـذه الكلمـات فـي الموقـع نفسـه منصـوبة 

  . على وصف موضع المنادى، وبذلك یخرج التوكید من التوابع
غویة المنصـوبة مسـكوكات لغویـة، أصـبحت ونحن نرى في مثل هذِه األداءات الل  

تمثل أشـكاًال لغویـة جـاهزة فـي اسـتعمال العربـي، فـال یعقـل بـأنَّ صـاحب السـلیقة اللغویـة 
یخطئ، إّال إذا َنَطَق بلغة خاصة یتمسك فیها بقواعد وأصول ال تُـرى فـي الحیـاة العادّیـة 

  . )5( حین ینطق على َسجّیته
ومـا كــان تقــدیر النصـب علــى الموضــع فـي هــذا الشــاهد إّال تقـدیرًا فرضــه النظــام   

النحوي، فإذا جاءت أقواُل العرب تخرج عـن القاعـدة فـإنَّ النَّحـاة هـم الـذین ُیوّجهـون هـذه 
أتاحـت ألبنائهـا مسـاحات مـن الحریـة اللغویـة، قـادرة  األقوال باتجاه القاعدة، مع أّن اللغة

على جعل القاعدة النَّحویة أن تتعامل مع كافة األنماط اللغویة، وتجعلها واقعًا اسـتعمالیًا 
  . مفروضًا علیها

                                                             
 . 191ص ،2ج سیبویه، الكتاب، )1(

ـــــروت، العربـــــي، الكتـــــاب دار َعـــــدَرة، أحمـــــد أألشـــــرف شـــــرح بـــــرص،األ بـــــن عبیـــــد دیـــــوان )2(  ،1ط بی
  بروایة الشاهد جاء وقد ،111ص ه،1414

 الشاهد بموضع تخل ال والروایة اَألحالِم، صاحب َتَمنَّي ُحْجرٍ 

 
 مــن الــذهب عــین تحصــیل والشــنتمري،. 381ص ،1ج للســیرافي، ســیبویه أبیــات شــرح الســیرافي، )3(

 .309ص األدب، جوهر معدن

 .192ص ،2ج ویه،سیب الكتاب، )4(

 المغــرب، البیضــاء، الــدار ،1ط الثقافــة، دار ت،.د والوصــفیة، المعیاریــة بــین اللغــة حســان، تمــام، )5(
 .76ص
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ومــن الناحیــة التاریخیــة التفســیریة فقــد جــاء التوكیــد فــي الّلغــات الســامیة كمــا كــان   
د اللفظــي الــذي جــاء فــي اللغــة العبریــة القدیمــة وذلــك فــي فــي اللغــة العربیــة، ومنــه التوكیــ

  : قول الشاعر دیبورة
hadLū  pêrā zōn   bêyišrā> êl haḏLū)1( 

ر . خذلوا حكام بني إسرائیل خذلوا: أي    . توكیدًا لفظیاً ) haḏlū(ت الفعل فكرَّ
  

  حروف المعاني 2.4
واو القسـم، ، وسـوف، ثُـم: ولیس باسـم وال فعـل ومثلـهالحرف هو ما جاء لمعنى،   

  . )2(والم اإلضافة ونحوها
وقد نظر ستیفن أولمان لهذه الحروف على أنَّهـا تمثـل عناصـر نحویـة، ال تمتلـك   

بهــا، بــل هــي وســائل وظیفتهــا التعبیــر عــن العالقــات الداخلیــة بــین  اً خاصــ قالً معنـى مســت
أنَّ المعنـى الوحیـد الـذي : "أجزاء الجملـة، وتـرتبط بالسـیاق، إذ یـذكر أولمـان عـن السِّـیاق

یهــّم مشــكلتنا فــي الحقیقــة هــو معناهــا التقلیــدي، أّي الــنَّظم اللفظــي للكلمــة، وموقعهــا مــن 
  . )3("ذلك النَّظم

وتبدو هذه الحروف وكأنها كانت كلمات مسـتقلة ثـم أفرغـت مـن المعنـى الحقیقـي   
  . )4(لها، ثم استعملت مجردة، أو وسائل نحویة توضح أجزاء الجملة

  
  
  
  

                                                             
 الثـــاني القـــرن فـــي عاشـــت وقـــد دیبـــورة لشـــاعرة البیـــت( ،85ص الســـامیة، اللغـــات تـــاریخ ولفنســون، )1(

 ). المیالد قبل عشر

 .12ص ،1ج الكتاب، سیبویه، )2(

 ت،.د الشــــباب، مكتبــــة القــــاهرة، بشــــر، كمــــال ترجمــــة اللغــــة، فــــي الكلمــــة دور ســــتیفن، ان،أولمــــ )3(
 .55 -54ص

 .230ص الزمخشري، حتى سیبویه من النحوي المصطلح تطور یحیى، عبابنة، )4(
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   نواصب الفعل المضارع 1.2.4
  حتى 

، فهــــي مــــن الحــــروف )1(تــــأتي عاطفــــة أو ناصــــبة، وجــــارة بمعنــــى انتهــــاء الغایــــة  
" حتــى"؛ لــذلك رأى النُّحــاة بــأّن )2(المختصــة باالســماء وال تخــتص بالــدُّخول علــى األفعــال
أعلـــم أنَّ : (، قـــال ســـیبویه)3("أن"تنصـــب بإضـــمار عامـــل نصـــب هـــو الحـــرف المضـــمر 

: أن تجعــل الــدُّخول غایــًة لمســیرك، وذلــك قولــك: فأحــدهما" تنصــب علــى وجهــین" حتَّــى"
سـرُت إلـى أن أدخلهـا، فالنَّاصـب للفعـل ههنـا هـو الجـاّر : َسرُت حتَّى أدخلها، كأنَّك قلت

، وهــذا قــ فالفعــل إذا كــاَن غایــًة ُنِصــَب،لالســم، إذا كــاَن غایــًة،  ول واالســم إذا كــان غایــًة ُجــرَّ
یكـون السـیر قـد كـان والـدخول لـم یكـن، وذلـك إذا جـاءت مثـل  الخلیل، وأّما الوجه اآلخر، فأن

  . )4("َكلَّمته حتى یأمَر لي بشيء: وفي معناها، وذلك قولك" أنْ "إضمار فیها التي " كي"
وٕاعمالهـا مـرة وعـدم إعمالهـا مـرة ) حتـَّى(ا یشـیر إلـى اسـتعمال وجاء في كتب النُّحاة مـ  

 )6( :، وفـــي قولــه تعـــالى)5("، وســـْرُت َحتـَّـى َأْدخـــُل الَبَلــد"ســـْرُت َحتـَّـى أْدخـــَل الَبَلــدَ : "أخــرى، نحــو
ْزُلْزِلُواتَّى وقُولَ حولُ يسالر)7(وقـرأ البـاقون " یقـولُ "ن وشـیبة برفـع ، َقرأ نافع والكسائي وابن محیصـ

، وهذِه القـراءة القرآنیـة دلیـل جلـيُّ علـى ورود مثـل هـذِه األداءات اللُّغویـة والتراكیـب )8(بالنَّصب
االستعمالیة ضمن منظومـة مـن القواعـد الذهنیـة الخاصـة بكـّل بیئـة اسـتعمالیة ومـن ثـم تجتمـع 

ة المنصــوص علیهــا فــي مرحلــة التــدوین هــذِه القواعــد الذِّهنیــة لتشــكل منظومــة القواعــد اللُّغویــ
القواعدي، ولـم یكـن الوصـول لهـذه المرحلـة سـریعًا بـل بطیئـًا، فظهـرت مجموعـة مـن األداءات 

ومــا . الفردیــة التــي ال تتفــق وأداء المجمــوع اللُّغــوي كــامًال، بــل تخــرج عــن أداء ذلــك المجمــوع
                                                             

 توفیـق علـي. د حققـة المعـاني، حـروف ،)ه340 ت( إسـحاق، الـرحمن عبـد القاسـم أبو الزجاجي، )1(
 .64ص م،1984 -1404 مل،األ دار الرسالة، مؤسسة األردن، -إربد اآلداب، كلیة الحمد،

 .257ص الزمخشري، إلى سیبویه من البصري النَّحوي المصطلح تطور عبابنة، یحیى )2(

 . 11ص ،4ج الهوامع، همع السیوطي، )3(

 .16ص ،3ج الكتاب، سیبویه، )4(

 . 348ص ،2ج عقیل، ابن شرح عقیل، ابن. 114ص ،4ج الهوامع، همع السیوطي، )5(

 .214 اآلیة البقرة، سورة )6(

 .107ص ،1ج الكریم، القرآن إعراب النحاس، ابن )7(

 .162ص ،4ج مالك، ابن ألفیة على المسالك أوضح هشام، ابن) 8(
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إشارة لوجود اإلبداعیة اللغویة، فابن  یكون تعدد االداءات اللُّغویة الخاصة بالقاعدة الواحدة إالَّ 
بســـؤال أو طلـــب یحتـــاج فیـــه إلـــى ردٍّ، فیســـتجیب  م باالســـتجابة مباشـــرة عنـــدما ُیفاجـــأاللُّغـــة یقـــو 

مباشرةً مستخدمًا نوعي التخطیط اللُّغویین، التخطیط اإلجمالي الذي یبدأ أثناء النطـق بالجملـة 
ختیــار المفــردات الرئیســیة والقواعــد والنغمــة المخطــط لهــا، كمــا أنَّ التخطــیط اإلجمــالي یشــمل ا

المناسبة، بینما یشمل التخطیط التفصیلي تنظیم المفردات والقواعد المختارة بعضها مع بعض 
أّما من النَّاحیة التاریخیة التفسیریة فإّن حتـى حـرف جـر یفیـد انتهـاء الغایـة، . )1(بالشكل السلیم

وقــد تكــون ناصــبة للفعــل المضــارع بعــدها بــأن المضــمرة، أّمــا مــن حیــث اســتعمالها فــي اللُّغــة 
ات السَّـامیة دون السَّامیة فلم تـأِت علـى هـذه الصـورة فـي غیـِر اللُّغـة العربیـة، وجـاءت فـي اللُّغـ

  : مكون التاء، بل كانت الدَّال مكونًا أساسیًا في تشكیله، ففي السریانیة
>aḏ   yawmayḱ   tašmelē أي :  

  . )2(حتى أیامك تنقضي
  : الفاء
 َطَلبْ  َأوْ  َنفى َفاَجواِب  َوَبْعد

 

  َصـــــــــــــــــبْ نَ  َوَســــــــــــــــْترها" َأنْ " َمْحَضــــــــــــــــین 
 

، " َأنْ :وُیعني أنَّ    هي ناصبة للفعـل المضـارع بعـد الفـاء المجـاب بهـا َنْفـٌي محـضٌّ
ــٌب محــضٌّ  ــّدعاء، واالســتفهام، والعــرض، : ویشــمل الطلــب. )3(أو طل األمــر، والنَّهــي، وال

  .)4(والتخصیص، والتمني
  
  
   

                                                             
 المجلـس المعرفـة، عـالم سلسـلة ،9 العـدد المعاصـرة، اللُّغویـة الدِّراسـات علـى أضـواء نایف، حزما، )1(

 . 158ص م،1978 الكویت، ،واآلداب. للثقافة الوطني

 . 250ص السامیة، قواعد في التواب، عبد رمضان )2(

 .118ص ،4ج الهوامع، همع السیوطي،. 349ص ،2ج عقیل، ابن شرح عقیل، ابن )3(

 . 162ص ،4ج مالك، ابن ألفیة إلى المسالك، أوضح هشام، ابن )4(
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ومــن مواضـــع . )1(أّمــا الجرمــي فــرأى بــأنَّ الفــاء تنصــب الفعــل المضــارع بنفســها
واألمـر نحـو . )3(فَيموتُـوا  علَـيهِم  يقْضَـى  لَـا )2( :النَّصـب قولـه تعـالىالنفـي التـي ُیوجـب فیهـا 

   :)4(قول الراجز
  َفســــــــــیَحا َعَنقــــــــــاً  ِســــــــــیري نــــــــــاقُ  یــــــــــا

 

  َفَنْســـــــــــــــــــــَتریَحا ُســـــــــــــــــــــَلْیَمانَ  إلـــــــــــــــــــــى 
 

ـــ  هنصــب وأى ســیبویه بأنَّــه یجــوز رفــع الفعــل بعــد الفــاء، ویــر    . )5(المضــمرة" أن"ب
اعلــْم انَّ َمــا انتصــب فــي بــاب الفــاء ینتصــب " "وذلــك فــي حدیثــه عــن بــاب الفــاء، إذ قــال

على إضمار َأْن، وما لم ینتصـب فإنَّـه یشـرك الفعـل األّول فیمـا دخـل فیـه، أو یكـون فـي 
  . )6("موضع مبتدأ أو مبنّي على مبتدأ أو موضع اسم مما سوى ذلك

ع التــي تقتضــي الرفــع، فأجــاز فیهــا النُّحــاة بیــة بعــض المواضــوقــد جــاء فــي العر   
المضــمرة، اضــطرارًا حیــث انتصــب فــي غیــر الواجــب، وذلــك " أنْ "النَّصــب بعــد الفــاء بـــ 
  : )8(وِمّما ُنصب في الشعر اضطرارًا قول الشَّاعر. )7(ألّنك تجعل أن العاملة

ـــــــــــــَأْتُركُ  ـــــــــــــي َمْنزلـــــــــــــي َس   َتمـــــــــــــیمٍ  ِلَبن
 

  َفَاْســــــــــــــــَتریَحا بالِحَجــــــــــــــــاز َوَأْلَحــــــــــــــــقُ  
 

                                                             
مـــاني، )1(  النهضـــة، دار القـــاهرة، شـــلبي، الفتـــاح عبـــد تحقیـــق الحـــروف، معـــاني عیســـى، بـــن علـــي الرُّ

 . 43ص ت،.د مصر،

 .36 اآلیة فاطر، سورة )2(

 .254ص ،3ج الكریم، القرآن إعراب النحاس، ابن )3(

 عقیـــل، ابـــن. 119ص ،4ج الهوامــع، همـــع الســـیوطي،. 35ص ،3ج ،ســیبویه كتـــاب فـــي الشــاهد )4(
 العملـي قدامـة بـن الفضـل الـنَّجم، أبـي إلـى عقیـل ابـن نسـبه وقـد ،350ص ،2ج عقیل، ابن شرح
 .26ص مالك، ابن ألفیة شرح الناظم، وابن. الحاشیة في

 . 30ص ،3ج الكتاب، سیبویه، )5(

 .28ص ،3ج الكتاب، سیبویه،)  6(

 . 39ص ،3ج الكتاب، سیبویه، )7(

 والســیوطي،. جنبــاء بــن الُمغیــرة إلــى ســیبویه نســبه وقــد ،39ص ،3ج ســیبویه، كتــاب فــي الشــاهد )8(
 والشـــــاهد. 161ص للنحـــــاس، ســـــیبویه أبیـــــات شـــــرح والنحـــــاس،. 119ص ،4ج الهوامـــــع، همـــــع
 تحصـیل الشـنتمري، واالعلـم. الشـاهد بموضـع تخـل ال والروایـة" فأستریحا لعراقِ با وَأْلَحقُ : "بروایة
 . 397ص االدب، جوهر معدن من الذهب عین
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ـــاهد نصـــب    وهـــو خبـــر واجـــٌب بإضـــمار أن ضـــرورة ومثلـــه قـــول ) َفَأْســـَتریَحا(والشَّ
  : )1(رفةط

ــــا ــــْدُخلُ  ال َهْضــــَبةٌ  َلَن   َوْســــَطها الــــذُّلُّ  َی
 

  )2(َفُیْعَصــــما الُمْســــَتجیرُ  إَلْیهــــا َوَیــــْأوي 
 

ـــي الشـــعر، فالقاعـــدة    وهنـــا أجـــاز النُّحـــاة مثـــل هـــذه األداءات اللُّغویـــة اضـــطرارًا ف
االبتــــداء بعـــد الفــــاء، إذا كــــان المعنـــى یســــتوجب العطــــف النَّحویـــة تفــــرض َرْفـــع الفعــــل ب

مـا هـو . وقد یكون هذا التفسیر النَّحـوي الـذي لجـأ إلیـه النُّحـاة. )3(والنَّصب بأنَّ المضمرة
الرفـع بعـد  إال تسویغًا للحركة اإلعرابیـة وتفسـیرًا لتعـددها فـي بعـض الروایـات، ففـي حالـة

، بینمــا فــي حالــة النَّصــب عــدم اً اســتعمالی الفــاء موافقــة للقاعــدة النَّحویــة، ومحققــة تــداوالً 
هــذا األمــر یقودنــا إلــى قــوة . موافقــة للقاعــدة النَّحویــة، وتحقیــق أفضــلیة اســتعمالیة تداولیــة

إلـــى  اعتقــاد النُّحـــاة بفعـــل التـــداول االســـتعمالي الـــذي تجـــاوز الموقـــع القاعـــدّي باالحتكـــام
  . )4(المقدرة االستیعابیة للُّغة العتبارها قائمة على العقل

فاللُّغة أوسـُع مـن أن تقولـب بأنمـاط قاعدیـة ثابتـة، وتعـدد الوجـوه اإلعرابیـة لـألداء   
أهمهـا السـلوك والبیئـة  الكالمـي الواحـد یمكـن أن یخـرج عـن الواقـع القاعـدي لعـّدة أسـباب

  . )5(اللُّغویة
ومــن النَّاحیــة التاریخیــة التفســیریة، فــإن الفــاء مــن الحــروف الموجــودة فــي معظــم   

اللُّغــات الســامیة، ویفیــد معنـــى الترتیــب والتعقیــب دون مهلــة، نحـــو مــا جــاء فــي اللهجـــة 

                                                             
 الكتـــاب دار الضـــّناوي، ســـعدي. د وتحقیـــق شـــرح العبـــد، بـــن طرفـــة دیـــوان شـــرح العبـــد، بـــن طرفـــة )1(

 . 222ص م،1994 ه،1414 ،1ط العربي،

 معـــدن مـــن الـــذهب عـــین تحصـــیل الشـــنتمري، لـــمواالع. 40ص ،3ج ســـیبویه، كتـــاب فـــي الشـــاهد )2(
 تخـل ال والروایـة" َوَسـطتها الـّذلُّ  َیْنـِزلُ  ال َهْضَبةٌ  لنا" بروایة الشاهد وورد ،391ص االدب، جوهر

 . الشاهد بموضع

ل، شرح في الُمفَضل السَّخاوي، )3(  . 301ص الُمَفصَّ

 .140 ص ،135ص اللغویة، نعوما تشومسكي نظریة جون، لیونز )4(

 . 40ص جاكبسون، عند األلسنیة النظریة بركة، فاطمة )5(
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أي أنَّـه  n ykn lh wld Frdh w>hrth<: یتقـرب بـه إلـى األصـنام العربیـة اللحیانیـة
  . )1(ذریته) رضي(و ) الصنم(دعا أن یكون له ولد، فرضیة 

  : َأوْ 
ــأتي بمعنــى التخییــر   ــأنَّ َأو حــرف مــن حــروف العطــف ت ــه . )2(ذكــر النُّحــاة ب كقول
 أَو يومـا  لَبِثْنـا  : )5(الىوبمعنى َبْل، كقوله تع. )4(نُسك أَو صدقَة أَو صيامٍ من فَفديةٌ:)3(تعالى

ضعمٍ بوي)6( ،وتأتي بمعنى اإلبهام، كقوله تعالى)7(:بٍ  أَوـيكَص  ـناء  مـمالس)8( . وتكـون أو
قـال . )9(وذلـك بـأّن المضـمرة" أو"لنُّحاة نصب الفعل بعد ، وعندها أجاز ا)إال أن(بمعنى 
كمـا انتصـب فـي " أن"اعلـْم أنَّ مـا انتصـب بعـد أو فإنَّـه ینتصـب علـى إضـمار : "سـیبویه

ــواو ــمَّ، تقــول إذا قــال" الفــاء وال ــه ث ــا مثل : ْلَزَمتَّــَك أو تعطینــي، كمــا یقــولأل: "والتمثیــل ههن
  . )10("لیكوننَّ الّلزوم أو أن تعطیني

  :)11(وقداستشهد سیبویه على حالة النَّصب بقول امرئ القیس
  إنَّمـــــــــا كَ َعْیُنـــــــــ َتْبـــــــــكِ  ال َلـــــــــهُ  َفُقْلـــــــــتُ 

 

ـــــاً  ُنَحـــــاولُ   ـــــَذَرا َنمـــــوتَ  أو ُمْلَك   )12(َفُنْع
 

                                                             
 . 53ص الُعال، منطقة من لحیانیة نقوش الحسن، أبو حسین )1(

 .13ص المعاني، حروف الزَّجاجي، )2(

 .196 اآلیة البقرة، سورة )3(

 .100ص ،1ج الكریم، القرآن إعراب النحاس، ابن )4(

 .113 اآلیة المؤمنین، وسورة ،19 اآلیة الكهف، سورة )5(

 .87ص ،3ج القرآن، إعراب النحاس، وابن. 291ص ،2ج الكریم، القرآن إعراب النحاس، )6(

 .19 اآلیة البقرة، سورة )7(

 .33ص ،1ج الكریم، القرآن إعراب النحاس، ابن )8(

 .116ص ،4ج الهوامع، همع والسیوطي،. 346ص ،2ج عقیل، ابن شرح عقیل، ابن )9(

 .46ص ،3ج الكتاب، سیبویه،)10(

 .66ص بمصر، المعارف دار إبراهیم، الفضل أبو محمد تحقیق القیس، امرئ دیوان )11(

 واالعلــم. 162ص ســیبویه، أبیـات شــرح النحـاس، وابــن. 47ص ،3ج ســیبویه، كتـاب فــي الشـاهد )12(
 .  401ص األدب، جوهر معدن من الذهب عین تحصیل الشنتمري،
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كـــان عربیـــًا جـــائزًا علـــى والمعنـــى علـــى إّال َأْن َنُمـــوَت َفُنْعـــَذَرا، َوَلـــو رفـــع المـــتكلم ل  
مـــن  اً الــوجهین عنــد النُّحــاة علــى أن ُیْشــرك بــین األول واآلخــر وأن یكــون مبتــدأ مقطوعــ

ل، بمعنى أو نحن ممن یموتُ    : )2(وقال زیاد االعجم. )1(األوَّ
  َقـــــــــــْومٍ  َقَنـــــــــــاةَ  َغَمـــــــــــْزتُ  إَذا َوُكْنـــــــــــتُ 

 

  َتْســـــــــــــــَتَقیَما َأو ُكُعوَبهـــــــــــــــا َكَســـــــــــــــْرتُ  
 

ــاهد فــي الموضــع جــواز النَّصــب فــ   حیــُث نصــب الفعــل " أن تســَتقیما"ي قولــه والشَّ
وجـــواز الرفـــع فـــي األمـــر علـــى . المضـــارع بـــَأْن ُمضـــمرة ُوجوبـــًا بعـــد أو التـــي بمعنـــى إالَّ 
وتقول الزْمـُه أو یتَّقیـك بحقـك، : "االبتداء، ألنَّه ال سبیل إلى إشراك على َحدِّ قول سیبویه

  .)3("واضرْبه أو یستقیم
وقـد مثَّــل هــذان األداءان اللُّغویـان بــالرفع والنَّصــب تصـورات صــادرة مــن الحقیقــة   

ــــق النَّصــــب صــــالحیة االســــتعمال اللُّغــــوي بتحقیــــق  ــــة، وغایاتهــــا التواصــــلیة، وحّق اللُّغوی
  . التواصل أوًال، ورضى النَّفس لسماعه ثانیاً 

د النَّحـو قابلـة للخـرق وٕان لم یحقق أفضلیة قواعدیة، ففـي حقیقـة اللُّغـة، فـإنَّ قواعـ  
ولیس المقصود بذلك قواعـد الشَّـكل بالدَّرجـة األولـى، . )4(مثل القواعد والبدیهات التدوالیة

أن تحتــرم "بــل التركیــز األكبــر ُمتجــه نحــو قواعــد المعنــى والدَّاللــة فكــّل مــا یطلبــه النَّحــو 
وأن یأتي النعت في موقعه المعهـود فـي الجملـة،  قواعده كأن یأتي اسٌم بعد حرف الجّر،

أمَّا كیف یمأل المتلكم تلك الخانات . وأن یجري ملُء الخانات في الجملة بحسب القواعد
  .)5("فهذا مّما ال یهّم نظام النحو

اجتماعیـة  وفي هذه األنماط اللُّغویـة التـي تعـددت فیهـا الحركـات اإلعرابیـة حقیقـة   
ولغویــة أعطــت للُمــتكلم القـــائم بــدور الرقیــب، بــل المســـؤول الوحیــد عــن الــنَّمط اللُّغـــوي، 

                                                             
 .47ص ،3ج الكتاب، سیبویه، )1(

 وابــن. 162ص للنحـاس، سـیبویه أبیـات شـرح والنحــاس،. 48ص ،3ج سـیبویه، كتـاب فـي الشـاهد )2(
 معـــدن مــن الــذهب عــین تحصــیل الشـــنتمري، واالعلــم. 347ص ،2ج عقیــل، ابــت شــرح عقیــل،
 .205ص ،1ج الُمغني، شواهد شرح والسیوطي، ،401ص األدب، جوهر

 .48ص ،3ج الكتاب، سیبویه، )3(

 . 54ص اللغة، عنف لوسركل، )4(

 .193ص اللغةـ ُعنف لوسركل، )5(
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مساحات مـن الُحریـة االسـتعمالیة، مـا دامـت ُمراعیـة للعـادات النَّطقیـة التـي سـرت علیهـا 
  . أنظمة األدوات الكالمیة بالنسبة للمتكلمین

  : إذن
ُض هـــي حـــرف جـــواب وجـــزاء عنـــد ســـیبویه، وفـــي أغ   ـــتمحَّ ـــب مواضـــعها، وقـــد ت ل

، وتكــون إذن ناصــبة للفعـــل )1("فتقــول أظنُّــَك َصـــاِدقاً " أحبُّــكَ : "للجــواب، بــدلیل أنــه یقـــال
قبًال المضــارع بشــروط، ومنهــا أن تكــون فــي صــدر الكــالم، وأن یكــون الفعــل بعــدها مســت

  : )3(نحو قول َحسَّان بن ثابت. )2(وأن ال ُیفَصُل بینهما بفاصل غیر القسم
ــــــــــــــــــــــــــــْرِمیُهمْ  َواهللاِ  إَذنْ    بَحــــــــــــــــــــــــــــْربٍ  َن

 

  )4(الَمشـــیبِ  َقْبـــل ِمـــنْ  الّطفـــلَ  ِشـــیبُ تَ  
 

مع وجود الفاصل ألّن القسم جاء زائدًا " إذن"بـ " َنرمي"وقد نصب الشَّاعر الفعل   
  . )5(عن األجزاء، التي تركَّب منها الكالم

فـاء والـواو مـن جهـة، وبـین الفعـل إذا وقعـت بـین ال" إذن"كما أجـاز سـیبویه إلغـاء   
وبــین الفعــل " الــواو" "الفــاء"إذا كانــت بــین  إذن وأعلــْم أنَّ : "مــن جهــة ُأخــرى، قــال ســیبویه

ـــَك ُأَرى وَحِســـبُت إذا كانـــت واحـــدٌة منهمـــا بـــین  فإنـــك بالخیـــار، إن شـــئت أعملتهـــا كإعمال
َغائـك َحِسـْبُت إذا َقلـت زیدًا َحِسْبُت أخاك، وٕان شئت ألغیـَت إَذْن َكإل: اسمین، وذلك قولك
  . )6("زیٌد َحِسْبُت َأُخوك

                                                             
 . 59ص الّصدى، وبل الندى قطر شرح هشام، وابن. 104ص ،4ج الهوامع، همع السیوطي، )1(

 مالــك، ابــن ألفیــة إلــى المســالك اوضــح هشــام، وابــن. 344ص ،2ج عقیــل، ابــن شــرح عقیــل، ابــن )2(
 .153ص ،4ج

 الشــــرق دار حمـــامي، محمــــد حاضـــري، الــــدین بـــدر تحقیـــق االنصــــاري، ثابـــت بــــن حســـان دیـــوان )3(
" بحــْرب تــرِمیهمُ  واهللا إذاً " بروایــة الشــاهد ورد ه،1411 -م1991 ،1ط لبنــان، -بیــروت العربــي،
 .الشاهد بموضع تخل ال والروایة

ـــــــي الشـــــــاهد )4( ـــــــن شـــــــرح ف ـــــــل، اب  ،105ص ،4ج الهوامـــــــع، همـــــــع الســـــــیوطي،. 354ص ،2ج عقی
 .970ص ،2ج المغني، شواهد شرح طي،والسیو 

 . 57ص ،4ج مالك، ابن الفیة على المسالك أوضح هشام، ابن )5(

 .13ص ،3ج الكتاب، سیبویه، )6(
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وأورد سـیبویه اسـتعماًال قرآنیــًا َیـدُّلك علــى جـواز عمـل إذن بنصــب الفعـل، وجــواز   
. )3(قَلـيال  إِالَّ خالفَـك  يلْبثُـون  الَّ وإِذًا:)2(، نحـو قولـه تعـالى)1(إلغاء عملهـا برفـع الفعـل بعـدها

وبــذلك یكــون أهــل " وٕاَذْن ال َیْلبثــوا: "العــرب قرأهــا فقــال وســمعنا بعــَض : )4(وقــال ســیبویه
بيّ  فع بعد إذْن والنَّصب، كقول ابن عنَمَة الضَّ   : )5(النَّحو قد أجازوا الرَّ

  شـــــــــــــویتَّهُ  تُْنـــــــــــــَزعْ  ال ِحمـــــــــــــاَركَ  ْرُددْ ا
 

ـــــــــَردَّ  إذن  ـــــــــدُ  ُی ـــــــــرِ  وَقْی   ُمكـــــــــروبُ  الَعْی
 

. )6(بعـد إذْن والرفـع جـائز علـى إلغـاء عمـل إذن" ُیـَردَّ "والشَّاهد فیها نصـب الفعـل   
أو رفع الفعل بعدها على النُّحـاة  وقد فرض مجيء إذن عاملة بنصب الفعل الذي یلیها،

تطویــع القاعــدة النَّحویــة، حتــى تســتطیع التعامــل مــع جمیــع األداءات اللُّغویــة ألنَّهــا تنبــع 
من الواقع االستعمالي التداولي الذي أوجد مثـل هـذه األداءات اللُّغویـة التـي جـاءت نتـاج 

ــة ضــروریة یكّیفهــا المجتمــع لیســمح لهــذه  اجتمــاعي لملكــة اللُّغــة، ومجمــوع حــاالت عرفّی
  . )7(الملكات الفردیة بالعمل

ولعـــل هـــذِه األنمـــاط اللُّغویـــة التـــي مثلـــت اســـتعماالت متداولـــة بـــین العـــرب، كـــاَن   
عــن العمــل قــد جعلــت النُّحــاة یلجــأون إلــى  أشــهرها هــو إعمــال إذن وأقلهــا تــداوًال إبطالهــا

التقــدیر والتأویــل محــاولین قـــدر اإلمكــان اختــزال جمیــع األنمـــاط اللُّغویــة التــي یمكـــن أن 
فـالمعنى یعطـي اللُّغـة قـدرة عالیـة علـى التعامـل مـع . تخرج عن القاعدة النَّحویـة بـالمعنى

  . )8(جمیع األداءات اللُّغویة وجذبها باتجاه القاعدة النَّحویة

                                                             
 .13ص  ،3ج الكتاب، سیبویه، )1(

 .67 ةاآلی اإلسراء، سورة )2(

 .281ص ،2ج الكریم، القرآن إعراب النحاس، ابن )3(

 .107ص ،4ج الهوامع، همع والسیوطي،. 13ص ،3ج الكتاب، سیبویه، )4(

. 157ص للنحــــاس، ســــیبویه أبیــــات شــــرح والنحــــاس،. 14ص ،3ج ســــیبویه، كتــــاب فــــي الشــــاهد )5(
 . 388ص االدب، جوهر معدن من الذهب عین تحصیل والشنتمري،

 . 14ص ،3ج الكتاب، سیبویه، )6(

ــــان سوســــیر، )7( ــــم دي، فیردن  الموصــــل، بیــــت ط،.د عزیــــز، یوســــف یوئیــــل ترجمــــة العــــام، اللغــــة عل
 . 31ص م،1988

 . 107ص ،92ص المعرفیة، واسسها اللسانیات السالم، عبد المسدي، )8(
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  الم األمر  2.2.4
مـــا یجـــزم فعـــًال : أحــدهما: تقســم األدوات الجازمـــة، للفعـــل المضــارع إلـــى قســـمین  

الدَّالـة علـى النهـي، " ال"ما یجزم فعلین، أمَّا الجازمة للفعل الواحـد، فهـي : واحدًا، والثاني
ـــى الـــدُّ  ـــمْ "عاء وأو عل ـــا"و" ّل ـــان معنـــاه إلـــى " َلمَّ ـــي، ویختصـــان بالمضـــارع ویقلب وهمـــا للنَّف

ـــا َیُقـــْم عمـــرو: "الماضـــي، نحـــو ، والـــالم الّطلبیـــة، وهـــي الدَّالـــة علـــى )1("لـــم ًیُقـــم زیـــٌد، ولمَّ
ــق)3( :، نحــــو قولــــه تعــــالى)2(األمــــر ــعته مــــن ســــعة ذُو لينفــ او الــــّدعاء، نحــــو  ))4ســ

  . )6(ربك علَينا ليقْضِ:)5(قوله
ـا، والـال: قال سیبویه   م التـي هذا باب مـا ُیْعَمـُل فـي األفعـال َفُیْجزُمهـا وذلـك َلـْم، لمَّ

  . )7("ال َتْفَعلْ : في األمر، وذلك قوُلَك لَیْفَعْل، وال في النَّهي، وذلك قوُلك
وفي لغة الّشعر قد تحذف الم األمر مع بقـاء عملهـا مضـمرة وهـو الجـزم، فاللُّغـة   
 .بالجزم مع حذف الم األمر الجازمة) َتْفَعلْ (وتجیز  في الكالم والّشَعر،) لتفعلْ (تجیز 

علـم أنَّ هـذه وا: "ألمر تعمل مضـمرة، قـال سـیبویهوفي لغة الشعر خاصة، فالم ا  
إذا أعملوهــا " أن"قــد یجــوز حــذُفها فــي الشــعر وتعمــُل مضــمرة، كــأّنهم شــبهوها بـــ " الــالم"

  : )9(لذلك بقول الشَّاعر واستشهد سیبویه. )8("مضمرة

                                                             
 .364ص ،2ج عقیل، ابن شرح عقیل، ابن )1(

 .84ص الّصدى، وبل الندى قطر شرح هشام، ابن. 307ص ،4ج الهوامع، همع السیوطي، )2(

 .7 اآلیة الطالق، سورة )3(

 .299ص ،4ج الكریم، القرآن إعراب النحاس، ابن) 4(

 .77 اآلیة الزخرف، سورة )5(

 .80ص ،4ج الكریم، القرآن إعراب النحاس، بن ا)6(

 . 308ص ،4ج الهوامع، همع والسیوطي،. 8ص ،3ج الكتاب، سیبویه، )7(

 .8ص ،3ج الكتاب، سیبویه، )8(

 طالـب، أبـي إلـى ُنسـب قـد البیـت أنَّ  الحاشـیة فـي ُذِكرَ  وقد ،8ص ،3ج سیبویه، كتاب في الشاهد )9(
 ،4ج الهوامـــع، همـــع والســـیوطي،. مـــنهم واحـــد دیـــوان فـــي ولـــیس واألعشـــى، ثابـــت بـــن وحّســـان

 عــین یلتحصــ الشــنتمري، واالعلــم. 157ص للنحــاس، ســیبویه أبیــات شــرح والنَّحــاس،. 309ص
 .597ص ،2ج المغني، شواهد شرح السیوطي، ،387ص األدب، جوهر معدن من الذهب
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ـــــــــدُ  ـــــــــكَ  َتْفـــــــــدِ  ُمًحمَّ   َنْفـــــــــسٍ  ُكـــــــــلُّ  َنْفَس
 

ــــــــتَ  مــــــــا إذا  ــــــــاال شــــــــيءٍ  مــــــــن ِخْف   َتَب
 

َتْفـِد، والمعنـى لَتْفـد َنْفَسـَك، وكـاَن الشـنتمري : والشَّاهد إضـمار الم األمـر فـي قولـه  
  . )1(الضرورة ألنَّ الجازم أضعُف من الجارِّ وحرف الجّر ال یضمر قد عدَّ هذا من أقبح

، ورأى النَّحـاس بـأنَّ هـذا )2(وكان المبرد قبله قد أنكر هذا البیت، وزعم أنَّـه باطـلٌ   
ــالالم، تقــول : یــذهب زیــٌد ولكنَّهــا تقــول: البیــت مزعــوم ألنَّ العــرب ال تــأمر الغائــب إالَّ ب

  : )4(وقال ُمتّمُم بن ُنَوْیَره. )3(لیذهْب زیدٌ 
  َفاْخُمِشــي الَبُعوَضــةِ  أْصـحاب ِمثــلِ  علـى 

 

  َبَكـى ِمـنْ  َیْبـكِ  أو الَوْجـه ُحرَّ  الَوْیلَ  َلكِ  
 

به سیبویه لدور المسـاحة اللُّغویـة الـذي وهبتـه اللُّغـة ألبنائهـا، إذ لَیْبِك، وقد تن: أي  
لهــذه االنمــاط التــي مثَّلــت واقعــًا اســتعمالیًا، ال یمكــن للمســتوى التقعیــدي أْن  اً قــدََّم تفســیر 

  . ینكره وُیعّده من الّشواذ الخارجة عن القاعدة
نَّحویـة وموافقـة للتـداول ومثل هذِه االداءات اللُّغویة التي جاءت مخالفة للقاعـدة ال  

والجـزم فـي األفعـال نظیـر : " حـاول سـیبویه تفسـیرها تفسـیرًا نحویـًا فـي قولـه. االسـتعمالي
لـم  ثـمَّ  نصـیٌب ولـیس للفعـل مـن الجـرِّ نصـیٌب، في االسماء فلیس لالسم في الجـزم الجرِّ 

واو " "ربّ "رهم ا الجازم كما لم یضمروا الجار، وقد أْضَمرُه الشاعر، شبَّهُه بإضماو ُیضِمر 
  . )5(في الكالم بعضهم" القسم

ومـــع تلـــك التعلـــیالت، فإضـــمار الم األمـــر مـــع إبقـــاء عملهـــا، لـــم یحقـــق أفضـــلیة   
قواعدیة ولكنه حقق أفضلیة من ناحیة تداولیة استعمالیة، فأفضـلیتها تكمـن فـي تـداولیتها 

  . ؤدیه حالة وجود الم األمرواستعمالها في األداء عن معنى قد ال تُ 

                                                             
 . 388ص االدب، جوهر معدن من الذهب عین تحصیل الشنتمري، األعلم )1(

 ت بویه،ســی كتــاب تفســیر فــي النكــت شــرح م،2005 ســلیمان، بــن یوســف الحجــاج أبــو الشــنتمري، )2(
 . 361ص ،1ج بیروت، العلمیة، الكتب دار ،1ط مراد، یحیى

 . 157ص للنحاس، سیبویه أبیات شرح النحاس، )3(

 واألعلـم. 157ص للنحـاس، سـیبویه أبیـات شـرح والنحاس،. 9ص ،3ج سیبویه، كتاب في الشاهد )4(
 . 388ص االدب، جوهر معدن من الذهب عین تحصیل الشنتمري،

 .9ص ،3ج الكتاب، سیبویه، )5(
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وكــأنَّ هنــاك شــیئًا مــا یــربط بــین الكلمــة والعبــارة، وبــین االمتــداد الــداللي لهــا دون   
  . النظر إلى الّنظام النَّحوي

وهذا الّنظام الذي یعمـل علـى تحدیـد قـدرة هـذه الجملـة علـى االمتـداد مـن النَّاحیـة   
  . )1(التداولیة

  
   إذا 3.2.4
فــي " إذا"وتســتعمل . )2(إذا َقــِدم زیـٌد أحســنُت إلیــك: ظـرف لزمــان مســتقبل، كقولــك  

" إذا"ن عوسألت الخلیل : "، قال سیبویه)3(المعلوم، ولذلك ال یجازى بها عند أكثر النَّحاة
أتَـَذّكُر إْذ تقـول : إذا َقْلـتَ " إذ"بمنزلتِه في " إذا"الفعل في : أن ُیَجازوا بها؟ فقال ما َمَنُعْهم

  . فیما مضى" إذ"فیما ُتْسَتقَبُل بمنزلة " فإذا"
ــّین هــذا أنَّ    ــو ُقلــت" إذا"وتُب ــًا معلومــًا، أال تــرى أنَّــك ل ــَر : تجــيء وقت آتیــك إْن احمَّ

َتوَصـــُل بالفعـــل،  "وٕاذا"أبـــدًا ُمْبَهمـــَة، وكـــذلك حـــروف الجـــزاء،  "فـــإن"حـــًا، الُبْســـُر، كـــان قبی
  .)4(الحیُن الذي تأتیني فیه آتیك فیه: كأنَّك قلت )إذا بمنزلة في حین(فالفعل في 

یكون ما بعدها مرفوعًا، ألنَّهـا ال تخـصُّ وقتـًا  "إذا"تذهب القاعدة النَّحویة إلى أن   
  : )6(وذلك نحو البیت الذي یقال أنَّه من وضع النُّحاة. )5(معیناً 

ــــــــــــزُ  مــــــــــــا إذا  ــــــــــــهُ  الُخْب ــــــــــــمِ  تْأدُم   بَلْح
 

ـــــــــــــــــــــَذاكَ     الثَّریـــــــــــــــــــــدُ  اهللاِ  َأماَنـــــــــــــــــــــةَ  َف
 

  
  

                                                             
 . 174 ص ،172ص اللغة، علم السعران، محمود )1(

 .63ص المعاني، حروف الزَّجاجي، )2(

َ◌ل السخاوي، )3( ل، شرح في المفضَّ  .336ص المفصَّ

 .60ص ،3ج الكتاب، سیبویه، )4(

 .408 األدب، جوهر معدن من الذهب عین تحصیل الشنتمري، األعلم )5(

ــاس، سـیبویه أبیــات وشــرح. 61ص ،3ج سـیبویه، كتــاب فــي الشـاهد )6(  َمــا ِإَذا" بروایــة ،182ص للنحَّ
 .الشاهد بموضع تخلُّ  ال والروایة ،"بزیت تَأَدَمهُ  الُخْبزُ 
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إذا فـــي الشـــعر جازمـــة للفعـــل علـــى  وقـــد جـــاءت. بعـــد إذا مرفوعـــاً  وهنـــا جـــاء مـــا
  :)1(الجزاء، إذ استشهد سیبویه في قول الفرزدق

ــــــعُ    لــــــي یرَفــــــعُ  واهللاُ  ِخْنــــــدفٌ  لــــــي َتْرَف
 

ــــــــد ِنیــــــــراُنهمْ  أخَمــــــــدتْ  إذا نــــــــاراً     )2(َتِق
 

. )3(ضـرورة) إنْ (فالشَّاهد في جزم الفعل َتقد على جواب إذا وَقـدَّرها عاملـة عمـل   
ورأى سیبویه أنَّ في خـروج إذا عـن القاعـدة النَّحویـة، وجعلهـا جازمـة للفعـل علـى الجـزاء 

  . )4("وهو في الكالم خطأ"اضطرارًا 
رورة الّشعریة هي السـبب المباشـر وراء م    جازمـة" إذا"جـيء وفي ظننا لیست الضَّ

نَّ السبب األساسي وراء هذه الحالة التركیبیة عائد إلى طبیعـة القواعـد على الجزاء، بل إ
ـــة،  ـــي تحملهـــا القاعـــدة النَّحویـــة المقنن ـــن اللُّغـــة لیســـت باإللزامیـــة الت التـــي یحـــتكم إلیهـــا اب
ــاعر یلجــأ إلــى مــا رســخ فــي ذهنــه مــن كــالم العــرب، ویقــیس علیــه ذهنیــًا وقــد ینطــق  فالشَّ

ت اللُّغویة دون الوعي التام بالشَّكل التركیبـي الـذي خـرج بـه، إذ قـد یجعـل ببعض االداءا
جازمـة علـى الجـزاء عائـدًا فـي ذلـك إلـى مـا اطـرد فـي التـداول االسـتعمالي عنـد " إذا"من 

  .  العرب
إذن ال بــدَّ مــن الســعي وراء ردم الهــّوة بــین النظــام النَّحــوي واالســتعمال التــداولي،   

  . )5(اهرة اجتماعیة عقلیة سیكولوجیة منطقیة ُمعقدة جداً فاللُّغة اإلنسانیة ظ
أنمــــاط اللُّغــــة وتــــداولها، ویشــــمل هــــذا األثــــر الغایــــات  فــــيوللمجتمــــع أثــــٌر كبیــــٌر   

غـــوي بالخطـــأ، ففـــي االســـتعمالیة للـــنَّمط اللُّغـــوي، ولـــیس ألحـــد أن یحكـــم علـــى اســـتعمال لُ 
نت اللُّغة ووجدت اللُّغة یوم أحسَّ الّنـاُس بالحاجـة إلـى التفـاهم فیمـا  أحضان المجتمع تكوَّ

                                                             
 -1995 ،2ج الحـاوي، إیلیـا حققـه ، طبعـة ،2ط الفـرزدق، دیـوان فـي الفـرزدق بیـت علـى أعثر لمَ  )1(

 . م1983

. 165ص للنحــــاس، ســــیبویه ابیــــات شــــرح والنحــــاس،. 62ص ،3ج ســــیبویه، كتــــاب يفــــ الشــــاهد )2(
 .408ص األدب، جوهر معدن من الذهب عین تحصیل الشنتمري، واألعلم

ــــم. 61ص ،3ج الكتــــاب، ســــیبویه، )3( ــــذهب عــــین تحصــــیل الشــــنتمري، واألعل  جــــوهر معــــدن مــــن ال
 .408ص االدب،

 . 62ص ،3ج الكتاب، سیبویه، )4(

 .9ص وتطبیقات، مقدمات المعاصر اللغة علم الزعبي، آمنة عبابنة، یحیى )5(
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ــا مــن النَّاحیــة التاریخیــة. )1(بیــنهم جــاءت مبنیــة تــدلُّ علــى ظــرف  "إذا"التفســیریة، فــإنَّ  أمَّ
للمستقبل، تلیها جملة فعلیة، وتتصل الفاء بجوابها، وذلك في اللغة العربیة التـي امتـازت 

في اللغـات السَّـامیة بهـذا التركیـب ففـي اللُّغـة العبریـة  "إذا"فیها إذا بأنَّها شرطیة ولم تكن 
   kí Yitten >Tš > ēL  rē<hû  kēsefجاءت نحو 

  . )2( ...إذا أعطى إنسان صاحبه فّضة: بمعنى
  

   أيّ  4.2.4
أيُّ الَقوم َأخـوك، وتكـون للجـزاء، : االستفهام، كقولك: )3(تأتي أيُّ على عدَّة أوجه  

ـــُه اَألْســـماُء الُحْســـَنى: ")4(كقولـــه تعـــالى " الـــذي"ل یـــوتكـــون خبـــرًا، كتأو . )5("َأیَّاَمـــا تَـــْدُعوا َفَل
بـًا، كقولـك. َأیُُّهْم في الدَّار َأخوك: كقولهم . )6(مـررت برجـٍل أّي رجـل: وتكون مـدحًا وتعجُّ

أن تضــاف وُیــْذكر َصــْدُر صــلتها، : جــاءت أيُّ اســمًا موصــوًال ولهــا أربعــة أقــوال، أحــدها
ـــَو قـــائمٌ : "نحـــو : والثـــاني أن ال تضـــاف وال یـــذكر صـــدر صـــلتها، نحـــو" یعجبنـــي أیُّهـــم ُه

ُیْعُجبنـي أيُّ هـو : "یـذكر صـدر صـلتها، نحـو أن ال تضـاف: ، الثالـث" قائمٌ  ُیعجبني أيٌّ "
،  ،"قائم وفي أحوالها الثالثة تكون معربة بالحركـات الثالثـة، وأّمـا الحالـة الرابعـة، فـإنَّ أيَّ

فعنـدها تُبنـى علـى " ُیعجبني َأیُُّهْم قـائمٌ : "ال تعرب إذا أضیفت وحذف صدر الّصلة، نحو
ضاف إلیـه، وكـاَن العائـد ُمْبتَـدًأ محـذوفًا، ، فهي تُبنى عند النُّحاة، إذا ُصرَِّح بما تُ )7(الّضم

  :)8(كقوله تعالى

                                                             
 االنجلــو، مكتبــة د،ط، القصـاص، ومحمــد الـدواخلي الحمیــد عبـد تعریــب اللغـة، جوزیــف، فنـدریس، )1(

 .35ث م،1950 القاهرة، مصریة،

 . 22:7 الخروج، سفر )2(

 .62ص المعاني، حروف والزجاجي،. 21ص ،4ج المفصل، شرح یعیش، ابن )3(

 110 الىیة سراء،اإل سورة )4(

 . 286ص ،2ج الكریم، القرآن إعراب النحاس، ابن )5(

 . 62ص ني،المعا حروف الزجاجي، )6(

 .161ص ،1ج عقیل، ابن شرح عقیل، ابن )7(

 . 69 اآلیة مریم، سورة )8(
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ثُم ننزِعن لَنكُلِّ م ةيعش مهأَي دلَى أَشنِ  عمحـا  الـريتع)1( . َأیَّهـم هـو َأشـدُّ "والتقـدیر")ـا عنـد )2 ، أمَّ
إالَّ . )3(َأيُّ كـذا ُخِلَقـتْ : أعَجبني أیُّهـْم َقـاَم؟ فقـال"وقد سئل الِكسائي لم ال یجوز " سیبویه 

، حــاَوَل تعلیــل مجیئهــاأنَّ ســیبویه عنــد ــر أيَّ َأنَّ العــرَب : "مبنیــة علــى الضــم بقولــه ما َذَك
اضـــرْب أیَّهـــم : القیـــاس النَّصـــب، كمـــا تقـــولُ : اضـــرْب َأیُّهـــم أفضـــُل؟ فقـــال: "كانـــت تقـــول

ــا فــي غیــر الجــز  ــة الــذيأفضــُل؟ ألنَّ أیَّ وَمــْذهب الخلیــل أنَّ قــول . )4(اء واالســتفهام بمنزل
وأّمـا . محموٌل على الحكایـة إذ تكلمـت فیـه العربیـِة مرفوعـاً " اضرْب أیُّهُم أفضلُ : "العرب

  . َأْشهُد أنََّك لَرسوُل اهللا: یونس فزعم عند سیبویه أنَّه بمنزلة قولك
  . )5(معلقة بالجملة) اضربْ (أيَّ أنَّ 
ورأى ســیبویه بــأنَّ قــولهم اضــرْب َأیُّهــم أفضــُل، مبنیــة علــى الضــمة، وهــي بمنزلــة   

. )6(مــن اآلن إلــى غــد: حــین قــالوا" اآلن"وبمنزلــة الفتحــة فــي " خمســة عشــر"الفتحــة فــي 
  : )7(كما في قول الشَّاعر وجاءت أیهم مبنیة على الضم

ــــــــــــــا إذا  ــــــــــــــتَ  َم ــــــــــــــي َلقی ــــــــــــــكٍ  َبن   ماِل
 

  َأفَضـــــــــــــــلُ  َأیُّهُـــــــــــــــمْ  ىَعلـــــــــــــــ َفَســـــــــــــــّلمْ  
 

نَّ َأيَّ َمْبنیــة علــى الّضــَم، وذلــك ألنهــا مضــافة وحــذف صــدر أ: َوَوْجــُه االستشــهادِ   
ــاره ســیبویه، فمــا حملــه والجُ . صــلتها ــاء الــذي اخت ــة أقــوى منــه علــى البن مــل علــى الحكای

الخلیــل علــى الحكایــة إالَّ ألنَّ العــرب تكلمــت بــه َمرفوعــًا، وهــو شــاذ فــي القیــاس عنــدهم 
                                                             

 .16ص ،3ج الكریم، القرآن إعراب ،النحاس ابن )1(

 النــــاظم، البـــن مالـــك ابـــن ألفیـــة شـــرح النــــاظم، ابـــن. 146ص ،3ج المفصـــل، شـــرح یعـــیش، ابـــن )2(
 . 38ص

 .157ص ،1ج مالك، ابن الفیة إلى المسالك أوضح هشام، بنا )3(

 . 398ص ،2ج الكتاب، سیبویه، )4(

 .400ص ،2ج الكتاب، سیبویه، )5(

 .400ص ،2ج الكتاب، سیبویه، )6(

 الشـــــعراء أحـــــد وعلـــــة بـــــن لغســـــان ُینســــب والبیـــــت ،162ص ،1ج عقیـــــل، ابـــــن شـــــرح فـــــي الشــــاهد)7(
 ابــن حاشــیة فــي جــاء كمــا الشــیباني، عمــرو أبــو انشــده وقــد عبــاد، بــن ُمــرة بنــي مــن المخضــرمین

 الهوامـــع، همـــع زالســـیوطي،. 21ص ،4ج ،147ص ،3ج المفصـــل، شـــرح یعـــیش، وابـــن. عقیـــل
 النـاظم، وابـن. 156ص ،1ج مالـك، ابـن ألفیـة إلـى المسـالك اوضـح هشام، وابن. 291ص ،1ج

 .39ص مالك، ابن ألفیة شرح
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تـداولیًا مخالفـًا  ، نرى بأنَّ مثل هذِه األداءات االستعمالیة التي مثَّلت واقعـاً )1("َأّیهمْ "وعلى 
لمــا وضــعه النُّحــاة مــن قواعــد وأســس لغویــة محكمــة تصــبح بعــد َمْســألة التقعیــد، أّي فــي 
المرحلة الثانیة، ُجزءًا من الشواذ المخالفة للقیاس عندهم، ولم یكن الخلل في واقع األمر 

شـمل في الشاهد الّشعري أو اللُّغوي نفسه بل الخلل في طبیعة القاعدة التي عجزت أن ت
األداءات اللغویة التي نطق بها أهل العربیة، فاللغة تكتسب نتیجة ُردود أفعـال لغویـة أو 

  . )2(سلوكیة قائمة على المحاكاة والتحاور مع األنماط السلوكیة العشوائیة
الواقـع االسـتعمالي التـداولي،  ومثل هذه األنماط اللُّغویـة التـي أصـبحت جـزءًا مـن  

هي التي تستطیع أن تفرض نفسها علـى القاعـدة النَّحویـة للـذاكرة اللُّغویـة، وتجبـر النحـاة 
  . )3(على فتح أبواب القاعدة لها

   
   َمنْ  5.2.4
نحـو،  َمـْن قصـدني؟ خبـرٌ : اسـتفهاٌم نحـو: ، ولهـا أربعـة أوجـه)4(تتعلق من بالّناس  

. ونكـرة الزمـة للنعـت )6(بِـه  يجـز  سـوءا  يعمـلْ  مـن :)5(كقولـه تعـالى: جـزاء. َمْن قصدني َزْیـد
إذا كانت استفهامًا عـن نكـرة، أنهـا تُثنـى وُتجمـع فـي الوقـف، فهـي تُثنـى كمـا  )َمنْ (وحكم 

  . )7(ثَنَّوا أّیًا في الوقف والوصل

                                                             
 .147ص ،3ج المفصل، شرح یعیش، ابن )1(

 .144ص الحدیث، والدرس العربي النحو الراجحي، عبده )2(

 . 85ص ،79ص اللغة، وتعلم األلسنیة النظریة في مباحث میشال، زكریا )3(

 .55ص المعانین حروف الزجاجي، )4(

 .123 اآلیة النساء، سورة )5(

 . 240ص ،1ج الكریم، القرآن إعراب النحاس، ابن )6(

 مالــك، ابــن ألفیــة علــى المســالك أوضــح هشــام، ابــن. 425ص ،2ج عقیــل، ابــن شــرح عقیــل، ابــن )7(
 . 264 ،4ج
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اعلـْم أّنـك تُْثنـي : إذا ُكْنـَت ُمسـتفهمًا عـن نكـرة" مـن"هـذا بـاب : "وجاء عند سیبویه  
ــا"كمــا تُثَّنــى : رأیــت َرْجلــین: إذا ُقْلــت" مــن" ــاْن، : َرأیــت َرْجلــین، فتقــول: وذلــك قولــك" أیَّ َمَن

  . )1("وَأتاني رجاٌل، فتقول َمنون
ــد ا   ــِئَل عــن النَّكــرة وعن ــه إذا ُس ُحكــى فیهــا حالــٌة مــن إعــراٍب، " بَمــنْ "بــن عقیــل بأنَّ

فتشبُع الحركة التي على النـون، ویتولـد منهـا َحـرٌف ُمجـانس لهـا، وُیحكـى فیهـا حالـٌة مـن 
 . )2(تأنیث وتذكیر وتثنیة وجمع، وال یكون ذلك إالَّ في الوقف

یدلُّ على أنَّ هذه العالمات إنما تلحقها في الوقف ولیس بإعراب لها، فهـي  وهذا  
  .مبنیة على السكون

ــا إذا جــاءت َمــْن فــي الوصــل، فإنَّــه ال ُیحكــى بهــا شــيء، ممــا جــاء فــي حالــة    وأمَّ
" منـون"الوقف، ولكنها تكون في لفظ واحد في كل أحوالها، إال أنه ورد فـي الشـعر قلـیًال 

  : )4(قال الشَّاعر. )3(َوْصالً 
ـــــــو  ـــــــ: َفُقلـــــــتُ  نـــــــاري، اَأْت   َأنـــــــتْم؟ ونَ َمُن

 

،: َفقـــالوا  ـــتُ  الِجـــنُّ ـــوا: ُقْل   ظالمـــًا؟ ِعُم
 

عر قد جمع منون فـي الوصـل ضـرورة، وال تجمـع منـون وموضع الشَّاهد أنَّ الشَّا  
  . إالَّ في الوقف، إذ أجرها الشَّاعر مجرى الوصل

ـــاعر أن یجـــري َمـــْن فـــي    ـــاهد، فأجـــازوا للشَّ ل النُّحـــاة فـــي تفســـیر هـــذا الشَّ وقـــد تـــأوَّ
  . )5(الوصل، كمجراها في الوقف ضرورة

                                                             
 .408ص ،2ج الكتاب، سیبویه، )1(

 .425ص ،2ج عقیل، ابن شرح عقیل، ابن )2(

 .286ص مالك، ابن ألفیة شرح الناظم، ابن )3(

 عقیـل، وابـن. الحـارث بـن سـمیر إلـى سـیبویه نسـبه وقـد ،411ص ،2ج سـیبویه، كتاب في الشاهد )4(
 ،4ج مالــــك، ابــــن ألفیــــة إلــــى المســــالك أوضــــح هشــــامن وابــــن. 426ص ،2ج عقیــــل، ابــــن شــــرح
 عــــین تحصــــیل الشــــنتمري، واالعلــــم. 286ص مالــــك، ابــــن ألفیــــة شــــرح النــــاظم، وابــــن. 265ص

 الحـارث بـن ُسـَمیر إلـى الحاشـیة فـي االعلم نسله وقد ،385ص االدب، جوهر معدن من الذهب
بّس   .النوادر كتاب في جاء كما الضَّ

 .386ص األدب، جوهر معدن من الذهب عین تحصیل الشنتمري، األعلم )5(
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فنادٌر في الشعر، وال ُیقاس علیه، خالفًا : "وقال ابن هشام في حدیثه عن الشَّاهد  
ال یختلــف فــي  -فــي الحكایــة–مــن أنــتم؟ فلفــظ َمــْن : لیــونس، ووجــه الّشــذوذ ألنَّ القیــاس

حالة الوصل في إفراد، وال في تثنیة، وال في جمع، وفیه شذوذ آخـر، وهـو تحریـك النـون 
لنــــون حــــین تــــزاد تكــــون ســــاكنَه، وفیــــه شــــذوذ ثالــــث، وهــــو حكایــــة الضــــمیر األخیــــرة، وا

  . )1(والضمیر معرفة، والمعارف غیر األعالم ال ُتحَكى" أتینا"المحذوف في 
وردَّ سـیبویه ... َضـَرَب َمـنَّ َمَنـًا؟: زعم یونس أّنه َسِمَع أعرابیًا یقـول: "قال سیبویه  

وهذا بعید ال تتكلم به العرُب، وال یستعمله مـنهم نـاٌس كثیـر، كـاَن یـونس إذا : "ذلك بقوله
  . )2("مُنوٌن یا فتى على هذا"ال ًیقبُل هذا كلُّ أحٍد، فإنَّما یجوز : ذكرهم یقول

ضـــرورة نَّ النُّحــاة جعلــوا مــن منـــون فــي الوصــل حالــة اســتثنائیة فــي ولقــد رأینــا أ  
الشـعر، ولـم یجعلوهـا فـي اختیــار الكـالم، والواقـع أّن مـا یجـري فــي الّشـعر لـیس ُكّلـه مــن 

ــرورة علــى الوجــه الــذي توســع فیــه النُّحــاة وهـــذا . أداءات مخالفــة للقاعــدة مــن بــاب الضَّ
التوسع فیه مساٌس بفصاحة العربي، وٕابداعـه الّشـعري، إذ صـحیح أنَّ الّضـرورة الّشـعریة 

ــاعر إلــى حــّد اختــراق نــوامیس لیســت منكــرة ع مومــًا علــى الشــعراء، ولكــن ال تصــل بالشَّ
اللُّغة، وقوانین النَّحو، فالشعراء یعلمون بأذهـانهم شـأن بقیـة ابنـاء اللُّغـة باالحكـام الذهنیـة 
العامــة للُّغــة، والقواعــد العقلیــة التــي یحتكمــون إلیهــا فــي أذهــانهم عنــدما یریــدون اإلبــداع، 

نائها التحدث وفق ما یرونه خاضعًا لذوقهم اللُّغوي الذي اعتـادوا علیـه، فاللُّغة أتاحت ألب
ومثـــل هـــذا األداء اللُّغـــوي، یمكننـــا أن َنعـــدُّه ضـــمن صـــور المتبقـــي فـــي اللغـــة، فقـــد عمـــد 

ألنَّ بعـض  ؛الشَّاعر إلجراء َمْن في الوصل كما تجري في الوقف، لیس بمحـض اإلرادة
ء لغوي متمرد كما یتناسب ذلك األداء اللُّغـوي والسـیاق الحاالت الّسیاقیة قد تقود إلى أدا

ــم تكــن الحاجــة لتلــك  الــذي وضــع فیــه البیــت، ومــن ثــم یصــبح ضــمن دائــرة المتبقــي، ول
ــائم علــى دراســة اللُّغــة نفســها  ــم اللُّغــة ق ــأویالت التــي جــاء بهــا النُّحــاة، فعل التعــدیالت والت

إنَّ علـم :" عـالم دي سوسـیر إذ قـالدراسة تحلیلیة بطریقـة موضـوعیة، وهـذا مـا دعـا لـه ال
فهو یدرسها من حیث هـي لغـة، یدرسـها كمـا هـي، یدرسـها كمـا تظهـر، " في ذاتها"اللُّغة 

                                                             
 .14ص ،2ج الكتاب، سیبویه، )1(

 .48ص اللغة، علم السعران، محمود )2(
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تاریخیـة، فـإن َمـْن كغیرهـا أّما مـن النَّاحیـة ال. )1("فلیس للباحث فیها أن یغیر من طبیعتها
مــن أســماء االســتفهام فــي اللُّغــة الســامیة األم، ففــي العربیــة تســتعمل َمــْن للعاقــل، وكــذلك 

یة، تقابـل َمـْت فـي العربیـة الـنمط االثیـوبي ت السَّامیة، ففي اإلثیوبیة الجعز في باقي اللُّغا
mannnللعاقل ، .  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 . 364ص القدیمة، العربیة واللهجات السامیة اللغات ضوء في المقارن النحو عبابنة، یحیى )1(
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  تمةالخا
  "النقاط من عدد إلى التوصل یمكننا الدراسة هذه نهایة وفي
 فهي محددة، نحویة بقواعد حصرها یمكن ال اللغات من كغیرها العربیة اللغة إنَّ  .1

 ومصلحة مصلحتها مع یتوافق بما الّلغوي االستعمال حریة اللغة ألبناء تتیح
 فاالستعمال اللغوي، داءلأل االستعمالیة الصیغ تتعدد فقد لذلك بها، الناطقین
 لم جملٍ  ُنْطقَ  المتكلم ویستطیع خّالقة، بطبیعتها واللغة. والتداول للمعنى یخضع
 .قبل من سمعها أن یسبق لم جملٍ  َفْهمَ  ویستطیع نطقها، أن ألحد یسبق

 ما بالتأویل تفسیرها النحاة حاول التي اإلعراب ووجوه اللغویة األنماط تعدد إنَّ   .2
 في المغلقة النحویة القواعد تجاوزت التي اللغة مساحة اتساع على یلدل إالّ  هي
 آفاق وللغة تفسیراتهم، في تضمینه على النحاة حرص الذي الحصین اإلطار ذلك

 .تشومسكي عند جاءت كما اللغویة، الكفایة بإبراز للمتكلم یسمح وفضاء

 الصوتیة اعناصره مختلف في للتطور ُعرضة اجتماعیة ظاهرة اللغة إنَّ  .3
 سیره في یخضع بل األفراد إلرادة تابعاً  لیس التطور وهذا والّداللیة، والقواعدیة

 عملها وقف على أحد یقوى وال ،أحیاناً  النتائج مطردةال جبریةال قوانینال بعض إلى
 العالم مهمة فإن لذلك خاص، وضع على الجمود أو إلیه، تقضي ما تغییر أو

 اللغوي، التطور لظاهرة الخاضعة القوانین واستنباط والتسجیل الوصف هي اللغوي
 العالم ال المعلم دور فهو خطئه، أو بصوابه والقول معین لغوي بعرض القیام أّما

 تیار وقف یستطیع عائق یعوقها وال شعوریة ال قهریة قوة یمتلك فالتطور اللُّغوي،
 .التطور

 إرهاق في تكلفوا لما اللغوي یاقالسّ  في االنفعالي للّدور تنّبهوا لو النحاة إنَّ  .4
 یتجاوز فقد اللغویة، البیئة في متداولة كانت أنماطاً  تظهر التي النحویة القاعدة
 اللغوي النمط أنَّ  وبما. عاطفته فیه تتأجج وتعبیري بواقع النحویة القاعدة المتكلم

 سابهإك في دورٌ  النصي للتأثیر یكون ال فلم وتعبیري، تداولي نمط هو المستعمل
 قواعد عنها ترضى التركیبیة، الناحیة من مقبولة جمل عنه لتنتج  استعمالیاً  واقعاً 
 .عنها بالخروج وصفها رغم اللغة
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 باللغة سیما الو  النحویة القواعد اختراق على قادراً  انفعالیاً  اً تأثیر  للكلمةِ  نَّ إ .5
 ولو العادي، مالكال لغة عن الشاعر خروج فیها یكثر انفعالیة لغة فهي الشعریة،

 علیها وتسطو النحویة، اللغة في االنفعالیة اللغة تنفذ وقد النحوي، المستوى على
 النحاة وصف ولذلك االنفعالیة هذه بفعل النحو استقرار عدم یمكن لذلك وتفككها،

 قیمتها من النحاة قللَّ  والتي العرب عن المسموعة اللغویة األداءات هذه مثل
 لغة ضعف تعني ال التي الّشعریة بالضرورة القواعدیة، باألفضلیة والتزامها
 االنسجام مدى عن تعبر ما بقدر الّشعري الفن أدوات امتالكه عدم أو الشاعر
 في الخلل یكن لم اللغویة األنماط هذه مثل ففي. للشعر االنفعالیة والطبقة اللغوي
 عجزت التي ةالقاعد طبیعة في الخلل لعل بل نفسه اللغوي أو الّشعري الشاهد

 نتیجة ُتْكَتَسبُ  فاللغة العرب، بها ینطق التي اللغویة األداءات هذه تشمل أن عن
 السلوكیة األنماط مع والتحاور المحاكاة على قائمة سلوكیة أو لغویة أفعال

 .العشوائیة

 قراءات في النصي بالتأثیر تفسیرها یمكن التي اللغویة األداءات بعض ورود .6
 والتراكیب باألنماط ینطقون كانوا اللغة أبناء أنَّ  على دلیلٌ  الإ هو ما قرآنیة

 استعمالیة، وبیئة فرد بكلّ  الخاصة الذهنیة القواعد من منظومة ضمن االستعمالیة
 المنصوص اللغویة القواعد منظومة لتشكل الذهنیة القواعد هذه تجتمع ثمَّ  ومن
 صالحیة ُتؤكَّد التي لغویةال لإلبداعیة إشارة وفیه. التدوین مرحلة في علیها

 هناك وكأنَّ  لسماعه النفس ورضا للتواصل تحقیقه وضرورة اللغوي االستعمال
 إلى النَّظر دون لها الدَّاللي االمتداد وبین والعبارة الكلمة بین یربط ما، شیئاً 

 .النَّحوي النِّظام

 ومنهجه لغویةال األنماط بعض عند الوقوف حاول لذلك اللغة، لدور سیبویه تنّبه .7
 اإلخبار كقضیة نحویة قضایا هناك إنَّ  إذ األنماط، مع التواصل في معیاریاً  كان
 بل لغویة، غایة إلیصال وال للكالم حدَّاً  تكون أن تصلح ال قضیة فهي نكرة عن
 لغته بأنَّ  یعرف فكالهما والمتلقي، المتكلم بین الرابط االنفعالي العنصر یمثلها قد
 من وطائفة األسس من مجموعة على مبني خاص ترتیب على یعتمد نظام لها
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 بین الرابطة والعالقات واألسالیب بالجمل تنتهي التي العامة النَّحویة المعاني
 .المراد لبیان تركیبها عند صالحة لتكون المعاني

 القضایا بعض قدم على یدللِّ  ما هناك أنَّ  التاریخیة الناحیة من الّدراسة أثبتت  .8
 العربیة في األداءات هذه بمقارنة وذلك معینة، لغویة بأداءات الخاصة ةالنحوی

ل كان وما السَّامیة، اللغات مع  على التّاریخیة الّناحیة من الظواهر هذه تأصُّ
 فیه لیمنح سبباً  إالَّ  السَّامیة واللغات العربیة اللغة في اللغويّ  التركیبي المستوى

 والتعلیل التأویل من فأكثروا. المألوف عن جللخرو  اللغة ألبناء جوازات النحاة
 .الظواهر هذه في والتقدیر

 القبائل بین وانتشرت العرب في كبیرة لطائفة لهجة مثلت لغویة أداءات هناك إنَّ  .9
 منظار من الجملة مع التعامل إنَّ  بل اللغة، عیوب في سبباً  تعدُّ  ال وهي العربیة،
 قد اللغویة األداءات هذه فبعض تداولیًا، عمالیاً است واقعاً  یعطیها التاریخي التطور
 لها، امتداداً  العربیة ُتعدُّ  التي األم السَّامیة اللغة عبر العربیة إلى وصل یكون

 إالّ  األمّ  السَّامیة اللغة عن تختلف ال فالعربیة لها، اللغویة العناصر بأقدم وتحتفظ
 .جدیدة وتراكیب أسالیب من العربیة طورته فیما

 لغوي أداء إلى تطورها مَّ ت اللغة نشوء إبان شائعة كانت لغویة ظواهر هناك إنَّ  .10
 اللغات أغلب من اإلعرابیة الحركات ضیاع كان كما متأخر، وقت في آخر

 التراكیب في الحركات تغیر على الحكم في إسعافنا عدم في سبباً  السامیة
 .الكالمیة

 بالمرفوعات الخاص الفصل الّنصي رالتأثی فیها ظهر التي الفصول أكثر من .11
 عن الخروج في تأثیر االنفعالي للموقف كان إذ بالمنصوبات، الخاص والفصل
 رابطٌ  الحقیقة في بینها یربط ال فالمنصوبات النحاة، ُعرف في النَّحویة القاعدة
 الفتحة بأنَّ  النُّحاة إلیمان كان المتعددة، األبواب من مجموعة هي بل داللي،
 حركة إّال  الفتحة كانت وما بینها، الربط في مهمٌ  دورٌ  المفعولیة على عالمة

 وصفت التي الّشعریة األبیات قضیة تكن ولم. خفتها بسبب العرب لدى مستحبة
 بل النحو، مستویات من معینٍ  بمستوى لتتصل الّنحویة، القاعدة عن بالخروج
 هذه مثل لدِّراسةا رصدت فقد المختلفة، الّنحویة األبواب على موزعة جاءت
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 الحرفیة، والّنواسخ االسمیة والّنواسخ الفعلي، اإلسناد بقضایا یتعلق فیما األبیات
 .المعاني وحروف والمجرورات والتوابع والمنصوبات

 على تشتمل أنَّها على الّنحویة القاعدة إلى النظر من تنطلق اللغة دراسة إنَّ  .12
 یمكن ال لغویة أنماطاً  هناك إنَّ  إالّ  ة،اللغوی العملیة عناصر جمیع مع التعامل
 جعل من بدَّ  فال التقعیدي، المستوى معاییر ضمن معها تتعامل أن للقاعدة
 .األنماط هذه مثل مع التعامل في مرونة أكثر القاعدة
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