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  : مقدمة

والسالم بنزول القرآن بلسان عربي مبين، والصالة ذي شرف العربية  الِّالحمد هللا
أحب العربية لثالث ألنّني عربي وألن  : (الّذي حدث وقالعلى المبعوث رحمةً للعالمين 

  : وبعدبقوله صدق،  )ي وألن لسان أهل الجنّة عربي القرآن عرب
أولئك العلماء الذي تركه  العلمي اللغوي األصيل التراثال يفسر التراث إال 

في  العرب وا فصحاء، وشافهاألولى الذين عاشوا في زمان الفصاحة اللغوية المبدعون
من النجيبذلك الز.  

ها في العالم اللّغة وعلوم دراسة يصرف جهدا من أجل ثم جاء زمن بدأ فيه اإلنسان     
في  المعاصر التّداولي اللّساني ذي أحرزه الدرسالِّ الملحوظ طورِبعد التّ ، خاصةًالعربيِّ

ّالغرب، وفي هذا السين في مقارباتهم للموروث النّحويِّ العربيِّالمحدث ياق وجدنا بعض 
وبالقصور وعدم   مونه بالشّكلية والمعيارية، فيسويتحاملون عليه رجماً بالغيب هيتّهمونَ

لكشف عن أهمِّ امن خالل هذا البحث المتواضع  وصف والتّحليل، فارتأيتُالكفاية في ال
في الوصف والتّفسير لمعطيات اللّغة العربية  تي اعتمدها النّحاةُالضوابط النّحوية الِّ

ها ال في المنظومة الفكرية اللّسانية العربية يلمس أنّ هنظر من يجيُل ، حيث أنالمسموعة
  : ساسيينتخرج عن نوعين أ

 العام الن اإلطاريشكّ، فهما معاً قياسمن استقراء و" البصرة " معيارية شكلية  –أ
  .ةالعربيللملفوظات 

: مثل كوسائل إجرائية ممارسة األوائُل ضوابط تداولية استعمالية استخدمها النّحاةُ –ب
ر مختلف أنماطها ها وتفسيالسماع في جمع اللّغة وضبطها ودراسة بنيتالرواية والمشافهة و
استحضاراً يقتضي التّقدير الداللة والتّداول يستحضر شروط  استعماليٍّ على أساس تداوليٍّ

 على معطيات السّياق الخارجيِّعناية، ويستند في وصفه وتحليله الويوجب االعتراف و
ظواهر اللّغة في تفسير  تي احتكم إليها النّحاةُوغيرها من الضوابط الِّ، كسياق الحال

 ما تطرحه معالموافقة  األخير يخولنا أن نؤكدفي ثنايا هذا المنهج البين العربية، فالتّشابه 
ت نااهتمامهم ببقية المكوِّ على قدم المساواة معتقف فهي  النظريات التداولية الحديثة

ا تطرحه كمتماما  الدرسيننات غير اللّغوية حاضراً في األخرى، لنجد اهتمامهم بالمكوِّ
  .اإلجراء أمالنّظريات التّداولية الحديثة سواء على مستوى المفهوم 
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ّته في دراسة اللّغة في التّواصل من خالل توظيهذا االتف تلك جاه الثّاني تتمثّل مهم
ياق وفائدة العدول عن دراك مدى امتثالها لمتطلّبات السّليات، وإواآل" االستقراء " القواعد

   القاعدة ؟ 
بطَحاوِوقد اخترت هذا البحث مفَبين القديم والمعاصر لةً الر ،وه بـمتُس:  

 ؛محاوِلة أن أبحث في السماع"  لقضايا السماع في النّحو العربيِّ تجلّيات البعد التّداوليِّ" 
وألنّه بالرغم من أهمية تضافر كل القرائن يبقى  هذا األصل بمفهوم تداولي معاصر،

  .هو روح النّص كما قال الدكتور تمام حسان-القرينة الحالية- السياق
ةوكان ذلك وليد دوافع موضوعيا الموضوعية أمفُأة وأخرى ذاتي ،جلُمّقاط اآلتيةها في الن:  

الت العربية بالفكر الحديث والتّعهد في كشف أسرار كالم صنتائج ضرورة التّعرف على 
 ، وألنّه ال ينبغي التّطرفُ"ما ترك األول لآلخر شيئاً : " داحضين لرأي القائلينالعرب 

م لبخس المحدثين حقّهم في التّطوير، فالع، وال نالسبقحرم القدماء حقّهم في بآرائنا فن
أمامه سبُل المعرفة  وتنفتح، يتقدم البشري مادام العقُل، عند حدّمفتوح النّهايات وال يقف 

  .وعال جلَّ اللّهإياها  هتي وهبالِّ
 .النّحو خاصةً وعلمِ سانيات عامةًتي في البحث في علم اللّها رغبصلخّأما الدوافع الذّاتية فتُ

  .وال شك أن التَبحر في دراسة علم النحو هو أمر يحمل من المتعة والفائدة ما يحمل
بوصفه معطى ) الاالستعم(من هنا كان هذا الموضوع الذي يشتغل على أهمية السماع 

  :ما يستدعي طرح اإلشكاليات التالية.تداوليا في تحليل الظاهرة التّركيبية
في عملية    ، وأثر هذا االستعمالإذا كانت التداولية تعير باال لالستعمال اللغوي_ 

  هل يمكن أن نعد جهود اللّغويين القدماء ضمن المجال التّداولي؟التواصل ف
 وما هي خصائص تناولهم لهذا السماع؟ -ين لما حكّموا السماع؟ وهل كانوا تداولي -

هل عملية الخروج في النّظرية اللسانية  وكون الغرض من التّركيب هو االتّصال، -
 ال ضابط له؟) ترخّص في معايير اإلجراء( العربية هي مجرد انحراف

كيب في ضوء ما الضوابط واألصول التي وجهت حركة العناصر اللغوية في الترا -
 عن الفكر، فما طبيعة عالقتها بهذا األخير؟ إذا كانت اللغة وظيفة التعبير الكالمي السياق؟

ليس هناك من اعتراض على _هل هي عالقة أسبقية وانفصال أم عالقة تزامن واتصال؟
وإن كانت تستهدف تحقيق التواصل والربط  كون التواصل يمثل الوظيفة األساسية للغة،
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فهل هي بهذا المعنى جسر أم عائق أيضا؟ هل هي أداة شفافة لإلخبار  .بين الذوات
وهل تكتفي برسم  واإلضمار؟ واإلظهار ونقل المعلومة؟ أم أنها عائق أي أداة لإلخفاء

تحدد ة أم أنها ربط العالقة التواصليعالقة محايدة بين المتكلم والمخاطب مكتفية بمجرد 
 الداخلية وبحسب السياقات االجتماعية؟نمط هذه العالقة تبعا لقواعد بنيتها 

وهل لصورة  - صلب النظام؟-وهو إطار غير منغلق -هل مطلوب أن يوافق السياق -
النحو التي وصفت النص المسموع قديما أن تؤدي بنا إلى قراءة النص نفسه على نحو 

  مختلف؟

 :ارتسم البحث في هيكل تنظيمي قوامهيات إلشكاللإلجابة عن ا      

  :نفصالو، ومدخل حول السماع في النحو العربي والدرس التداولي الحديث، مقدمة -
 ةعلى ثالث"حوي العربيماع في الخالف النَّالس أثر:" وقد اشتمل الفصل األول، وعنوانه -

   :مباحث كاآلتي
  .ماع عند البصريينالس: المبحث األول -
  .سماع عند الكوفيينال: ث الثانيالمبح -
  .ولوية السماع وأثره في التفكير النحوي العربيأ: المبحث الثالث -
  :، وهو يشتمل على"  ساليب العدوليةاأل:" أما الفصل الثاني فقد عنونته  بِـ  -
  .تغيير البناء النّحوي بضرورة الحذف والزيادة: المبحث األول -
  .حوي بضرورة التّرتيب واإلبدالتغيير البناء النّ: المبحث الثاني -
حركة اإلعراب  التنغيم، اإلدغام، المناسبة، الوقف،( ظواهر سياقية: المبحث الثالث -

 ).وغيرها

  :اآلتيتفصيلُه فوأما 
  .السماع، والتداولية: أما المدخل فمعقود لضبط مصطلحي

ضايا السماع في النحو البعد التداولي لق لتقصي واستجالء وتضافر الفصالن األول والثاني
النحوية  لتقصي األصولوثانيها  سقنا أولها على ثالثة مباحثفموزع ، أما األول العربي

فكرة  عن ، وختام الفصل مبحث محتواه الكالمعند كل من المدرستين الكوفية والبصرية
حوي أثر السماع في الخالف النالسياق في التراث النحوي العربي من خالل الوقوف على 

، وقد أنيطت به مهمة الكشف عن حيثيات االستعمال في التفكير النحوي العربي وأولويته
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وتغليبه في التحليل النحوي  لتفعيل مصدر السماع ، فهو معقودفي النظرية النحوية العربية
ماع مرتبطة بالتجربة الس كون قرائن األحكام النّوعيةللملفوظات العربية الستنباط 

  .)نجازاإل(واألداء
ص الفصل الثاني للحديث عن األساليب العدوليفعمـدنا  ظواهر السياقية، الو ةوخُص

الحـذف والزيـادة    إلى تفريقه على مباحث ثالثة، فابتدأنا بمبحث تضـمن الكـالم عـن   
ومقصدا من المتكلّم وفائدة للسامع، وثنينـا بمبحـث احتملـت    رهما يحويان غرضا باعتبا

قديم والتأخير واإلبدال وعالقتهما بـالمتكلّم فالمخاطـب، وختـام    الت صفحاتُه الحديث عن
الفصل مبحث محتواه الكالم عن الظواهر السياقية في الكالم العربي المسموع، والذي خُتم 

محاوال أن يوضح جوانب التركيب اللغوي  عن الحركة اإلعرابيةبمطلب بسط فيه الحديث 
 .باإلحالة إلى أسباب غير لغوية

ل إليهاثم ذَيتوصن النتائج الملتُ البحث بخاتمة تتضم.  

اللغة " الدراسات ذات العالقة المباشرة بموضوعي ما جاء في كتاب  حقيق بنا ذكرو    
للدكتور تمام حسان، حيث عقد فصال كامال للسياق بعد تفصيله في " العربية معناها ومبناها

التّداولية عند العلماء " اوي في كتابهودراسة أخرى للدكتور مسعود صحر مجمل القرائن،
، إضافة إلى "العرب، دراسة تداولية لظاهرة األفعال الكالمية في التراث اللساني العربي

  ".البعد التّداولي عند سيبويه" مقال لألستاذ مقبول إدريس بعنوان
  :المنهج المتبع في البحث

لي، الذي استفدت منه إن عرض هذه الحجة وشرحها اقتضى المنهج الوصفي التحلي  
فقد وظفته في عرض دراسة االستعمال بين قدامى  الموازنةفي المفهوم والبنية، أما منهج 

العرب وبين المعاصرين الغرب، وكذلك الفارق بين القياس والسماع وبأفضلية هذا األخير 
ة من التّراث المعتمد عليه في تحليل التّراكيب السماعي ، وال ننسى المنهج التَداوليعليه

  .النّحوي العربي
كما أن اهتمامنا بموضوع السماع يمكنه المشاركة ولو باليسير في حًل مشكلة   

، وفي إمكان علماء اللًسانيات -فعندما عرف السبب بطل العجب -صعوبة النَحو
ظيفيا لتيسير النحو بتعليمه و االنطالق من هاته النَتائج في أبحاثهم) التعليمية(التَطبيقية

  .وتقريبه إلى سواء القراء
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 :شّكر والجميل والعرفان ألستاذيوفي الختام يسرني أن أتقدم بأسمى عبارات ال
وبعد فإني أوجه أعمق الشكر ، سديدة وآراء رشيدة ما قدمه من توجيهات لقاءربيح عمار 

أعانني على هذه المذكرة، فقد وجهني و وخالص الثناء إلى أستاذي الذي سعدت بإشرافه
كما نفعني بمالحظاته القيمة بوقته الثمين وأدنى مجلسي منه ولم يضن علي.  

  .أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وهو ولي التوفيقتعالى  وأسأل اهللا
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رسماع�في�النّحو�العربي،�والدالّتداولي��الس

���الحديث
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ماع�واالستعمالالس.��

��.32م،�ص2005ط،��.د�الجزائر،-�في�أصول�النحو،�دار�هومة�للطباعة�والنشر�والتوزيع،�بوزريعة�،بلعيدصالح���3
4��� �وا�م،المكار�أبوعلي �والنشر �للطباعة �غريب �دار �النحوي، �التفكير �القاهرةأصول ،�1،�2006ط�،مصر-لتوزيع،

 .33ص

سعيد�:�،�تحاإلغراب�في�جدل�اإلعراب�ولمع�األدلّة�،)عبد�الرحمان�بن�محمد�بن�أبي�سعيد�البركات�أبو(�األنباري��5
�األفغاني �السورية، �الجامعة �ط�.د�سوريا،�،مطبعة �ص1957-�هـ1377، �كالمفالمسم�.81م، �هو �كثير�وع �العرب

ورانِالد�تداوالمُلو.��
محمود�سليمان�:�أصول�النحو،�قرأه�وعلّق�عليه�االقتراح�في�علم�،)عبد�الرحمان�بن�أبي�بكر�جالل�الدين(�السيوطي��6

��.74،75م،�ص2006-هـ�1426،مصرط،�دار�المعرفة�الجامعية،��.ياقوت،�د
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-�وإذا�محومصنا�مفه�"عندهم"�ماعالس،�نَّمن�األصول�ال�أصالً�وجدناهحوية�المّودليالً�رةقر�
���.حوة�النّأدلّ�غيره�من�على�والمقدم-األولبل�هو��-دعتمليل�المهذا�الد،�ة�االحتجاجأدلَّ�من
2-االحتجاج�قواعد:��
��:�1أن�يكوناقل�في�النَّ�علماءال�اشترطَ�-
-�نما�إلىتمي�قبيلة�حءهذيل�وبعض�كنانة�وبعض�طيو�قيسو�أسدو�تميم(:ة�من�بينج(��
��.زمن�االحتجاج�إلىو�
�ثلهم�الكـذب�ا�ال�يجوز�فيه�على�محدهم�عدد�بلوغُ�؛تواترام�،كان�أو�امرأة�رجالً،�عدالً�-

��.نة�وكالم�العربالقرآن�والس�كنقلة
��:�2يكونأن��)غويةالمادة�اللّ(�ولالمنقُوفي��-
-�منتميا�إلى�بيئة�الفصاحة�المحداألعـاجم��الحواضر�أوخالياً�من�لغة�،�مان�والمكاندة�بالز�

صحيح�استشهد�البعض�بالمرسلو،�فإن�انقطع�فهو�المرسل�،ندالس.��
-�ـ��،�وقد�استشهد�به�سيبويه�في�كتابه،�فهو�المجهول�؛فإن�جهل،�اقلالنّ�معلوم �دوةًفكـان�قُ

�.المتكلمـون�بهـا���قبل�ما�ينفرد�به�الفصيح�الحتمال�أن�يكون�سمع�لغة�قديمة�باديو�،لغيره
بـاب�اخـتالف���"�جني�في�الخصائص�في�على�رأي�ابنها�ة�كلّات�على�اختالفها�حجغاللّف

��.3"ها�حجةاللغات�وكلُّ
وكالم�العـرب���)ص(اشتملت�على�نصوص�القرآن�الكريم�وأحاديث�الرسول:�مصادره-3

ا�علـى��ماع�دليال�إلى�القاعدة�قبـل�اسـتخراجها�وشـاهد���عمل�السوقد�استُ"�.من�شعر�ونثر
��.4"بعد�ذكرها�صحتها

                                                 
���ا�بعدهاوم�63صهـ،�1383-م1963،�ط.�د�سوريا،-دمشق�،في�أصول�النحو،�دار�الفكر�،األفغانيسعيد��:ينظر��1

لمع�:�ابن�األنباريو�،58-56:ص�م،2012،ط.�الجزائر،�د�مطبعة�جامعة�بسكرة،�،أصول�النحو�العربي،�ومحمد�خان
��.64،63أصول�التفكير�النحوي�صعلي�أبو�المكارم،�،�و84األدلة�ص�

�رينظ��2 �مقران: �فصيح �الجا، �المدخل �العربي، �النحو �نظرية �أصول �في �مع �العربي، �الوسام �الجزائر-نّابةعدار
صول�التفكير�النحوي�أعلي�أبو�المكارم،�و،�57أصول�النحو�العربي�صمحمد�خان،�و،�73م�ص2011-ه1،1432ط

��.64في�أصول�النحو�صسعيد�األفغاني،�و�وما�بعدها�67ص

	ن���3����.502صم،��2000،ط.�د�،مصر-االسكندريةأصول�النحو�العربي،�دار�المعرفة،��،ياقوت��
�د�
-�القاهرة،�الكتبعالم��البالغة،-قه�اللغةف-حوغوي�عند�العرب،�النَّاألصول�دراسة�ابستيمولوجية�للفكر�اللّ�ن،احستمام���4

��.104م،�ص2000-�هـ�1420،�ط�.دمصر،�
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لى�بأن�ووهو�َأ،�العربيرى�من�الكالم�روة�الذَّه�ذُأنَّحويون�أدرك�النَّ:�القرآن�الكريم-3-1
�وقـد�استشـهد�سـيبويه���.1هره�وشـاذِّ�واتتَوا�بمون�له�وقد�احتجأخرى�يحتج�وتارةًيحتج�به�

��.عتبرها�األساس�األول�في�االحتجاجبـآيات�القرآن�الكريم�وا�)ـه180ت(
�ستشـهاد��االتخـريج�و�ال�معتمدين�علـى��وقد�نالت�القراءات�عناية�القراء�والنحويين
حتى�أصبح�االحتجاج�بالقراءات�ميدانا�للدراسة�يربه�توثيقُ�اد�القراءة�الشُّ�ونفيعنهـا���بهة

�فوا�في�االحتجاج�بهـا�ؤلِّغة�ألن�يبعض�علماء�اللما�دعا��.ن�في�العربيةيوبيان�أن�لها�وجه
��اى�اآلن�شـاذ�سمة�ما�يأن�نرى�وجه�قو"�:هه�منغرضو�،ف�كتابه�المحتسبن�جني�ألَّفهذا�اب

ما�يشـترط���وأقلُّ�.2"...العربية�مهلة�ميدانهآخذ�من�سمت�وأنه�ضارب�في�صحة�الرواية�
القروهي�،ثالثة�ة�القراءة�شروطٌاء�لصح�:ةصح�موافقةُ�-اهللاند�بها�إلى�رسول�الس�سـم��الر

حو�النّد�القرآنية�في�كتب�واهالشَّ�تقوتألّ�.بوجهة�ولو�العربي�ةُموافق�-باحتمالالعثماني�ولو�
��.3ةاألربع�غة�في�مستوياتهالُّإلثبات�واقع�ال�بال�استثناء�إلى�يومنا�هذا

فـوا��لّفلـو�كُ�":�ابن�الجزرييقول��،يالقراءات�من�طبيعة�المجتمع�اإلسالمع�تنو�قد�نشأو�-
عسـى�أن�يتكلـف����ومـا�،�يستطاعمن�التكليف�بما�ال��نلكا،�وألسنتهمبالعدول�عن�لغتهم�

ـ�،�القـراءات�د�عليه�تعـد��بترتَّ�فاختالف�لهجات�العربية،�4"كلف�وتأبى�الطباعالمت �هلقول
��.5)ر�منهوا�ما�تيسى�سبعة�أحرف�فاقرُؤهذا�القرآن�أنزل�علإن�():ص(
ذلك�إلـى�جـواز�روايتـه����،�لعدم�الثقة�فيهوا�عن�األخذ�به�عزفُ�:ريفالشّ�الحديثُ-3-2

ـ��،�كالمهموقد�يقع�اللحن�كثيرا�في��األعاجمأن�األحاديث�قد�تناولها��اوبم�،�بالمعنى �مفانقس
�:النحويون�إزاء�االستشهاد�بالحديث�الشريف�قسمين

ـ�680ت(�وابـن�الضـائع��،�)ـه745ت(�فض�االستشهاد�به�كأبي�حيانبعضهم�ر�- ����)ـه
ه�أجـاز��نّأفي�شرح�األلفية�إال��)ـه790ت(�واإلمام�أبو�الحسن�الشاطبي،�في�شرح�الجمل
وأمـا�الحـديث�فعلـى����"�:،�يقول6على�ذلك�ث�الذي�نقل�بلفظه�بقرينة�تدلُّاالستشهاد�بالحدي

                                                 
��.75�،76ص�،االقتراح�،السيوطي:�ينظر��1

	ن���2����.481م،��ص2000،�ط�.دمصر،�-ةاالسكندري�دار�المعرفة�الجامعية،�،حو�العربيأصول�النَّ�،العتيق��
�د�
��:ينظر��3 �حسن �حبلمحمد �االحتج، �اللغة، �في �بالشعر �الوااج �وداللته، �قع �العربي، �الفكر )�ت.د(،مصر-�القاهرةدار

��.77،76ص
��.100،99صم،��3،�1988ط�،مصر-ةالقاهرالكتب،��معالباللغة،�االستشهاد�واالحتجاج��،عيدمحمد��:ينظر��4
�ال���ی��وا���
��ح�������ي،��5 ��ح�رس�الّ�ول��،�ل"'اءات�ال
$	ل#�،ال"	!�ة�+����م،�2006،ط�.د��/'،�ا.-,�ری

��.9ص
��.111-�109ص�واالحتجاج�باللغة�داالستشهامحمد�عيد،�:�ينظر�-6
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بمعناه�دون�لفظه،�فهذا�لم�يقع�به�استشهاد�أهـل�اللسـان،�وقسـم�����قسم�يعتني�ناقله:�قسمين
)�ص(بيـان�فصـاحته���عرف�اعتناء�ناقله�بلفظه�لمقصود�خاص،�كاألحاديث�التي�قصد�بها

��������االستشـهاد�بـه���مثال�النبويـة،�فهـذا�يصـح����ككتابه�لهمدان�وكتابه�لوائل�بن�حجر،�واأل
��.1"في�العربية

ـ�672ت(ثم�جاء�ابن�مالـك��- ابـن��االستشـهاد�بالحـديث�مطلقـا�وتبعـه������وأقـر��)ـه
علـى�ذلـك����هعوتاب�،التسهيلفي�شرحه��)ـه827ت(يدهم�الدمامينيوأ�)ـه761ت(هشام

در�األول�في�الص�تْيوِمن�األحاديث�التي�ر�الحديثُ�أن�يكون�طَرشَ�)ـه911ت(لسيوطيا
��.2ولنقُص�المقة�في�توثيق�النّي�الدهذا�االختالف�إلى�تحر�دروم،�غةاللُّ�فساد�َلبقَ
ستة�أحـوال�خاصـة����دلتحد،�الحديثالمجامع�العلمية�في�العصر�ثم�جاء�دور�العلماء�و�-

��:3هرة�وهي�كاآلتيوالتي�تبناها�مجمع�اللغة�العربية�بالقا�مبينة�لجواز�االحتجاج�بالحديث
ال��مـأزوراتٌ�(�:مثـل���،الة�على�الفصـاحة�والبيـان�والحكمـة���القصار�الد�األحاديثُ�-

��.)مأجورات
-�ص(ه�كانة�لبيان�أنّاألحاديث�المروي(�يقوم�بلغتهم�كلَّ�خاطب.��
��.األحاديث�التي�تستعمل�ألفاظها�في�العبادات�-
كمالـك�بـن�أنـس����،�ة�خالصـة�عربي�ةمن�نشأ�في�بيئ-نهاأو�دو-التي�رواها�األحاديثُ�-

��...والشافعي
مما�يدل�علـى�حفظهـا�وكتابتهـا����،�األحاديث�المروية�من�طرق�متعددة�وألفاظها�واحدة�-

��.بلفظها
والقاسـم�بـن���كابن�سـيرين��،�رواية�الحديث�بالمعنى�األحاديث�التي�ال�يجيز�أصحابها�-

��.محمد
ـ�كما�أنه�ال�يحتج�في�العربية�بحديث��- ـ���ب�المدوال�يوجد�في�الكت ل�در�األونـة�فـي�الص
متـواترة��الحاديـث��األومن�جوامع�الكلـم���عديا�ممفيها��ونبما�د،�حاحتب�الصإلسالم�ككُل
��.مشهورةال

                                                 
�عمار�:ينظر�1 �ال�6'ی��ربيح �وال7	�� �ال�	89 �ال"'ن�� �'ب�وا?ن�ل<�خ>ل
�ال �Bة �ال,�� ����ر ،��C�D/
�ال B�E�9ة

FG	Hوال��I6,
��.236ص�م،2008��2009،لQ��م�Bة�!��م�ال��	ن��Pدرج��دآ�Mرا�LاأJ'وح��ل,�وال
��.38-�34ص�،حو�العربيالنّ�لأصو،�محمد�خانو،�111-�109ص�واالحتجاج�باللغة�داالستشها،�محمد�عيد:�ينظر�2
��Bة�ث>ث���!	�	�3�9'Qال����،�أخ'ج6	)1932��1962(��
�8ال��
�Qال"'ارات�ال��!�

��خ��Fا�Wو��
��U�Vة��،�����
��.4،3ص�م،�1963ال"	ه'ة،����،أ
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3-3-كالم�العرب�شعراا�ونثر�:��
�:الشعر-3-3-1

في��ال�شكالشّ�أنعر�في�مل�الطَّمثّجمله�يليا�من�كالم�العـرب�فـي�بـاديتهم����بقة�الع
ـ��ولعّل،�هم�المنثورا�يمثلها�كالمثر�مموحاضرتهم�أك ـ��هذا�سببه�شُ ن�عر�أليوع�حفـظ�الشّ

عر�هو�المستودع�األصيل�فالشّ،�1ساعد�على�ذلك�وحضوره�الدائم�في�ذاكرة�األمةتُ�إيقاعاته
الذي�ال�يبيد�العصور�كما�قال�ابن�قتيبة�على�مر�،�قـال���سـول�ص�حـين��وقد�صـدق�الر�����

بـه�علـى����استخدمه�سالحا�يرد�وقد�.2)عر�لحكمةمن�الشِّ�وإن�،من�البيان�لسحرا�إن(فيه�
تكانف�،د�به�دعوتهالمشركين�ويؤي�حربا�ضرالكُ�سانا�باللّوس�3ارفّضد.��

�� ـ��� ة�وقد�أقبل�النحويون�على�الشعر�العربي�يستلهمونه�لإلفصاح�عن�القواعـد�النحوي
حـويين�علـى���النّ�مـن��اوحرص�،دة�الخصبة�من�األساليب�المستعملةحيث�وجدوا�فيه�الما

منيا�لمن�يستشهد�إطارا�ز�واحدد�.4غة�األدبية�المشتركةباللُّعرف�اآلن�وتمثيله�لما�يته�فصاح
��:5طبقات�عراء�أربعموا�الشُّمنتصف�القرن�الثاني�الهجري�فقسبشعرهم�ينتهي�ب

-ونالجاهلي:�ابغةوالنّ،�كامرئ�القيس�واألعشى،�دركوا�اإلسالمأي�من�لم�ي.��
-�الموا�الذين�عاشُ�:مونخضركلبيد�وحسان�بن�ثابت�؛وا�اإلسالمأدركُة�والجاهلي.��
-�في�صدر�اإلسالم�كجرير�والفرزدقالذين�عاشوا�وهم��:مونالمتقد.��
�ختم�الشـعر��األصمعيو�.برد�وأبو�نواس�بشار�بن:�وهم،�نثيبالمحد�بونلقَّوي:�دونالمولّ�-

��.والمتأخّرين�كالمتنبي،�محدثين�كأبي�تمامال:�هم�طبقتيزاد�بعضو،�)ـه176ت(بابن�هرمة
ـ����- هاد�أما�الطبقة�األولى�والثانية�فيستشهد�بشعرهما�إجماال�أما�الثالثـة�فيتحـرى�باالستش

���.وقيل�يستشهد�بكالم�الموثوق�منهم،�بكالمها�من�حيث�الوثوق�وعدمه

                                                 
��.52ص�،االحتجاج�بالشعر�في�اللغة،�محمد�حسن�حنبل�:ينظر��1
�عيساني،�:ينظر��2 �المجيد �النحوية،�عبد �االتجاهات �وشواهد �الحديث،�دار�أصول �،1ط�،مصر�-القاهرة�الكتاب

��..فة�أصل�اللغةلمعر�حتجاج�بكالم�العرب�بعد�القرآن�ضرورة�حتميةٌفكان�اال�.69-67ص،��م2012-هـ1433
��.80ص�،حو�العربيالمدخل�الجامع�في�أصول�نظرية�النّ�،فصيح�مقران:�ينظر��3
��.100ص�،األصول�،تمام�حسان:�ينظر��4
5��'Z,66ص�م،2004،)ط.د(�،مصر-السكندريةا-الجامعية�المعرفة�دار�أصول�النحو�العربي،،�نحلةأحمد��محمود:�ی�-

�المجيد�عيساني�،76 �اال�،وعبد �أصول�وشواهد �حسانو�.72صتجاهات�النحوية �تمام وسعيد��،97�،96ص�األصول،
��.20،19ص�،أصول�النحوفي��،األفغاني
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�كـان�إذا�الرابـع�الهجـري���ى�أواخر�القرن�حتَّ�هد�النحويون�بالنثراستش�:النثر-3-3-2
�:متنوعة�منها�وأقوال�العرب�النثرية،�عن�الفصحاء�والموثوق�بعربيتهم�صادقا

�تمتـاز�قصار�دائـرة�علـى�األلسـنة�����مٌلحويون�فهي�جفقد�أنس�لها�النّ�الحكم�واألمثال�-
��.1بقاتغة�جميع�الطَّوهي�لُ�باإليغال�في�اإليجاز

-�يلة�فوضع�النحاة�نقلهم�في�وا�في�ذلك�الفصاحة�معتمدين�على�الموقع�الجغرافي�للقبوتحر
وعنهم�أخذ�اللسان�العربي�،�يالعربية�وبهم�اقتد�نقلتعنهم�الذين�و�:"قول�الفارابيلدي�البوا

أكثـر�مـا�أخـذ����هؤالء�هم�الذين�عـنهم���فإن�؛قيس�وتميم�وأسد�:ن�قبائل�العرب�هممن�بي
ـ����؛وفي�اإلعراب�والتصريف�ل�في�الغريبكوعليهم�اتّ،�ومعظمه ة�ثم�هـذيل�وبعـض�كنان

وال�عـن�سـكان���،�يؤخـذ�عـن�حضـري�قـط�����بالجملة�فإنه�لـم�و�...وبعض�الطائيين
وأثبتها�في�كتاب�فصـيرها�علمـا���اللغة�واللسان�العربي�عن�هؤالء�والذي�نقل�...البراري

ـ�154:ت(وكان�أبو�عمرو�بن�العـالء�،��2"...أهل�البصرة�والكوفة�فقطوصناعة�هم� �)ـه
مـا���ريدي،�"افلة�وسافلة�العاليةن�عالية�السم�معتُا�سما�إلّ�..)ت�العربقالَ(�ال�أقوُل":�يقول

���.3بين�نجد�وجبال�الحجاز
سـت�لغـة�الحضـر����فلي�":�يقـول�،�عن�لغة�الحضر�االمتناعة�يوضح�ابن�جني�علّو

ل�عليـه��معـو��أمربل��،�وليست�لغة�البدو�مقبولة�على�اإلطالق،�مرفوضة�على�اإلطالق
��.4"...من�الفصحاءبالقبول�هو�توفر�شرط�الفصاحة�والموثوق�

��:المنهج�واإلجراء�؛داوليةالتّ
بين�المتخـاطبين��غوي�بدراسة�االستعمال�اللّحديث�مجال�لغوي�وهي��داوليةُالتعنى�تُ

تلك�الخاصية�التي�،�االنجليزي��Pragmaticsلمصطلح�ترجمةوهي�.اصليةفي�وضعية�تو
��.5ما�معنى�األحداث�التي�تقع�بواقعب،�الحقيقيةتقوم�على�دراسة�الوقائع�

                                                 
-21ص�م،�1�،2005ط�الجزائر،-�عنابةمطبعة�المعارف،�لتركيب�في�المثل�العربي�القديم،�ا�،عبيدينوار�:�ينظر��1

23.��
�1ط�لبنان،-�بيروت�دار�الكتب�العلمية،�،فؤاد�علي�منصور:تص�في�علوم�اللغة�وأنواعها،�المزهر�،يوطيالس:ينظر��2

���.1/168،167،�م1998-هـ1418
��.168ص�نفسه،المصدر��:ينظر��3
��.2/5م،�1952،�)ط.د(مصر،�،دار�الكتب�المصريةمحمد�علي�النجار،�:�الخصائص،�تح�،)أبو�الفتح�عثمان(�ابن�جني��4
�ينظر��5 �بالنشيهفيليب�: �إلى�غوفمان، �أوستين �من �التداولية �الحوار،صاب�:تر، �دار �الحباشة، �1ط�،سوريا-الالذقية�ر

��.19،18،�صم2007
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عند�اللسانيين�المغاربة�وانطلق�من�مفهـوم�التـداول���التدولية�مصطلح�ظهر�:�التداولية-1
أحدهما�:")دول(مادة�من�ال�":�وفي�اللغة،�)تعاطي�الكالم�على�أساس�التبادل(ي�على�الكالم�أ

ندال�القوم�إذا�تحولـوا�مـن���ا:�فقال�أهل�اللغة...آخر�على�تحول�الشيء�من�مكان�إلى�يدّل
والدولة�والدولـة���.هم�إلى�بعضإذا�صار�بعض:�تداول�القوم�الشيء�بينهم...ى�مكانمكان�إل

ل�من�هذا�فيتحو�،يتداولونه�ه�أمرألنّ...بالحرفي�ولة�ولة�في�المال�والدالد�بل�ويقال�.لغتان
��.2"فمدار�اللفظ�لغة�هو�التناقل�والتحول"�.1"اومن�ذاك�إلى�هذ�،إلى�ذاك

:�ويقـال��،بمعنى�رواه�عنه،�نقل�الكالم�عن�قائله:�القول�حمانعند�طه�عبد�الروورد�
�كه�منـه�أي�حر�؛نقل�الشيء�عن�موضعه:�كما�يقال،�بمعنى�جرى�عليها�،دار�على�األلسن

وفي�المجال�التجريبي�على�التفاعـل���يا�على�معنى�النقلة�بين�الناطقينفهما�بذلك�يدالن�لغو
��.3بالفعل�القوِل�َلصيقتضي�و�إذا�فالتداوُل:�ومنه،�والحركة�بين�الفاعلين

ــتخدا��- ــواهد�اس ــن�ش ــالى��وم ــه�تع ــريم�قول ــرآن�الك ــي�الق ــَ���﴿:مها�ف
ۡ
��َو�ِ� �

�ِس� �ٱ�ـ� َ ۡ!َ��"َ
ُ
	��ُم�&َُ%اوِ#

َ ۡ
ـ��،نصرفها�بين�الناس�:نداولها؛�4﴾�ٱ) �الء�وتـارةً�لهـؤُ��تـارةً��ديُلنُ

��.5لهؤالء
ر�كثيرا�من�الظـواهر��ي�يفسذواصلي�الجديد�الالعلم�التّ�:عند�مسعود�صحراوي�داوليةالتّو
:�ىسـم�ن�تُبأ�لةًها�مؤهما�يجعلُ،�بين�مستعمليها�تداولةًون�مغة�حينما�تكُأي�دراسة�اللّ�غويةاللّ
��.6غويمال�اللُّاالستع�معلْ
العقود�داولية�في�سانيات�التّرات�األولى�للّصوظهور�التّ�دعي:�ليةداوسانيات�التّتاريخ�اللّ-2

ف�صـنَّ�وتُ�في�دراسـة�اللغـة���اجديد�ااتجاه�-حليليةمن�الفلسفة�التّ�غذاةًم�-�ةرالثالثة�األخي

                                                 
-�بيت�الحكمة،��العلمة�-مع�محاولة�تأصيلية�في�الدرس�العربي�القديم-في�اللسانيات�التداولية،�بوجاديخليفة��:ينظر��1

��.146ص�،�م1��،2009الجزائر،��ط
��.146ص،�المرجع�نفسه��2
�ينظر��3 :� �الرحمانطه �في�،عبد �المنهج �التراث�تجديد ��،تقويم �العربي، �الثقافي �البيضاءالمركز �1ط�،المغرب-الدار

��.تناول�المصطلح�لتقديم�منهج�التقريب�التداولي�للتراث�اإلسالميحيث�.244ص�م�1994
��.140/آل�عمران��4
��.150،149ص�-مع�محاولة�تأصيلية�في�الدرس�العربي�القديم-في�اللسانيات�التداولية�،خليفة�بوجادي:�ينظر��5
�العلماء�العرب،�صحراويمسعود�:�ينظر��6 �األفعال�ال-التداولية�عند كالمية�في�التراث�اللساني�دراسة�تداولية�لظاهرة

��.17-�15ص�،م1�،2005لبنان،�ط-،�دار�الطليعة،�بيروتالعربي
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�ارتبطـت�عنـده��(�1وهو�سيميائي�شارل�سندرس�بيرس:�هارائد،�ضمن�نظام�عالمي�عام
بالمنطق�ثم�وطيقاييمبالس(�،وإلى�جانبه�شـارل�مـوريس���نجدCharles�Morris)1939م(��

الذي�ميليل�از�في�نظره�إلى�الدفروع�في�ال�ةيميائي�بين�ثالثلسغويةلُّالراسات�د:��
1- ةتركيبي�:مفيما�بينها)�غويةالوحدات�اللُّ(العناصر�تها�عالقةُهم.�
2- إحدى�العالمات��عالقةُ:�ةداللي)عليه�دلُّوتَ،�بالمعنى�الذي�تقصده)�موزالر.�
ا�مـن�مـنهج���القًوانط،�).مستعمليها(ليهاؤوفي�إطار�عالقة�هذه�العالمات�بم:�داوليةالتّ -3

ـ��اعالمة�اسـتوجبت�سـلوك��نفس�ال(ها�منهج�سلوكيإلى�أنّ�داولية�يذهبالدراسة�التّ �اوموقف
–��Carnapلماء�المنطق�أمثال�كارنـب�غة�بهذا�المعنى�عند�عخدمت�اللّوقد�استُ،�)امغاير

�2ايهدمسـتخْ�مزية�وعالقاتها�بملألنظمة�الر�ومنه�فهي�دراسةٌ-اللسانيات�كّل�داولية�قاعدةُالتّ
كارل�بوهلر�وتمثَّ�:اوأيضه�في�ثالث�وظائفَل�إسهام�ليلللد:��

�.ةة�تمثيليفهي�عملي�مثيل�على�مستوى�العالمة�؛وظيفة�التّ -1
�.على�مستوى�مرسل�العالمة�:عبيروظيفة�التّ -2
�.ي�العالمةعلى�مستوى�متلقّ�:داءظيفة�النّو -3

تتحدإرادة�و،�ة�المرسـل�وقصـده��هذه�الوظائف�لتنجح�العملية�اإلبالغية�بـإراد��كلُّ�د
غوي�إلـى��من�الفعل�اللُّ�قُلفهو�ينت،�المتكلممقاصد�إليه�ومحاولته�الوصول�إلى�فهم��لالمرس

�3اربواسطة�ساطور�جـز��ر�باعتباره�تمغة�الذي�قام�به�سوسيا�تحليل�اللُّرافض�نشاط�حقيقي
بـين�اللغـة����في�تطوير�المنظور�البراغماتي�من�خالل�تمييـزه���Fregeهكما�أسهم�فريج

المعنـى��بين�ز�ميوكذا�،�"أسس�علم�الحساب"ـالعلمية�ولغة�التواصل�في�دراسته�المعنونة�ب
��.واالقتضاءاإلحالة��:ين�هماين�هامليكما�ربط�بين�مفهومين�تداو�،والمرجع

لـودفيج���:أبـرزهم�،�وهالسـاني��فقد�اجتهـد��،المنطقية�كما�نجد�محاوالت�الوضعانية
الذي�اهتم�أكثر�بدراسة�العالقة�بين�اللغة�والفكر�وأنهما�غيـر���،)Wittgensttin(فتجنتشاين

                                                 
1��'Z,ة،�:ی'U�9ن�	
Qالمعاصرة،محاضرا�ن� �ئرالجزا-��عنابة�باجي�مختار،�منشورات�جامعة�ت�في�المدارس�اللسانية
��.163:�ص�م�2006،)ط.د(
�ينظر��2 �شنانقويدر�: �الفلسفس�ساكسوني،�التداولية�في�الفكر�األنجلو، مجلة�أصوات�الشمال��والمآل�اللساني،�يالمنشأ

��.1،�صم2005
-محمد�يحياتن،�ديوان�المطبوعات�الجامعية،�بن�عكنون�:مدخل�إلى�اللسانيات�التداولية،�تر�،دالشالجياللي�:�ينظر��3

��.13ص�الجزائر،
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)�1921بحث�في�الفلسفة�والمنطـق�(من�خالل�كتابه�*منفصلين،�وعرض�فكرة�ألعاب�اللغة
��.1كل�ما�نستطيع�أن�نقوله�يجب�أن�يبقى�طي�الكتمان:�الذي�ختمه�بالعبارة

��،ضمن�اتجاه�فلسـفة��-غة�الطبيعيةقصد�دراسة�اللُّ�**إلى�فالسفة�أكسفورد�ثم�انضم
الكلمـة���إن�حيثُ�؛وألعاب�اللغة،�الداللة�والقاعدة�:ةثالثة�مفاهيم�أساسيوفق��-اللغة�العادية

�Meaning)فالمعنى�عنده�هو�االستعماُل"،�والجملة�تكسب�معناها�من�خالل�استخدامها is�
use)�"2.��

��:موضوعها�-3
ـ���تهافلسف�تتلخّصو�،ارحب�ومجاالمفتوحة��مسألةًالتداولية�تمثِّل� ة�في�اعتقادهـا�بأهمي

�المسـرح��:تظهر�في�كل�الحقول�المعرفيـة�فالتداولية��؛�3راسة�اللسانيةفي�الد***الخطاب
���.في�دراستها�للمعنى�اللةوقد�تتشابك�وتتقاطع�مع�علم�الد�..التدريس،�القضاء

��� �مهم� �تكون �أن �ينبغي �الر:"هاتُوالتداولية �بين �العالقات �العالماتدراسة �موز
���.4"�نوالمستعملي
�ب�"�:جاك�رانسيسف�ويعتبرها �اللغة �يتناول �وتبليغيةصفوتخصصا �خطابية �ظاهرة �ها

���.5"واجتماعية�في�نفس�الوقت
�:داولية�والبنيويةبين�التَّ�-4

وية�بما�فيهـا��يقامت�التداولية�في�دراستها�وتحليلها�للخطاب�على�نقدها�للدراسات�البن
اعتراضها�الشديد�علـى�كثيـر���رغم�،�ويايتخرج�عن�كونها�نمطا�لسانيا�بن�التي�لم�التوليدية

                                                 
��.52خليفة�بوجادي،�في�اللسانيات�التداولية،�ص��1

�التي�هي�المفتاح�السحري�لفتح�مغاليق��* �األول�على�اللغة؛ �يرتكز�في�المقام �عندهم �ولعالمه �اإلنسان�لذاته كون�فهم
��.هدفا�التواصَل�جعَلقد�و،�الحياة�والحركة�في�اللغة�عنده�هو�ما�يبثّ�الفلسفة�لدى�فتغنشتاين،�واالستعماُل

��.جلبرت�رايل،�جون�أوستين،�جون�ستراوسون،�هايرت،�هامشاير،�أرنوك**�
��:ينظر��2 �صحراوي، �العربمسعود �العلماء �عند �صالتداولية ،20-25� �بوقرةو، �نعمان �المدارس�، �في محاضرات

��.172-163ص�اللسانية�المعاصرة

فاعليا�أساسا،�يعتمد�المعارف�المقامية��مجال�الدراسات�النصية�يتجاوز�دراسة�الخطاب�بعده�نصا،�إلى�عده�نشاطا�***
��.والسياقية؛�وذلك�من�المجاالت�الثرية�للدرس�التداولي

��.135،134،�صفي�اللسانيات�التداولية�،خ��#���9ج	دي��3
4��� �البحث�في�الخطاب�الداللي�والتدا�ص�والسياق،النفان�دايك، �أفريقيا�:تر�ولي،استقصاء �قنيني، �القادر الشرق���عبد

 .225ص�م،2000المغرب��-�يضاءالدار�الب

 .43ص�مدخل�إلى�اللسانيات�التداولية،،�الجياللي�دالش�:ينظر��5
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ومن�أهم�ما�تشير�إليه�التداوليـة��،�1قت�عليهب�اآلمال�التي�علّالذي�خي�من�مفاهيم�البنيوية
د�على�البنيويين�ما�يليللر:��
أن�المرسل�ينجز�خطابه�فـي���بمعنى،�لعالقة�التحديد�المتبادلبخضوع�التخاطب�القول��-1
ذلك�أن�المرسل�ال�يمكنه�،�ل�سياق�مقامي�مشروط�بتوقع�موقف�المتلقي�من�هذا�الخطابظ

ما�يستحضره�في�ذهنه�من�موقف�المتلقـي�هـذا����لغة�خطابه�وجهته�إال�في�ظّلأن�يختار�
��.متلقي�>�-<مرسل�.ويةيره�البند�متلق�منفعل�كما�تتصوال�يصبح�المتلقي�مجرومن�هنا�

ل�فراغـا�فـي���محاولة�إجابتهم�على�بعض�التساؤالت�التي�تشكّفي�ليون�داوانطلق�التَّ�-2
من�المتكلم؟�إلى�من�يتكلم؟�ما�الفائدة�المرجوة�من�الكالم؟�ما�هـي���:اللغوية�مثلالدراسات�

�.2وغيرها...�كيف�نتكلّم�بشيء�ونريد�قول�شيء�آخر؟كالم؟�الظروف�المحيطة�بإنتاج�ال
5-�األساسية�للتداولية�المفاهيم:�ست�التأسا�تداولية�على�مفاهيم�كثيرة�سنكتفي�بأبرزها�مم

��:اته�وهينظريعرف�على�المنهج�التداولي�ون�التّن�الدارس�ميمكّ
ـ��انشـاط��تتجلى�في�كونها�إن�اللغةحيث��:(Acte)الفعل-1 سـعى�إلـى�تحويـل����ي�اعملي

رة�وفـق��تحقيق�ألفعال�مسـي��هوالكالم�و،�لى�أفعال�لها�وضعيتها�االجتماعيةإالملفوظات�
�3لما�تمارسه�من�تـأثير��لوكيوعة�من�القواعد�ومن�شأنها�تغيير�معتقداته�ووضعه�السمجم

�لتـداولي�هه�اب�على�ذلك�أن�فهم�قول�معين�يعني�التعرف�بمحتواه�االجتماعي�وتوجويترتّ
ته�الكالمية�فيما�يأي�قيمته�وقويةسمى�عبارات�مؤد.�

2-ياقالس(Contexte):�يتموضع�حسـب�تصـنيف���داوليـة��يم�التّياق�في�مقدمة�مفاهالس
التـي���)الموقف�الفعلي(�ياق�مجموعة�الشروط�االجتماعيةوالمراد�بالس،�فرانسواز�أرمينيكو

غـة�لوك�االجتماعي�واسـتعمال�اللّ�تأخذ�بعين�االعتبار�دراسة�العالقات�الموجودة�بين�الس.�
جـارب��والتّ،�ةوالنفسي،�وهي�المعطيات�المشتركة�بين�المرسل�والمتلقي�والوضعية�الثقافية

��.4والمعلومات�الشائعة�بينهما
                                                 

��:ينظر��1 �صحراوي، �العربمسعود �العلماء �عند �صالتداولية ،20-25� �بوقرةو، �نعمان �المدارس�، �في محاضرات
��.172-163ص�اللسانية�المعاصرة

��.5ص�م،1986،�)ط.د(�،الرباط-�اإلنهاء�القوميعلوش،�مركز�سعيد��:المقاربة�التداولية،�تر،�أرمينكوB'ان��از���2
3��� �زيد �أبو �األدبي�،�سعودينواري �الخطاب �تداولية �واإلجراء-في �العلمة-�المبادئ �الحكمة، �بيت ��1ط�الجزائر،-�،

��.27،26ص
4��'Z,د�ص�'اوي�:ی�Q���،�115ص�،في�اللسانيات�التداولية�،خليفة�بوجادي،�و44،�صالتداولية�عند�العلماء�العرب�-

117.����
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عنصر�الذاتية�في�الخطاب�إلى�جانب�إبـراز���إبرازهياق�في�ى�كذلك�أهمية�السوتتجلّ
�.1الجانب�االجتماعي�والثقافي�الذي�يتحرك�فيه�الفرد�المتكلم

3-ةالمرجعي(Reference)�:�د�المرجعية�في�ظل�التفسير�التقليدي�للغة�فـي�إطـار���تتحد
مـن���وانطالقا�.تمثل�العالقة�بين�العالمات�واألشياء�بأنها،�*الداللة�فالذي�يعرراض�االفت

المرجعيـة��-في�ظل�المنهج�البنيوي�الشكلي�–ويين�يمعظم�اللسانيين�البنهذا�التعبير�لم�يول�
وخير�ما�يمثل�هذا�الموقف�ما�قاله�دي�سوسير�فـي��،�أي�عناية�نظرا�لطبيعتها�غير�اللغوية

�)"1979(في�نظـر�سـيرل���ةالمرجعيفهوم�وتكمن�أهمية�م�.ةللعالمة�اللغوي�وييالبن�تحديده
بنفس�الطريقة�التـي��،�العبارات�ليس�بإمكانها�اإلشارة�إلى�أشياء�أو�القيام�بوعود�أو�أوامر

��.2كتسب�شرعيتها�من�الواقعالمرجعية�تما�يجعل��"يقوم�بها�األشخاص
ـ�-4 ةالملفوظي(L’énonciation):في�شـرح�ثنائيـة���)�بنفنست(تقوم�أساسا�على�جهود��

الذي�يقصد�به�،�وإنما�بين�الملفوظ،�إذ�إن�التمييز�ال�يتم�بينهما�قطعا،�)اللغة�والكالم(سوسير
�تيارا�موازيا�في�نشأته�للتداوليـة��-الملفوظية�–ت�وقد�عد،�كفعل�القول�**لفظوالتّ،�ما�يقال

وقـد���،سـت�نها�بنفنالتي�دشَّ،�ى�للسانيات�التلفظحيث�تعد�هذه�األخيرة�استطالة�لسانية�أخر
�ظـروف�من�ذاتيـة�المـتكلم�ومعرفـة�ال����ضرورة�االنطالق:�كان�من�نتائج�هذه�النظرية

��.�الكالمالمرتبطة�بالزمان�والمكان�الذي�صدر�فيه�
��:البحث�التداولي�يقوم�على�دراسة�أربعة�جوانبالباحثون�يتفقون�على�أن�ويكاد��-
�Speech(***أفعال�الكالم-1 act(:الفيلسـوف���لهذه�النظريـة��ويعتقد�المؤسس�األول�

من�أجـل��ال�تستخدم��الملفوظات�أن�أحد�رواد�الفلسفة�التحليلية�)1962(االنجليزي�أوستين
التـي��،�األفعال�فحسب�بل�إنها�تستخدم�كذلك�تؤدي�دورقيق�الوظيفة�البيانية�أو�الخبرية�تح

��.3ت�التمييز�الحاسمةيتمثل�في�حاالمصطلح�أدائي�وضع�لها�أوستين�
                                                 

األسس�االبستيمولوجية�والتداولية�للنظر�النحوي�عند�،�مقبولإدريس�و.10،�صالمقاربة�التداولية،�مينكونسواز�أرفرا���1
��.310م،�ص1،�2006ط�،األردن-�سيبويه،�عالم�الكتب�الحديث

�تشير�* �بدراسة�العالقات�بين�الكلمات،�وعلم�الداللة�يدرس�عالقة�الكلمات�بما �المقاميات�فتدرس��النحو�يهتم �أما إليه،
��.عالقة�الكلمات�بمستعمليها

2��'Z,ی:�� �الحاجحمذهبية �األمل�،و �دار �الخطاب، �وتداولية �التلفظ �وزو�،لسانيات م،�2،�2012ط�،الجزائر-تيزي
��.104-�102ص

��.هو�إجراء�اللغة�في�االستعمال�من�خالل�فعل�فرديو�**�

***�،aال'ح�bDUت��cة�Mال����.'آdی��Bة�ال�را	ت�ال��	ن���ال�Mاول���ال
Q	ص'ةون�اة���وهة�ال,Z'ی
��.152م،�ص2010،�المغرب-�الرباط�،،�دار�األمان1قصي�العنابي،�ط�:التداولية،�تر�،��يول��جورج��3



�����������������������������������������������������	�
�	��������	�������	�������	����	���	����

 

 
18 

مـا��وإنَّ�والتعبير�عن�األفكاروظيفة�اللغة�األساسية�هي�إيصال�المعلومات�وبهذا�ال�تصبح�
إلـى�أفعـال�ذات���-من�معطيات�مقاميةض–بتحويل�األفعال�التي�تصدر�ل�كفَّتهي�مؤسسة�ت

ـ�يجفهذا�القـول��،�لنبدأ�قراءة�النص�:كأن�يقول�األستاذ�مثال�لتالمذته،�صبغة�اجتماعية د�س
فعال�هو�المتابعة�في�الكتابد�النطق�به�بمجر.��

والفعـل��)�النطقـي�(الفعل�اللفظي�:الفعل�الكالمي�أنواعا�ثالثةجعل�أوستين�نا�ومن�ه
،�والفعل�التأثيري�الناتج�عن�القول،�هذا�وقد�صب�اهتمامه�)المتضمن�في�القول(�اإلنجازي

��:2نه�اآلتيلذا�فرع�ع،��1على�الفعل�اإلنجازي�كونه�صلب�العملية�اللسانية�كلها
��
��
 

 

 

��
��
��
��
��

 "أوستيـن"التقسيـم�األول�لـ�-��:مخطط�رقم

 

��
��
��
��

��"أوستيـن"التقسيـم�الثانـي�لـ�-��:مخطط�رقم

                                                 
1���'Z,ی:Austin�John�;�How�to�do�Things�with�Words, Oxford�Uni�;�press(1962)�p108���
��.44-36،�صلعلماء�العربالتداولية�عند�ا�مسعود�صحراوي،�:نظري��2

ل�ــالفع

		أفعـال	إخباريـة

 )تقريريـة(

		أفعـال	إنشائيـة

 )أدائيـة(

 

 غير	صريحــة صريحــة

		شـروط	المالئمـة

 )تكوينيـة(

		شـروط	

 قياسيـــة

 يــل�الكالمــالفع

		الفعـل	التأثيـري الفعـل	اللفظـي 		الفعـل	اإلنجـازي
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��
��
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��

��"أوستيـن"التقسيـم�الثالـث�لـ��-��:مخطط�رقم
وضع�سيرل�تصنيفه�هذا�في�ظل�انتقاده�لتصنيف�أوسـتين�السـابق���:�1تصنيف�سيرل�-ب

بعد�أن�أعاد�صـياغة�شـروط���،�قع�فيه�والفتقاره�ألسس�ثابتة�واضحةنظرا�للغموض�الوا
�)المعنى�الحرفي�األصلي�للجملة(�شروط�المحتوى�القضوي�:جاعال�إياها�أربعة،�المالءمة

في��محاولة�المتكلم�إنجاز�فعل�التأثير�(الشرط�األساسي،�شرط�اإلخالص،�الشرط�التمهيدي
أن�نصحك�لـيس�محاولـة���:"علّق�سيرل�قائال�ولتوضيح�االختالفات،)التسامح�لينجز�الفعل

�����فالنّصح�شيء�يشبه�إخبـارك�بشـيء�يكـون�����بمعنى�الطلب�منك،لحملك�على�فعل�شيء�
��.2"في�أفضل�مصالحك

�الحوارياالستلزام��-2
3

implicature�Conversational:�ثنا�فيه�آنفا�نجـد�ا�ممن�أ�تحد
�في�حـين��.وغير�المباشرة،�اشرةعلى�أفعال�اللغة�المبقد�ركزت��أوستين�وسورل�دراسات
يولي�اهتمامه�بأصول��-أثارها�سورل�التي�-�باشتغاله�بأفعال�اللغة�غير�المباشرة�غرايس
��:الحظ�وجود�جمل�تحتمل�تأويلين�دالليين�اثنين�من�ثم .الحوار

وال�توجد�قـرائن��،�وتأويل�متعذر،�يةراته�بنيومؤشّ،�تأويل�يطفو�على�سطح�الجملة
الذي�هو�عمل�المعنـى���"االستلزام�التخاطبي�على�تسميته�اصطلح�ذا�ماه�.بنيوية�تدل�عليه

����������أو�قل�إنـه�شـيء�يعنيـه�المـتكلم�ويـوحي������،�أو�لزوم�شيء�عن�طريق�قول�شيء�آخر

                                                 
1��'Z,د�ص�'اوي�:ی�Q���،مدارس�اللسانية�محاضرات�في�ال�،ونعمان�بوقرة�،93،94،�صعند�العلماء�العرب�التداولية

��.189-186،�صالمعاصرة
2���'Z,3ص�التداولية�في�الفكر�األنجلوساكسوني،،�شنان�قويدر�:ی.��
3��'Z,ی:�� �أدراويالعياشي �التدا، �الحواري�في �األماناالستلزام �دار �اللساني، �)ط.د(المغرب،-الرباط،ول -�هـ1432،

�Gillian�Brown,�George:و.84،85التداولية�من�أوستين�إلى�غوفمان،�صفيليب�بالنشيه،�و.98-96م،�ص2011
Yule;Discourse�analysis,�Cambridge�University�Press,�New�York�–Sydney�,1983,P31,32 

 يــل�الكالمــالفع        

		التنفيذيات		الوعديات		الحكميات

		)تقريرية(

		العرضيات		ياتالسلــوك

		))يضاحياتإ(
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يز�في�نظريـة��وأصبح�يم،�1"ويقترحه�وال�يكون�جزءا�مما�تعنيه�الجملة�بصورة�حرفية،�به
��.مةستلزوالقوة�اإلنجازية�الم،�ةحرفياألفعال�اللغوية�بين�القوة�اإلنجازية�ال

ولو�توفير�درجة�معينـة�مـن����إلنجاح�التواصل�بين�الناسجاء�به�غرايس��:مبدأ�التعاون
خصين�إذا�كان�للشّ(:�وجعل�له�مبدأ�عام�،�التعاون�والتقارب�في�األغراض�بين�المتخاطبين

واحد��كّل�فائدة�من�ممارستهما�للكالم�فإنوالعكس�ك�إذا�تحقق�التبادل�ذل�منهما�سيجني�ثمار
��:وهي،�كانتتحته�أربعة�مقوالت�جريا�على�طريقة��تندرج�)صحيح

��.أكثر�من�الضروريقول�ما�هو�ضروري�بالضبط�وال�نزيد�أن�ت�:مقولة�الكم
��.ونزيها،�حاول�أن�تجعل�إسهامك�التخاطبي�صادقا�:مقولة�الكيف

��).مناسبة�المقال�للمقام(،�قول�أشياء�لها�عالقة�بالمحادثةأن�ت�:مقولة�اإلضافة
ويقترح�بول��.مم�حججك�في�شكل�منظّوقد،�وبالنبرة�المالئمة،�تكلم�بوضوح�:مقولة�الجهة

عة�أن�توصف�ظاهرة�االستلزام�الحواري�انطالقا�من�مبدأ�التعاون�والقواعد�المتفر�غرايس
�الخرق(هااالقتضاء�التخاطبي�يتحقّقُ�بالخروج�على�قواعد�التخاطب�وكسر�عنه�باعتباره�أن

���2)د�األربع�مع�احترام�المبدأ�العامالمقصود�إلحدى�القواع
وال�يتم�على�مقتضيات�القول�ف�التعرـ�(�ناتهومتضم ياقية�ما�يمكن�فهمه�بالقرائن�الس

��:قوانين�الخطاب�ويتمثل�فيدون�معرفة��،)من�الخطاب�المنجز
مسبقا�أن�الطالـب�ال���في�هذا�المثال�يفترض،�راجع�دروسك�:المسبقالتداولي�االفتراض�

يز�بعض�الباحثين�وقد�م�.�3ة�المشتركةوالخلفي،�ياق�الكالميدا�عن�السمتولّ،�دروسهيراجع�
واالقتضاء��،اللي�السابقأيضا�بين�االفتراض�الد(Entailment).���

إال�بفعـل��ويتمثل�في�جملة�المعلومات�الخطابية�غير�الظاهرة�على�السطح��:القول�المضمر
�وقد�يتجلى�في�حالة�ادعاء�المتكلم�شيئا�ما�وإذا�ما�قوبل�بـالردع��،�قي�للحديثالتأويل�السيا

إن�السـماء��:�فقولنا�ألحد�.4أو�النفي�تخفى�وراء�تعبيره�الصريح�لينقض�ما�اعتقده�المتلقي

                                                 
�المعنى�،سماعيلإ�ص>ح��1 �القاهرةفي�فلسفة�بول�غرايس�نظرية �للطباعة، �الدار�المصرية�السعودية )�د،�ط(مصر،-،

��.78ص�،2005
2��'Z,ی:�� �ص�'اويو�،89ص�،ن#�fال
'ج8 ����Qد �العرب،�ص، �العلماء �عند �و�.34التداولية �علوي�إسماعيلحافظ

��.295صم،�2011-هـ1،�1432ط�،األردن�،التداوليات�علم�استعمال�اللغة،�عالم�الكتب�الحديث
3���'Z,رج�ی�لج�:ی��،،���.148،147ص�ال�Mاول�
4���'Z,ی:�� �غرايسن�إسماعيل،صالح �بول �فلسفة �في �المعنى �الرحمانو�،88-�86،ظرية �عبد �طه ،� ������������والميزاناللسان

��.240-�238م،�ص1،�1998ط�،المغرب-�الدار�البيضاء�،أو�التكوثر�العقلي،�المركز�الثقافي�العربي
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مل�أو�الحـث�علـى���للمكوث�في�البيت�أو�المبادرة�إلى�العيمكن�أن�يتضمن�دعوة�ممطرة�
��.1ات�الخطاب�وفحواهحسب�مالبس،�عدم�نسيان�المظلة

��)Deicties(�:�اإلشاريات-3
ويلفت�لفنسون�إلى�أن�التعبيرات�اإلشارية�تذكير�دائم��.2واضع�لهوكان�بيرس�أول��

للباحثين�النظريين�في�علم�اللغة�بأن�اللغات�الطبيعية�وضعت�أساسا�للتواصل�المباشر�بين�
� �ما �البالغة�حين�يغيب�عنا �وتظهر�أهميتها �لوجه، �الغموض�الناس�وجها تشير�إليه�فيسود

��.4ال�يتحدد�مرجعها�إالّ�في�سياق�الخطاب�التداوليبحيث���3ستغلق�الفهميو
� شخصـية،�وزمانيـة،�ومكانيـة����:�وأغلب�الباحثين�على�أن�اإلشاريات�خمسة�أنواع�

��.واجتماعية�وخطابية�أو�نصية،�واقتصر�بعضهم�على�الثالثة�األولى
أوضح�العناصر�اإلشارية�الدالة�علـى��:�)�Personal�Deicties(:اإلشارة�الشخصية-1

��.شخص�هي�ضمائر�الحاضر�والضمائر�الدالة�على�المخاطب
� يعـرف�مرجعـه�مـن�����أما�ضمير�الغائب�فيدخل�في�اإلشاريات�إذا�كان�حرا�أي�ال�

��.�5...ويدخل�في�اإلشارة�إلى�الشخص�التدابير.السياق�اللغوي
:�السياق�بالقياس�إلى�زمان�المـتكلم�كلمات�تدل�على�زمان�يحدث�:�اإلشاريات�الزمانية-2

فزمان�المتكلم�هو�مركز�اإلشارة�الزمانية�في�الكالم�والزمان�النحوي�ال�يطـابق�الزمـان���
اآلن،�السنة�المقبلة،�ومنـذ��:�الكوني�في�كثير�من�أنواع�االستعمال،�وتدخل�فيه�كلمات�مثل

��.6ينهالخ�فهي�كلمات�ال�يتضح�معناها�إال�باإلشارات�إلى�زمان�بع...وشهر
وأكثرها�وضوحا�هي�كلمات�اإلشارة،�نحو،�هـذا�وذاك�وسـائر���:�اإلشاريات�المكانية-3

��.7...ظروف�المكان،�فوق،�تحت،�أمام،�خلف

                                                 
��.112م،ص1�،1997مكتبة�لبنان،طمعجم�اللسانيات�الحديثة،،�ريم�زكي�حسام�ونجيب�جريسوك�حنا�سامي�عياد�-1
2-�� �أحمد �نحلةمحمود �المعاصر، �البحث�اللغوي �في �جديد �الجامعية،�،آفاق �المعرفة ���������)ط.د(�،مصر�-االسكندرية�دار

��.�16،�17ص
�.17،16ص�ي�البحث�اللغوي�المعاصر،�آفاق�جديد�ف�،محمود�أحمد�نحلة.�د�-3
��.81ص��م،1�،2004دار�الكتاب�الجديد�المتحدة،�ليبيا،�ط�استراتيجيات�الخطاب،،�عبد�الهادي�بن�ظافر�الشهري�-4
��.19-17ص�،نفسهالمرجع��:ينظر�-5
��.19ص��،نفسه�-6
�.84ص��استراتيجيات�الخطاب،�،عبد�الهادي�بن�ظافر�الشهريو�،22ص�نفسه،المرجع��:ينظر�-7
��
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��

��.السماع�في�البصرة��المبحث�األول��
��.السماع�لدى�الكوفة:�المبحث�الثاني��
أولوية�السماع�وأثره�فـي�التفكيـر�النّحـوي����:�المبحث�الثالث��

��:العربي
��:فكرة�السياق�وأثرها�في�التفكير�النحوي�العربي:�أوال

�).القرائن�المقالية(التسييق��-�أ
��).القرائن�الحالية(نقل�الحال��-�ب

��.السياق�وحيثيات�االستعمال�في�نظرية�النحو�العربي�:ثانيا
��.اإلعراب�التداولي -1
��).االستلزام�الحواري(توقف�الداللة�على�السياق�التواصلي�-2
��).حركية�الخطاب(بين�مقام�اإلسناد�ومقام�التلفظ�-3
��).الحقيقة�الكونية�الخارجية�(اإلشارات�التواصلية���-4
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��:�تمهيد

ما�يسـتتبعه�المقـام���انتحاء�سبيل�كالم�العرب�في�بنية�ألفاظها�وأساليبها�وهو��النّحو
��.ومقتضى�الحال

�أن�كـون�الرسـالة���،�مساوقا�ألسـاليبهم�القرآن�قد�تنزل�على�العرب�بلغتهم،�وبديهي
عن�كـل���باحثا�النص،الدرس�النحوي�إلى�فهم��فسعى،�القرآنية�فهمت�بطريق�لغة�شعرهم

��.ومعرفة�ما�يؤديه�باعتباره�أعلى�ما�في�العربية�من�بيانيد�في�استنطاقه،�ما�يف
ولن�تجد�منها�علما�يستقّل�بنفسه�عن�،�األعلى�العربية،�وقانونهاالنّحو�دعامة�العلوم�"و
لوم�النقلية�والنفاذ�فال�سبيل�إلى�استخالص�حقائق�جميع�الع،�أو�يستغني�عن�معونته،�النحو

��.1"النحو�وبإلهام�منه�بغير�علمإلى�أسرارها،�
ألن�علم�اللغة�مـن���؛)إن�العلم�دين�فانظروا�عمن�تأخذون�دينكم:()ص(قال�الرسول�

��.2فروض�الكفايات�وبه�تعرف�معاني�ألفاظ�آي�القرآن�الحكيم�والسنة
�أحكامـه�وليست�أحكامهـا��،�هي�الفكر�نفسه�ليست-للفكروإن�كانت�أداة��-إن�اللغة�

�.3واجتماعية�وبيئية�ية،نفسما�هي�تخضع�لعوامل�فإنّ
يرفد�به��فيها،�وماكان�من�ثراء�العربية�ونضجها،�ومن�اختالف�اللهجات�ونظرا�لما��

وما�كان�عليه�والة�األمر�والنحاة�من�اسـتعداد��،�القرآن�الكريم�والشعر�من�مادة�أولية�مهمة
يانعـا���،ما�يمثل�التربة�الخصبة�التي�تهيأت�لكي�ينبت�فيها�الدرس�النحـوي�،�عقلي�ونفسي

ثم�توفّرت�الدوافع�الخاصة�التي�كانت�خدمة�القرآن�وصون�اللغـة�مـن�اللحـن����،�مزهرا
كما�سنبين�في�هذا�الفصل�.�لهذا�كلّه�كانت�نشأة�الدرس�النّحوي�نشأة�حتمية.�أبرزها�جميعا

الذي�انطلقنا�فيه�بالحديث�عن�بيئتي�البصرة�والكوفة�صانعتي�النحو�العربي؛�حيث�جـرد��

                                                 
�الرياض�-1 �السلف، �أضواء �العربي، �النحو �في �النبوي �الحديث �فجال، �ط-محمود �2السعودية، �م1997-�هـ1417،

��.26ص
��.2/260،المزهر��،السيوطي�-2
�ينظر�-3 �المخزومي،: �م�مهدي �والنحو، �اللغة �دراسة �في �منهجها �الكوفة، �مصر�صمدرسة �وأوالده، �الحلبي طفى
��.51م،�ص1958-هـ2،1377ط
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أرسـوا�عليـه�النحـو�����والقياس،�الذيماع�ناصر�االستدالل�فجعلوا�من�أدلّتهم�السالنحاة�ع
�.1العربي

السـماع��إال�أن�قسما�منهم�قد�أولـى��،�من�اهتمام�النّحاة�العرب�بالقياسوعلى�الرغم�
ومعـارض��،�فقد�اصطخب�جدلهم�حول�االعتداد�بشواهد�السماع�بين�مؤيد�لهاقيمة�كبرى،�

غالبية�البصريين�ما�دعاهم�إلى�شيء�مـن�االعتـذار���:�وممن�أنكرها�،أنكرها�وتمرد�عليها
عن�كثير�من�الظواهر�التي�توجد�في�أكثر�النصوص�قبوال�وأعظمها�أثرا�فـي�السـامعين���

الذين�يعولون�على�جانب�االستعمال�أكثر�من�،�وقد�القوا�نصيبهم�من�الرد�من�قبل�الكوفيين
فاستهدفوا�السـياق��،�ب�التي�وضعها�النحاة�أنفسهمولو�كان�االستعمال�يخالف�القوال،�غيره

للحصول�على�حلول�لما�قد�يكون�من�تضارب�بين�المعنـى��،�الستيضاح�معنى�االستعمال
�فالكالم�المسموع�هو�صـورة�لحركـة�السـياق����-الديناميكي�المتحرك�-والسياق�المنطوق

�.وكثيرا�ما�يتّسم�بطابع�التعارض�ومتطلّبات�النظام�القواعدي
��:�السماع�في�البصرة:�األولالمبحث�

وتحـت��،�تم�تمصير�البصرة�في�صدر�اإلسالم�أيام�خالفة�عمر�بن�الخطـاب�بإذنـه��
��.3في�غالب�الروايات�وأرجحها�،م635هـ�الموافق�لِـ14وكان�ذلك�سنة�،�2إمرته

وكان�لهـذه�المنطقـة�موقـع����،�وهو�ميناء�فارسي�صغير،�وقد�قامت�مكان�الخريبة
يتوسـط�الشـرق���،�تجاري�عظيم�ومركز-والفراتهري�دجلة�فهي�ملتقى�ن–جغرافي�مهم�

وهو�مـا�لفـت���محدود،ما�ساهم�في�سرعة�نموها�واتساعها�وازدهارها�في�زمن��والغرب؛
��.عتبةبعد�أن�مصرها�،�إليها�أنظار�واهتمام�الفاتحين
�وملتقاها�بغيرها�من�الحضارات�األجنبيـة�،�الحضارة�العربية��لقد�كانت�تمثل�مستقر

�عبد�القـيس�و�روبك،�وباهلة،�وثقيف،�وكنانة،�وقريش،�تميم(ومنهم�فدون�عليهافالعرب�الوا
إال�أنهم�لما�هاجروا�إليهـا�رسـخت���،�رغم�تغلب�نزعة�البداوة�عليهم،�...)واألزد�وغيرهم

فأخذوا�الكثير�من�ثقافاتها�مع�احتفاظهم�وصونهم�لمقومات�عروبتهم�،�)المدينة(أقدامهم�فيها
مـوطن��-م�في�ذلك�هو�تموقع�البصرة�على�مشارف�الباديـة�وما�ساعده،�وأسلوب�حياتهم

                                                 
-�ث،�دار�مكتبة�الحياة�،�بيروتالدراسات�اللغوية�عند�العرب�إلى�نهاية�القرن�الثال،�محمد�حسين�آل�ياسين:�ينظر�-1

��.29،�صم1980-�هـ1�1400ط�ن،لبنا
��.46،�صالمرجع�نفسه:�ينظر�-2
��.77،78م،�ص2003ط،.،�ددار�غريب،�القاهرةمدارسه،رجاله،�و�العربي،�نشأته،�تطوره،رواي،�النحصالح�:�ينظر�-3
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كما�ألفـوا�الفـرس���،�-المبرأة�من�شوائب�اللّحن�الدخيل،�األساليب�الفصيحة�واللغة�السليمة
�اليونـان�،�السـند�(وجنسيات�أخرى�متعـددة�،�الذين�دخلوا�اإلسالم�عند�استيطانهم�البصرة

ويستقبلون�األعراب�الخلّص�القادمين�،�؛حيث�كان�العلماء�يرحلون�إلى�البادية�تارة)الصابئة
ما�أنتج�مزيجا�من�األجناس�والثقافات�المـؤثرة�والمتـأثرة���،�منها�إلى�مدينتهم�تارة�أخرى
وللفـرس�غلبـة�أسـباب����،�فكان�للعرب�غلبة�الدين�واللّغة،�فبرز�ما�يشبه�االندماج�بينهم�

غلبـة�الفلسـفة���ولليونـان��،�وغيرها،�الحضارة�من�ملبس�وملعب�وعمران�وبناء�حمامات
وال�غرو�فإن�أقدم�المترجمين�قد�وجد�بها�فترجم�حنـين�بـن���،�1والمنطق�والحكمة�والطب

فطبعت�المجتمع�البصـري�صـورة���،�2فكافأه�المأمون�بوزنه�ذهبا)�الكتاب(اليهودي�إسحاق
حـن�فـي���ممزوجة�بعد�النقاء�العربي�وصفائه�لغة�وأدبا�ونظما�وعادات�ما�صير�تفشي�اللَّ

مألوفا�جدا�االكالم�أمر.��
أما�حياة�هذا�المصر�الثقافية�فعمادها�مركزان�قاما�بنشـر�الثقافـة�والـدعوة�إليهـا�����

�مصدري�إشعاع�لهذه�البالد�اإلسالمية�ومحط�رحال�المسافرين؛�فيها،�فكاناوترغيب�الناس�
�:�أال�وهما

ناء�وقد�اختص�نفر�منهم�بأب،�وفيه�تعقد�حلقات�الشيوخ�لتعليم�الصبيان�:المسجد�الجامع-1
كما�اجتمع�فيه�الناس�على�اختالف�نزعاتهم�لسماع�قراءة�الحسن�البصري��،�الوالة�والقواد

والتي�اتبع�فيها�طريقة�عبد�اهللا�بن�العباس�في�اهتمامه�بالتفسير�واالستشهاد�عليـه��،�للقرآن
كما�ظهرت�فيها�مجالس�الوعظ�والقصص�يقوم�بها�رجال�مختصون�برعوا�في�هذا�،�باللغة

المسجد�طلبة�الحديث�عند�كل�من�أيوب�بـن�أبـي�تميمـة�السـختياني������ضما�كم�،�المجال
كما�عقدت�في�المسـجد�حلقـة�أبـي�����،�ومجلس�واصل�بن�عطاء،�ومجلس�حماد�بن�سلمة

،�الذي�كان�أحد�القراء�السـبعة��-عربي�الجنسية�والعالم�بالقرآن�وقراءاته-عمرو�بن�العالء
�...المسجد�حتى�حلقات�الشعركما�ضم�،�وكذا�حلقة�الخليل�بن�أحمد�الفراهيدي

فقـد��،�وهو�أشبه�بسوق�عكاظ)�بسوق�اإلبل(وسمي،�وهو�سوق�بظاهر�البصرة�:المربد-2
إضافة�إلى�كونه�-حتى�اتخذه�الشعراء�،�كان�من�األماكن�المهمة�في�الحياة�الثقافية�للبصرة�

                                                 
�ينظر�-1 �العرب،�ص: �عند �الدراسات�اللغوية �حسين�آل�ياسين، �الحديثيو�.46محمد �خديجة المدارس�النحوية،�ص�،

25-27.��
��.87،�صصالح�رواي،�النحو�العربي:�ينظر�-2
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كمـا��،�مقصدا�وملتقى�لهم�ينشدون�فيه�أشعارهم�ويسمعون�من�النقاد�آراءهم�-سوقا�تجاريا
حيـث�كـان���،�أفاد�منه�اللغويون�والرواة�كثيرا�وذلك�للقائهم�فيه�لعرب�الوفادة�من�الباديـة�

ومشـافهتهم�واألخـذ���،�طالب�العلم�واللغة�يقبلون�على�هؤالء�األعراب�لالسـتماع�إلـيهم��
أبو�:�منهم،�وقد�اشتهر�منهم�عدد�كبير،�1عنهم؛وكان�هؤالء�األعراب�ينتمون�إلى�قبائل�عدة

والمنتجع�بن�نبهان�الـذي�كـان�يلتـزم�لهجـة�����،�كان�يتكلم�بلغة�أهل�الحجاز�مهدية�الذي
كما�اشـتهر��،�تميم؛اللذان�ورد�ذكرهما�في�مناظرة�عيسى�بن�عمرو�وأبي�عمروبن�العالء

��:�منهم
ورؤبـة�بـن���،�وأبو�طفيلة�الحرمـازي�،�وأبو�عمرو�بن�كركرة،�أبو�البيداء�الرباحي

وينسب�إليه�أغلب�مروياته�له�في�،�يب�والزمهالعجاج�الذي�كان�محط�إعجاب�يونس�بن�حب
فتلقفت�الفصـاحة�عـن�العـرب�شـفاها�����).غالم�رؤبة(حتى�أسموه�،�اللغة�والنحو�واألدب

الذين�مازال�في�جعبتهم�ملكـة��،�2وكذا�بطريق�الرحلة�لمشافهة�األعراب�األقحاح،�بالمربد
ع�أصولهم�في�الدرس�وض�التحضر،�بدافعكما�أن�سالئقهم�لم�تشبها�شائبة�،�اللغة�الصحيحة

��.3النحوي�واللغوي�على�ما�يسمعونه�بعد�مالحظة�أساليبهم�في�التعبير�ورصدها�ودراستها
الخليـل�بـن���:�وأشهر�من�رحل�إلى�البادية�لجمع�اللغة�واستقائها�من�منابعها�األصيلة

��.4وأبو�زيد�األنصاري،�والنضر�بن�شميل،�يونس�بن�حبيب،�أحمد
مربد�في�المواسم�حتى�أصبح�أشبه�بـالنوادي�األدبيـة���وكان�األعراب�يختلفون�إلى�ال

ويفيد�منها�ذلـك�طـالب�اللغـة����يؤمها�الفصحاء�العرب،�ويتناشد�فيها�الشعراء،�والثقافية،
��.5واألخذ�عنهملى�الخروج�إليها�لمشافهة�األعراب،�واألدب�الذين�كانوا�يحرصون�ع

ألولـى�التـي�نمـت����ما�هيأ�الحياة�العقلية�في�البصرة�ليفكروا�في�وضـع�البـذرة�ا��
��.حو�العظيموازدهرت�وأثمرت�فيما�بعد�هذا�الن

ولـم�يكـن�قبـل����،�ذهب�جمهور�إلى�أن�وضع�النحو�كان�في�الصدر�األول�لإلسالم
فلما�،�ألنهم�كانوا�ينطقون�عن�سليقة�جبلوا�عليها�،�اإلسالم�ما�يحمل�العرب�على�النظر�إليه

                                                 
��.46،47صسين،�الدراسات�اللغوية�عند�العرب�،�ومحمد�آل�يا30،28صالمدارس�النحوية،�الحديثي،��خديجة:�ينظر�-1
��.85،86،�صصالح�رواي،�النحو�العربي:�ينظر�-2
��.30المدارس�النحوية،�ص،�خديجة�الحديثي�-3
��.86صالح�رواي،�النحو�العربي،�ص:�ينظر�-4
��.3/590تاريخ�الطبري:�قال�عن،�ن47محمد�حسين�آل�ياسين،�الدراسات�اللغوية�عند�العرب،�ص�-5
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ظهر�اللحـن�فـي����-كما�ذكرنا�سابقا�-اختلطوا�بالفرس�والروم�أثناء�الفتوحات�اإلسالمية
�بت�عدواه�وتعدت�إلى�القرآن�الكريم�والحـديث�الشـريف��وتسر،�وفشى�الفساد�فيها�،�اللغة

هذا�ولم�يبق�اللحن�مقصورا�على�غير�العرب�ممن�شملهم�اإلسـالم�بـل���،�ولغة�التواصل
رض�فهذا�الحجاج�بن�يوسف�وهو�من�أهل�الفصاحة�قد�ع،�تجاوز�ذلك�إلى�العرب�أنفسهم

ألنه�على��؛-بحكم�موقعه�الجغرافي�في�العراق�-النحو-ان�وضعه�ونشوؤهوقد�ك،�له�اللحن
ما�كان�سـببا��،�فكان�أظهر�بلد�انتشر�فيه�وباء�اللحن،�وملتقى�العرب�بغيرهم،�حدود�البادية

وهو�ما�لـم�تستسـغه����،في�وضع�قواعد�للغة�تضبط�األلسنة�من�الوقوع�في�اللحن�والخطأ
عنـدما���–صلى�اهللا�عليه�وسـلم��-النبي�لومن�مظاهر�إنكارهم�له�قو،�العرب�ونفرت�منه
وألن�أقـرأ��":�وقول�أبي�بكـر�الصـديق��،�*)أرشدوا�أخاكم�فقد�ظل(:�لحن�رجل�بحضرته

�1"من�أن�أقرأ�فألحن�إلىفأسقط�أحب.�
��:�وهذه�بعض�الروايات�المشهورة�عن�اللحن

تعلّم�القـرآن���يريد�-عنه�رضي�اهللا–يروى�أن�أعرابيا�قدم�في�خالفة�عمر�بن�الخطاب��-
رجـل�سـورة����فـأقرأه�-وسلّمصلى�اهللا�عليه�-فقال�من�يقرئني�شيئا�مما�انزل�على�محمد

َ�﴿فقرأ�،�براءة �ٱ�� ن�
َ
��ّ�َِ��ٱ�ُۡ�ۡ�ِ�ِ�َ���َِٓيءٞ��أ ۥۚ ُ�ُ�إن�:�بجر�لفظ�رسوله�فقال�األعرابـي��2﴾َورَُ�ـ

مقالة�األعرابي�دعـاه�وصـحح�لـه����فلما�بلغ�عمر�،�يكن�اهللا�برئ�من�رسوله�فأنا�أبرأ�منه
أمر�عمر�بن�الخطّاب�أال�يقرئ�القرآن�إال�عالم�باللغة�القراءة،�ثم.�

��أبت�ما�أحسن�السـماء��يا:�بناتهله�إحدى��بيته،�فقالتويقال�إن�أبا�األسود�الدؤلي�دخل��-
:�وقيـل��،!ما�أحسن�السـماء�:�فقال�قولي�إذن،�إنما�تعجبت�من�حسنها:�نجومها،�فقالتقال�

إذا�كانت�الصقعاء�من�فوقك�والرمضاء�مـن��:�يا�أبت�ما�أشد�الحر؟�فقال�لها:�ها�قالت�لهإن
:�فقال�لها�قولي،�إنما�أردت�أن�الحر�شديد:�فقالت،�)شهرا�ناجر(أخرى�وفي�رواية�،�تحتك

�3!ما�أشد�الحر

                                                 

��.1ج)باب�في�ترك�األخذ�عن�أهل�المدر(الشريف�مذكور�في�الخصائصالحديث��*
نشأة�النحو�وتاريخ�أشهر�النحاة،�دار��،أحمد�الطنطاوي:��وينظر�.2/341أنواعها،في�علوم�اللغة�و�المزهر�،السيوطي�-1

�الن �ط-يلالمعارف، �المدارس�النو�.20-16ص�ت،.د�،2القاهرة، �دار�الفالسامرائي، �وواقع، �أسطورة �عمانكر،�حوية،
��.9م،�ص1��،1987ط
��.3/التوبة��-2
��.15-�13م،�ص7�،1986شوقي�ضيف،�المدارس�النحوية،�دار�المعارف،�القاهرة،�ط:�ينظر��-3
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إضافة�إلى�اللحن�كان�هناك�حاجة�المسلمين�من�غير�العرب�إلى�تعلّم�العربية�والتعبد�
��.والتعرف�على�أسراره�القرآني،تابها�الخالد�والحاجة�إلى�فهم�النص�بك

أول�من�أصـل�النحـو���":�الزبيدي�النحو،�يقولوقد�تعددت�الروايات�في�شأن�واضع�
نصر�بن�عاصم�وعبد�الرحمان�بـن��و،�وأعمل�فكره�فيه�أبو�األسود�ظالم�بن�عمرو�الدؤلي

��.يوأكثر�الناس�على�أبي�األسود�الدؤل�.1..."هرمز
أن�أول�من�وضع�علم�العربية�وأسس�قواعـده��"...:�ويقول�أبو�البركات�بن�األنباري

وأخـذ�عنـه�أبـو�األسـود�����،�وحد�حدوده�أمير�المؤمنين�علي�بن�أبي�طالب�عليه�السالم
دخلت�علـى��:�وسبب�وضع�علي�عليه�السالم�لهذا�العلم�ما�روى�أبو�األسود�قال...�الدؤلي

ما�هـذه�يـا���:�فقلت،�فوجدت�في�يده�رقعة،�لب�عليه�السالمأمير�المؤمنين�علي�بن�أبي�طا
يعني��-إني�تأملت�كالم�العرب�فوجدته�قد�فسد�بمخالطة�هذه�الحمراء:�فقال�أمير�المؤمنين؟

��.2..."فأردت�أن�أضع�شيئا�يرجعون�إليه�ويعتمدون�عليه،�-األعاجم
بمـا���انية،�ففسـدت�اللسوالسمع�أبو�الملكات�...�ا�جاء�اإلسالمفلم"�:�وقال�ابن�خلدون
وخشى�أهل�العلوم�أن�تفسد�تلك�الملكة�.�لجنوحها�إليه�باعتياد�السمع،�ألقى�إليها�مما�يغايرها

فاستنبطوا�من�مجاري�كالمهم�قوانين�لتلـك��،�فينغلق�القرآن�والحديث�على�المفهوم...رأسا
�وصـة�الكتاب�وجعلوها�صناعة�لهم�مخصفقيدوها�ب...الملكة�مطردة�شبه�الكليات�والقواعد
��.3"واصطلحوا�على�تسميتها�بعلم�النحو

�:وقد�مر�النحو�بمراحل�حتى�نشأ�ونضج
في�هذه�المرحلة�كان�النحو�عبارة�عن�نظرات�لغوية�ومسائل�عامة�تثـار���:المرحلة�األولى

فـالقراءات��،�وقد�استأثرت�بها�البصرة�صاحبة�الفضل�فـي�وضـعه��،�في�مجالس�العلماء
�لى�نشوء�البذرة�األولى�للدراسات�اللغويـة�والنحويـة��والتفسير�في�البصرة�كانت�باعثا�ع

حيث��لحفظ�القرآن�الكريم�وصيانته�بهمة�وعزم�المسلمين�والقائمين�باألمر�في�ذلك�الحين؛

                                                 
�الزبيدي��-1 �بن�الحسن( �بكر�محمد �طبقا)أبو �تح، �ت�النحويين�واللغويين، �دار�المعارف�محمد: �إبراهيم، �الفضل �أبو

��.11،�ص�ت.،�د2القاهرة،�ط�
�دار�النحسن�ظاظ�-2 �العربية، �اللغة �العرب،�من�قضايا �كالم �ا، �بيروت، �العربية، �160م،�ص1976هضة �:نقال�عن،

��.4نزهة�األلباء،�ص
-�هـ2�،1434:�القاهرة،�ط-�حامد�أحمد�الطاهر،�دار�الفجر،�جامع�األزهر:�،�المقدمة،�تح)عبد�الرحمان(بن�خلدونا�-3

��.701م،�ص2013
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يسر�اهللا�عليهم�أمر�جمعه�والعناية�به�وسخّر�له�من�يقوم�بخدمته�ويحافظ�عليـه�ممـا�قـد����
��.1بكر�وعثمان�من�أمثال�أبي،�يتسرب�إليه�من�الزيادة�أو�النقصان

��:2المرحلةوأهم�عمل�كان�في�هذه�
��.اإلعراب�الذي�ابتكره�أبو�األسود�الدؤلي�نقط�-1
��.نقط�المصاحف�-2

في�هذه�المرحلـة�تتواصـل���،�في�العقود�األولى�من�القرن�الثاني�الهجري�:الثانية�المرحلة
النصـوص�العربيـة�السـتخراج����الجهود�في�الدرس�النحوي�ويجد�أصحابها�فـي�تتبـع���

�العربـي�كّل�هذا�مع�ثالثة�علماء�كانت�لهم�بصمات�واضحة�في�تاريخ�النحـو���؛لضوابطا
أول�من�بعج�النحو�ومد�(الذي�قيل�عنه)�ـه117(الحضرمي�إسحاقعبد�اهللا�بن�أبي�:�وهم

وعيسى�،�أبو�عمرو�بن�العالء�وهو�أحد�القراء�السبعة�المشهورينو�،)القياس�وشرح�العلل
السبل�المنهجية�مـن���استخدمتوفيها�،�ول�من�ألّف�في�النحوبن�عمر�الذي�روي�عنه�أنه�أ

��.3ه�لم�يزل�نظرات�عامة�في�مجال�القراءات�والشعرإال�أنّ،�قياس�وتعليل�وتأويل
��:�)هـ�فما�بعد150(:�المرحلة�الثالثة

وهي�مرحلة��ويمكن�أن�يؤرخ�لها�ابتداء�من�النصف�الثاني�من�القرن�الثاني�للهجرة؛
ووضع�لبناته�على�أيدي�تالمذة�أبـي�عمـرو�بـن����،�ال�قضاياه�ومسائلهضج�النحو�واكتمن

�اعتد�بأحكام�العقل�الذي)�هـ175ت(�الفراهيدي�األزدي�وأبرزهم�الخليل�بن�أحمد،�العالء
إذ�نجد�النحو�هيكال�قائما�بكـل��،�وكان�ذلك�إعالنا�بخروج�النحو�من�أسلوبه�الفطري�القديم

زي�إلى�سيبويه�والذي�دعاه�هد�بذلك�الكتاب�الذي�عيش،�4مستوياته�اللغوية�وأسسه�وأصوله
��.5حيث�لم�يترك�شاردة�وال�واردة�من�علم�النحو�إال�أحصاها،�)قرآن�النحو(الناس�

                                                 
�ينظر�-1 �ا: �الدين �الشافعجالل �بيروتلسيوطي �الفكر، �دار �القرآن، �علوم �في �اإلتقان �دلبنان-ي، �ط.، -هـ1431،

��.17�،18،�صشوقي�ضيف،�المدارس�النحوية:�وما�بعدها،�و�1�/84م،2010-�هـ1432
��.37،38،�ص�والطنطاوي،�نشأة�النحو�وتاريخ�أشهر�النحاة.�44-42المدارس�النحوية،�صخديجة�الحديثي،�:�ينظر�-2
�محمد�المختار�ولد�أباهو.18وشوقي�ضيف،�المدارس�النحوية،�ص�38،39:�،�صع�نفسهالطنطاوي،�المرج:�ينظر�-3

ما�و�55،�صم2008-�هـ�2�،1429لبنان،�ط-تاريخ�النحو�العربي�في�المشرق�والمغرب،�دار�الكتب�العلمية،�بيروت
��.بعدها

��.47المخزومي،�مدرسة�الكوفة،�ص�و.�وما�بعدها72:�ص�،المرجع�السابق�،اهولد�أب:�ينظر�-4
��.110،�ص،�النحو�العربيصالح�رواي:�ينظر�-��5
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��:�1وجملة�المصادر�التي�اعتمدها�نحاة�البصرة�وأخذوا�عنها

ألنه�أحيط�بعناية�لم�يشهدها�كتاب�،�وهو�أصدق�مرجع�يقام�عليه�النحو�:القرآن�الكريم�-1
�.ه�واكتنف�بالرعاية�منذ�زمن�مبكّرغير

�واإلسالمي�-2 �الجاهلي �الشعر��:الشعر �إلى �وتجاوزوه �الجاهلي �بالشعر استشهدوا
لهم�من�شعر�جرير�والفرزدق�والعجاج�ورؤبة�وأبي�النجم�مادة�اعتمدوها��اإلسالمي،�فكان

�.في�نحوهم
ـ�(تجـاوزه��به�رغم��برد،�مستشهدينوقد�عنوا�أيضا�بشعر�بشار�بن� ر�الحقبـة��لعص

هم�ال�يفرقون�أن�2ويذكر�تمام�حسان�).الزمنية�التي�اشترطوا�الوقوف�عندها�في�استشهادهم
وشعر�إبراهيم�بن�هرمة؛فهم�يستشهدون�تقريبا�بأشعار�المحـدثين��،�بين�شعر�امرئ�القيس

��.هـ2الذين�عاشوا�حتى�منتصف�القرن�
قيس�وتميم�وأسـد�وهـذيل���هم�سكان�البادية�المنتمون�غالبا�إلى��:الفصحاء�من�العرب�-3

أي�من�أقاموا�بأواسط�بالد�العرب�وتوغلوا�في�البداوة�ولم�يتأثروا�بلغـات���وكنانة�وطيء؛
�.األقاليم�واألرياف�المجاورة

كما�أن�البصريين�قد�اطمأنوا�إلى�صحة�لغة�جماعة�من�الفصحاء�من�غير�العرب�أيضا��-
مـا��"،ل�فيه�أبو�عمرو�بن�العـالء�الذي�قا،�كالحسن�البصري،�من�ذوي�قوة�الملكة�اللغوية

�..."رأيت�أفصح�من�الحسن�البصري�
�-�كـالحكم��–وما�جرى�مجراها�من�عبارات�قصـار�حفظهـا�االسـتعمال����:�األمثال�-4

إلى�غير�،�تمرة�خير�من�جرادة�اللبن،الصيف�ضيعت�:�على�األلسنة�كقول�العرب�وشاعت
�.ذلك�مما�يطمأن�إلى�صحة�االستشهاد�به

��.3احتجاجهمفقد�استبعد�في��،أما�الحديث�-
��:�في�تأسيس�مذهبهم�على�الركائز�اآلتية�وقد�اعتمد�أهل�البصرة

��
��

                                                 
��.22،�صالنحوية�السامرائي،�المدارس،�و51زومي،�مدرسة�الكوفة،�صمهدي�المخ:�ينظر�1
��.82تمام�حسان،�األصول،�ص:�ينظر�-2
��.52،مهدي�المخزومي،�مدرسة�الكوفة:�ينظر�-3
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�:كالم�العرب�سماع�المصادرالموثوقة�مناعتماد��-1
وجريانـه��،�وتأصله�في�اللغة�إليه،ركّز�نحاتنا�البصريون�بداية�على�سالمة�ما�ذهبوا�

لهم�من�مرويات�رأوا�أنها�تمثّل�اللغـة��على�نمط�كالم�العرب�وأساليبهم�استعانة�بما�توفر�
طبعها�الشّمول؛�فها�هـو�أبـو�األسـود�����،ليبنوا�عليها�أحكاما�لغوية،�العربية�تمثيال�صادقا

وهو�بصدد�الحـديث�عـن���..."�لوالي�لكان�كذا�وكذا�:�من�العرب�من�يقول":�الدؤلي�يقول
��:1الطويلن�م�،ثم�أورد�شاهدا�مثبتا�صحة�ذلك،�جواز�المجيء�بالضمير�بعد�لوال

لَ�كم�موطنٍووالي�طتَحبَأ�وى������كما�هجراملَّمن�قُ�هالنِّ�ةنْيق�ميوِه��
��.2كما�أنهم�اتبعوا�السابقين�وأخذوا�عنهم

ويستدلون�بما�قالوا�في�إثبـات��عنهم،ما�يظهر�أنهم�كانوا�يقتفون�آثار�األولين�ينقلون�
��.ة�ما�سمعوا�من�أسالفهمفكان�جهدهم�منصرفا�إلى�رواي�،صحة�ما�ذهبوا�إليه

:�3تحكيم�المقاييس�النحوية�-2 �

فلجئـوا�إلـى���،�ولما�كان�البد�أن�يصطدموا�بمسائل�كثيرة�ال�تنطبق�عليها�أحكامهم"
وقـد�وصـفت���،�4"وصور�تعبيرهـا�،�وصنع�أمثلتها،�جاعلين�منه�أداة�لصنع�اللغة،�القياس

اس�عند�البصريين�علـى�بنـاء���وقد�قام�منهج�القي�.5المدرسة�البصرية�بأنها�مدرسة�قياسية
القواعد�على�األغلب�الشائع�في�لسان�العرب�ومن�ثم�استخالص�القواعد�واألصول�العامة�

تعـارض�السـماع����فإذا.�الخليلويبقى�المسموع�هو�األصل�عند�.�التي�تطبق�على�جزئياته
��.6والقياس�لجأ�إلى�السماع

مسك�بمنهج�القياس�عند�البصريين�لقد�نتج�عن�الت:�7اعتماد�العقل�في�الظاهرة�اللغوية�-3
بعض�الظواهر�العقلية�ومن�مظاهر�تأثرهم�بالعقل�والمنطق�وصف�اللغة�بالحكمة�والعدالة�

                                                 
��.2/395من�شواهد�سيبويه،�الكتاب،�ج�يزيد�بن�الحكمل�-1
��.2/240،241السيوطي،�المزهر،�،�و98-96النحو�العربي،�ص�ح�رواي،صال:�ينظر�-2
�ينظر�-3 �الدولية،: �حورس �مؤسسة �المخالفة، �والقراءات �اللغوية �القاعدة �حسين، �محمد م��2006االسكندرية،�مجدي

��.15ص
��.45،46المخزومي،�مدرسة�الكوفة،�ص��-4
��.350نفسه،�صالمرجع�:�ينظر�-5
��.71ارس�النحوية،�ص�خديجة�الحديثي،�المد:�ينظر�-6
�ينظر�-7 �ص: �الكوفة، �مدرسة �المخزومي، �حسين،�.48:مهدي �محمد ��ومجدي �اللغوية �المخالفة�القاعدة �والقراءات

��.15ص
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استخدموا�األحكام�المنطقيـة���المادية،�كماشبهوا�الظواهر�النحوية�بالظواهر��واالنسجام،�إذ
ـ��:ذلـك�ومن�أمثلة�،�وطبقوها�على�تفسير�الظواهر�النحوية انهم�بالعامـل��اهتمـامهم�وإيم

��.وتـأثيره�وقوته�وضعفه
��:�ظاهرة�التخطئة�والتحري�في�لغتهم�-4

لقد�كان�من�نتائج�تحكيم�القياس�أيضا�عند�البصريين�أنهم�تجـرؤوا�علـى�تخطئـة����
العرب�وظهرت�هذه�النزعة�عند�عيسى�بن�عمر�الثقفي�وشيخه�عبد�اهللا�بن�أبي�اسحاق�من�

��.1متقدمي�البصريين
��:�قديركثرة�التأويل�والت-5

الكثرة�الكاثرة�مـن�المسـائل����فالزالت�يريدون،ولما�لم�يسعفهم�القياس�بكل�ما�كانوا�
البعيـد�الـذي����والتأول�التأويل،وا�إلى�ؤلج�-يستعصي�عليهم�اندراجها�في�أحكامهم�العامة

فالمالحظ�أنه�قد�كثر�تأويل�نصـوص�اللغـة�فـي�المـذهب�����،�يخالفه�الظاهر�مخالفة�بعيدة
يجدوا�وسيلة�لربط�هذه�النصوص�المخالفة�لما�هو�متوافق�غير�سـبيل��البصري�كونهم�لم�

��.2)الضرورة،�الشذوذ،�التقدير،�الحذف(أهمها�وقد�تعددت�أساليبه�من�التأويل،
��:�الضبط�والدقة�-6

ل�ما�توصلوا�إليه�من�أصـول��تبرز�ظاهرة�الضبط�والتدقيق�عند�البصريين�من�خال
السليم�ضبطا�للغة�من�جهة�وتيسيرا�للدارسين�مـن��وهذا�ما�يتطلبه�المنهج�العلمي�،�نحوية

��.)وقد�كانوا�أكثر�إذعانا�لسلطان�المنطق.(جهة�أخرى
�:�وتتّضح�ظاهرة�الضبط�في�شيئين�-
جارية�على�ألسنة�الفصـحاء�الموثـوق���)�محل�االستنباط�والتقعيد(أن�تكون�الشواهد� -1

�.تعماالت�الفصحى�أقيستهمفهم�ال�يأبهون�لمخالفة�بعض�االسفال�يعتد�بالشاهد�الواحد؛،�بهم
سمعت�ممن�أثق�به�من�(ما�نراه�يلوح�في�عبارات�سيبويه�:�3أن�تكون�شائعة�وكثيرة -2

�.وبالتالي�قيامه�على�قواعد�ثابتة�مطّردة�ما�أكسبه�اإلتقان�والضبط،�)العرب
�

                                                 
��.35-�33األصول،�ص�تمام�حسان،�:�ينظر�-1
��.46ومهدي�المخزومي،�مدرسة�الكوفة،�ص�.103-100،�صصالح�رواي،�النحو�العربي:�ينظر�-2
�3عبد�الفتاح�سليم،�مكتبة�اآلداب،�القاهرة،�ط:�،�مسائل�خالفية�في�النحو،�تح)هـ616بو�البقاء�تأ(العكبري�:ينظر�-3

��.27:�م،�ص2007-�هـ1428
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�:�الكوفة�فيالسماع�:�المبحث�الثاني

تين�أو�ثـالث��أما�الكوفة�فقد�مصرها�سعد�بن�أبـي�وقـاص�بعـد�البصـرة�بسـن�����
واختير�موقعها�على�الجانب�الغربـي��،�في�خالفة�عمر�بن�الخطاب�أيضا)�هـ17/هـ16(

ويحـدها��،�)�المدينة�المنـورة�(من�الفرات�بحيث�يسهل�االتصال�بمقر�العاصمة�اإلسالمية�
وقد�سـكنها��،�شرقا�نهر�الفرات�وغربا�الصحراء�الواسعة�المطلة�على�مشارف�بالد�الشام

ضافة�إلى�الفرس�الذين�انضووا�تحت�لواء�اإلسالم�بعد�اندحارهم�أمام�عرب�اليمن�ومضر�إ
كما�سكنها�كذلك�جماعة�مـن��،�)-نقيبهم�-بحمراء�ديلم(وحالفوا�العرب�ولقبوا�،�جيش�سعد

�الـذين�يتكلمـون�اآلراميـة����وعناصر�من�النّبط؛،�السريان�الذين�كانوا�يستوطنون�المنطقة
والكوفة�منطقة�زراعية�اشتهرت�بالنخيل�،�نإضافة�إلى�جماعات�من�يهود�ونصارى�نجرا

��.1وبباعة�التمر
أول�مـن�بايعـه���-ى�الكوفة�وسار�هو�إل،�وقد�ولّى�علي�عبد�اهللا�بن�عباس�على�البصرة�-

�.فاستقر�فيها-بالخالفة
كانت�مركزا�للتبادل�التجاري�بين�كبـار��،�قعت�الكوفة�عل�الحدود�الصحراويةولما�تمو�-

ملتقى�القبائل�العربية�القادمة��المختلفة،�فصارتن�البادية�والمدن�أصحاب�اإلبل�القادمين�م
وفي�مقـدمتهم�عمـار�بـن����بدرا،ونزل�بالكوفة�الصحابة�ممن�شهدوا��واليمن،من�الحجاز�

�.2وعبد�اهللا�بن�مسعود،�ياسر
وتشبه�الحياة�الثقافية�في�الكوفة�أختها�في�البصرة�من�عدة�وجوه؛أهمها�االهتمام�والعناية��-

-حتى�سميت�الكوفة�بقبة�اإلسـالم�-وبالفقه�وأصوله�،�تركة�بتدارس�القرآن�وقراءاتهالمش
ونموهـا�وازدهارهـا����وقد�كان�بالكوفة�آنذاك�مراكز�ساعدت�على�نشر�الثقافـة�،�وبالشعر

�:�3ومن�أشهر�مراكزها�الثقافية�نحوية،أم�أدبية�أم�،�لغوية�مفقهية�كانت�أ
فعقـدت�فيـه���،�بل�كان�مركزا�للعلوم�المتنوعـة��ط،فقفلم�يتخذ�للعبادة��:الكوفةمسجد��-1

وللحديث�وروايته�ودرسه�كما�كان�مقرا�للقصاص�،�حلقات�تعليم�القرآن�وقراءاته�وتفسيره
وحتى�العصر�العباسي�حيث�نمت�حلقـات�الـدرس����األموي،والفقهاء�منذ�العهد�،�والوعاظ

                                                 
��.374ص�النحو�العربي،�وصالح�رواي،.47،�صمحمد�حسين�آل�ياسين،�الدراسات�اللغوية�عند�العرب�:ينظر�-1
��.12مهدي�المخزومي،�مدرسة�الكوفة،�صو.112،113:�خديجة�الحديثي،�المدارس�النحوية،�ص�:ينظر�-2
�حسي�-3 �ياسيمحمد �آل �ن �العرب، �عند �اللغوية �الدراسات �و48صبن، �النحوية، �المدارس �الحديثي، ����������������خديجة

��.113،�114:�ص
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دبـاء�ينشـدون�الشـعر����فكان�للفراء�حلقة�وكذا�للشـعراء�واأل��والنحوي،األدبي�واللغوي�
إلى�درجة�أن�الكميت�بن�زيد�وحماد�الراوية�اجتمعا�في�مسجد�الكوفة�فتـذاكرا��،�ويروونه

�.أشعار�العرب�وأيامهم�وتنازعا�ثم�تناظرا�وتساءال
أشيع�فيـه�العلـم����ونشرها،�فقدوبذلك�كان�الفضل�الكبير�للمسجد�في�ازدهار�العلوم�

��.وبال�عنصرية�للعربي�والمولى�والكوفي�والوافد�دون�حده
حيـث�كـانوا�يتخـذون�����:دور�الخلفاء�واألمراء�والوزراء�واألغنياء�من�أهل�الكوفة�-2

الـذي�كـان�وافـر�األدب�عالمـا�����،�شرقي�بن�القطامي:�خاصين؛�ومنهمألوالدهم�معلّمين�
ـ�،�بالنسب ا�ومحـدثا��وكذا�أبو�معاوية�شيبان�بن�عبد�الرحمان�التميمي�النحوي�وكان�قارئ

اشتغل�مؤدبا�ألوالد�داوود�بن�علي�بن�عبد�اهللا�بن�عباس؛�فأكثر�،�ي�النحاةنحويا�من�متقدم
حيث�طلب�علي�بن�المبارك�األحمر�،�الكوفيين�كانوا�يجلسون�إلى�الخلفاء�ويؤدبون�أوالدهم

�.من�الكسائي�أن�يخلفه�في�تأديب�أوالد�الرشيد
لثقافة�على�اختالف�التي�كان�لها�أكبر�األثر�واليد�الطولى�في�نشر�ا�:مجالس�المناظرة-3

فقد�تهيأ�لها�المناظرون�من�فقهاء�ونحاة�وشعراء�ولغويين�الطالعهم�على�العلـوم���علومها،
وبخاصـة���طبقاتهم،فخاضوها�أمام�حشد�وجمع�كبير�من�المستمعين�على�اختالف�،�الوافرة

وا�ولربمـا�ظـاهر��،�أوال�ثم�شاركهم�الخلفاء�والوزراءالوالة�واألمراء�والعلماء�المختصين�
�.1فريقا�على�فريق

كما�كان�للرحلة�أثرها�البين�في�تنمية�هاته�العلوم�الغنية�وانتشارها�بين�الكوفة�وغيرهـا���-
��������سواء�إلـى�البصـرة���،�حيث�كان�الكوفي�يرحل�للسماع�والمناقشة�واالطالع،�من�األقطار

وفة�التي�وإن�كانت�ويرجع�محمال�بعلم�هذه�البيئات�إلى�مدينته�الك،�أو�بوادي�نجد�والحجاز
عنهـا�إال���-الكوفـة�–لم�تتأخر�،�البصرة�هي�السباقة�إلى�وضع�الضوابط�النحوية�األولى

فأبو�جعفر�الرؤاسي�الذي�يعد�من�أوائل�شيوخ�الكوفة�وكان�تلميذا�لعيسى�بن�عمـر��،�قليال
�الثقفي�وأبي�عمرو�بن�العالء�وكذا�معاذ�الهراء�الذي�تتلمذ�على�يد�المذكورين�وهو�أسـتاذ�

قد�رحل�إلى�البصرة�أكثر�من�مرة�قابل�في�أوالهـا��،�الفراء�وكذا�الكسائي�تلميذ�الرؤاسي
الخليل�وسمع�منه�وأخذ�عنه�ثم�رحل�إلى�البوادي�حيث�دون�ما�سمع�؛وعـاد�بعـد�وفـاة����

                                                 
��.163و�66مهدي�المخزومي،�مدرسة�الكوفة،�ص�و�.114المدارس�النحوية،�ص��خديجة�الحديثي،�:ينظر�-1
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��ثم�رحل�مرة�أخرى�إليها�أيام�يونس�بن�حبيب�وجلس�حلقتـه�وشـارك���،�الخليل�إلى�الكوفة
�.في�الحلقة�في�المناظرات�الجارية�

فـي���أثرهم-ومقاماواتخذوا�منها�مستقرا�-وكذا�كان�للبصريين�الذين�رحلوا�إلى�الكوفة�-
الذي�أخذ�النحو�عن�الخليل�ورحل�إلى�الكوفة�ليبـث��شيبان،نشر�علوم�اللغة�كأبي�معاوية�
�كما�رحل�إلى�المدينة�ومكة�لألخذ�عن�علماء�الفقه�فيهمـا�،�هذا�العلم�العظيم�بين�الدارسين

ة�بين�األمصار�ب�لهذه�الرحالت�أكبر�األثر�والفضل�في�انتقال�العلوم�اإلسالمية�والعربيفكت
كله�على�إثر�مسـاعدة�رحـالت�أولئـك�العلمـاء�����،�والسيما�البصرة�والكوفة،�اإلسالمية
�.1األجالء

وقـّل�النظـر�فـي�العقليـات������وقد�غلب�على�درس�الكوفة�االهتمام�بالرواية�والنقـل��-
بعكس�البصـرة��،�الرواة�وأصحاب�األخبار�واأليام�والشعراء�والقراء؛حيث�سكنها�والمنطق

التي�أغرقت�بالدراسات�العقلية�والفلسفية�التي�عززتها�الصراعات�المذهبية�بين�الطوائـف��
��.2اإلسالمية
بعد�قرن�مـن���–بدأت�الدراسة�النحوية�بالكوفة�متأخرة�بزمن�عنها�في�البصرة��ولقد

�فة�بعيدة�عن�طريق�التجارة�ومواطن�كبـار�دول�الثقافـات��وذلك�كون�الكو�-الزمن�تقريبا
وبذلك�ضعف�االتصال�بين�عناصرها�العربية�واألجنبية�لكثرة�هجـرة�القـراء�والفقهـاء����

وبـالقراءات�وروايتهـا���،�بالفقه�ووضع�أصوله�ومقاييسه�وفتـاواه��إليها،�فشغلتوالشعراء�
�وقد�تبنت�المذهب�الحنفي�عر،الشوبالحديث�النبوي�إلى�جانب�رواية�،�دقيقةرواية�صحيحة�

��.3حمزة�وعاصم�والكسائي:�وهم،�وشاع�بها�ثالثة�من�القراء�السبعة
والذي�أخـذ��،�ويبدأ�مذهب�الكوفة�عند�القدماء�بأبي�جعفر�الرؤاسي�مع�كتابه�الفيصل

�و�عندهم�بمنزلة�الخليل�في�البصرةالنحو�أبي�عمرو�بن�العالء�وعيسى�بن�عمر�الثقفي�وه
��.نما�تمكّأي...الجليلين�المتمكنين�في�النحو�لعصر�وكذا�المعلمينالشتراكهما�في�ا

بالكسـائي���-العربـي��للنحو�-الدقيقولكن�النحو�الكوفي�قد�بدأ�بدءا�حقيقيا�وبالمعنى�
وهما�عماد�المدرسة�الكوفية�في�محاذاة�الطبقة�الرابعة�من�نحاة�البصرة��)ـه207(والفراء

                                                 
��.115،�ص�المدارس�النحوية�لحديثي،ا�خديجة�:ينظر�-1
��.48،�ص�محمد�حسين�آل�ياسين،الدراسات�اللغوية�عند�العرب�:ينظر�-2
��.377،�ص�النحو�العربي�صالح�رواي،:�ينظر�-3
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أعداه�بفطنتهما�لتكـون�لـه���ا�أسسه�وأصوله�وفهما�اللذان�رسما�صورة�هذا�النحو�ووضع
��.1ومميزاته�التي�يستقل�بها�عن�النحو�البصريخواصه�

الذي�عرف�بخصائص�المذهب�الكوفي�مـع��،�"معاني�القرآن":�وحليفنا�في�هذا�كتابه
ولكنه�كان�أشبه�،�وال�بالمعاني�وحدها�،�ا�بالنحو�وحده�كما�قال�المخزوميأنه�لم�يكن�خاص
يتحدث�فيه�الفراء�عن�اللغة�كثيرا�مـن�نحـو�وصـرف�����معارف�قرآنية؛�ما�يكون�بدائرة

وبالغة�وإعجاز�ثم�يتحدث�عن�االستعماالت�الواردة�في�القرآن�الكريم�وما�سمع�من�كـالم��
وعدم�خصوصية�هذا�الكتاب�ال�تنقص�من�قيمته�كونـه�هـو�المصـدر�األوفـر�����،�العرب

تجد�في�المكتبة�العربية�اليـوم�كتابـا����فال،�مرجع�الباقي�والموثق�لنحو�الكوفةواألجمع�وال
��.�2يضم�آراء�الكوفيين�بالتأصيل�أوفى�من�هذا�الكتاب

حتى�لقـد�وجـد���النحـوي،�وقد�كان�الكتاب�لسيبويه�هو�المصدر�األول�لمادة�درسهم�
في�رواية�ألبـي�جعفـر���عليها،تحت�وسادة�الفراء�التي�كان�يجلس�،�"الكتاب"�بعض�كتابه

��.3النحاس
قر�في�األذهان�أن�المدرسة�الكوفية�ال�تخالف�المدرسة�البصرية�في�البد�أن�يست�لذلك

بنت�نحوها�كما�رأينا�على�ما�أحكمته�البصرة�من�تلك�األركـان���للنحو،�فقداألركان�العامة�
���التي�تبقى�راسخة�في�النحو�إلى�اليوم�حتى�إذا�جاء�سيبويه�الستغرب�من�كل�شـيء�جـد

��.�فهو�هو،�ال�النحووغيرها�إ�بناء:�من�على�البالد�العربية؛
له�طوابعـه��،�فقد�شقت�لنفسها�مذهبا�نحويا�جديدااألركان،غير�أنها�مع�اعتمادها�لتلك�

��.وله�أسسه�ومبادئه
��نـوا��إذا�فهناك�تأثرات�تعد�طبيعية�بين�المذهبين�إال�أن�الكـوفيين�اسـتطاعوا�أن�يتبي

ـ��ما�بهم،ينفذوا�إلى�مذهب�مستقل��إزاءه،�وأنشخصياتهم� ذهب�البصـري��أفردهم�عن�الم
��.4إفرادا�واضحا

                                                 
��.67مهدي�المخزومي،�مدرسة�الكوفة،�ص�و�.153،�154ص�المدارس�النحوية،�ضيف،�شوقي�:ينظر�-1
��.163ومهدي�المخزومي،�مدرسة�الكوفة،�ص��،158:�،�صالمدارس�النحويةشوقي�ضيف،��-2
��71�،72طبقات�النحويين�واللغويين،�ص�الزبيدي،�-3
��.وما�بعدها�34ص��،المدارس�النحوية،�والسامرائي�.69-�67مهدي�المخزومي،�مدرسة�الكوفة،�ص��-4



������������������	�����������������������������������������������������
��	�������	��������������	�������

 

 
37��

ـ���وأصولها،ال�يعني�أنها�قلدتها�في�كل�مبادئها�األساس،وكونها�بنيت�على�هذا�� ا�بـل�تلقته
ليخرجوا�بنتائج�تخصهم�ما�جعل�لكّل�منهما�منهجا�خاصا�تبعا�للمصـادر��،وغيرت�وعدلت

��:�1وهي�مجملة�في�النحوية،التي�رجعوا�إليها�في�دراستهم�
حتى�ما�وجدناه��ونقال،�وهذالقن�الكوفيون�النحو�البصري�مشافهة��فقد�:النحو�البصري�-1

الذي�خرج�بنفسه�للبوادي�يسمع�مـن�أقحاحهـا�ويـدون�ذلـك������؛عند�أئمتهم�تباعا�الكسائي
فمـن�النحـو���،�ء�فقد�عكف�على�دراسة�كتاب�سيبويهوالفرا،�المسموع�بعد�أن�شافه�الخليل

�.ية�عملهم�ومنهجهم�النحوي�الجديدووجدوا�ما�يرتكزون�عليه�في�بدا،�البصري�أفادوا
�وأسد،�تميم�قيس،(وهم�عرب�القبائل�البدوية��:لغات�األعراب�التي�اعتمدها�البصريون�-2

فلـم���األجانـب،�الذين�لم�تتأثر�لغتهم�بلهجات�،�...)وبعض�الطائيين،�وهذيل�وبعض�كنانة
سـكان���وبالجملة�لم�يؤخذ�عن�حضري�قط�وال�عـن�(�يؤخذ�عن�غيرهم�من�سائر�القبائل؛

�).البراري�ممن�يسكن�أطراف�بالدهم�التي�تجاور�سائر�األمم�الذين�حولهم
لهجات�عرب��وهي:استشهادهملغات�أخرى�رفضها�البصريون�وأخرجوها�من�دائرة��-3

مـن��،�ثقة�كأعراب�سواد�الكوفـة��يرونهم�-نظرهم�زاوية�–والذين�كانوا�هم�من�األرياف،
وأعـابوا��،�ية�الذين�خطأهم�البصـريون�لحطمتميم�وأسد�وأعراب�سواد�بغداد�من�أعراب�ا

�.حين�ناظر�سيبويه�مستشهدا�بلغتهم،�الكسائي�بهم
واسـتهجنوها��رفضوها�إنما�هناك�لغات�،�وهذا�ال�يجعلهم�متفتحين�على�أي�لغة�كانت

يعني�أنهم�ال�يترخصون�كل�الترخص�في�قبول�اللهجات�واللغات�إال�أنهم�وثقـوا�بهـا����ما
والتي�يرونهـا�مـن�المصـادر�����ا�تمثلت�لهم�في�القراءات�السبعنهوخاصة�أ،�فأبوا�إغفالها
��.المهمة�جدا

نحن�نأخذ�اللغة�عن�حرشـة�الضـباب�وأكلـة����":�ولكن�البصرة�اتهمتهم�فاخرة�بقولها
أي�عـرب��(تأخذونها�عن�أكلة�الشواريز�وباعة�الكواميخ��،�أنتم)أي�البدو�الخلص(اليرابيع�

��.2)"المدن
دون�ترخص�،�كان�الثقة�في�فصاحة�تلك�القبائلكوفيين�عماد�ال�-نا�سابقاكما�قل–لكن�

بل�بنوا�خالفاتهم�مع�البصرة�على�أساس�ما�سمعوه�بحق�عنـد�رحـيلهم���،�وال�تشدد،�سلبي

                                                 
��.331-�329مهدي�المخزومي،�مدرسة�الكوفة،�ص��-1
 .202االقتراح،�ص�السيوطي،��-2
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ليدرس�على�الخليل�بن�،�قد�جاء�إلى�البصرة،�هو�الكسائي�فها،�لمشافهة�عرب�تلك�القبائل
وكـذا��،�وتهامـة�،�والحجاز،�فنصحه�الخليل�أن�يذهب�ويدرس�اللغة�بين�قبائل�نجد،�أحمد

كما�سمع�من�أعراب�موثوقين�من�مثل،�مدته�الفراء�الذي�أخذ�علمه�عن�الكسائي�وهو�ع�:
وكـان�الفـراء���،�وأخذ�عن�يونس�وأبي�زياد�الكالبي،�وغيرهما...أبي�مروان،�أبي�الجراح
��.1وخالف�الكسائي�في�كثير�من�مذاهبه،�ورعا�متدينا

والمحدث�كأساس�بنوا�،�عر�العربي�الجاهلي�واإلسالمياستشهدوا�بالش�:الشعر�العربي�-1
جوزوا�إضافة�النيف�:أنهمومن�بين�مسائل�خالفهم�مع�البصريين��أصولهم،عليه�كثيرا�من�

�:�2الرجزمن�بحر��محتجين�بقول�الشاعر�العشرة،إلى�
��تهجمن�ح�رةشْه������������������بنت�ثماني�عوتقْائه�وشنَمن�ع�فَلِّكُ

وفيين�عناية�فائقة�بالشواهد�والنوادر�ن�فقد�كثـر�عنـدهم�الحفظـة�لهـذه�����وكان�للك
�الذي�حفظ�ألف�شاهد�فـي�النحـو��،�صاحب�الكسائي،�كعلي�بن�المبارك�األحمر�،�الشواهد

فقـد�كانـت���،�تتفق�مع�منهجهم�اللغوي�في�التتبع�اللغوي�،�وهاته�العناية�بالشواهد�الكثيرة
ودليل�ذلك�ما�نقلـه��،�تى�فاقوا�البصريين�في�علمهحصيلة�الكوفيين�الشعرية�أوفر�وأوسع�ح

ثم�دفنهـا��،�)الكراريس(أمر�النعمان�فنسخت�له�أشعار�العرب�في�الطنوج�:�قال،�ابن�جني
فلما�كان�المختار�بن�أبي�عبيد�الثقفي�قيل�له�إن�تحت�القصـر�كنـزا���،�في�قصره�األبيض

��.3ار�من�أهل�البصرةفمن�ثم�أهل�الكوفة�أعلم�باألشع،�فاحتفره�فأخرج�تلك�األشعار
ويحتجـون��،�و�الكوفي�فكان�الكوفيون�يجيزونهـا�وهي�من�أهم�مصادر�النح�:القراءات-2
أنهـم�لـم����رغم�بعكس�البصريين�الذين�جعلوا�كثيرا�منها�شاذة�تحفظ�وال�يقاس�عليها،�بها

�.4يجدوا�سبيال�لردها
وأكثرهم��نزلهموموهذا�االهتمام�بالقراءات�راجع�إلى�أن�الكوفة�كانت�مهبط�الصحابة�

وظهر�بها�أئمة�القراء��القراءات،وصارت�بهم�الكوفة�موطن�،�عرب�ال�يشك�في�فصاحتهم
��.عاصم�وحمزة�وعلي:�في�العراق

                                                 
��.2/351طي،�المزهر،�السيو�:ينظر�-1
�-�القاهرة�السالم�محمد�هارون،�مطبعة�المدنيعبد�:�،�خزانة�األدب�ولب�لباب�العرب،�تح)عبد�القادر�عمر(البغدادي��-2

��.2/34وفي�معاني�القرآن�هو�للعكْلي�أبي�ثروان،.�6/430م،�ج1997-هـ�4�،1418مصر،�ط
��.123السيوطي،�االقتراح،�ص��-3
��.344-�333،�مدرسة�الكوفة،�ص�مهدي�المخزومي:�ينظر�-4
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والذين�عرفوا�بطول�الباع�فـي��:�صحابة�النبي�الذين�نزلوا�الكوفة:�ومرجعهم�جميعا
فهما�مصـدر���د؛اهللا�بن�مسعو�طالب،�وعبدعلي�بن�أبي�:طليعتهموفي�،�الفصاحة�والبالغة

��.العراقالقراءة�في�
وهو�عربـي�مسـلم����القراءة،كما�أن�مؤسس�المدرسة�وإمامها�الكسائي�هو�من�أئمة�

وما�كان�من�القـرآن�فهـو���،�اعتمد�النقل�والرواية�وروى�القراءات�متصلة�السند،�محض
كما�أن�كتاب�الفراء��مرجع،أجدر�بالتفصيل�وأولى�بالقبول�من�الحجج�األخرى�فهو�أصدق�

��.فاللهجات�على�اختالفها�حجة،�اهد�ناطق�بعنايته�باالستعماالت�القرآنية�التي�زخر�بهاش
��.1ولم�يولوا�باال�لألحاديث�كما�البصريين

��:منهاإلى�النّقل�مما�ميزهم�عن�البصريين�بأمور�عدة��الكوفيين�اتجهت�عناية�كما
)�القياسـية�(ة�بين�مدرستي�البصـر�ما�أدى�إلى�الخالف�النحوي��االتساع�في�الرواية�-1
حيث�اتسع�الكوفيون�في�السماع�بقصد�أال�يهـدروا�نصـا�اعتبـروه����)�السماعية(الكوفة�و

حتـى�أن���،�وال�يعني�هذا�أن�البصرة�ال�تأخذ�بالسماع�والكوفة�ال�تأخذ�بالقيـاس��2فصيحا
�:�الكسائي�هو�من�قال

��.3عفَتَنْي�أمرٍ�لِّه�في�كُبِبع��������������وتَّي�اسقي�حوالنّ�ماإنّ
ال�لقياس�هما�أصالن�من�أصول�اللغة�واسماع�وال�ألن�تلك،لكن�السمة�البارزة�هي�و

�.تركهيجوز�ألي�من�المدرستين�
عليه�فأهم�ما�يميز�منهج�الكوفة�اتساعها�في�رواية�األشعار�وعبارات�اللغة�عن�جميـع��و 

�مـع��وكان�ذلك�بدءا�لخالف�واسع�بين�المدرسـتين،�فالكوفـة���العرب�بدوييهم�وحضرييهم
تبني�عليه�لتجعله�ظاهرة�عامة�و-اهد�اليتيمالش�–توسعها�في�الرواية�اعتمدت�المثال�الواحد�

في�حين�ال�شاذ�،�4برتها�البصرة�شواذا�من�القاعدةحين�اعت�في�صالحة،القاعدة�التي�تراها�

                                                 
��.348-�345،�ص�المرجع�السابق�مهدي�المخزومي،:�ينظر�-1
��.16،15ومجدي�محمد�حسين،�القاعدة�اللغوية�والقراءات�المخالفة،�ص�.39تمام�حسان،�األصول،�ص�:�ينظر�-2
��.131خديجة�الحديثي،�المدارس�النحوية،�ص��-3
��.55،54،�ص�1975بيروت،��-نهضة�العربيةلعبده�الراجحي،�دروس�في�كتب�النحو،�دار�ا�-4
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�كونها�احترمت�الـنص�قـراءة�أو�شـعرا�أمـثال����،�فكل�المأثور�يقاس�عليه�الكوفيين،عند�
�.1ر�المروي�وإن�شذفتمسكت�بالناد

�:2استقالل�النحو�الكوفي�بمصطلحات�مخالفة�لمصطلحات�النحو�البصري�-2
قد�ساد�بعضـها�النحـو���و،بمصطلحات�مغايرة�لما�جاء�به�البصريون�الكوفيون�زميت

��.3وعطف�النسق�كالنعت�العربي،
�:العقليةالبعد�عن�التأويل�والتقدير�واألحكام��-3

�من�اعتداد�بالعقـل�،�إلى�األخذ�بأساليب�أصحاب�الكالم�القد�كان�الكوفيون�أقل�اندفاع
در�اللغوية�من�نصوص�شـعرية��؛�حيث�كانوا�أكثر�انتفاعا�بالمصاوعناية�باألصول�العامة

يالت�البعيـدة��وابتعدوا�عن�التـأو�،�تفسير�الظواهر�تفسيرا�عقليا�وبذلك�جنحوا�عن،�ونثرية
خالف�القاعدة�والقاعدة�نفسها�أو�إدراج��فلم�يحاولوا�التوفيق�بين�ما�،�التي�تخالف�الظواهر

وقد�:�4نصوص�تحت�القاعدة�بواسطة�تأويل�أي�بطريقة�تقريرية�بعيدة�عن�التعليل�الفلسفي
:�جاء�في�المزهر�للسيوطي�مناظرة�الكسائي�في�مجلس�يونس�حيـث�سـئل�عـن�قـولهم����

�.5هكذا�خلقت�أي:�ألضربن�أيهم؟�فقال:�لما�يقال�،�ألضربن�أيهم�يقوم
مة�الغالبة�على�الكوفيين�أنهم�درسوا�المادة�اللغوية�على�أساس�وصفي�ن�فقد�كانت�السإذ
�.6"هو�أساس�الدرس�النحوي�الوصفي،والذيهي�جوهر�المنهج�)�هكذا�خلقت("و

يتميز�باالهتمام�بواقع�الظاهرة��اللغوي�الذيإذا�فقد�قام�منهجهم�الوصفي�هذا�على�التتبع�
الحـي�واالهتمـام�باالسـتعماالت�����والنطق�المنطوق،عها�من�خالل�واق�ووصفها�اللغوية،

ومـن�أهـم���،�7آتية�من�واقع�النصوص�اللغويـة��القواعد،�فهياللغوية�حتى�التي�تعارض�
�:�مظاهر�الوصف�في�النحو�العربي

                                                 
�النحو�،عكبريال�:ينظر�-1 �في �خالفية �مسائل �ص �العرب�،28، �عند �اللغوية �الدراسات �ياسين، �آل �حسين �ومحمد

��.394،�395ص
��.40،41تمام�حسان،�األصول،�ص��-2
��.55عبده�الراجحي،�دروس�في�كتب�النحو،�ص��-3
��.350،351مي،�مدرسة�الكوفة،�ص�مهدي�المخزو،�و54:�نفسه،�صالمرجع��:ينظر�-4
��.2/320السيوطي،�المزهر،�:ينظر�-5
��.54،�ص�عبده�الراجحي،�دروس�في�كتب�النحو�-6
�ينظر�-7 �دراسة�: �من�خالل�كتب�معاني�القرآن، �النحوية �القاعدة �المعنى�في�توجيه �دور �الكيالني، �أمين إيمان�محمد

��.19،20م،�ص�1�،2006عمان،�ط�-تحليلية�وصفية،�دار�وائل�للنشر
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�.هذادليل�على��والرحلة�أكبركان�جمع�اللغة�باالتصال�المباشر�مع�االستعمال�اللغوي؛� -1
اللغوي�ما�جعلهم�ال�يغفلون�اللهجات�كونها�عناصـر�فـي����هم�تحروا�االستعمالنكما�أ� -2

�.1اللغة�الموحدة
��.م�بعدسحلم�تُ�حويتين�مفتوحةًبين�المدرستين�النّ�وتبقى�الخالفات�-

�:�أولوية�السماع�وأثره�في�التفكير�النّحوي�العربي:�المبحث�الثالث
��:�توطئة

؛كونـه��بادئ�المهمة�في�جمع�اللغةالمإذا�مما�تعرضنا�له�سابقا�تأكد�لنا�أن�السماع�من�
�أو�الروايـة�،�)Informant(أو�المصدر�البشري،�عن�األخذ�المباشر�من�أبناء�اللغةعبارة�

وأخـذ�المـادة���،�إذا�عبارة�عن�المشافهة�المباشرة�فالسماع،�وتسجيل�الكالم�الحي�المنطوق
��.اللغوية�عن�الناطقين�بها�دون�واسطة

من�بوادي�:�فأجاب�من�أين�أخذت�علمك؟:�حمدويروى�أن�الكسائي�سأل�الخليل�بن�أ
فقال�عنه�يـاقوت��،�ه�األعرابوالكسائي�نفسه�رحل�إلى�البادية�وشاف،�الحجاز�ونجد�وتهامة

حتى�حصل�من�ذلك�ما�ذكر�أنـه�أفنـى���،�إلى�الحجاز�فأقام�مدة�في�الباديةخرج�":�الحموي
��.2"عليه�خمس�عشرة�قنينة�من�الحبر�غير�ما�حفظه

علماء�ومناظراتهم�بما�يجري�فيها�من�حـوار�لغـوي�مـن�مصـادر�����مجالس�ال�عدوتُ
فـالمطّلع���.3ومن�أدلة�النحو�المهمة�فكانت�مجاال�للحوار�الذي�يفيد�في�االحتجـاج�،�السماع

على�شواهد�ومتون�كتب�متقدمي�نحاتنا�األجالء�والتي�كانت�محط�عنايتهم�وعونا�لهم�فـي��
إلى�متابعة��عمدوايجدهم�قد�وتحليلها،�النحوية�تحكيم�القواعد�وتفسير�الملفوظات�والتراكيب�

ومنه�دراسة�الملفوظات�باعتبارها�اسـتعماالت�فعليـة����االستعمال�اللغوي�للمتكلم�العربي؛
وبما�أن�التداولية�هي�دراسة�اللغة�أثناء�االسـتعمال��،�العربي�في�مختلف�صورها�.4للمتكلم

هذا�األخير�الذي�يمثّل�انطباعا�.ماعالسفإن�النحو�العربي�قد�قدم�لنا�معطى�تداوليا�أال�وهو�

                                                 
�الحديث�عبده�:ينظر�-1 �والدرس �العربي �النحو �الراجحي، �العربية: �النهضة �دار �المنهج، �في �دبيروت-�بحث �ط.،

��.56-54م،�ص�1986-�هـ�1406
��.569،�صمحمود�سليمان�ياقوت،�أصول�النحو�العربي:�ينظر�-2
��.574،�صسليمان�ياقوت،�أصول�النحو�العربي:�ينظر�-3

4
-Dominique Mainguoneau,Les termes clés de l’analyse du discour,Editions du Seuil 

collection mémo,février,paris ,1996 ,p11. 
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حتى�أنها�تكاد�تكون�،�الجوانب�كلّها�حاضرة�في�عمل�النّحاة�المنطوق،�وهذهلحركة�السياق�
��.المسموعةجزءا�من�تناولهم�للنصوص�العربية�

��:�فكرة�السياق�وأثرها�في�التفكير�النحوي�العربي؛�ونستدّل�عليه�بقرائن�عدة:�أوال
والتسييق�هو�ربط�الملفوظات�بسياقها�النصـي�واللسـاني���:�)ن�المقاليةالقرائ(التسييق�-أ

ولهذا�يصرح�فيرث�بأن�المعنى�ال�ينكشف�إال�من�خالل�تسييق�الوحـدة��.�السابق�والالحق
�)لكل�كلمة�مع�صـاحبتها�مقـام��:(فكما�يقول�تمام،�أي�وضعها�في�سياقات�مختلفة�اللغوية؛

وام�تحليال�للسياقات�والمواقف�التي�تـرد�فيهـا���وعليه�فإن�دراسة�المعاني�تتطلب�على�الد
وهو�مفهوم�مقتبس�من�اللسانيات�االجتماعيـة�واسـتثمرته���.�حتى�ما�كان�منها�غير�لغوي

يحصـر��"�:1ويرى�هايمس�أن�السياق�يضطلع�بدور�مزدوج�إذ�.ووظفته�شأنه�شأن�السياق
��.2"ويدعم�التأويل�المقصود...مجال�التأويالت�الممكنة�

وعند�العـرب�خاصـة�أن���،�مة�لها�خارج�استعماالتها�اللغوية�وسياقاتهافالكلمة�ال�قي
وهذا�األخير�هـو�الـذي�يقبـل�أن����،�الكالم�القابل�للفهم�والتأويل�هو�الكالم�القابل�لإلعراب

إذ�كثيرا�ما�يكون�المتلقي�المعرب�إزاء�كالم�يتضمن�قرائن�سواء�كانت�،�يوضع�في�سياقه
��.3تجعل�فهمه�أمرا�مستعصيا�دون�اإلحاطة�بسياقهضمائر�أو�ظروفا�أو�أسماء�إشارة�

��:�حروف�المعاني�؛تناوب�الحروف�في�الداللة�-1

�حيث�نجد�أن�نحاتنا�قد�اهتموا�بهذه�األدوات�وعقدوا�لها�أبوابا�خاصـة�فـي�كتـبهم���
لما�كانت�مقاصد�كالم�العرب�علـى�اخـتالف���":�ونظرا�لألهمية�التي�تكتسيها�قال�المرادي

��ومعرفـة�جملتهـا��،�صرفت�الهمم�إلى�تحصيلها،�على�معاني�حروفه�فه�مبنيا�أكثرهاصنو
�������������وأبـت�اإلذعـان���،�فعـزت�علـى�األذهـان�معانيهـا����،�وقد�كثر�دورها�وبعـد�غورهـا��

��.4"إال�لمن�يعانيها

                                                 
�1إربد،�ط�-مقبول،�األسس�االبستيمولوجية�والتداولية�للنظر�النحوي�عند�سيبويه،�عالم�الكتب�الحديث�إدريس�:ينظر�-1

��.311-308م،�ص�2006
2
- Gillian Brown, George Yule,Discourse analysis, Cambridge University Press, New York –

Sydney ,1983,P37��
�التداولي�عند�سيبويه،�مجلة�عالم�الفكر،�ع:�ينظر�-3 -�345م،�ص�2004،�يوليو�33:�،�مج1:�إدريس�مقبول،�البعد

348.��
،�دار�الكتب�نديم�فاضلمحمد�المرادي�الحسن�بن�القاسم،�الجنى�الداني�في�حروف�المعاني،�تحقيق�فخر�الدين�قباوة�و�-4

��.19م،�ص1992-�هـ�1�،1413لبنان،�ط-�العلمية،�بيروت
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فهذا�النص�يبين�أن�حروف�المعاني�هي�ما�يثري�العربية�بأساليب�تتعدد�وتتجدد�تبعا�
��.ياقوالس�ه،وقصدب�في�ذلك�إرادة�المخاط�مكَوالح،�لمقامات�تواصلية�متباينة

�النحاة �من �الكثيرين �القضية �شغلت�هذه �وقد �الكوفيين�، �بين �كبير �جدل فكانت�مثار
��والبصريين؛ �بين �تقع �قد �المناوبة �أن ��وذهبوا�الحروف،فرأى�الفريق�األول �"أو"إلى�أن

�تكون�بمعنى�الواو �في��وبمعنى�بل؛، �كثيرا �جاء كتاب�اهللا�تعالى�وفي�كالم�ألن�ذلك�قد
رَۡ�ۡ$َ#ٰ!ُ�﴿:تعالى�كقوله�العرب

َ
ۡ'ٍ&��َوأ

َ
(� ِ)َ*ْ,�ِ� ۡو�01َِ2ُ/ونَ��إَِ-ٰ

َ
فقيل�في�التفسير�إنها�بمعنى�،�1﴾3أ

��.أي�ويزيدون�وقيل�إنها�بمعنى�الواو؛،�بل
��:�2من�الطويل�وفي�قول�الشاعر

بتْد�ثل�قَمالشَّ�نِرسِم�في�رنَوق�الضى��������حوصورتها�أو�أنت�َأ�نِفي�العيلَمح��
ۡوَ;ُ:�ٗر��8َو45ُِ6�7َۡ�﴿:وقال�تعالى،�"بل"أراد�

َ
�.وكفورا:�أي،�Aۡ�ِB�﴾3ُ@ۡ?�َءا=ًِ�,�أ

ـ��وأما�البصريون�فذهبوا�إلى�أنها�ال�تكون�بمعنى�الواو�وال�بمعنـى�� كينبـل؛�متمس�
��.ما�جعلهم�يحملون�األسلوب�العربي�ما�ال�يحتمل�.4باألصل
يهملـوا�بعـض�السـياقات�التـي�خالفـت�������لـم�-نرىكما�–خالف�الكوفيين�الذين�ب

نعـده�اسـتثمارا�للبعـد�����النحوية،�فيمـا�األصل؛حيث�خرقت�االستعماالت�السياقية�القاعدة�
��.التداولي�االجتماعي�في�تحكيم�قواعدهم�النحوية

�َ�ـ�D�َۡـ,َل��﴿:تعالىبقوله��؛�احتجاجا)مع(تكون�بمعنى��)إلى(وفي�خصائص�ابن�جني�
�ِۖ FَG,رِٓي�إَِ-�ٱ��

َ
إن�في�تكون�بمعنى�على�والحجة�في�ذلـك�قولـه����اهللا،�ويقولونأي�مع��5﴾أ

LُMُ�Nِ�?ۡOُ�APَِ$ّQَوِع�ٱIۡ�JـHِ�﴿:تعالى
ُ
Rَتكون�الباء�بمعنى�عن�وعلى��عليها�ويقولونأي�،�6﴾َو

��.7وحجتهم�قولهم�رميت�بالقوس�أي�عنها�وعليها

                                                 
��.147/الصافات�-1
��.11/65البغدادي،�خزانة�األدب�ولب�لباب�لسان�العرب،�ج:�البيت�لذي�الرمة�عند�-2
��.24/اإلنسان�-3
�ئعوالكوفيين،�دار�الطال�،�اإلنصاف�في�مسائل�الخالف�بين�النحويين�البصريين)هـ577ت�(األنباري��ابن:�ينظر�-4

��).67:�م(.�2/46،47م،��2009ط،.د�القاهرة،-مصر
��.52/آل�عمران�-5
��.71/طه�-6
��.2/307م،��1952ط،.د�،القاهرةمحمد�علي�النجار،�دار�الكتب�المصرية،�:�بن�جني،�الخصائص،�تحا�-7
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��الخـاص�يرى�النحاة�المحدثون�أن�للّغـة�منطقهـا����:والسياقالفعل�بين�الصيغة�زمن��-2
فربط�الصيغ�بزمـان�معـين�يـدفع�����ومنه�المفروضة،ومن�الخطأ�توقع�مطابقتها�للقواعد�

لذا�فهم�ينظرون�إلى�الزمن�النحـوي��،�كلف�في�فهم�أساليبهابدارس�اللغة�إلى�الكثير�من�التَّ
�المخزومي؛�الـذي�:�ومن�بين�هؤالء�،ال�الصيغة�الصرفية�للفعلالسياق،على�كونه�مدلول�

وما�تحمله�بين�ثناياها�من�سـياقات�نحويـة����بالجملة،اهتم�بالزمن�النحوي�في�إطار�عنايته�
��.1متعددة

الماضـي���داللـة��-مسموعةمن�شواهد�-ى�فيه�أثر�السياق�بوضوحومن�بين�ما�يتجلّ
ةُ��وMََ,َٓءۡت��﴿:على�االستقبال�في�قوله�تعالىَUۡ�ٰ�َِ[�َ�,�ُ;Aـَ\�Aۡ�ِـُ!�َ]Zِـُ/��VWِ��XِYَّۡ��ٱ�َۡ�ۡ�تِ��َ َ̂_﴾2�

ه�نبه�علـى��ولكنَّ،،فكل�نفسٍ�ذائقةُ�الموتالموتفمعلوم�أن�مجيء�السكرة�ال�يكون�إال�عند�"
را�عنه�بلفظ�الماضياقتراب�ذلك�م3"عب.��

ومن�الماضي�الذي�يتعالىر�عن�االستقبال�قوله�عب:﴿���ٰ َ̀
َ
(�aۡ

َ
fَۡg�hََi�ِـb��ِcdۡeَٓأ b�ُۚٱ�� �هُ$ُ�﴾4��"

إن�المشركين�كانوا�يستعجلون�ما�وعدوا�من��االستقبال،�حيثعلى��دال،�فالفعل�فيها�ماض
أتى�أمر�اهللا(لهم��فقيل�بالوعد،وتكذيبا��قيام�الساعة�أو�نزول�العذاب�بهم�يوم�بدر�استهزاء�(

��.5"الذي�هو�بمنزلة�اآلتي�الواقع�وإن�كان�منتظرا�لقرب�وقوعه
0َ(ٍ�﴿:تعالى�ولهوعلى�هاته�الشّاكلة�قَۡD��ِ�ّ��ِّ2

َ
k�ََو��\ۡeَlَ��ۡ�lَ�,@َٰ#َPۡـ�َ,mََiِۦ!ِ$��َرoَِّ@,�َورُُِaۡ

َ
�أ

,pٗ,fَqِ2ٗ/ا�/ِrَ�,@َٰ#َۡ� �Lsََاٗ�,�وLَsَ��8ٗOۡtGu��ُ)Pَvِٰwََن�xََو�,yَِaۡ
َ
ـا��LََiاDَۡ\�َوoَ,َل�أ ًzۡ{ُ,yَِaۡ

َ
قال��6﴾�|أ

مخشريالز�:"وما�يذوقون�فيها�من�الوبـال�ويلقـون�مـن�����راد�حساب�اآلخرة�وعذابهاالم
��.7..."يء�به�على�لفظ�الماضي�وج�الخسر،

                                                 
��.97،98،�ص2009األردن،�-رياض�يونس�السواد،�مهدي�المخزومي�وجهوده�النحوية،�دار�الراية،�عمان:�ينظر�-1
��.19/ق�-2
عادل�أحمد�عبد�الموجود�:�الكشاف�عن�حقائق�غوامض�التنزيل�وعيون�األقاويل�في�وجوه�التأويل،�تح:�الزمخشري�-3

��.5/598م،1998-هـ1�،1418السعودية،�ط-�وعلي�محمد�معوض�وفتحي�أحمد�حجازي،�مكتبة�العبيكات،�الرياض
��.1/النحل�-4
��.3/422الزمخشري،�الكشاف،�-5
��.9-�8/الطالق�-6
��.6/151،150الزمخشري،�الكشاف،�-7
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,�َ{Aَmۡeَـ,��َـَ[�َ{mٗeۡـ,﴿:�ومن�هذا�القبيل�أيضا�قوله�تعالى Aٗ~ِPـ,��إGِـ� t��﴾1�،فقـد�قـال���
اآلية�نزلت�عام�الحديبية�أي�قبـل���ولكن�ة،مكَّ�فتح�هو�"الزمخشري�في�تفسيرها�بأن�الفتح

جيء�به�على�لفظ�الماضي�على�عـادة�رب��فـ،�للرسول�والمسلمين�بالفتح�دةًع،�الفتحعام�
���������ذلـك���الموجـودة،�وفـي��قها�وتيقنها�بمنزلة�الكائنة�ألنها�في�تحق:؛العزة�سبحانه�في�أخباره�

��.2"من�الفخامة�والداللة�على�علو�شأن�المخبر�ما�ال�يخفى
أن�الفعل�الماضي�قد�،�داخل�السياقوكما�هو�واضح�في�االستعماالت�اللّغوية�لألفعال�

وهذه�القضية�كانت�محّل�خـالف�بـين���،�يرد�في�سياق�معين�داال�على�الحال�أو�االستقبال
فحدثنا�ابن�األنباري�أن�الكوفيين�ذهبوا�إلى�جـواز�وقـوع�الفعـل����،�البصريين�والكوفيين

��:ومن�أدلتهم�على�ذلك�قوله�تعالى،�الماضي�حاال
وMَۡ,ُٓءوُ�?ۡ��﴿
َ
وتقديره�،�وهو�في�موضع�حال،�فعل�ماض)�حصرت(فـ�Qُ�﴾3ـُ/ورyُُ?ۡ��ۡت�qَِ�َ��أ

وهي�قراءة�الحسن�البصري�ويعقوب�الحضـرمي�والمفضـل�عـن����،�)حصرة�صدورهم(
��.عاصم

:4الشاعر�وأيضا�قول �
تَنّي�لَِإوعري�ِلونكْذرةٌ�اكفَتَكما�انْ���������*هزض�العفُصور�لَلَّبطْالقَ�هر  

وإذ�جـاز�أن�يقـام����.وهو�في�موضع�الحال؛�ما�دّل�على�جـوازه�،�اضفبلّله�فعل�م
�.5الماضي�مقام�المستقبل�جاز�أن�يقام�مقام�الحال

                                                 
��.1/الفتح-1
��.�5/534،زمخشري،�الكشافال�-2
��.90/النساء�-3
تنزل�بي�:�وتعروني�.1/213ومن�شواهد�الرضي�في�باب�الحال،.�3/254وهو�البن�ذؤيب�الهذلي�في�الخزانة،�ج�-4

�:البيت�من�البحر�الطويل�ألبي�صخر�الهذلي�في*.طرالم:�ارتعش،�والقطر:�خطر�بالبال،�انتفض:�الذكرى.�وتعرض�لي
��.ة�وهزة�ورعدةضفْنُ�:ويروى�بعدة�روايات�،1/219اإلنصاف�البن�األنباري

.�1�/219،220النحويين�البصريين�والكوفيين،،�اإلنصاف�في�مسائل�الخالف�بين�)هـ577ت�(األنباري��ابن:�ينظر�-5
-،�ديوان�المطبوعات�الجزائرية،�بن�عكنوناللغة�العربية�قرائنه�وجهاتهوعبد�الجبار�توامة،�زمن�الفعل�في��).32:�م(

��.13-8ص�ص�،م1994،ط.،�دالجزائر
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وايه��–الكوفيين��قوَل�ختارماعوهو�قول�يقومالـك�من�المتأخّرين�كابن��جماعة�-الس�
حـر��والسـيما�فـي�الب��،�الكوفيين�وأيـدهم��بالذي�دافع�كثيرا�عن�مذه�حيان،وأبي��وابنه،

��.1..."ا�في�لسان�العربر�وقوع�الماضي�حالًقد�كثُ�":�المحيط�وقال
�إني�ألطوف�غداة�يوم�بمكـة�":أنه�قال،�ومما�جاء�في�مجلس�اليزيدي�مع�يس�الزيات

�إلىفرأيك�في�المسير�،�أنا�منتظرك�عند�المقام،�يا�أبا�محمد:�فقال�لي،�إذ�لقيني�يس�الزيات
يا�أبا�محمد�ما�نمت�البارحة�لشيء�اخـتلج��،�لي�فقال،�فصرت�إليه.إذا�فرغت�من�الطواف

وما�ذاك؟�:�قلت.�كنت�أود�إال�أن�أصبح�أللقاك�النوم،�ومافي�صدري�منعني�الفكر�فيه�من�
أريد�أن�أفعل�كذا�وكذا�لشيء�قد�فعلـه؟��:�يجوز�في�كالم�العرب�أن�يقول�الرجل:�قال�لي
فما�تقول�في�قـول�اهللا��:�قال�.غير�جائز�إال�على�ضرب�من�الحكاية�أفسره�لك�ذلك:�فقلت

���﴿:�عز�وجل yۡ$ََ@,�إِن�
َ
�ِض�و�HَdَMََأ

َ
Rۡٱ�Nِ�hَsََن��ۡsَِۡi��ٗdZَrِ,﴾2.ن��﴿:�إلى�أن�بلغ�قولـه�

َ
0ـُ/�أُِGَو

�َ�2ِ �ٱ�� َ�َ� ���ُ����ْ �ا:ُِd�ۡeُ��ِض��ٱۡ
َ
Rۡٱ�Nِ��ٗ) ��ِ�

َ
محمدا�فخاطب�بها�،�﴾�ٱۡ'ـَ�ٰرِ�َِ���َوdَۡ�َ$َُ@?ُ��َوdَۡ�َ$َُ@ۡ?�أ
من�الحكاية�التي�ذكرتها�لك؛�ألنـه���هذا:�قلت.�صلى�اهللا�عليه�وسلم�وقد�فعل�ذلك�من�قبل

وكان�من�حكمتنا�يومئذ�أن�نمـن�علـى���:�كأن�تقدير�الكالم،�﴾�ِ�َ��ٱ�ُۡ�ۡ:fِِ/�2َ�إ�Gُِ!ۥ�َ�َن�﴿قال
عليه�وسلم،�كما�قال�في�قصـة��فحكى�ذلك�لمحمد�صلى�اهللا��الذين�استضعفوا�في�األرض،

�َو0َۡ�َم�َ�ُ��ُت��Zَۡ$sَ!ِ��وََ�َ�ٰ?ٌ�﴿:ىيحي وكـان�مـن���:�ألن�تقدير�الكالم�؛dَPۡ�ُ��ّٗZqَ,�﴾3ُ���َو0َۡ�م2�ََۡ�َم�ُوِ�َ
حكمنا�سالم�عليه�يوم�ولد�ويوم�يموت�ويوم�يبعث�حيا،�فحكى�ذلك�لمحمد�على�اهللا�عليـه��

��.4"...جزاك�اهللا�خيرا�يا�أبا�محمد:�فقال�لي.وسلم
ما�يل:د�لِّ�تنا�األجالء�لم�يفتهم�االلتفات�إلى�دور�االستعماِلنحا�على�أنما�ذهبوا��في�ج

باتباع�القـرائن��)�حقيقية(�عندهم�أن�صيغة�الفعل�تنصرف�إلى�أزمنة�متعددة�إليه،�فواضح
��.5الواردة�في�السياق

                                                 
،�ص�1�،2006ط��،�إربد،محمد�علي�الوليدي،�الخالف�النحوي�في�المنصوبات،�عالم�الكتب�الحديثمنصور�:�ينظر�-1

132.��
��.4/القصص�-2
��.15/مريم�-3
لهجري،�دار�الكتب�نشأتها�وتطورها�حتى�نهاية�القرن�الثالث�ا:�نحوية�والصرفيةظرات�الرشيد�الصفار،�المناأسامة��-4

��.7/493البحر�المحيط،:�نقال�عن�.112�،113،�ص1لبنان،�ط-�العلمية،�بيروت
��.186،187،�ص��م1�،2012الجزائر،�ط��-مسعود�بودوخة،�السياق�والداللة،�بيت�الحكمة،�العلمة�:ينظر�-5
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الذي�يستعملونه�عنـدما���عبيرالتّ"فـ�؛)العقود�والمعاهدات(ومما�أشبه�ذلك�صيغ�البيع�
بل�العكس�هو�المقصود�من��ال�يفيد�أنها�وقعت�في�الماضي،)�إن�صيغتها�ماضية:�(يقولون

كالمهم�وهو�الصحيح،�أي�يشترط�أن�تقع�في�الحال�مع�استعمال�صيغة�الماضي�الذي�يفيد�
�:من�قبيل(صيغة�ألفاظ�العقود�:�"�ما�دفع�بالشريف�الجرجاني�إلى�النّص�على�أن�؛1"الحال

فإن�العلم��إنشائية�إذا�لم�يتم�وقوع�فعلها�في�الماضي،...)�وزوجت�وطلّقت�بعت�واشتريت،
��.2"�بعدم�وقوع�فعلها�في�الماضي�داللة�على�كونها�لإلنشاء

ال�شك�في�اللغة�أنها�أخبار،وفي��بعت�واشتريت�وطلّقت�وأعتقت،:�وصيغ�العقود�نحو
وقـد���جـاده،�إنما�النزاع�فيها�إذا�قصد�بها�حدوث�الحكم�وإي�الشّرع�تستعمل�أخبارا�أيضا،

ألنّها�ال�تدّل�على�الحكم�بنسبة��والصحيح�أنها�إنشاء�لصدق�حد�اإلنشاء�عليها،.�اختلف�فيها
،�فإن�بعت�ال�يدّل�على�بيع�آخر�غير�البيع�الذي�يقع�بـه،�وال��)إنشاءها�في�الواقع(خارجية�

األفعال�وهاته��.3يوجد�فيه�احتمال�الصدق�والكذب�إذ�لو�حكم�عليه�بأحدهما�كان�خطأ�قطعا
.�ال�تصح�إال�بألفاظ�خاصة�تواضع�عليها�أهل�اللسان�العربي�لتؤدي�هذا�الفعـل�الكالمـي��

مـع�شـرط���4.أنت�طالق�وأنـت�حـر��:�واإلنشاء�في�الطالق�بالماضي�واسم�الفاعل،�نحو
��.من�السيد�وإلى�العبد:�أي.�ءمةالمناسبة�والمال

�:�رافد�المعنى�المقاميالتركيب�-3

به�المتكلم�ليس�إال�رافدا�للمعنى�الذي�يرومه�فهـو�مـرتهن����كّل�تركيب�لغوي�يجيء
أعنـي�تطبيـق����–وهذا�:�"بالمقام�الذي�يحدد�نوعية�المقال،حتى�أن�الخطيب�القزويني�يقول

ما�يؤكد�ويثبت�أن��.5"هو�الذي�يسميه�الشيخ�عبد�القاهر�بالنظم-الكالم�على�مقتضى�الحال
بق،��بل�أصبح�مجاال�لالختيار،�وفي�االختيار�النحو�لم�يعد�مجرد�قواعد�وقوالب�جامدة�تط

سر�ومكمن�الحسن�والتفاضل،�فمرجع�الفضل�أمر�ثالث�غير�اإلعراب�ومعرفـة�القواعـد���
                                                 

 .170ية�عند�العلماء�العرب،�ص�التداول�د�صحرواي،مسعو�-1

 .المرجع�نفسه:�ينظر�-2

-�ةتأسيس�نحو�النص،�كلية�اآلداب،�منّوب:�محمد�الشاوش،�أصول�تحليل�الخطاب�في�النظرية�النحوية�العربية:�ينظر�-3
��.�2/877م،�مج2001-هـ�1�،1421تونس،�ط

��مسعود�:ينظر�-4 �العربصحراوي، �العلماء �عند �صالتداولية �القرطبيواب�.141�-169، �بن�(ن�رشد �أحمد �بن محمد
��.وما�بعدها��2/168،ط.�د�،،�بداية�المجتهد�ونهاية�المقتصد،�دار�شريفة)محمد�بن�أحمد

�إربد�-5 �الحديث، �الكتب �عالم �البراغماتية، �ضوء �في �العرب �عند �المقام �نظرية �النجار، �سعيد �ط-منال �1األردن،
��.87،�صضاحاإليالخطيب�القزويني،�:،�نقال�عن98صم،�2011-�هـ1432
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النحوية،�وإنما�هو�في�معرفة�مدلول�العبارات�ومتى�يستخدم�التركيب�المناسب�في�مقامـه��
طبيق�التي�شـملت�كـل���األخص�به،��ثم�االنطالق�من�هذه�القاعدة�المحددة�إلى�مجاالت�الت

ولذلك�فإن�البدوي�الذي�لم�يسمع�بالنحو�قطّ،��يحسن�النظم�كما�لـم�يحسـنه����؛1فنون�القول
المتقدم�في�علم�النحو،�كونه�يعرف�أن�لكل�موضع�أو�مقام��تعبيره�المناسب�فيرتب�ألفاظه�

��.فيفرق�بين�األساليب�المتنوعة�.ويصوغها�حسب�مقتضاه
أشهد�أن�محمدا�رسـول��:�"بي�حين�سمع�المؤذن�يقولأترى�األعرا:�"�يقول�الجرجاني

عن�غير�علم�أن�النصب�يخرجه�"صنع�ماذا؟�أنكر�هذا�األعرابي:�وقال�بالنصب،�فأنكر"�اهللا
عن�أن�يكون�خبرا�ويجعله�واألول�في�حكم�اسم�واحد،�وأنه�إذا�صار�واألول�في�حكم�اسم�

ى�يكون�قد�ذكر�ما�له�فائـدة؟��حتى�يكون�كالما،�وحت�واحد،�احتيج�إلى�اسم�آخر،�أو�فعل،
��.2فطلب�ما�يجعله�خبرا؟�"�صنع�ماذا؟:�"إن�كان�لم�يعلم�ذلك،�فلماذا�قال

ـ,رُِق�﴿:�ومن�ذلك�أيضا�أن�األصمعي�كان�يقرأ�قوله�تعـالى� �fُ��َوٱ�)َDِـ,ر �fْ��َوٱ� �آdُ5َ�ۡWَـi� �
,�َ@ُ�َ/ِۡ2

َ
(��hٰٗ�ََG�,Pَfَ;َ�,�َِ��ۢ1َآَءMَِۗ��ّ�َِ��ٱ ����َs� ُ ��.ZUِqَ�1ٌ01ِ﴾3?ٞ�َوٱ��

فقـال���كالم�من�هذا؟:�فسمعه�أعرابي�كان�معه�فقال�له)�واهللا�غفور�رحيم(�فقرأ�سهوا
ثـم�تنبـه���)�واهللا�غفور�رحـيم�(�أعد�فأعاد�األصمعي:�فقال�األعرابي�.كالم�اهللا:�األصمعي

�ZUِqَ�1ٌ01ِsَ?ٞ�﴿:�فقال ُ قال�كيف�عرفت؟�:�اآلن�أصبت�فقال�األصمعي:�فقال�األعرابي�﴾َوٱ��
��.4فلو�غفر�ورحم�لما�أمر�بالقطع�،أمر�بالقطعاألعرابي�عزيز�حكيم�ف

ثم�لم�ينفك�العلماء�والذين�هم�من�أهله،�من�دخول�الشبهة�فيه�عليهم،�ومن�اعتـراض��
كنت�أشدو�من�أبي�عمـرو�بـن�العـالء����:�روي�عن�األصمعي�أنّه�قال.السهو�والغلط�لهم

يا�أبا�معاذ،�ما�:�عليه�بغاية�اإلعظام،�ثم�يقوالنوخلف�األحمر،�وكانا�يأتيان�بشارا�فيسلمان�
فيخبرهما�وينشدهما،�ويسأالنه�ويكتبان�عنه�متواضعين�لـه،�حتـى�يـأتي�وقـت������أحدثت؟

ما�هذه�القصيدة�التي�أحدثتها�في�سلم�بـن�قتيبـة؟���:�وأتياه�يوما�فقاال.�الزوال،�ثم�ينصرفان
                                                 

��.98،�ص�المرجع�السابقمنال�سعيد�النّجار،��-1
المؤسسة�السعودية�بمصر،�ط�-محمود�محمد�شاكر،�دار�المدني،�جدة:�عبد�القاهر�الجرجاني،�دالئل�اإلعجاز،�تعليق�-2
��.418،419م،�ص�1992-هـ�3�،1413
��.�38/المائدة�-3
�البراغما�منال�-4 �العرب�في�ضوء �عند �المقام �نظرية �صالنجار، �نقال�عن99تية، �ا:، �ج�التفسيرلرازي، ��11الكبير،

��.229ص
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نعم،�بلغني�أن�سلم�بـن��:�قال.الغريببلغنا�أنّك�أكثرت�فيها�من�:�قالوا.هي�التي�بلغتكم:�قال
فأنشـدناها�يـا�أبـا����:�قـالوا�.قتيبة�يتباصر�بالغريب،�فأحببت�أن�أورد�عليه�ما�ال�يعـرف�

�:�1من�بحر�الخفيف�فأنشدهما.معاذ
��*كيرِبفي�التَّ�جاحذاك�النَّ�ير�������������إنجِقبل�اله�را�صاحبيبكِّ

يا�أبا�معاذ�مكان�إن�ذاك�النجاح�فـي��لو�قلت�:حتى�فرغ�منها،�فقال�له�خلف�األحمر
��-بكّرا�فالنجاح�في�التبكير-:�التبكير

�فقلت�إن�ذاك�النجاح�في�التبكيـر��إنّما�بنيتها�أعرابية�وحشية،:كان�أحسن،�فقال�بشار
وال��بكّرا�فالنجاح،�كان�هذا�من�كـالم�المولـدين،���:ولو�قلت�كما�يقول�األعراب�البدويون،

،�فمقـام��2"قال�فقام�خلف�فقبل�بين�عينيـه�.�في�معنى�القصيدة�وال�يدخل�يشبه�ذاك�الكالم،
ساوقا�ومالئما�لمقام�كالم�األعراب�البدو�يختلف�عن�مقام�كالم�المولدين،�فجاء�شعر�بشارم

وهو��-مقبول�إدريسالمتن�اللغوي�عن�سياقه�كما�يقول��ومنه�فعزُل.�كالم�العرب�األقحاح
فمرد�صعوبة�فهم�الشواهد�القرآنية�والشـعرية���هو�بمنزلة�فصله�عن�ماء�حياته،-نعم�القول

��.3راجع�ال�محالة�إلى�عزلها�عن�سياقاتها�العامة�في�القرآن�الكريم�أو�القصيدة�المنظومة
سياق�الحال�هو�جملة�العناصر�المكونة�للموقف�الكالمي�):�القرائن�الحالية(�نقل�الحال�-ب

��:والتي�منها
في،�والعوامل�والظـواهر�االجتماعيـة�ذات���شخصية�المتكلم�والسامع�وتكوينهما�الثقا

العالقة،�وأثر�النص�الكالمي�في�المشتركين،�وهكذا�يتضح�أن�من�أهم�خصـائص�سـياق���
الحال�عندهم،�هو�إبراز�الدور�االجتماعي�الذي�يقوم�به�المتكلم�وسـائر�المشـتركين�فـي����

��.4الموقف�الكالمي
هب�إلى�أنه�ال�يكفـي�نقـل���وقد�تفطّن�ابن�جني�إلى�دور�السياق�في�نقل�الرواية،�فذ

�)شعار�كما�وردت�بنصها�عن�أصـحابها�بمعنى�رواية�األقوال�الطبيعية�بما�فيها�األ(المقال�

                                                 
��.273ص�دالئل�اإلعجاز،�عند�الجرجاني،)�أبو�معاذ(وهو�لبشار�بن�برد*�:التخريج�-1
��.272،273،�صعبد�القاهر�الجرجاني،�دالئل�اإلعجاز�-2
��.�316بستمولوجية�والتداولية�للنظر�النحوي�عند�سيبويه،�صإلامقبول،�األسس��إدريس:�ينظر�-3
�ونظرية�النحو�العربي،�دار�الشروقنهاد�الموسى،�الصورة�والصيرورة،�بصائر�في�أحوال�الظاهرة�النحوية�:�ينظر�-4

��.124،125،�ص�م1�،2003األردن،�ط�-�عمان
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�–بل�يلزم�للناظر�الناقد�التفتيش�عن�أحوال�الرواة�حال�قولهم�وما�أحاط�بهم�مـن�قـرائن���
��.1"لفهم�أقوالهم،�وتسمى�هذه�العملية�الوصفية�نقل�الحال-تكتنف�الحدث�الكالمي

المرويات�تحمل�في�طيها�معلومات�تظل�تنقصها�مكمالتها�مما�يحمله�السياق�من�..."
،�كما�أن�الجمل�أو�الملفوظات�بلغة�التداوليين�فيد�في�جالء�المعنى�وصفاء�الصورةقرائن�ت

تحتاج�إلى�التمام�السياقي،�أي�أن�تكون�الجملة�أو�الملفوظ�غير�كاملة�في�حد�ذاتها،�لكنهـا��
��.2"...عندهم�في�مقابل�التمام�النحوي�ذ�سياقها�بعين�االعتبار،�والتمام�السياقيكاملة�إذا�أخ

أن�القول�الطبيعي�مجردا�عـن��"حيث�يذهب�إلى��ويسانده�في�هذا�طه�عبد�الرحمان؛
مقامه�تصير�محامله�كثيرة�وال�يتعين�واحد�منها�إال�بتعيين�المقام،�حتى�إنه�يصح�االدعـاء��

يعي�أن�تتعدد�معانيه�إلى�أن�يثبت�بالدليل�خالف�ذلك؛�وإذا�كان�بأن�األصل�في�القول�الطب
فقد�وجب�أن�تكون�صوره�الممكنة�متعددة�وأن�ال�ينحصر�تقويمهـا�ضـمن����األمر�كذلك،
��.3"قيمة�واحدة

ولشدة�ارتباط�المعنى�بالسياق�أصبحا�متالزمين،�ومن�ثم�أصبحت�نظريـة�السـياق���
اد�منها�الدكتور�تمام�حسان�أيما�إفادة�في�كتابـه��نظرية�معروفة�في�المجال�اللغوي،�وقد�أف

،�حيث�أكّد�أن�فكرة�المقام�هذه�هي�المركز�الذي�يدور�حوله�علـم��4العربية�معناها�ومبناها
الداللة�الوصفية�وكذا�التداوليات�في�الوقت�الحاضر،�وهو�األساس�الذي�يتأسس�عليه�الشق�

لعالقـات�واألحـداث�والظـروف����االجتماعي�من�وجوه�المعنى�وهو�الذي�تتمثـل�فيـه�ا��
ساعةَ�االجتماعية�التي�تسود�5المقال�أداء.��

                                                 
��.304ص��مقبول،�األسس�االبستمولوجية�والتداولية�للنظر�النحوي�عند�سيبويه�،�إدريس:�ينظر�-1
�الخصائص،�-2 �جني، �1/248ج�ابن �النحوي�عند��إدريس�:وينظر. �للنظر �والتداولية �األسس�اإلبستيمولوجية مقبول،

��.304سيبويه،�ص�
��.45طه�عبد�الرحمان،�التكوثر�العقلي�أو�اللسان�والميزان،�ص��-3
-هـ�1427عبد�اهللا�خورشيد،�أمن�اللبس�في�النحو�العربي،�دراسة�في�القرائن،�أطروحة�لنيل�شهادة�الدكتوراه،��-4

��.94ص��م،2006
ولقد�كان�.337م،�ص�1994المغرب،�-�ا،�دار�الثقافة،�الدار�البيضاءتمام�حسان،�اللغة�العربية�معناها�ومبناه�:ينظر�-5

كلمة�:�"بقوله"�ال�حكم�إال�اهللا"فاهما�لكّل�هذه�الحقائق�حين�رد�على�هتاف�الخوارج��-�كرم�اهللا�وجهه–علي�بن�أبي�طالب�
�باطل �بها �ال"حق�أريد �وعنى�أن �الهتاف�، �بالمعنى�الحرفي�لهذا �قنعوا �النص"ناس�ربما �الخوارج�"ظاهر أن� �فصدقوا ،

محاولة�إلزام�الحجة�سياسيا�بهتاف�ديني،��فالمقام�"أصحاب�قضية�تستحقّ�أن�يدافع�الناس�عنها�غافلين�أن�المقام�الحقيقي�
��.338قام،صهنا�سياسي�جيء�به�بمقال�ديني،��فكان�ينبغي�للناس�فهم�المقال�في�ضوء�الم
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وهكذا�تمتد�قرينة�السياق�على�مساحة�واسعة�من�الركائز�تبدأ�باللغة�وما�تحوي�مـن��
العـادات�والتقاليـد���:�قرائن�مقالية،�كما�تشتمل�على�المقام�االجتماعي�بمـا�يحـوي�مـن���

لتي�يعيشها�المتكلم�والمتلقي�وغيرها�من�الركـائز��واألعراف�والظّروف�الحسية�والنفسية�ا
قرينة�السياق�كُبرى�القرائن�بحق�ألن�الفرق�بين�االستدالل�بها�على�معنـى��"التي�تجعل�من

وبين�االستدالل�بالقرائن�اللفظية�النّحوية�كالبينة�واإلعراب�والربط�والرتبة�والتضام�إلخ�هو�
عتداد�بروح�النص،�وقرينة�السياق�هي�التي�يحكم�فرق�ما�بين�االعتداد�بحرفية�النّص�واال

بواسطتها�على�ما�إذا�كان�المعنى�المقصود�هو�األصلي�أو�المجازي،��وهي�التي�تدّل�عند�
�.1"غياب�القرينة�اللفظية�على�أن�المقصود�هذا�المعنى�دون�ذاك،��إذ�يكون�كالهما�محتمال

��.فيدفع�االحتمال�ويحصر�الداللة�المقصودة
هذا�الذي�انتهى�إليه�الدكتور�تمام�حسان�لم�يكن�بمنأى�عن�النّحاة�وهـم���وال�ريب�أن

���������يقعدون�القواعد�ويؤصلون�لها،�بل�كان�أصـال�مـن�أصـول�اسـتداللهم،يفزعون�إليـه�����
كما�يقرر�الدكتور�نهاد�الموسى؛حيث�يقول�هـذا��.�أو�يصدرون�عنه�كلما�دعت�الحاجة�إليه

إنّمـا�أقصـد�هنـا�إلـى�أن�����:"ياق�في�نظرية�النحو�العربياألخير�عن�معالجاته�لمنزلة�الس
أستطلع�في�تراث�الدرس�النحوي�عند�العرب،من�خالل�أعمال�النحاة،أصال�آخـر�جـديرا���
بأن�يضاف�إلى�أصول�نظرية�النحاة�العرب،فإنه�أصل�مستأنس�لديهم�باطّراد،�ومستشـعر��

صدورا�عنـه�وإن�لـم���في�تحليالتهم�على�نحو�يمثّل�استخراجه�إحياء�ألصل�من�أصولهم�
وأول�.�2"يصرحوا�به�تصريح�اللسانيات�االجتماعية�والحقول�المالبسة�لها�في�هذه�األزمنة

��:ما�نستحضره�في�استطالع�أعمال�النحاة�العرب�على�هذا�الصعيد
��������وهو�من�يقدم�المادة�اللغوية�المطروحة،منطوقة�كانت�أو�مكتوبة�:�المتكلّم�وما�يتّصل�به-1

��بوضوح�في�عملية�االختيار�حيـث�ينتقـي�مـن�اللغـة�األمثلـة�����"دة،�فتبدو�مهمتهأو�مشاه
والتنوعات�التي�هي�أعضاء�في�المناويل�اللغوية�المجردة،�ويخضع�اختياره�عادة�لمقاصده�

                                                 
-�هـ1�،1413القاهرة،�طدراسة�لغوية�وأسلوبية�للنص�القرآني،�عالم�الكتب،�:�تمام�حسان،�البيان�في�روائع�القرآن�-1

��.221�،222م،�ص1993
��.125بصائر�في�أحوال�الظاهرة�النحوية�ونظرية�النحو�العربي،�ص-نهاد�الموسى،�الصورة�والصيرورة�-2
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�ة�عند�رسم�حدودها�وتأسـيس�قواعـدها��وهذا�ما�راعته�النظرية�النحوية�العربي�".اإلبالغية
�.1اتهاوبيان�أحكامها،�وتحديد�مكون

حيث�توقف�النحاة�إلى�حقيقة�المتكلم�وحاله�كاشفين�عـن�عالقتهـا�بحقيقـة�الكـالم�����
وأحواله،�فانضبطت�معاني�النحو�وأعاريبه�عنـدهم�بضـوابط�مـن�أحـوال�المتكلمـين������

��.2...كالشيخوخة�والعدم�والعمى
ـ��بابالشَّ�ليتَ:�ليت�للتمني،�وهو�طلب�ما�ال�طمع�فيه،�كقول�الشيخ"فـ يعيومـاً��ود*��

إذا�"نـادى��الم�وينصب�3"�ليت�لي�قنطارا�من�الذهب:�أو�ما�فيه�عسر،�كقول�المعدم�اآليس
��.4يا�رجال�خذ�بيدي:�كان�نكرة�غير�مقصودة،�كقول�األعمى

واهللا�تعالى�يخبر�عن�نفسـه�بلفـظ�ملـك����"�كما�تتنوع�الملفوظات�وفق�منزلة�المتكلم؛
ٓ�و﴿Aَ�ۡfََD﴾5,�َ�ۡ�ُ�األمالك�نحو﴿ , ��Zۡ5َlَۡ#ٰ��إِ

َ
وهو�وحده�ال�شريك�له؛�ألن�القرآن�نـزل���،6﴾َ[�أ

قد�:�بلغة�العرب،��والملك�والرئيس�والعالم�يخبرون�عن�أنفسهم�بلفظ�الجماعة�فيقول�الخليفة
�افعـال�كـذا��:�مر�بأن�يقُـول�للواحـد��أمرنا�لك�بكذا�وهو�اآلمر�وحده،�كما�جرت�عادة�اآل

��.�وللجماعة�كذلك�على�لفظ�االثنين
��.7"اضربا�عنقه:�يا�حرسي:�على�رجل�قال�كان�الحجاج�إذا�غضب

ومما�عمدوه�في�ضبط�قواعدهم�االختيار�الثقافي�المشترك،�الذي�قد�يغني�عندهم�عن�
فإنـه�إن�كـان���.�وهو�االسم�الظاهر�المتقدم�في�المعتاد�من�سنن�العربية�-مرجع�الضمير

ة�أن�يسـتعمل��المرجع�مفهوما�بالعرف�المتحصل�لدى�أبناء�اللغة�استقام�في�مجرى�العربي

                                                 
�ردنية�في�اللغة�العربية�وآدابهاطب�والمعطيات�السياقية�في�كتاب�سيبويه،�المجلة�األخالد�عبد�الكريم�بسندي،�المخا�-1

��.14�،15م،�ص2012نيسان�-هـ�2�،1433:�،�ع8:�مج
��.132�،133نهاد�الموسى،�الصورة�والصيرورة،�ص:�ينظر�-2
��.من�الوافر،�ألبي�العتاهية،�ورد�في�شواهد�ابن�هشام*
،�شرح�قطر�الندى�وبل�الصدى�)هـ761بن�يوسف�بن�أحمد�ت�د�اهللا�جمال�الدينأبو�محمد�عب(�ابن�هشام�األنصاري�-3

��.141م،�ص�2000-هـ�2�،1420لبنان،�ط��-إميل�بديع�يعقوب،�دار�الكتب�العلمية،�بيروت:�تقديم
��.189نفسه،�ص�-4
��.32/الزخرف�-5
��.�01/الكوثر�-6
�خالويها�-7 �بن�محمد(�بن �)النحوي�الحسين �من �إعراب�ثالثين�سورة �تح، �الكريم، �القرآن �دار: �سليم، �إبراهيم �محمد

��.222،223،�صت.الجزائر،�د�-الهدى،�عين�مليلة



������������������	�����������������������������������������������������
��	�������	��������������	�������

 

 
53��

ٓ�﴿:�الضمير�ابتداء�وإن�لم�يتقدم�ذكر�مرجعه،�كما�فـي�قولـه�تعـالى��� 1َGۡ'َ#ٰـ!ُ��إِ��ـ,
َ
أي�(�1﴾أ

��.2)القرآن
ابـن���لومثله�قـو��"الندبة�ال�يعرفها�كل�العرب�وإنما�هي�كالم�النساء:"وقال�األخفش

ـ����...واعلم�أن�الندبة�لما�كانت�بكاء�ونوحا:�"�يعيش وان�كانت�في�األكثـر�مـن�كـالم�النس
لكـي��...�ال�يندب�إال�بأشهر�أسماء�المنـدوب�لضعفهن�عن�االحتمال�وقلة�صبرهن�وجب�أ

��.فهي�تناسب�حال�المتكلم�وتالئم�غايته�،3"يعرفه�السامعون
ضربا�مـن�خـروج���-مراعاة�شخصية�المتكلم-حتى�أن�نحاتنا�قد�الحظوا�في�ضوء�

فـإنهم���ا�ابن�أم،ويا�ابن�عم،ي:�األلفاظ�عن�حدود�داللتها�الحرفية�فقد�وقفوا�إلى�قول�العرب
بكثرة�االستعمال�واستشهدوا�على�ذلك�بأن�"�فعلّلوه"جعلوها�اسما�واحدا�بمنزلة�خمسة�عشر

يا�ابن�عم�ويا�ابـن�أم�حتـى���:�الرجل�منهم�يقول�لمن�ال�يعرف�ولمن�ال�رحم�بينه�وبينه"�
ُ}ـD�ۡLَـ,َل�Aَ�َۡ2ـ�ُ��﴿:�قال�عز�وجل4"...صار�كالما�شائعا�مخرجا�عمن�هو�له

ۡ
�َ6�7َ� ��ِ$Zَmِۡـِ���م� �

�X ٓ�ِ
ۡ
��.5﴾َو��7ََِأ
كما�يربط�النحاة�بين�الكالم�والمتكلم�إذ�نجدهم�يربطون�بين�عمل�العامل�أو�إهمالـه��"

وما�يدور�في�نفس�المتكلم�من�هواجس�وخواطر�فإهمال�العامل�ليس�مجـردا�مـن�اإلرادة���
م�عما�نقل�إلـيهم�مـن�كـالم����والقصد�بل�تنطوي�تحته�غاية�نفسية�ومعنوية�من�ذلك�حديثه

فقد�اهتدوا�إلى�ما�كان�يدور�في�نفس�المـتكلم�وهـو���)�تبا�لك(و)�سقيا�لك(العرب�من�مثل
��.6"حذوف�ولم�يعلقوه�بالمصدر�المذكوريطلق�هذا�الدعاء،�فعلّقوا�لك�بعامل�م

يه،�على�حين�لم�يـزد�عملهـم���وقد�يظن�المتعجل�أنّهم�تعسفوا�في�التقدير،�وأوغلوا�ف
��.فهما�دقيقا�موجها�بسياق�حالهوفهمه�التركيب��اطة�اللثام�مساءلةإمعلى�

                                                 
��.1/القدر�-1
��.134،�ص�الصورة�والصيرورةنهاد�الموسى،�:�ينظر�-2
�البغدادي�ت(ابن�السراج�-3 �بن�سهل �بكر�محمد �تح)هـ316أبو �األصول�في�النحو، ،� �مؤسسة�: �الفتلي، �الحسين عبد

��.�1/358م1996-�هـ3�،1417ط�الرسالة،�بيروت،
�ت(المبرد�-4 �يزيد �بن �العباس�محمد �المقتضب)هـ285أبو �تح، ،� �التراث�: �إحياء �لجنة �عضيمة، �الخالق �عبد محمد

دار��االتجاهات�النحوية�لدى�القدماء�أحمد�عمايرة،�حليمة:�وينظر�.4/251م،�1979-�هـ2�،1399اإلسالمي،�القاهرة،�ط
��.195ص�م،1�،2006ط�عمان،-�وائل�للنشر،األردن

��.�94/طه�-5
��.93السياق�والداللة،�ص��مسعود�بودوخة،�-6
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������������هو�الغاية�التواصـلية�التـي�يـود�المـتكلم�إنجازهـا������:�والقصد�مقاصد�كالم�العرب؛�-2
،�لدى�أغلب�النحاة،�قرينـة��ن�الخطاب�وقصده�منه،�وعليه�تعد�مراعاة�الغرض�من�الكالمم

وهـي��...ية�للكلمة�وبيان�دورها�في�التحليل�النحوي�للجملةتساهم�في�تحديد�الوظيفة�النحو
��.1المعاني�المتعارف�عليها�بالمقصدية�لدى�التداوليين�وفالسفة�اللغة

ويرى�طه�عبد�الرحمان�أن�األصل�في�الكالم�القصد،�فال�كالم�إال�مع�وجود�القصـد��
ل�على�مـا�يريـد���الجهل�بالمقاصد،�ال�يمكّن�من�االستدال"و�.2عند�حديثه�عن�مبدأ�القصدية

��.3"المتكلم�بكالمه،�إذ�يلزم�اعتبار�حال�المتكلم�الذي�من�جملته�قصده
ة�...التداولية�هي�دراسة�المعنى�الذي�يقصده�المتكلّم"�:وحقيق�بنا�أال�يفوتنا�أنالتداولي

��.4"هي�دراسة�كيفية�إيصال�أكثر�مما�يقال...هي�دراسة�المعنى�السياقي
�المحدثينو�بعض�النحاة�بينغال�على�هذا�المبدأ�التداولي،�في�االشت�اتشابه�جدن�وبهذا

أن�صناعة�النحو�قد�تكون�فيها�األلفاظ�مطابقة�للمعاني�وقد�تكـون��:�"قول�السيوطيحيث�ي
فيقع�اإلسناد�في�اللفظ�إلى�شيء�وهو�في�المعنى�شـيء��لفة�لها�إذا�فهم�السامع�المراد،�مخا
حيث�يروم��.5"في�كال�الحالين�واحدة�فائدة�ر�إذا�علم�المخاطب�غرض�المتكلم،�وكانت�الآخ

ب�وفهمـه�للمـراد���إفادة�المخاط:�ى�قرينتين�تداوليتين،�أال�وهماالسيوطي�ههنا�اإلشارة�إل
وهي�قيمة�تداوليـة�عمـد���هذا�األخير�شرط�في�حدوث�األول،�مؤكدا�أن�وغرض�المتكلّم،�

اك�في�تصور�البعد�التداولي�إليها�نحاتنا�في�بيان�الكالم�من�غيره،�ما�ينم�عن�إصرار�وإدر
��.المقاصدي

��:�اإلخبار�بقيام�جميعهم�بشرطين:�"�...�وما�زاد�في�إثبات�هذا�قول�السيوطي�أيضا
وله�شرط�ثالث�أيضا�وهو��.والثاني�أال�تختمه�بما�يخالفه.أحدهما�أال�تبتدئه�بما�يخالفه

��.6..."أن�يكون�صادرا�عن�قصد

                                                 
��.200،201،�ص�التداولية�عند�العلماء�العربمسعود�صحراوي،�:�ينظر�-1
��.103طه�عبد�الرحمان،�التكوثر�العقلي،�ص�:�ينظر�-2
��.269مقبول،�البعد�التداولي�عند�سيبويه،�ص�إدريس�-3
��.19جورج�يول،�التداولية،�ص�-4
��.174،175مسعود�صحراوي،�التداولية�عند�العلماء�العرب،�ص:�ظرين�-5
��.�1/34لمزهر�في�علوم�اللغة�وأنواعها،السيوطي،�ا�-6
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عاة�غرض�المتكلم�من�كالمه،�مـا�نجـده�فـي����ومما�تظهر�فيه�القيمة�التداولية�لمرا
كيـف�تنشـد�هـذا�����:-الفرزدق–مناظرة�الحضرمي�للفرزدق�حيث�سأله�ابن�أبي�إسحاق�

��:1)من�الطويل(البيت؟
كانتا���������������������فَا�فَونَكُ�اُهللا�قاَل�نانِوعيالخَ�عَلما�تفْ�باأللبابِ�والنِعمر��

:�ما�كان�عليك�لـو�قلـت��:الحضرمي�إسحاقي�كذا�أنشده�فقال�ابن�أب:�فقال�الفرزدق
ونهض،�فلم�يعرف�أحد�في�المجلـس��".�لو�شئت�أن�أسبح�لسبحت:�"فعولين؟�فقال�الفرزدق

ألخبـر�أن�اهللا���لو�قال�فعـولين،�:�إسحاقفقال�ابن�أبي�"�لو�شئت�ـأن�أسبح�لسبحت�:�"قوله
ففعوالن�هنا�أراد�بها��.2خلقهما،�وأمرهما،�ولكنه�أراد�أنهما�يفعالن�باأللباب�ما�تفعل�الخمر

��.اإلخبار،�ولو�أراد�اإلخبار�لفعل�النعت،�ال
الشعر�يصلحه�معنـاه،�:�"�وهنا�يحضرنا�قول�األسود�بن�عمارة�النّوفلي�ويفسـده���إن

��.3"معناه،�ما�حاجتنا�إلى�أن�يعلم�الناس�أسرارنا
يحتـاج���فمن�قال�فعوالن�جعله�نعتا�للعينين،�وجعل�كانتا�مكتفيا�ال:�قال�ابن�األعرابي

وقـال���هذا�قول�األصـمعي،�.قال�اهللا�كن�فكان�:إلى�فعل،�فيكون�مثل�قولك�للشيء�تمدحه
:�وقال�غيـره�.�فعولين�بكانتا،�أي�فكانتا�فعولين:�األول:�نصبه�من�مكانين"�فعولين:�"غيره

فأخرجت�هذا�.�تم�الكالم.�يجوز�أن�ينصب�فعولين�على�القطع�من�طريق�التمام،كونا�فكانتا"
��.4"قطعا

�..أن�كان�تامة�والرفع�على�االستئناف�أو
ممت�أن�آمر�صبياننا�بروايـة��لقد�أحسن�هذا�المولّد،حتى�لقد�ه:�"�وقد�قال�أبو�عمرو

��.؛�يعني�الفرزدق5"شعره

                                                 
1-�� �عقبة �بن �(غيالن �شرحه�،)الرمةذو �الديوان، �المصطاوي: �الرحمان �بيروتعبد �المعرفة، �دار �ط-، �1لبنان،

��.105ص�،م2006-�هـ1427
�الرحمان�ب(الزجاجي�-2 �تح)هـ338ن�إسحاق�تأبو�القاسم�عبد �مجالس�العلماء، ،� �مكتبة�: �السالم�محمد�هارون، عبد

��).38:م(،�66:م،�ص1999-�هـ�3�،1420مصر،�ط-الخانجي،�القاهرة
��.229ص��،المناظرات�النحوية�والصرفية�أسامة�رشيد�الصفار،�-3
��.66المرجع�نفسه،�ص�:�ينظر�-4
��.170ص�،�نفسه�-5
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فقـال���ومثله�اجتماع�الكسائي�واليزيدي�عند�الرشيد؛حيث�جرت�بينهما�مسائل�كثيرة،
��:1)مجزوء�الرمل(�املالمترمن�بحر��؟أتجيز�هذين�البيتين:"�يله�اليزيد

ما�رأينا�خربا�نقـ��������������قر�عنه�البيض�صقر��
��*رهم�ا������������ال�يكون�المهرهرم�العير�ونال�يكُ

:�يجوز�على�اإلقواء،وحقه�ال�يكون�المهر�مهرا،�فقـال�لـه�اليزيـدي���:�فقال�الكسائي
��مهـرا�محـال�فـي�اإلعـراب����يكون�المهر�ال�:�فانظر�جيدا�ثم�أعاد�القول،�فقال�اليزيدي

المهر�مهر،�وضرب�بقلنسوته�علـى�األرض،�أنـا�أبـو����:�والبيتان�جيدان،�وإنما�ابتدأ�فقال
خطأ�الكسائي�مع�حسن�أدبه�أحب�إلينا�من�صوابك�مع�سوء�:�محمد،�فقال�له�يحيى�بن�خالد

ة�أذهبا�إن�حالوة�الظفر�وعزة�الغلب:�فقال!أدبك،�أتكتني�قدام�أمير�المؤمنين�وتكشف�رأسك؟
مراد�الشاعر،ال�أنه�يجهل�اإلعراب�فأخطأ�الكسائي�هنا�إذ�لم�يعِ�.2"التحفظ�علي.��

فهذا��صقرا،�ال�يكون�العير�مهرا*�كما�ال�يكون�الحبارى:�فكأن�الشاعر�أراد�أن�يقول
هذا،�وذاك�ذاك،�بل�هما�عندي�من�قبيل�التشبيه�الضـمني؛�ألن�مضـمون�األول�يجليـه����

��.3مضمون�الثاني
ذلك�أيضا�اشتراط�عبد�القاهر�الجرجاني�معرفة�غرض�المتكلم�وقصـده�فـي���ومن�"

منها�4."في�كثير�من�الشواهد�العربية)�السيما�المسند�والمسند�إليه(تحديد�الوظائف�النحوية�
��:�5من�الطويل�قول�أبي�تمام

��عواسُل�أيد�هتْى�اشتارنَالج�يرِه����������������وَأابلع�ي�القاتالتاألفاع�عابلُ
�أن�يشبه�مداد�قلمه�بـأري�الجنـى��:�جاني�أن�غرض�الشاعر�وقصده�هنافرأى�الجر

�إنّما-أنه�إذا�كتب�في�العطايا�والصالت�أوصل�به�إلى�النفوس�اللّذة�والسرور-وهذا�المعنى

                                                 
��.أنثى�الخربالحبارى�هي�*.�195العلماء،�ص�ورد�بال�نسبة�عند�الزجاجي،�مجالس�-1
��.419،�ص�صالح�رواي،�النحو�العربي:�ينظر�-2
ومتى�وجد�شطر�بيت�وكّده�شطر�آخر،�نعلم�أنه�من�قبيل��.226ص�،�المناظرات�النحوية�والصرفيةأسامة�الصفار،��-3

�الضمني؛ �بالتشبيه �يسمى �هو�ما �الذي :أن� �لتعلم �بأخرى �صورة �كلم�تشبيه �وتقاربت�األلفاظ �الشكل، �في �تباينت ����������ا
��.في�المضمون�كانت�أبعد�أثرا�في�النفس

��.201،�ص�مسعود�صحراوي،�التداولية�عند�العلماء�العرب�-4
��.والبيت�ألبي�تمام�.1/445البغدادي،�الخزانة،�ج�-5
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أما�أن�يكون�هذا�األخير�مبتـدأ�واألول��...�يكون�إذا�كان�لعابه�مبتدأ�ولعاب�األفاعي�خبرا
��.1إلى�ما�ال�يجوز�أن�يكون�مرادا�في�مثل�غرض�أبي�تمام�خبرا،�فيخرج

مـن���ويستدّل�عبد�القاهر�على�كالمه�هذا�بتحليل�أبي�علي�الفارسي�لقـول�الشـاعر��
��:�2الخفيف
كراي�خبر�مقدم�وكراك��:حيث�قال�أنّه�ينبغي�أن�يكون�.ااكَركَ�ايركَ�منَلم�تَ�،�وإنمنَ

��.مبتدأ�مؤخر
��.هذا�هو�عرف�االستعمال�في�نحوه...�نومي�كنم�وإن�لم�أنم�فنوم:�أي

:�3من�الطويل�وهو�كبيت�الحماسة �
��.*اعدباَأل�اِلجالر�اءنَبَأ�نوهنُا����������������������بنَبناتُو�نا،ناِئبو�َأنُونا�ببنُ

تـأخير���وإنّما�دّل�على�أنّـه�ينـوي���قدم�خبر�المبتدأ�وهو�معرفة،:�"الذي�قال�فيه�أنه
��4...."هي�المبتدأ�لتقدمها�–لوال�ذلك�لكانت�المعرفة�إذ�قدمت�المعنى�و

ال�يجـوز�أن�يكـون���"�عتابك�السيف:�"ومن�ثم�يذهب�الجرجاني�إلى�أن�سبيل�قولهم
��.5،�الختالف�الغرض�والقصد�منه"لعاب�األفاعي"سبيل

ولذا،�يستوجب�على�النّحوي�أثناء�تحليله�للتراكيب�العربية�المسموعة�فهم�الغـرض��
��.�الكالم�ومراعاة�مقاصد�المتكلم،�وإال�كان�التحليل�خبط�عشواء�من

������������:�تقديم�اسـم�اهللا�عـز�وجـل�فـي�قولـه�تعـالى�������يذهب�عبد�القاهر�إلى�أنوعليه،�
﴿��َۡ�َ�,�َ��َ��إِ ْۗ��ٱ�� ُ�ا  ¡ََ$dُ'ۡدِهِ�ٱ,Pَsِ��ۡ�ِ﴾6الغرض�بيان�الخاشين�مـن�هـم���إنّما�كان�ألجل�أن�،�

إنّما�يخشـى��:�"ولو�أخّر�ذكر�اسم�اهللا�وقدم�العلماء�فقيلم�العلماء�دون�غيرهم،�ويخبر�بأنه
����ولصار�الغرض�بيـان�المخشـي��معنى�على�ضد�ما�هو�عليه�حقيقة،�العلماء�اهللا،�لصار�ال

ولم�يجب�حينئذ�أن�تكـون�الخشـية�مـن�اهللا����بار�بأنّه�اهللا�تعالى�دون�غيره،�من�هو،�واإلخ

                                                 
��.371،372،�ص�دالئل�اإلعجازالجرجاني،�:�ينظر�-1
��.شاهدي�الدمع�أن�ذاك�كذاكا:�،�وأوله40عجاز،�صالبيت�ألبي�تمام�الطائي�في�دالئل�اإل�-2
�التميمي�ت(الفرزدق��-3 �بن�غالب�بن�صعصعة �الديوان)هـ110همام �شرحه، ،� �األرقم�: �دار �الفاروق�الطباع، ���������عمر

��.200م،�ص1997-هـ1�،1418بن�أبي�األرقم،�ط
��.373،374،�ص�الجرجاني،�دالئل�اإلعجاز�-4
��.�372ص،الجرجاني،�دالئل�اإلعجاز�-5
��.28/فاطر�-6
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��ماء،�وأن�يكونوا�مخصوصين�بهـا،�كمـا�هـو�الغـرض�فـي�����تعالى�مقصورة�على�العل
��.1"والعلماء�ال�يخشون�غير�اهللا�تعالى...اآلية

وهذا�دليل�أن�الدراسة�النحوية�العربية�كانت�متجذّرة�في�االستعمال�مـن�دون�أدنـى���
��.شك

ألن�المخاطب�أسـاس��"هو�الطرف�اآلخر�في�الخطاب:�المتلقّي�واعتباره�في�التواصل-3
تفاهم�واالتصال�بين�المخاطب�والمتكلم�لذا�ال�يسـتطيع�المـتكلم�أن�يجعـل����في�استمرار�ال

كالمه�في�منأى�عن�إدراك�المخاطب�وفهمه�فهو�ال�يستطيع�االستمرار�في�الكالم�من�غير�
،�ما�أدى�بالنحاة�إلى�االهتمـام�بدراسـة���2"معرفة�بالظروف�االجتماعية�والنفسية�للمخاطب

للغة�عن�واقعها�اللغوي�والمحيط�الذي�تستعمل�فيه�دون�عزل�نصوص�ا�التراكيب�اللغوية؛
والظروف�المحيطة�بها�التي�يعد�المتلقي�من�أهم�أطرافها�لكونه�المسـتقبل�لـذلك�الـنص����
اللغوي،��والمحور�األساسي�الذي�أرسى�نحاتنا��أغلب�أحكام�النحو�العربي�على�مراعاتـه��

الحالة�االجتماعية�التي�يكـون���ما�جعلها�متساوقة�مع�معرفة�السامع�وإدراكه،�أو�ثقافته�أو
.�على�غرار�االلتفات�إلى�حواس�المخاطب�ومراعاة�سمعه�وبصره.�عليها�وعالقته�بالمتكلم

��.ما�أضاف�إلى�األحكام�النحوية�صفة�الواقعية�والديمومة
ألن�دراسة�النّصوص�اللغوية�بمنأى�عن�هاته�األمور�ال�تمنح�فكرة�ناضجة�وال�تبنى�

نة؛�ألن�النصوص�اللغوية�بمعزل�عن�واقعها�الذي�نطقت�فيـه،�ال��على�أساسه�قواعد�رصي
تعبر�عن�المعنى�الحقيقي�لها�لذا�اعتمدت�تلك�األحكام�على�معيار�علم�المخاطـب�وربـط���
الكالم�بالسياق�االجتماعي�أساسا�مهما�لها؛�ذلك�ألن�المتكلم�يصوغ�كالمه�على�النحو�الذي�

��.3حدث�خلاليقتضيه�علمه�بحال�المخاطب،�فما�دون�ذلك�ي
محاورة�أبي�العباس�ثعلـب�مـع�الفيلسـوف�����وهو�ما�تثبته�رواية�ابن�األنباري�عن

إنّي�:�وقال�له�حيث�ركب�الكندي�المتفلسف�إلى�أبي�العباس�الكندي؛�إسحاقيعقوب�بن�أبي�
أجـد��:�في�أي�موضع�وجدت�ذلك؟�فقال:�فقال�له�أبو�العباس�!ألجد�في�كالم�العرب�حشوا

إن�عبـد�اهللا��:�"ثـم�يقولـون��"إن�عبد�اهللا�قـائم�:�"اهللا�قائم،�ثم�يقولون�عبد:�"العرب�يقولون

                                                 
��.338،339ص��الجرجاني،�دالئل�اإلعجاز،�-1
��.59م،�ص�1�،2008لبنان،�ط-الكتب�العلمية،�بيروتبان�الخفاجي،�مراعاة�المخاطب�في�النّحو�العربي،�دار��-2
��.115،�صبان�الخفاجي،�مراعاة�المخاطب�في�النحو�العربي:�ينظر�-3
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بل�المعـاني�مختلفـة�الخـتالف����:�فقال�أبو�العباس�.فاأللفاظ�متكررة�والمعنى�واحد".لقائم
��:�األلفاظ،�فقولهم

��.عبد�اهللا�قائم،�إخبار�عن�قيامه"
��.إن�عبد�اهللا�قائم،�جواب�عن�سؤال�السائل:�وقولهم
فقد�تكرت�األلفـاظ�لتكـرر����د�اهللا�لقائم،�جواب�عن�إنكار�منكر�قيامه،إن�عب:�وقولهم

��.1"قال�فما�أحار�المتفلسف�جوابا.المعاني
فالعالقة�التي�تربط�المتكلم�بالمخاطب�أثناء�العملية�اللغوية�هي�الفيصل�المهم�والغاية�

سبات�القـول��خاضعة�لمنا"�،�ألن�العملية�التخاطبية2األساسية�التي�تنظم�النصوص�اللغوية
والعالقة�بين�المتكلم�والمخاطب�وال�يتم�التفاهم�في�أي�لغة�إال�إذا�روعيت�تلك�المناسـبات��
وأخذت�العالقة�بين�أصحابها�بنظر�االعتبار�ولن�يكون�الكالم�مفيـدا�وال�الخبـر�مؤديـا����
غرضه�ما�لم�يكن�حال�المخاطب�ملحوظا�ليقع�في�نفـس�المخاطـب�موضـع�االكتفـاء�����

وهنا�يحضرنا�كالم�طه�.�،�في�عرف�سيبويه4"مشافهة�ال�تكون�إال�من�اثنينوال"�.3"والقبول
وإنما�حقيقته�كامنة�فـي�كونـه���...أو�قل�إن�الكالم�أصل�في�كل�تواصل�"...عبد�الرحمان�

إفهام�هـذا��أحدهما�يتعلّق�بـالتوجه�إلى�الغير،�والثاني�يتصل�بـ:�ى�قصدين�اثنينينبني�عل
��.رالغي

تضاه�أن�المنطوق�به�ال�يكون�كالما�حقا�حتـى�تحصـل�مـن����أما�القصد�األول،�فمق
الناطق�إرادة�توجيهه�إلى�غيره؛�وما�لم�تحصل�منه�هذه�اإلرادة،�فال�يمكن�أن�يعد�متكلّمـا��
حقا،�حتى�ولو�صادف�ما�نطق�به�حضور�من�يتلقّفه،�ألن�المتلقف�ال�يكون�مستمعا�حقـا��

نه�هو�أو�مقصودا�به�غيـره�بوصـفه���حتى�يكون�قد�ألقي�إليه�بما�تلقّف،�مقصودا�بمضمو

                                                 
��.315،�ص�الجرجاني،�دالئل�اإلعجاز�-1
��.�115،�صبان�الخفاجي،�مراعاة�المخاطب�في�النحو�العربي�-2
�بيروت�-3 �العربي، �دار�الرائد �في�النحو�العربي�نقد�وتوجيه، �لبنان،�ط�-مهدي�المخزومي، :2� م��1986-هـ1406،

��.�225ص
����2:بنان،�طل-الكتب�العلمية،�بيروت�إميل�بديع�يعقوب،�دار:�،�الكتاب،�تع)أبو�بشر�عمرو�بن�عثمان�بن�قنبر(�سيبويه�-4

��.�1/401م�،2009
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واسطة�فيه�أو�قل�حتى�يدرك�رتبة�المتلقّي،�فالمتلقي�هو�عبارة�عن�المتلقّف�الذي�قصـده��
��.1"الملقي�بفعل�إلقائه

فمراعاة�المخاطب�تحتّل�حيزا�واسعا�من�الدرس�النّحوي�كونه�جزء�مهـم�وشـريك���
ليه�النحاة�في�بناء�أحكامهم�التـي��رئيس�في�الرسالة�التواصلية�اإلبالغية،�وهذا�ما�التفت�إ

���راعت�هذا�الجانب�األساسي،�والذي�ظهر�جليا�في�تنظير�قواعـدهم�وتأسـيس�أحكـامهم���
��.2وحتى�في�تقويم�الخالف�النحوي

�قدمين،�فكان�منها�أن�دغـدغت�فكـرهم��قد�شغلت�حواس�المخاطب�بال�النحاة�المتو
�-"وذاك�هذا"نحو�-ن�االسم�المبهمم�إلى�أحيث�نجد�ابن�األنباري�ينسب�إلى�الكوفيين�ذهابه

أعرف�من�االسم�العلم�وحجتهم�في�ذلك�أن�اسم�اإلشارة�يعرف�بحاسـتين�مـن�حـواس����
إنّما�(�المخاطب،��وكأن�ما�يتعرف�بحاستين�يكون�أعرف�مما�يتعرف�بحاسة�واحدة�،�قالوا

بالعين�:�شيئينقلنا�إن�االسم�المبهم�أعرف�من�االسم�العلم�،�وذلك�ألن�االسم�المبهم�يعرف�ب
وبالقلب،�وأما�االسم�العلم�فال�يعرف�إال�بالقلب�وحده،�وما�يعرف�بشيئين�ينبغي�أن�يكـون��

في�حين�ذهب�البصريون�إلى�عكس�ذلك،ولذا�فقد�ذهـب��).�أعرف�مما�يعرف�بشيء�واحد
وما�يعرف�بالحواس�ال�يحتاج�التّعبير�عنـه���.3ابن�األنباري�هنا�إلى�ما�ذهب�إليه�الكوفيون

��.ةباللغ
والرائد�في�هذا�التفكير�دون�أدنى�شك�راجع�إلى�ربط�القواعـد�النّحويـة�بواقعهـا����
اللغوي،�فالحواس�التي�يمتلكها�كل�من�طرفي�التواصل�اللغـوي�أسـهمت�فـي�العمليـة�����
اإلبالغية�وشاركت�فيها،�فكان�لها�أثر�بالغ�في�حمل�المعاني�والصور�متمثلة�فـي�قـرائن���

��.ين�ملفوظ�مترابط�ومتوائم�مع�أطراف�العملية�اللغويةخارجية�تنصهر�مع�األلفاظ�لتكو
الشـرك�بـاهللا����:اجتنبوا�الموبقات(:وساق�ابن�مالك�حديث�النّبي�صلى�اهللا�عليه�وسلم

الشرك��:الموبقات�اجتنبوا:�فإن�التقدير"�"�حذف�المعطوف�للعلم�به"،�وخرجه�على�)والسحر
�.4"باهللا�والسحر�وأخواتهما

                                                 
��.213،214طه�عبد�الرحمان،�اللسان�والميزان�أو�التكوثر�العقلي،�ص��-1
��.116،�ص�بان�الخفاجي،�مراعاة�المخاطب�في�النحو�العربي:�ينظر�-2
��.2�/228�،229،�ج)101:�م(ابن�األنباري،�اإلنصاف�في�مسائل�الخالف،�:�ينظر�-3
:�تح،�االستدالل�باألحاديث�النبوية�الشريفة�على�إثبات�القواعد�النحوية�الدين�البلقيني،وسراج��)بدر�الدين(الدماميني�-4

��.16ص�،م1998-�هـ1�،1418لبنان،�ط�-رياض�بن�حسن�الخوام،�عالم�الكتب،�بيروت
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ما�يعلمه�المخاطب،�وتنسق�مواضع�الحـذف�علـى�أحـوال����ويوكل�هذا�الحذف�إلى�
قد�تقدم�مـن�قولنـا�أن�المصـدر����:�"المخاطب�وأعراف�الخطاب،�وفي�هذا�قال�ابن�يعيش
�������ومـن�ذلـك���...ه�لدليل�الحـال�عليـه��ينتصب�بالفعل�وهو�أحد�المفعوالت،�وقد�يحذف�فعل

اعيد�عرقوب�فهو�مصدر�إذا�رأيت�رجال�يعد�وال�يفي�قلت�مواعيد�عرقوب�أي�وعدتني�مو
منصوب�بوعدتني�ولكنه�ترك�لفظه�استغناء�عنه�بما�فيه�من�ذكر�الخلـف�واكتفـاء�بعلـم����

��:1من�الطويل�ويروى�لألشجعي.المخاطب�بالمراد
��ربِتْيبِ�أخاه�وبقُرع�مواعيد����������ةًيجِس�كنْم�فُلْالخُ�انوكَ�وعدتَ

ثل�وذلك�أنه�أتاه�أخ�له�يسـأله�شـيئا���وهذا�عرقوب�وعد�وعدا�فأخلف�فضرب�به�الم
فقال�عرقوب�إذا�طلع�نخلي�فلما�أطلع�قال�إذا�أبلح�فلما�أبلح�قال�إذا�أزهى،�فلما�أزهى�قال�
�إذا�أرطب�فلما�أرطب�قال�إذا�صار�تمرا�فلما�صار�تمرا�أخذه�من�الليل�ولم�يعطـه�شـيئا��

��.2"فهذه�قرينة�حالية�تحفز�على�استجالء�المخزون�الفكري
األصل�أن�يذكر�المخصـوص�بالمـدح�أو�الـذّم����:�"�ابن�يعيشالمفصل�رح�شاوقال�

وأكثر�.�للبيان،�إال�أنه�قد�يجوز�إسقاطه�وحذفه�إذا�تقدم�ذكره�أو�كان�في�اللفظ�ما�يدّل�عليه
�dِۡ?َ�﴿:�ما�جاء�في�الكتاب�العزيز�محذوفا،�قال�اهللا�تعالىّ��ُ/Pۡdَ'ۡابٞ��ٱ و�

َ
ۥٓ�أ !ُ�Gِـوب���3﴾إوالمراد�أي

��.4"لسالم�ولم�يذكره�لتقدم�قصتهعليه�ا
ومواضـعه���إنّما�يكون�لعلم�المتكلم�بعلم�المخاطب�بالمحذوف�المقدر�،والحذف،�عامة

��.من�الكثير�الجم�كما�تقدم
��:5ومثله�ما�أورده�المبرد�في�قول�الشاعر

ِلوفْنَ�ييلها�إذا�ما�������������تُ�وُلقَُأ�سنلَ�نَازعانيعلّي�أو�عس.��
�����������عسـاك�الخيـر���:�كأنـه�قـال��.�أن�المفعول�مقدم،�والفاعل�مضمر:ديره�عندنافأما�تق"

عساني�الحديث،�ولكنه�حذف�لعلم�المخاطب�به�وجعل�الخبر�اسما�علـى��:�أو�الشر،�وكذلك

                                                 
��.1/58وهو�البن�عبيد�األشجعي�في�الخزانة،�ج�-1
�ينظر�-2 �ك)علي�شرف�الدين(الراجحي: �على �يعيش�في�شرحه �ابن �منهج �للزمخشري�، �النحو �في ت�(تاب�المفصل

��.73-�71م،�ص2003الجامعية،�االسكندرية،��،�دار�المعرفة)هـ538
��.�44/ص�-3
��.166،165ص�ى�كتاب�المفصل�في�النحو�للزمخشري،�منهج�ابن�يعيش�في�شرحه�علالراجحي،�:�ينظر�-4
��.337و�5/349ة،�جكما�ورد�في�الخزان�.2/397البيت�لعمران�بن�حطان،�عند�سيبويه،�الكتاب،�ج�-5
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هذا�ألكبر�دليل�على�عناية�النحاة�العرب�بالجانب�المعنـوي��.�1"عسى�الغوير�أبؤسا:�قولهم
��.2في�الدراسة�النحوية

المتكلم�يستغني�عن�بعض�أجزاء�الكالم�اختصارا�إذ�تميل�العربية�إلـى�اإليجـاز����إن
واالختصار،�فيعمد�المتكلم�إلى�االقتصاد�في�القول�حين�يجد�أن�الكالم�واف�محقق�الفائـدة��
المرجوة،�وتنهض�القرينة�بديال�مناسبا�من�ذلك�الجزء،��وعلى�هذا�يمكن�حذف�الخبر�لعلم�

َو�َـۡ��﴿:�فأما�حذف�الخبر�فمعروف�جيد�ومن�ذلك�قوله:�"ل�المبردالمخاطب�به�وفي�هذا�يقو
�ٗGَءاُۡD� ن�

َ
Pَ,ل�,أ َۡت��ِ!ِ�ٱۡ¤ِ ِ¥ّ�وۡ��ُ

َ
�ُض��bُأ

َ
Rِۡ�ٱ!ِ��\ۡdَ ِ5ّ�ُ��ُaۡ

َ
Rِۡ�ٱ � ِ�ّ�Hَ��¦ ٰ§َ�َِّ?��ِ!ِ�ٱ�َۡ�ۡ ُ̈ ۡو�

َ
ۗ��أ ,dًZِ©َ﴾3لم�يـأت���

الحذف�حتى�يكونالمحذوف�معلوما�بخبر�لعلم�المخاطب،�ومثل�هذا�الكالم�كثير،�وال�يجوز�
��.4"بما�يدل�عليه�من�متقدم�خبر�أو�مشاهدة�حال

َ�,ٓءُ�﴿:�وقال�في�قوله�تعالى �fإَِذا�ٱ���\ۡ �v«َ¬ـۡ\���ٱ �vqَُـ,�و@َِoَِّ��\َۡGِذ
َ
�:وقـال�قـوم��"��5﴾َوأ

��.6"الخبر�محذوف؛�لعلم�المخاطب
ع�فهمه�اعتمادا�علـى��حيث�تميل�العربية�فيما�جاء�به�النحاة�إلى�حذف�ما�يمكن�للسام

ْ�﴿:�القرائن�المصاحبة،�نحو�قوله�تعالى �اۡvَ 2َِ��ٱ� �®ِ��HَZِاْ�َ}ـۡ¥ٗ��َو��ُ�,َD�ۚ?ۡOُto1ََل�َرG
َ
فقـد���7﴾8ۗ�َ�,َذآ�أ

موضوع�الحـديث،وهي�دليـل���)�أنزل(أنزل�ربنا�في�الجواب�لمعرفة�المخاطب�بـ:حذف
�والفـراء��سيبويه،:�اتفاق�كل�منالحذف�الذي�ينبغي�أن�يتوفّر�في�كل�بنية�يعتريها�حذف�ب

وتلك�سنة�العرب�في�المواضع�التي�يعرف�فيها�معنـى���....ابن�جني،�ابن�هشام�وغيرهمو
��.8الجواب

                                                 
�المقتضبالمبرد،��-1 �التركيب�في�المثل�العربي�القديم،�ص:�تخريجه�.3/72: ،�وعند�128قالته�الزباء،�نوار�عبيدي،

��.5/364البغدادي،�الخزانة،�ج
��.65،�ص�مراعاة�المخاطب�في�النحو�العربيبان،�:�ينظر�-2
��.�31/الرعد�-3
��.2/78،79،�المقتضبالمبرد،��-4
��.1�،2/االنشقاق�-5
��.�2/76،77المبرد،�المقتضب،�-6
��.�30/النحل�-7
��.224،225،�ص�في�اللسانيات�التداوليةخليفة�بوجادي،��-8
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�Dُـ�Hۡ﴿:قوله�تعـالى�وهذا�مثل،�...:�"من�الجملة�قالحدثنا�السهيلي�عن�حذف�المفعول�
�َن�َردَِف�'Oَُـ?�Oَُ2ن�

َ
�أ  °َsَ﴾1...متـى��(ولكم؛�ألنهم�قالواردف�لكم�استعجالكم�وق:�المعنى

ثم�حذف�المفعول�الذي�هو�القول�واالستعجال،�اتكاال�على�فهم�السامع،�ودلت�)�هذا�الوعد؟
الالم�على�الحذف�لمنعها�االسم�الذي�دخلت�عليه�أن�يكون�مفعوال�وآذنـت�أيضـا�بفائـدة����

عسـى�أن��:�(أخرى،�وهي�معنى�عجل�لكم�فهي�متعلقة�بهذا�المعنى�فصار�معنى�الكالم�قل
على�أنهـم��)�ردف(بعض�الذي�تستعجلون�فردف�قولكم�واستعجالكم�فدلت)�كون�عجل�لكمي

واجتمع�اإليجاز��نتظم�الكالم�أحسن�نظامقالوا�واستعجلوا�ودلت�الالم�على�المعنى�اآلخر،�فا
��.2"مع�التمام

واستنادا�إلى�مبدأ�االختزال�واالقتصاد�في�الحديث�قد�ينحرف�المـتكلم�عـن�نظـام����
ـ,�َ�ـ�ۡ�﴿:�العربية،ومن�شواهد�ذلك�قوله�تعالىالجملة�الفعلية� ��

َ
�َi��ٰ±5َـlۡ

َ
،�فحـذف��3﴾َوٱ�ـ²َٰ��أ

المفعول�يوحي�للسامع�بأن�العطاء�مطلق�وغير�مقيد�فهو�يشمل�كل�أنواع�العطاء�المـادي��
��.4والمعنوي

ومعروف�أن�لدى�نحاتنا�األوائل�خبرة�وباع�طويل�في�إدراك�المعـاني�والوظـائف���
التي�يمكن�أن�تؤد��يها�األدوات�والحروف�لدى�اإلذعان�إلى�المقامات�التي�قيلت�فيهـا،�وأن

هاته�المعاني�التي�تعتريها�خاضعة�للحال�التي�يكون�عليها�المخاطب؛ومنه�درجات�التوكيد�
المتفاوتة�فهذا�التفاوت�نابع�من�أن�حاجة�المخاطب�إلى�التوكيد�متفاوتة�أيضا�فتارة�يكـون��

وتارة�أخرى�يكون�شاكّا�ومنكرا�في�نسبة�،�فال�يحتاج�إلى�توكيد�ا�يلقى�إليهخالي�الذهن�مم
وأخرى�يكون�مبالغا�في�إنكاره�لمضمون�الخبر�فيؤتى�في�الكالم�بأكثر�من�أداة��،ذلك�الخبر

��.�5توكيد
�الم�االبتداء�تدخل�على�االبتداء�والخبر�مؤكّدة،�ومانعة�مـا�قبلهـا���:�"�وقال�الزجاجي

�﴿�:�وكقوله�تعالى�ألخوك�شاخص،�ولزيد�قائم،:�كقولك�من�تخطّيها�إلى�ما�بعد t/ـrَ
َ
Gـeُۡ?�أ

َ
Rَ

                                                 
��.�07/النمل�-1
عادل�أحمد�عبد�الموجود�وعلي�:�،�نتائج�الفكر�في�النحو،�تح)هـ531ت�بن�عبد�اهللا�أبو�القاسم�عبد�الرحمان(السهيلي�-2

��.273-�271ص��م1992-�هـ1�،1412طلبنان،�-تمحمد�معوض،�دار�الكتب�العلمية،�بيرو
��.�5/الليلسورة��-3
��.202بان�الخفاجي،�مراعاة�المخاطب�في�النحو�العربي،�ص:�ينظر�-4
��.227نفسه،�ص��-5
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�ِۚ وتحقيقها�ما�تدخل�عليه،��يقـدر���وهذه�الالم�لشدة�توكيدها،...�1﴾رQُ�Nِ�)ٗPَyَُۡ/ورyِِ?�ّ�ِـَ��ٱ��
واهللا�لزيـد�قـائم���:�بعض�الناس�قبلها�قسما�فيقول�هي�الم�القسم،�كأن�تقدير�قوله�لزيد�قائم

ودلّت�عليه�الالم،�وغير�منكر�أن�يكون�مثل�هذا�قسما؛�ألن�هذه�اللّام�مفتوحة�فأضمر�القسم�
كما�أن�الم�القسم�مفتوحة�وألنّها�تدخل�على�الجمل،�كما�تدخل�الم�القسم،�وألنهـا�مؤكّـدة���

وربما�كانت�الم�ابتداء�واللفظ�بهمـا��م�ولكنّها�ربما�كانت�ال�م�قسم،�محقّقة�كتحقيق�الم�القس
��.2"معنى�يستدّل�على�القصدسواء،�ولكن�بال

وأما�الالم�الداخلة�على�المستقبل�فتلزمها�النون�للتوكيـد�وإلعـالم���:�"�وقال�ابن�جنّي
�َرOُmَۡ³َ�]َ�o?ُ�﴿:�السامع�أن�هذا�فعل�مستقبل�وليس�للحال�كقول�اهللا�عز�وجل �3﴾�َۡ~ـAَُ@?ۡ��´ن�

��.4..."أي�لحاكم�فإن�زال�الشك�بغير�النّون�استغني�عنها
وجد�اختالفا�مطّـردا��)�إال(و)�ما(و)�إنما(بتتبع�الجرجاني�لمواضع�ومقامات�كل�منو

ومـن�أمثلـة���.�بين�حال�المخاطب�هنا�وبين�حاله�هناك،�فاختلف�مقام�كل�منهما�تبعا�لذلك
��:�ذلك

وال�يدفع�صحته�أو�لمـا��)�المتلقي(على�أن�تجيء�لخبر�ال�يجهله�)�إنّما(اعلم�أن�مقام�"
��:5الخفيفمن��،�ومنه�قول�المتنبيلةينزل�هذه�المنز
��ل�األوالدأحنى�من�واص�*عا����������������طالقَ�واألب�والد�ما�أنتَإنَّ

وال�ذاك�مما�يحتاج�كافور�فيه�إلى�اإلعالم،�ولكنّـه���لم�يرد�أن�يعلم�كافورا�أنه�والد،"�
��.6"منزلة�الوالدأراد�أن�يذكّره�منه�باألمر�المعلوم�ليبني�عليه�استدعاء�ما�يوجبه�كونه�ب

��:�7من�الخفيف�همومثله�قولُ
                                                 

��.�13/الحشر�-1
��.70-66صالالمات،��:نقال�عن�،227،�مراعاة�المخاطب�في�النحو�العربيبان�الخفاجي،��-2
��.�124/النحلسورة��-3
��.1/395،396م،�1993-هـ2�،1413حسن�هنداوي،�دار�القلم،�دمشق،�ط�:سر�صناعة�اإلعراب،�تحابن�جني،��-4
�المتنبي�-5 �بن�الحسين�أبو�الطيب( �،�شرحهديوانه�،)أحمد �بيروت،: �دار�الكتب�العلمية، �4ط�لبنان،-مصطفى�سبيتي،

��.2/226م،2009
��.د�من�حنو�الولد�على�والدهأي�المقاطع،�أي�أنت�والده�والوالد�دائما�أحن�على�الول:�القاطع*
��.�330،�ص،�دالئل�اإلعجازالجرجاني�-6
7-�� ��331صنفسه، �اهللا �لعبد �الرقيات،وهو �قيس �عندو�.)هـ75:ت(األموي�بن �سالم�(الجمحي�ورد �ابن محمد
��.�2/649السعودية،-،�دار�المدني،�جدةطبقات�فحول�الشعراء،�)هـ231ت
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��.اءملْالظَِّ�ههِجو�نع�تْتجلَّ�����������هن�اللّم�ابهش�بعصا�ممإنَّ
"1..."عى�في�كون�الممدوح�بهذه�الصفة،أنه�أمر�ظاهر�معلوم�للجميعاد.��

وال�يـدفع�وال��جعلوا�ذلك�في�حكم�الظاهر�المعلوم�الذي�ال�ينكر�)�إنما(إذا�أدخلوا�"فـ
��2".يخفى

ألن�الكلمتين�إذا�ركّبتا�وكان�لكّل�منهما�معنى�:�"�وقال�فيها�الدكتور�مهدي�المخزومي
على�حده�أصبح�لهما�بعد�التركيب�معنى�جديد�وقد�تغيرت�داللتهما�على�التوكيد�من�كونـه��

�3"أو�بعبارة�أوضح�من�كونه�توكيدا�إلى�كونه�توكيـدا�مشـددا���توكيدا�قاصرا�أو�حاصرا،
َم�OُZَۡ$sَ?ُ��﴿:�كقوله�تعالى �qَ�,�َ����.4﴾ٱ�eَZۡ�َۡ(َ��إِ

ومنه�يكون�مجيء�التوكيد�في�كالم�المتكلم�ليناسب�المقام�الذي�يقال�فيـه�فمقتضـى���
الحال�هو�الذي�يرسم�المالمح�التي�تكون�عليها�طبيعة�النصوص�اللغويـة�فشـدة�إنكـار����

كالمه�وكّل�أداة�كان�لها�نصـيب�فـي����المخاطب�تجعل�المتكلم�يزيد�من�أدوات�التوكيد�في
كمـا��،�يادة�المباني�زيادةٌ�في�المعانيإزالة�قدر�من�ذلك�اإلنكار�وإحالل�اليقين�محلّه�ألن�ز

��.قال�أبو�العباس
إذا�أدخلت�األلف�والالم�عليه�فخصصت�به�واحدا�ممن�له�هـذا��:"�يقول�ابن�السراج

��.5..."االسم�يعلم�المخاطب�من�تريد
��:�6وهي�هشام�تبعا�لالستخدام�الفعلي�للغة،فقسمها�ابن�

ٓ�﴿:�أن�يكون�مصحوبها�معهودا�ذكريا،نحو�- , ��ٓ��إِ ,Aَ$ۡ�رَۡ
َ
�µَ7ٰٗـِ@ً/ا�إOُۡ³َِـ?ۡ��أ�sَ��ٓ$َـOُZۡ?ۡ��رَُ �َ;َ�ـ,

�ٓ ,Aَ$ۡ�رَۡ
َ
�نَ��إَِ-ٰ��أۡsَِۡi��7ٗ���نُ��َ{dََ·ٰ��¶رَُۡsَِۡiَل����ُ���.7﴾ٱ�
��

                                                 
��.331،�ص�الجرجاني،�دالئل�اإلعجاز�-1
��.332،�صفسهم�ن�-2
��.239-238ص�المخزومي،�النحو�العربي�نقد�وتوجيه،مهدي��-3
��.�173/البقرةسورة��-4
��.1/39،40،�،�األصولابن�السراج�-5
��.1/61ابن�هشام،�مغني�اللبيب،�ج�-6
��.16-��15/المزمل�-7
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�sَِ��ٱ�A�ِ�ۡ�ُِۡ�﴿:�حوأن�يكون�مصحوبها�معهودا�ذهنيا،�ن�- ُ �ٱ�� َ ِ̧ �Gَـَ[�َ]ۡـَ\���َ�'�vَۡ/�َرdُِ2,Pَ�ُإِۡذ��
�َ)AَZUِ �f1ََل�ٱ�G

َ
�َi�?ۡ@ِِo�$ُDُ�Nِ�,�َ�?َِ$dَ}َ�ِةَcَ Zَۡ$sَ��ۡ?@ُPَٰ¹َِ@?ۡ��ٱ�»�

َ
mٗeۡ}َ�,Pٗ0,�َوأَِD�﴾1.��

َ@,�ٱ��Hُِ�ّ�1�ُۡ﴿�:كون�مصحوبها�معهودا�حضوريا،�نحوأن�ي�- t�
َ
k  ºَ���ِ?Dُ��hٗZِ$َD� �Hَۡإ�7ِ ��.2﴾«ٱ�³

ويظهر�االعتداد�بواقع�استعمال�اللغة�في�القسم�الثاني؛�حيث�ينبغي�أن�تكون�الشجرة�
)�ال(حاضرة�في�الذهن�أثناء�الخطاب،�وهو�أكثر�اتضاحا�في�القسم�الثالث�حـين�تكتنـف���

نهـا�داللـة���وهو�مزمل�وكأ�الحالة�الواقعية�التي�كان�عليها�الرسول�صلى�اهللا�عليه�وسلّم،
��.3اإلنجاز�واألداء

قد�:�"...�من�مسائل�الخالف�حول�التنازع�قول�ابن�األنباري)�13(وجاء�في�المسألة�
يستغنون�ببعض�األلفاظ�عن�بعض�إذا�كان�في�الملفـوظ�داللـة�علـى�المحـذوف�لعلـم������

وMَُ@?ۡ��َوٱۡ'َ½ٰ:ِِ¼�َ�﴿�:�المخاطب،�قال�تعالىُُi�\ٰ¾َ:ِٰ½َ'ۡ�0َ��َوٱِِ;ٰ ،�فلم�يعمل�اآلخـر��b�﴾4َِوٱ'ـ¿�
في�فيما�أعمل�فيه�األول�استغناء�بما�ذكره�من�قبل،�ولعلم�المخاطب�أن�الثاني�قد�دخل�في�

َ�﴿�:�حكم�األول،�وقال�تعالى �ٱ�� ن�
َ
��ّ�َِ��ٱ�ُۡ�ۡ�ِ�ِ�َ���َِٓيءٞ��أ ۥۚ ُ�ُ�فاستغنى�بـذكر�خبـر����5﴾َورَُ�ـ
في�حذف�بعض�أجزاء�الجملة�فالمخاطب�هو�المسند�إليه��،6..."األول�عن�ذكر�خبر�الثاني

��.هنا
ومنه�اختالف�التعبير�بالجملة�الفعلية�عنه�بالجملة�االسمية؛�حيث�يكون�األول�عنـدما��

أما�الثاني�فيكون�حين�يملـك�السـامع���.يتلقى�السامع�الخبر�ألول�مرة�وليس�لديه�فكرة�عنه
ومثّل�ابـن���على�األقل�أدنى�معرفة�بموضوع�الحديث،�لكن�المتكلم�يرسله�بقصد�ومبالغة،

ْ��﴿:�األثير�لهذا�بقوله�تعالى �اْ�َءا�A�َ,�´َذا�َ}$َۡ�آُ�,َD�ْا�Aُ�َ2َِ��َءا �اْ�ٱ��vَُ'ۡ��إَِ-��´َذا�?@ِِAZ5ِٰÀَـrَٰb��, �Dَـ,�ُٓ�اْ�إGِـ� �
�ُ�ۡ�َ�,�َ��فقد�عبروا�بالفعلية�حين�حديثهم�مع�المؤمنين،�وباالسـمية���."eَfۡaُ﴾7ۡ@1ُِءونOُdَ�َ��َۡ?�إِ

ألنهم�في�مخاطبة�إخوانهم�بما�أخبروا�به�عن�أنفسهم�من�الثبات�علـى��"وانهم�الكفار،�مع�إخ
                                                 

��.�18/الفتح�-1
��.2-�1/المزمل�-2
��.226،225،�صفي�اللسانيات�التداوليةخليفة�بوجادي،�:�ينظر�-3
��.35/األحزاب�-4
��.3/التوبة��-5
��.1/86اإلنصاف�في�مسائل�الخالف،�جابن�األنباري،��-6
��.�14/البقرة��-7
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وأما�الذي�خاطبوا�به�المؤمنين�فكان�تكلّفا�وإظهارا�لإليمـان�خوفـا���...والبعد�اعتقاد�الكفر
وألنهم�ليس�لهم�في�عقائدهم�باعث�قوي�على�النطق�في�خطاب�المؤمنين�بمثـل��...ومداجاة

��.1"همما�خاطبوا�به�إخوان
والواقع�أن�ال�فصل�بين�المتكلم�والسامع؛�إذ�المتكلم�ذاته�عد�كذلك�ألنه�فاعل�الكالم�"

��.2"وألنه�يتكلم�إلى�سامع�أيضا�وبالتالي�فإن�حضوره�يستدعي�وجود�السامع�والعكس�وارد
يعمد�إلى�اسـتعماله��"�ومن�شواهد�ذلك�ما�ذكره�ابن�األثير�في�التفسير�بعد�اإلبهام،�إذ

المبالغة،�لتفخيم�أمر�المبهم�وإعظامه،�ألنه�هو�الذي�يطرق�السمع�أوال�فيذهب�لضرب�من�
ٓ�﴿:�بالسامع�كل�مذهب،�كقوله�تعـالى� ,AَZََۡ�ـDٰ�ِـَ[��إ³َِۡـ!ِ��َو �َدا�ِـَ�Áَ ـ7َ�ُٓء�َ̂ ن�

َ
aۡـَ�أ

َ
Rۡعٞ��ٱ��5ُvۡ�َِbـ

�َ�mِِPFۡ t�﴾3�،ر�ذلك�األمر�بـ�السامع�فـي��فإن�اإلبهام�أوال�يقع�ب)�دابر�هؤالء�مقطوع(ففس
وهـذا��".�حيرة�وتفكير�واستعظام�لما�قرع�سمعه�وتشوف�إلى�معرفته،�واالطالع�على�كنهه

حيث�يعمد�المتكلم�فيه�إلى�إبهام�كالمه�ثم�يفسره�بعد�ذلك،�لما�يعمله�اإلبهام��أسلوب�عربي؛
ما�يبـدي����.األول�من�تفخيم�وإعظام،ما�يدفع�بالسامع�إلى�إعمال�فكره�لغاية�معرفة�المبهم

��.4لنا�قيمة�السامع�في�بناء�الخطاب
كما�يوضع�المضمر�موضع�المظهر،�كالتزام�تقديم�ضمير�الشأن�أو�القصة�في�قولـه��

qَ/ٌ�﴿:�تعالى
َ
�أ ُ ��ٱ��َyُ�HۡDُ�﴾5.وقوله��:﴿�ُÂِ$:ۡ�ُ�7َۥ�!ُ�Gِونَ��إ��َ@ـ,�﴿:وقولـه��.6﴾ٱۡ'َ�ٰ:ُِِÃَi�Äَـdَۡ�7َ�

�ٰÅَۡ�
َ
Rُۡ�ٱ��OِٰÆََو��Äَdَۡ��$ُvُ'ۡـُ/ورِ��ُب�ٱ tFٱ��Nِ��ِ�'م�الضمير�ليـتمكن��؛7﴾�ٱفـي�ذهـن����حيث�قد

،�فإن�السامع�متى�لم�يفهم�من�الضمير�معنى�بقي�منتظرا�لعقبى�الكالم�كيف�السامع�ما�يعقبه
��.8تكون،�فيتمكّن�المسموع�بعده�في�ذهنه�فضل�تمكّن

                                                 
��.228�،229،�ص�خليفة�بوجادي،�في�اللسانيات�التداولية:�ينظر��-1
��.223نفسه،�صالمرجع��-��2
��.�66/الحجر�-3
��.223،�ص�خليفة�بوجادي،�في�اللسانيات�التداولية:�ينظر�-4
��.�1/اإلخالص�-5
��.�117/المؤمنون�-6
��.46/الحج�-7
��.227ادي،�في�اللسانيات�التداولية،�صبوج�خليفة:�ينظر�-8
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تستوف�دقائقها�وبإعادتنا�النظر�في�كنوزنا�العربية�النفيسة�نجد�أن�طريقة�التواصل�لم�
وتفاصيلها�على�النحو�الذي�تهيأ�له�في�الفكر�النحوي�العربي�لدى�رواده�وعلمائـه،�فلـم���
يتركوا�معنى�يتصل�بمهمة�المتكلم�في�إفهام�السامع�إال�نبهوا�عليه،�ولم�يغفلوا�عن�شـيء��

��.1يتصل�بمهمة�المتلقي�في�فهم�ما�يلقى�إليه�إال�وقد�وقفوا�عنده�وأشاروا�إليه
أنه�ال�يمتنع�استثناء�النصـف�خالفـا���"...�نلمسه�فيما�ورد�في�شرح�الكافيةوهذا�ما�

لبعض�البصرية،�يقال�له�علي�عشرة�إال�خمسة�وكذا�ال�يمتنع�استثناء�األكثر�نحو�له�علـي��
عشرة�إال�سبعة�أو�ثمانية�وفاقا�للكوفيين�ولعّل�المانعين�في�الصورتين�توهموا�أن�المـتكلم��

ه�إذ�يذكر�لفظ�الكل�ويريد�به�البعض�ثم�يعود�إلـى�التحقيـق���متجوز�في�ذكر�المستثنى�من
فيخرج�ما�يتوهم�المخاطب�دخوله�في�لفظ�ذلك�الكل�كما�يسمي�التسعة�مـثال�عشـرة�ثـم����
يرجع�إلى�التحقيق�فيخرج�الواحد�إزالة�لوهم�السامع�وال�يجوز�أن�يطلق�اسم�الكل�إال�على�

��.2"من�النصفما�يقرب�من�الكلية�والتمام�بأن�يكون�الناقص�أقل�
فتوجيه�هاته�المسألة�الخالفية�بني�على�أساس�رفع�التوهم�عـن�المخاطـب،�ومنـه����

��.مراعاة�ضرورة�أن�يكون�الكالم�واضحا�جليا�مفهوما�لدى�المخاطب
أو�ال�تعلم�أن�اإلنسان�إذا�عناه�أمر�فأراد�أن�يخاطب�بـه�صـاحبه���:�"يقول�ابن�جني

�يا�فالن�أين�أنت؟�أرني�وجهـك�:�،�فيقول�لهوينعم�تصويره�في�نفسه،�استعطفه�ليقبل�عليه
�����أقبل�علي�أحدثك،�أما�أنت�حاضر�يا�هناه،�فإذا�أقبل�عليه،�وأصغى�إليـه،�انـدفع�يحدثـه���

العين،�مجزئا�عنه��أو�يأمره�أو�ينهاه،�أو�نحو�ذلك،�فلو�كان�استماع�األذن�مغنيا�عن�مقابلة
��.3"لما�تكلّف�القائل،�وال�كلف�صاحبه�اإلقبال�عليه�واإلصغاء�إليه

وقد�أبدى�النحويون�نظرات�تراعي�حالة�اإلعراض�التي�يكون�عليها�المخاطب�فيمـا��
�وتباين�اسـتعماالتها�تبعـا�للمنـادى���يخص�أسلوب�النداء�والتفريق�الداللي�ألدوات�النداء�

��.4ودرجة�قربه�من�المتكلم

                                                 
��.47،�صالخفاجي،�مراعاة�المخاطب�في�النحو�العربيبان�:�ينظر�-��1
�بن�الحسن�ت(�ستراباذياإل�-2 �)هـ686رضي�الدين�محمد �في�النحوشرح�، �)هـ646ت(بن�الحاجبال�الكافية دار�،

��.1/240م،�1995-�ـه1415لبنان،�-بيروتالكتب�العلمية،�
��.�1/246،ابن�جني،�الخصائص�-3
��.85،86،�صبان�الخفاجي،�مراعاة�المخاطب�في�النحو�العربي:�ينظر�-4
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وهناك�قرينة�تسوغ�حذف�حرف�النداء�الذي�يؤتى�به�لتحقيق�اإلقبال�والتنبـه�وهـذه���
القرينة�ترتبط�بالمخاطب�فالمتكلم�يتكئ�على�مقدار�ما�يمتلكه�المخاطب�من�ذكـاء�وفطنـة���
تهيئان�له�سبل�التنبه�واإلصغاء�فال�يكون�به�حاجة�وال�ضرورة�لذكر�أداة�النداء�وهذا�مـا��

ِۡض�﴿�:�تفسير�قوله�تعالى�عبر�عنه�الزمخشري�فيsۡ
َ
�ُ&�أُ�ُ2��ۡ�lَ��ۚÇLَٰـÈَ﴾1حذف�منه�"�فقال�

فلم�يكـن���،2"حرف�النداء�ألنه�منادى�قريب�مفاطن�للحديث،�وفيه�تقريب�له�وتلطيف�لمحلّه
هذا�الحذف�اعتباطا�وإنما�له�عالقة�وثيقة�بمدى�إقبال�المخاطب�وتوجهه�نحـو�المخاطـب���

��.فضال�عن�االعتراف�بذكائه�وفطنته�
فهم�النحاة�الختالف�الوظائف�الداللية�لحروف��إن�دّل�على�شيء�إنما�يدل�علىوهذا�

��.النداء�وغايتها�في�إفهام�المخاطب
ويندرج�أيضا�تحت�فكرة�تنبيه�المخاطب�في�حال�الشعور�بإعراضه�عـن�المـتكلم���

ارد�موضوع�الحكاية�الو.�وعدم�فهمه�لما�يلقي�به�إليه�ألنه�قد�يكون�غير�سامع�لبدء�الحديث
عن�أهل�الحجاز�الذي�حظي�بعناية�النحاة�ورعايتهم�من�توجيههم�لهذا�النوع�مـن�الـنمط���
التعبيري�في�اللغة�وبيان�أسبابه،�يذهب�عبده�الراجحي�إلى�أن�النحاة�لـم�يغفلـوا�تحـري����
االستعمال�اللغوي،�والذي�يؤدي�إلى�عدم�إغفال�اللهجات�باعتبارها�عناصـر�فـي�اللغـة����

فأما�أهل�الحجاز�فإنهم�حملوا�قولهم�على�أنهم�حكـوا�مـا���:�"بويه�قولهالموحدة�فنقل�عن�سي
��.3"ى�الحكاية�لقوله�ما�عنده�تمرتاندعنا�من�تمرتان،�عل:�تكلّم�به�المسئول،�كما�قال�العرب

أن�يأتي�االسم�أو�ما�قام�مقامه�على�الوصف�الذي�كـان�قبـل���:�"ومعنى�الحكاية�هو
رأيت�:�وإذا�قال...من�زيد�رفعت�في�السؤال�البتة:�فإذا�قال�القائل�جاءني�زيد�قلت�...ذلك
ألن�السامع�لهذا�السؤال�قـد�ال���وإنما�حكى�األعراب�أهل�الحجاز؛...من�زيدا:�قلت.�زيدا

كالما�متقـدما�هـذا�جوابـه�����يكون�سمع�الكالم�األول�فأراد�المتكلم�أن�ينبهه�إلى�أن�هناك
��.4"وإعرابه
��.5"�ا�يقتضيه�سياق�الكالمالحكاية�باب�نحوي�مبني�على�مراعاة�م"و

                                                 
��.�29/يوسف�-1
��.�12/�512الكشاف،تفسير�الزمخشري،��-2
��.2/433،434،�سيبويه،�الكتاب�-3
��.89ص��مراعاة�المخاطب�في�النحو�العربي،�بان�الخفاجي،:�ينظر�-4
��.149م،�ص�1�،2007حسن�خميس�الملخ،�رؤى�لسانية�في�نظرية�النحو�العربي،�دار�الشروق،�عمان،�ط�-5
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فاللفظ�إذا�في�الحكاية�يحافظ�عليه�كما�ذكر،�فيمنع�من�ظهور�العالمة�كونه�حكي�كما�
هـذا��.�قرأت�سورة�المؤمنون،�وليس�المؤمنين:سورة�قرآنية،�تقول)�المؤمنون:�(ورد،�نحو

ـ����.كمثال�حي�...في�حياتنا�اليومية�-نحن–مما�نتداوله� �������وا�ما�يفيد�أن�النّحـاة�العـرب�فهم
من�تحليلهم�اللغة�أن�المتكلم�العربي�يطلق�التراكيب�اللغوية�في�كالمه�قاصـدا�بثّهـا�إلـى����

وهو�محكـوم�بالمقـام���"�غرض�تواصلي�معين"مخاطب�معين�في�سياق�ومقام�معين�ألداء�
الذي�يتبوأه�في�نفس�المتكلم،�وليست�مجرد�منظومة�من�القواعد�الذهنيـة�المجـردة�كمـا����

��.ة،�متخطية�الشكل�والظاهر�لتغوص�في�أعماق�المعنىالبنيوية�الصوري
��:�حصول�الفائدة�للمخاطب-4

كما�سبق�وقلنا�فالمخاطب�أحد�أعمدة�الموقف�الكالمي،�ومن�ثم�تصبح�فائدتـه�معيـارا����-
��.�1لصحة�الكالم

إذا�حصـلت��:�"�ستراباذي�عن�ابن�الدهان�القول�اآلتي�واستحسنهوقد�نقل�الرضي�اإل
أي�نكرة�شئت،�وذلك�ألن�الغرض�من�الكالم�إفادة�المخاطب�مضـمون���الفائدة�فأخبر�عن

��2..."الكالم
��:وفسروا�ذلك�وأجاز�النحاة�االبتداء�بالنكرة�شرط�قربها�من�المعرفة،�-
إما�باختصاصها�كالنكرة�الموصوفة؛�فللنعت�وظيفة�تواصلية�محددة�هي�تفسير�المـبهم���-

��.)التعريف�والتنكير(الحال�التعيين�فالفرق�بين�المنعوت�وصاحب��.والتعريف�به
فإن�كـان�جاريـا�علـى�هـذا�����*...�تمرة�خير�من�جرادة:�كونها�في�غاية�العموم،�نحو�-

��.3ب�ضابط�مؤثر�في�توجيه�كالم�المتكلمالمخاطَ�فحاُل.�الضابط�أجيز�وإال�منع
ومما�يقوم�على�أساس�إدراك�السامع�للمعنى�المراد�بعد�:�"ويقول�الدكتور�هادي�النهر

�4"نعتا�ال�حاال�)�يسبني(مراعاة�التركيب�العام�ما�يذهب�إليه�أغلب�النحاة�من�اعتبار�جملة�
��:5الكاملمن��في�قول�الشاعر

                                                 
��.128،�ص�نهاد�الموسى،�الصورة�والصيرورة:�ينظر�-1
��.1/88الرضي،�شرح�الكافية،و�.203،�صبان�الخفاجي،�مراعاة�المخاطب�في�النحو�العربي�-2
��.191ص�عند�العلماء�العرب،التداولية��مسعود�صحراوي،�:ينظر�-3
��.177،176ص�م،2009-هـ1430األردن،-�إربد�الم�الكتب�الحديث،للسانيات�االجتماعية�عند�العرب،�عا�هادي�نهر،-4
���������������ل��.1/203عند�الرضي،�الكافية�في�النحو،)�باب�الحال(بال�نسبة��-5����وه���%#�����$#�و�ا�!� ��و

��.1/357وه��7���8#)م�ا�5)+�،�ا�34ان2،ج.��206،�ص$�/�ا�(��)ن�،�د,+��ا*$()ز
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��.ييننعال�ي�تُلْقُ�تَمثُ�تُيضي������������فمنبسي�ئيمِولقد�أمر�على�اللَّ
0ۡ1َ﴿�:يحمل�الجرجاني�تفسير�قوله�تعالىوsُ��ُ�pٌۡٱb��ِ ،�بتحليل�كلمة�ابن�على�أنهـا��1﴾ٱ��

وكـان��:�"،�وشنّع�على�من�يقولون�بإعرابها�بالنعت�بقولـه�"نعتا"وليست�)�أي�مسند"�(خبر"
جعل�االبن�صفة�في�اآلية�مؤديا�إلى�األمر�العظيم،�وهو�إخراجـه�مـن�موضـع�النفـي�����

��.2"جّل�اهللا�تعالى�عن�شبه�المخلوقين...واإلنكار�إلى�موضع�الثبوت�واالستقرار
ما�ذهبنا�إليه�سابقا�أن�نباهة�النحاة�العرب�هيأت�لهم�أن�يفهموا�ورود�الفعل�الماضي�وفي�-

بصورة�الحال،�ففهمهم�لداللة�الحال�والوظيفة�التي�تؤديها�وإدراكهم�أن�المتكلم�يـأتي�بهـا���
��.ليتبين�هيأة�صاحبها�كان�واعزا�ودافعا�الشتراط�بعضهم�أن�تكون�الحال�نكرة

الكـامن�وراء�البـدء�بـالنكرة�مـع�تحقيـق�الفائـدة��������ولقد�بين�ابن�جني�المعنـى�
فإنما�جاز�االبتداء�فيه�بالنكرة�من�حيث�كان��3وأما�قولهم�شر�أهر�ذا�ناب":�للمخاطب،فقال

أي�ما�أهر�ذا�ناب�إال�شر�وإنما�كان�المعنى�هذا؛ألن�الخبرية�:�الكالم�عائدا�إلى�معنى�النفي
ناب�شر�لكنت�على�طرف�مـن�اإلخبـار�غيـر����أهر�ذا�:�عليه�أقوى،أال�ترى�أنك�لو�قلت

ما�قام�إال�زيـد���:أال�ترى�أن�قولك.�فإذا�قلت�ما�أهر�ذا�ناب�إال�شر�كان�ذلك�أوكد.�مؤكد
أوكد�من�قولك�قام�زيد،�وإنما�احتيج�إلى�التوكيد�في�هذا�الموضع�من�حيث�كان�أمرا�عانيا�

الستماعه�أن�يكـون���مهما�وذلك�أن�قائل�هذا�القول�سمع�هرير�كلب�فأضاف�منه،�وأشفق
لطارق�شر،�شر�أهر�ذا�ناب،�أي�ما�أهر�ذا�ناب�إال�شر�تعظيمـا�عنـد�نفسـه�أو�عنـد�����

فلما�عناه�وأهمـه���مستمعه،�وليس�هذا�في�نفسه�كأن�يطرق�باب�ضيف�أو�يلم�به�مسترشد،
��.4"اإلغالظ�به�والتأهب�لما�دعا�إليهوكّد�اإلخبار�عنه�وأخرج�القول�مخرج�

وهو�عربي�جيد�كثير،�كأنّهم�إنما�يقدمون�الذي�بيانه�أهم�لهـم��"ول�به�ومنه�تقديم�المفع
��.5"وهم�ببيانه�أعنى،�وإن�كانا�جميعا�يهمانهم�ويعنيانهم

                                                 
��.�30/التوبة�-1
�ينظر�-2 �دالئل�اإلعجاز: �378-375،�ص�الجرجاني، �بتنوين. �وقرأه �بغير�تنوين، "�عزير"ويرى�من�المشكل�قراءتها

��.بعض�المكيين�والكوفيين،�عاصم�والكسائي�ويعقوب
�ش)ه�-3 �ورد �ا*$()ز، �د,+� �ا�(��)ن�، /�$� �و$�/�وه�143ص/ا ،�%��ا �أ�)رات �?<�ر /�$� �ی�Aب �C�� �

��.4/469و��Fا�34ان2،�ج.��1/394��EیD،ج
��.1/319ابن�جني،�الخصائص،��-4
��.�138،�صدالئل�اإلعجازالجرجاني،��-5
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وذلك�أنه�إذا�نصب�على�ما�ذكرت�فإنه�ال�يعدم�دليل�العناية��:�"...وقال�فيه�ابن�جني
ة���به،�وهو�تقديمه�في�اللفظ�منصوبا،�وهذه�صورة�انتصاب�الفضلة�مقدمة�لتدّل�علـى�قـو

العناية�به،�السيما�والفعل�الناصب�له�ال�يظهر�أبدا�مع�تفسيره،�فصار�كـأن�هـذا�الفعـل����
��.1،�وكذلك�يقول�الكوفيون"الظاهر�هو�الذي�نصبه

��
أيما�امرأة�نكحت�بغير�إذن�وليها�فنكاحهـا��:(�-صلى�اهللا�عليه�وسلّم�–قال�رسول�اهللا�

ا�جاء�حتى�ال�يبقى�شك�في�كونه�حقيقة�بالنسبة�للسامع�فتكرير�اللفظ�هن�2)باطل�باطل�باطل
��.�3تأكيدا�وحجة�له

فحالة�المخاطب�من�غفلة�وغيرها�من�العوائق،�هي�الداعي�الستعمال�هذا�األسـلوب��
من�لدن�المتكلم،�ووفقا�لهذا�تبين�أن�النحويين�رصدوا�كل�الحاالت�التـي�يكـون�عليهـا����

ووازنوا�بينها�وبين�التفاوت�في�بناء�صيغ�التعابير�المخاطب�أثناء�استقباله�للرسالة�اللغوية�
للنصوص�اللغوية�التي�يستعملها�المتكلم�فأحسوا�أن�التباين�في�بنـاء�األلفـاظ�واخـتالف����

�.األساليب�راجع�الختالف�أحوال�المتلقي�لتلك�األلفاظ
وهذا�يمثل�جوهر�النحو�الحقيقي�الذي�لم�يقم�على�مجرد�النظـرة�البنيويـة�الشـكلية����

إدراكا�من�النحاة�والدة�القاعدة�النحوية�مـن���.يب�اللغوي�بقدر�تمثله�ألبعاده�التخاطبيةللترك
��.ضمن�الواقع�اللغوي�العربي

��:وحيثيات�االستعمال�في�نظرية�النحو�العربيالسياق��-ثانيا
يفصل�نحاتنا�العرب�األوائل�بين�المبنى�والمعنى�فـي�تحليـل����لم:�اإلعراب�التداولي�-1

�4)لـم�للمعـاني��واإلعراب�ع:�(التراكيب�النحوية�ولسان�حالهم�فحواه�ما�أدلى�به�السيوطي
فضال�عن�أن�هذا�اإلعراب�لدى�نحاتنا�األوائل�ال�يخلو�من�وصالت�مع�المستوى�التداولي�

��:5اآلتيفي�المخطط��إدريس.�وهو�ما�يمثله�د
��

                                                 
��.�200ص�،،�مراعاة�المخاطب�في�النحو�العربيبان�الخفاجي:�ينظر�-1
��.2/9ابن�رشد،�بداية�المجتهد�ونهاية�المقتصد،�-2
��.156،157،�ص�مراعاة�المخاطب�في�النحو�العربيالخفاجي،��بان:�ينظر�-3
��.175ص�التداولية�عند�العلماء�العرب،�صحراوي،�مسعود�:ينظر�-4
��.287�،288مقبول،�األسس�االبستمولوجية�والتداولية،�ص��إدريس�:ينظر�-5
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��:وهو�ما�درج�عليه�نحاتنا،�بدليل�تخريج�الشواهد�العربية�على
�والشتم�-أ �الذّم �تع: �قوله �في �المنعوت �لحركة �خالفا �النعت �الىنصب 6ُُ!ۥ�﴿:

َ
(َaَۡوٱ

�ِÉ5ََVۡٱ)ََ',�ÊَË�Ì/fَ ����ِ�ّ�HٞPۡqَ�,yَ/ِZMِ�Nِ��﴾1اء�أن�حمالة�ترفع�وتنصب�"�،�يرى�الفر�:...��
ألنها�نكرة،�أال�تـرى���؛*إحداهما�أن�تجعل�الحمالة�قطعا:�نوأما�النصب�فعلى�جهتي

نكرة،�ولـم�تسـتقم�أن����وامرأته�الحمالة�الحطب،�فإذا�ألفيت�األلف�والالم�كانت:�أنك�تقول
��.تنعت�معرفة�بنكرة

صـلى�اهللا���–أن�تشتمها�بحملها�الحطب،�فيكون�نصبها�على�الذّم،�كما�قال��:والوجه�اآلخر
وامرأتـه��:�"�وفي�قراءة�عبد�اهللا...�سيد�المرسلين�سمعها�الكسائي�من�العرب�-عليه�وسلم

الحطب؛�تحـرش�بـين����نكرة�منصوبة�وكانت�تنم�بين�الناس�فذلك�حملها"�للحطب�"�حمالة
�كانت�تحمل�الشوك�فتلقيه�فـي�طريـق�المسـلمين���:�قال�قوم.�2"الناس�وتوقد�بينهم�العداوة

بل�كانت�تمشي�بالنميمة�:�وقال�آخرون.�وطريق�النبي�صلى�اهللا�عليه�وسلّم�بغضا�منها�لهم
��.وتنقل�األخبار�على�جهة�اإلفساد

أشـتم��:�ى�الشتم�والـذّم�شئت�عل.�نصب�على�الحال�والقطع�-والنصب�قراءة�عاصم
��.�3حمالة�الحطب،�وأذم�حمالة�الحطب

��:�والعرب�تنصب�على�الذّم�كما�تنصب�على�المدح�والتعظيم�-ب

��.أمدح�أبا�القاسم:�تعني".�اللهم�صّل�على�محمد�أبا�القاسم:"�فالمدح�قولهم
��.4وإن�شئت�جررت�على�اللفظ�.هو؟�أبو�القاسم:�وإن�شئت�رفعت�على�تقدير

                                                 
��.ا��G5Hه��ا�!)ل�*.�5-4/المسد�-1
2-�� �زكرياء(الفراء �ت�أبو �زياد �بن �معا)هـ207يحيى �ط، �بيروت، �الكتب، �عالم �القرآن، �3ني -�هـ1403،

��.299-�3/298م،1983
��.240،239القرآن�الكريم،�ص�من��سورة�ثالثينإعراب�ابن�خالويه،�:�ينظر�-3
��.239نفسه،�ص��-4

 التداولية

 اإلعراب

 الداللة��������
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�﴿:�وسمعنا�بعض�العرب�يقول":�يقول�سيبويه ِ�َرب� فسـألت���1﴾«ٱۡ'Íَٰ$َِ�ـَ���ٱVَۡۡ�ـُ/�ِ��
فحملها�على�التعظيم،وهي�قراءة�شاذة�من�جهة�الرواية�قرأ�.�2عنها�يونس�فزعم�أنها�عربية

وقدر�جار�اهللا�الزمخشري�في�نصبها�علـى��.�بها�زيد�بن�علي�وطائفة�بالنصب�على�المدح
��.3ب�العالميننحمد�اهللا�ر:�المدح�قولنا

��:4المتقارب�منقال�الشاعر
��المزدحمفي��الكتيبة�وليثَ����������مامِاله�القرم�وابن�كلى�الملَِإ

��.أذم�وأعني:�تعني.مررت�بزيد�الفاسقَ:�ك�بالذّم�تقولفنصب�ليثا�على�المدح،�وكذل
��:5)الوافر:ربح(قال�الشاعر؛�
��6ورِزو�بٍذمن�كَ�عداةَ�اِهللا�������*�������يونفُتكنَّ�م،�ثُسءي�النّنوسقَ
��.7"وإنما�شتمتم�بشيء�قد�استقر�عند�المخاطبين�:�"قال�سيبويه

مـن�خـالل�المقـام�وفهـم������فإعراب�هذا�الشاهد�استند�أساسا�إلى�استنباط�المعنـى�
وهذا�ما�أومأ�إليه�شارح�تداولية�إلنتاج�وتأويل�الملفوظ،�واستحضار�الشروط�ال�المخاطبين،

��شـتما����والذي�يصيره�مدحا�وثنـاء�،�)أذكر(وإنما�تنصبه�بإضمار�:�"�لسيرافي�فقالكتابه�ا
��������)�فـالن�شـجاع��(،�و)فالن�فاضـل�(قصد�المتكلّم�به�إلى�ذلك،�وربما�قصد�بقولهأو�تقبيحا،�

�فهـا��".هذا�معروف�في�عادات�كالم�الناسإلى�الهزء�به،�وتبين�ذلك�في�لفظ�من�يحاوره،�
�قصد�تكلمـي�:�به�غرايس�من�دأ�الكيف�الذي�أقرخرق�مبو�مخالفةهو�قد�استحضر�ما�يفيد�

أي�المعطـى��)عـادات�كـالم�النـاس���(و�)معطى�سياقي(ولفظ�من�يحاوره)�معطى�نفسي(

                                                 
��.2/الفاتحة�-1
��.�2/58،سيبويه،�الكتاب�-2
ويضعف�أبو��.1/162حو،الكافية�في�النشرح��الرضي،و�.291مقبول،�األسس�االبستمولوجية،�ص��إدريس�:ينظر�-3

��.،�وخفض�الصفات�بعدها،�ألنّهم�نصوا�أنّه�ال�اتباع�بعد�القطع�في�النعوت)رب(حيان�قراءة�النصب�
��.1/451و��Fا�34ان2،�ج�.2/319ورد�بال�نسبة�في�الكافية�في�النحو�للرضي،�-4
أسماء�أبو�:�شرح�وتح�،-الصعاليكأمير�-،�ديوان�عروة�بن�الوردعروة�بن�الورد�الصعلوك�العبسيهو�ل:�والتخريج��-5

��.63ديار�سلمى،�ص:�من�قصيدة�م،1998-�هـ1418لبنان،-�بيروت�بكر�محمد،�دار�الكتب�العلمية،

��.كل�مسكر�خمر:�النسءو،�بيأحاطوا�:�تكنفوني*
��.239،240،�صابن�خالويه،�إعراب�ثالثين�سورة�من�القرآن�الكريم�-6
��.2/66،�،�الكتابسيبويه�-7
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هاته�قمة�التعمق�في�فهم�وإتقان�التداولية؛ما�يثبت�يقينا�حسه�التـداولي��.�الموسوعي�الثقافي
��.�1الدقيق

ومثل�ذلك�قول�اهللا�عـز��):�يم�والمدحهذا�باب�ما�ينتصب�على�التعظ(وأيضا�جاء�في�
ــل ٰ�﴿:�وج �Æ�ِــ� Oِ��ِ?ــ $ۡdِ'ۡٱ�Nَِن��Iُــ �ِٰ �Î'ۡ��ٱ?@ُAۡــ ــ�نَ��ِ� Aُ�ِ�ۡ�ُۡنَ��َوٱ��ــ Aُ�ِ�ُۡ2��]َــ1َِل�إ³َِۡــ G

ُ
ــ,ٓ�أ �َِ�� �

�ۚ]َِ$Pۡ�َ���ِ1َِل�G
ُ
ۚ��َوٱ�Zvِ�ُِۡ��َ��َوَ�,ٓ�أ �ةََٰ$ �Fنَ��ٱ��َ;ـٰ�ةَ��َوٱ�6�ۡ�ُُۡ أمـا��ف�،�فلو�كان�كلّه�رفعا�كان�جيدا2﴾ٱ��1

��.والمؤتون�فمحموٌل�على�االبتداء
وفي�حين�ذهب�الزمخشري�وأبو�حيان�إلى�أن�نصب�والمقيمين�علـى�االختصـاص���
ذهب�سيبويه�مذهبا�تداوليا�فأعربها�على�التعظيم�والمدح،�كون�المقام�اإلنشائي�الواردة�فيه�

��.�3مقام�ثناء�على�المؤمنين
فـي���على�الضمير�المخفـوض��جواز�العطف:�4من�مسائل�الخالف)�65(وجاء�في�م

ْ�﴿:�قوله�تعالى �اvَُ�ٱ�َوٱ� ِي��� �َ�َن�sَ$َـOُZۡ?ۡ���ِ!ِۦ�fََg,َٓء�ُ�نَ��ٱ�� َ �ٱ�� رqَۡ,َمۚ�إِن�
َ
Rۡـ�َوٱPٗZِوإنمـا���5﴾�,َر�

ِي﴿��":ه�قائالهذا�في�الشعر�على�ضيقالفراء�ز�جو ۚ���ِـ!ِۦ�fََgـ,َٓء�ُ�نَ��ٱ�� رqَۡـ,َم
َ
Rۡفنصـب��َوٱ�﴾

حدثني�شريك�بن�عبـد���":حدثنا�الفراء�قال:واتقوا�األرحام�أن�تقطعوها،�قال:�يريد�األرحام،
�باهللا�والرحمن�وفيه�قبح:�اهللا�عن�األعمش�عن�إبراهيم�أنه�خفض�األرحام،�قال�هو�كقولهم
������������،�وقـد�قـال�الشـاعر����6"ألن�العرب�ال�ترد�مخفوضا�على�مخفـوض�وقـد�كنـي�عنـه����

��:7)من�الطويل(في�جوازه
��نفانفُ�غوطٌ�نا������������وما�بينها�والكعبِوفَواري�سيالس�مثلفي��قُلِّعتُ

عظـم�ذنـب�قطـع�الـرحم،�لقولـه������وفي�عطف�األرحام�على�اسم�اهللا�داللة�على�(
�7َ�َ﴿:تعالى �ٱ�� Pُdَۡ��ِ�ۡ2ُ/وَن�إ�7ِ َ�ِٰ�َ'ۡWِoٗ��َو�:�؛�فالكوفيون�يجوزون�ذلـك�نحـو�قولـك���8﴾,إfَqِۡـ,

                                                 
�مقب:ينظر�-1 �األسسادريس �سيبويه�االبستمولوجية�ول، �عند �النحوي �النظر �في �ص�والتداولية �عن�.295،296، أما

��.ال�أ:أ،�ليفهم:�استأثر�باهتمام�التداوليين،�نظرا�للمناقضة�بين�المعنى�الحرفي�والمقصود�فالمتكلم�يقول�=Lironieالهزء
��.�162/النساء�-2
��.289،290،�ص�اولية�في�النظر�النحوي�عند�سيبويهوالتد�االبستمولوجية�مقبول،��األسس�إدريس:�ينظر�-3
��.2�/34،�اإلنصاف�في�مسائل�الخالفابن�األنباري،�:�ينظر�-4
��.1/النساء�-5
��.�1/253،252الفراء،�معاني�القرآن،�-6
��.،�والبيت�لمسكين�الدرامي5/125البغدادي،�خزانة�األدب،�ج�-7
��.�83/البقرة�-��8
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ة�الكريمة�أعاله،�وبكالم�العرب،�واآليـة�بـالخفض�هـي����واحتجوا�باآلي.�مررت�بك�وزيد
��.قراءة�حمزة

في�حين�نجد�البصريين،�قد�احتجوا�بحجج�فلسفية�تمسكا�بقاعدتهم،�ورفضوا�شـواهد��
��.عطف�االسم�على�الحرف�ال�يجوز:الكوفيين�السماعية�الوصفية،ولسان�حالهم

رت�بزيـد��مـر�:�مثـل��وعطف�المضمر�المجرور�على�المظهر�المجرور�ال�يجوز،
��:2مستشهدا�بقول�األعشى�ويرد�ابن�مالك�حجة�البصريين؛.�1وبك

�الهجانِ�الواهب�المائة�فال�إلنكار�قراءة�صحيحة�مـن�القـراءات�السـبع�����هاوعبد�
هو�الخطأ�ال�القـراءة��"بحرف�جر�محذوف"فتخريجها�على�القسم�(متواترة�عن�نبينا�الكريم�

��)بالخفض
�دة�النحوية�وما�عليه�علمـاء�النحـو��قراءة،�ال�القاعويرى�أبو�حيان�أن�األصل�هو�ال

�َوُ�ۡ:ُoِۢـ!ِۦ﴿:�وكذلك�كحجة�فـي�قولـه�تعـالى����.فينبغي�إخضاع�القاعدة�للقراءة�ال�العكس
�ِ/cِfۡ�َۡامِ��َوٱ�ََVۡوكم��.،�وكان�حمزة�صالحا�ثقة�ورعا�في�الحديث�ومن�تالميذه�الكسائي3﴾�ٱ

��.حكم�ثبت�بنقل�الكوفيين�من�كالم�العرب
طت�الرحم�باهللا�تأكيدا�لعظمها�عند�اهللا�وحثا�على�رعايتها�بين�عباده،سواء�قرنـت��رب

��.بتقواه�أو�بسؤاله�وهذا�ما�يناسب�سياق�اآلية�وسبب�نزولها
فصلة��عباده�بأنهم�خلقوا�من�نفس�واحدة�كما�يتناسب�مع�أول�اآلية؛�حيث�ذكر�اهللا�بها

ل�البشر�إذ�هم�في�أصلهم�ذوو�قربـى��األرحام�ال�تقف�حتى�عند�حد�األقرباء�فقط،بل�بين�ك
��.4تربطهم�رحم

فاألمر�األول�بتقوى�اهللا�اقترن�بالتذكير�بالقربى�منذ�نشأة�البشرية�ثم�األمـر�الثـاني���"
ثم�التذكير�بأن�اهللا�هو�الرقيب�عليهم�فيه�إشـارة�إلـى�وجـوب�����اقترن�بالوصية�باألرحام،

ا�فيه�نوع�من�الوعيد�واإلنـذار�لمـن���كم�،�بمراعاة�العالقات�بين�األرحامالتذكير�الدائم�هللا
�.���5"غلب�بهذا�الوعد�والعهد�مع�اهللا�بقطع�األرحام�وتفريقها

                                                 
��.2/�37مسائل�الخالف،��،�اإلنصاف�فيابن�األنباري:�ينظر�-��1
���I%$J.�2/321وهو�بال�نسبة�في�شرح�الكافية�للرضي،�-��2�K�E���.4/256،ا�34ان�2��PE/ادي،ج)����!��ا�M)��(وا
��.�217/البقرة�-3
��.وما�بعدها�231دور�المعنى�في�توجيه�القاعدة�النحوية�من�خالل�كتب�معاني�القرآن،�ص�إيمان�الكيالني،:�ينظر�-4
��.240،239،�صقالمرجع�الساب�5
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وزعم�يونس�أنه�سـمع��":�أما�عنه�فقد�نقل�سيبويه�عن�يونس�رواية�قال:�الفخر�والترحم-ج
��.1"،�نصبه�على�الفخر)عديناالس�أكرم�سعد�أنا�ابن:�(من�الرجز�رؤبة�يقول

������������يكـون��:�،�قـال�سـيبويه��*أعبدا�حّل�في�شـعبي�غريبـا��:�ريروفي�إعراب�قول�ج
أعبـدا،�أي��:�على�النداء،�وعلى�أنه�رآه�وهو�في�حال�افتخار�واجتراء،�فقال:�على�وجهين
��.2أتفخر�عبدا

ومـن�هـذا���):�"هذا�باب�ما�يجري�من�الشتم�مجرى�التعظيم�وما�أشـبهه�(وجاء�في�
ولكـن���يكون�بكل�صفة،وال�كل�اسم،الترحم�والترحم�يكون�بالمسكين�والبائس�ونحوه،�وال�

��:�من�الرجز�قول�الشاعرومنه�"العرب�ترحم�بما�ترحم�به�
��.*اسالباِئَ�امينَ�نَأ�هملُفال�تَ�������ا�سكوان�ىرقَرقَبِ�حتْبصفَأ

مميزا�بين�سنن�العرب��الترحم،�قال�أبو�سعيد�السيرافيالذي�نصبت�فيه�البائسا�على�
مذهب�الترحم�"�والمقامات،�وما�يراعى�فيها�من�مقاصد�تداولية�في�إنشائها�لهذه�األوضاع�

وذلك�أن�االسم�الذي�يعظم�به�واالسم�الذي�يشتم�به�قـد���على�غير�منهاج�التعظيم�والشتم،
فيذكره�المعظم�أو�الشـاتم���شهرة�وعرفا�من�قبل�التعظيم�والشتم،.�وجب�للمعظم�والمشتوم

لوضع�منه�والذّم،�والترحم�إنما�هو�رقة�وتحنن�والثناء،�أو�على�جهة�امنه�على�جهة�الرفع�
��.3"وتحنّناعليه�يلحق�الذّاكر�على�المذكور�في�حال�ذكره�إياه�رقة�

�������������وقد�حمل�ابن�هشام�هذا�الشاهد�في�باب�ما�افتـرق�فيـه�عطـف�البيـان�والبـدل������
��.�4على�الترحم،�وهذا�أحد�آراء�الكسائي

الرجم�بالغيب�إيماننا�بأن�توجيههم�يجزم�أنه�ليس�من�قبيل��دم،قالنظر�فيما�ت�نعمومن�ي
مبني�على�فهـم��)�من�آيات�قرآنية�وأبيات�شعرية(لكّل�هاته�الشواهد�المسموعة�عن�العرب�

من�كـوفيين���-معمق�للمقام�التخاطبي،�حيث�داعبت�التداولية�الفكر�المنفتح�لنحاتنا�العرب�
الحي�والسـياق���اللغويفلم�ينظروا�إلى�النصوص�مجردة�معزولة�عن�واقعها��-وبصريين

                                                 
�����Kش�اه/�Q.2/155،�الكتاب�سيبويه،�-1E���.وا
��.1/410،411،�المصدر�السابق�-2

أ��W)�:�و$(Q3.�2/447ا����Uم�ا�(#!�،�HET)ت�F!�ل�ا�%�Sاء،�ج�*X���.وا�YZا�)�,�أ�)
��.297�،298األسس�االبستمولوجية�والتداولية،�ص��مقبول،�إدريس:�ينظر��-3

�]،2/72:���ش�اه/����EیD،�ج�*E����.1/526،�و����Pا
��.298،�ص�األسس�االبستمولوجية�والتداولية�إدريس�مقبول،�-4
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�������������سـس�المعتمـدة���،�ما�يمـنح�فكـرة�واضـحة�عـن�األ����والمقام�المستعملة�فيه�،الواردة�فيه
ر�فـي��المنغـرس�والمتجـذِّ��فالنحو�العربي�إذن�قام�على�التنظيـر��في�التواصل�اللغوي،�

��.االستعمال
�وهو�إعراب�على�حالة�من�الحاالت�التي�تعتري�المتكلم�أثناء�إنشائه�للحـديث�:�التذكر�-د

:�وسمعنا�من�يوثق�به�في�ذلك�يقـول�"�...�:�السياق�الطبيعي،�يقول�سيبويه�التذكّر�فيوهي�
ولكنه�تذكّر�بعد�كالما�ولم�يرد�أن�يقطـع�اللفـظ�ألن�التنـوين�����،)سيف(يريد�)�هذا�سيفني(

��.1"حرف�ساكن�،�فيكسر�كما�تكسر�دال�قد
رة�الكلمة�علـى��تعرف�هذه�الظاهرة�التي�أشار�إليها�سيبويه�في�السايكو�لسانيات�ظاه

،��وهي�شعور�يمر�به�أي�فرد�حين�يفترض�انه�(On�the�tip�of�tongue).طرف�اللسان
يعرف�اسم�الشخص�أو�كلمة�معينة�أو�تمام�كالمه،�ولكنه�ال�يستطيع�تـذكّره�واسـترجاعه���

هذا��خارجة�عن�نطاق�سياقها�الطبيعي�تحدث�كثيرا�حين�يحاول�الشخص�تذكّر�أشياء�معينة
�������������أو�أسـماء��أشـياء��(يمكن�التأكّد�منه�مـن�خـالل�تقـديم�عـدة�مثيـرات������الشعور�الذاتي�

قيـاس��:��،�ونطلب�منه�أن�يختار�منها�الصحيح،�وتسمى�هذه�الطريقةللشخص)�أو�كلمات
�������������ذاكرة�التعرف،�وقد�يستطيع�الشخص�تذكّر�االسم�أو�الشـيء�حـين�تقـدم�لـه�صـفات������

الحـرف�األول،��نبـرة���:��أو�الشـخص�أو�االسـم�مثـل����أو�عناصر�أخرى�حول�الشيء
��.2الصوت

أال�ترى�:�"�ألمع�إليها�وفسرها�سيبويه�هذه�ظاهرة�أخرى�من�الظواهر�اإلعرابية�التي
،�ثـم�يقـول���)قدي(كما�يقول�،�)ألى:�(يقول�يقطع،�أنولم�يرد��أن�الرجل�إذا�نسي�فتذكّر،

����������،�يقول�بعد�قـول�ذي�الرمـة��)الواحدرف�هذا�باب�إرادة�اللفظ�بالح(وفي��.�3)"كان�وكان(
��:4لرملمن�ا

دع�ذا�ولْل�ذا�وَأعجبالشَّ���������ْلقنا�بذَحبُِ�ناهللْحم�إنّا�قد�محسبي�وكفاني(.ْلج.(��
وال�يفعـل�مثـل�هـذا����.�قد�فعل:�قدي،فيقول:هي�ههنا�كقول�الرجل�وهو�يتذكّر:�قال

��.علمناه�بشيء�مما�كان�من�الحروف�الموصولة
                                                 

��.4/338،�الكتاب�سيبويه،�-1
��.300،299ص��األسس�االبستمولوجية�والتداولية�للنظر�النحوي�عند�سيبويه،�،مقبول�إدريس:�ينظر�-2
��.4/260،�الكتابسيبويه،��-3
��.7/198ا�34ان2،ج�ا�PE/ادي،�-4
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��.�1.."فقد�سمعناهم�يقولون�ذلك�ألى،�ثم�يتذكّر،:�الرجل�ويقول
وتتـبعهم�لـدقائها����ومنه�ال�يخامرنا�شك�في�أن�وصف�نحاتنا�العرب�للغة�العربيـة،�

يغفلون�عن�أي�وضع�من�أوضاعها�مهما�تناهى�في�الصغر،�وبغض�النظر�عـن���جعلهم�ال
لف�والواو�والياء�الناشـئة��ضمن�ظواهر�اللسان�العربي،�فإعراب�األ)�قلّة�أو�كثرة(وروده�

كلها�عن�إشباع�الحركة�بما�يناسبها�من�حروف�المد�على�التذكر�استحضارا�لما�يكون�عليه�
فيضطر��المتكلم�حال�حديثه�العادي�حين�تخونه�العبارة�أو�تستعصي�عليه�الكلمة�المطلوبة،

��.2إلى�التحايل�عليها�وجلبها�من�عمق�الذاكرة�بتلطّف�دون�أن�يقطع�حديثه�فورا
إنّا�لنجد�أن�القـدماء�قـد���):�االستلزام�الحواري(توقف�الداللة�على�السياق�التواصلي�-2

أدركوا�جيدا�ما�للسياق�وأهميته�من�دور�خطير�في�توجيه�المعنى؛�حيث�تم�االنتبـاه�فـي���
الدرس�النحوي�العربي�القديم�إلى�االستلزام�الحواري�ليس�كمفهوم�وال�مصـطلح�ولكـن���

ال�دالليا�يبرز�متناثرا�هنا�وهناك�فيما�بين�طيات��مؤلفاتهم�؛�حيث�إن�كثيـرا��باعتباره�شك
من�النحاة�العرب�لم�يكونوا�بعيدين�عن�هذا�التصور�التداولي�في�تطبيقهم�لظواهر�الخبـر��
واإلنشاء�في�نطاق�أبحاثهم�النحوية،�ومن�ثم�مراعاتهم�ألهم�األفعال�الكالمية�المنبثقة�عـن��

��:�3اولية،�ويتجلى�ذلك�فيتلك�المبادئ�التد
عودة�البدايات�األولى�لمالحظة�هذا�المنحى�التداولي�والعناية�به�إلى�عصر�الخليل�بن�
أحمد�الفراهيدي�وسيبويه،�كما�ال�ننفي�حرص�النحويين�الكبيـرين�الجرجـاني�والرضـي����
���االستراباذي�واهتمامهما�بالمعـاني�واألغـراض�المتوخّـاة�مـن�الملفوظـات�العربيـة������

��.4ارهما�على�تبعية�التراكيب�للوظيفة�ال�العكسوإصر
��-بالصـيغة�المعاصـرة���–ومنه�فتُراثنا�العربي�لم�يخُل�من�اهتمام�باألفعال�الكالمية�

وحتى��فعل�التأكيد�واإلغراء�والتحذير�والنداء�واالستغاثة�والندبة�واألمر�والنهي،:�من�مثل

                                                 
��.3/359،�ويه،�الكتابسيب�-1
��.300�،301مقبول،�األسس�االبستمولوجية�والتداولية،�ص�إدريس�:ينظر�-2
��.180مسعود�صحراوي،�التداولية�عند�العلماء�العرب،�ص�:�ينظر�-3
��.205:�،�صالمرجع�نفسه�:ينظر�-4
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ي�علـى�غـرار�مجهـود����الذي�أضافه�صـحراو�)�االستفهاميات:�(االستفهام�ضمن�صنف
��.1سيرل

إذا�فقد�أسبغ�السياق�أثرا�كبيرا�على�مقصود�داللة�المتكلم�وأيضا�على�تحديد�هويـة��
�العبارة؛حيث�إن�الكلمة�الواحدة�والجملة�الواحدة�قد�تحمل�مدلولين�متناقضـين�تمامـا�دون���

ـ�� ام�المحـيط��أن�تتغير�الكلمة�في�بنائها�الداخلي،�وإنما�الذي�اختلف�هو�السياق�والجـو�الع
��.بالكلمة

ما�ينطبق�على�النحوي�الواعي�بمفهوم�االستلزام�الحواري�حيث��-تحديدا�–وهذا�هو�
وأخـرى��"رأى�أن�هناك�صيغ�األمر�والنهي�والمعاني�التي�يؤديانها،�تحمالن�داللة�أصلية�

��.2ية،�كامنة�وراء�األلفاظ�والمبانيفرع
وله��لب�الفعل�بصيغة�مخصوصةن�األمر�طاعلم�أ:�"ويؤكد�هذا�شارح�المفصل�بقوله

ولصيغته�أسماء�بحسب�إضافاته،�فإن�كان�من�األعلى�إلى�ما�دونه،�قيل�له�أمر،�وإن�كان�
��.3"من�النظير�إلى�النظير،قيل�له�طلب،�وإن�كان�من�األدنى�إلى�األعلى�قيل�له�دعاء

وعمل�يحصل�*�الذي�هو�صيغة�لغوية�وعمل�كالمي-أن�األمر:�وخالصة�هذا�الكالم
Dِِ?�﴿:�قوله�تعالى�مثلفي��يستعمل�استعماال�أصليا،�-ولبالق

َ
�Ïِ�ۡأ �ِك�ٱ�»�ُ� �ةَ�ِ�َُٰ$ �Fٱ���YِfَÑَ� إَِ-ٰ

�ِHۡ ��:5واستعماالت�فرعية�يترتّب�عنها�معنى�الطلب�والدعاء�وغيرهما�.4﴾�ٱ�³
�Ν﴿:�هديد�في�قوله�تعالىفيخرج�إلى�التَّ ٱlَۡ�$ُـ�اΝΝ�ْ﴿:هوقول�،PُlۡWَi﴾6ُ/واْ�َ�,�eُÒۡrِ?�ّ�ِ��ُدوGِـ!ِۦۗ

�ۡ?eُÒۡrِ�,�َ��¥ٌFََِن���$ُ�َdَۡ�,�َِۥ��!ُ�GِإÓ�﴾7.� �
                                                 

�-�هلنيل�شهادة�الدكتورا�أطروحة-مسعود�صحراوي،�األفعال�المتضمنة�في�القول�بين�الفكر�المعاصر�والتراث�العربي�-1
��.ح:م،�المقدمة2004-2003الجزائر،�-جامعة�الحاج�لخضر�باتنة

��.307ص�األسس�االبستمولوجية�والتداولية�للنظر�النحوي�عند�سيبويه،�مقبول،�إدريس�:ينظر�-2
�ط�العياشي�:ينظر�-3 �الرباط، �األمان، �دار �الحواري�في�التداول�اللساني، �االستلزام �م2011-هـ1،�1432أدراوي،

�ص �إجرائيةً*.59: �شروطا �ويضم �ينظر-الزمان�-اإلمكان�-االستعالء�-�العلو�عنصر: �والتفويض، �المصلحة �ة�كاد:
��.258و��226،�صظاهرة�االستلزام�التخاطبي�ُأنموذجا-المكون�التداولي�في�النظرية�اللسانية�العربية�ليلى،

��.78/اإلسراء�-4
�والنشر�،�دراسة�نحوية�داللية،�دار�الوفاء�لدنيا�الطباعةين�القدماء�والمحدثيننظرية�السياق�ب�عبد�النعيم�خليل،:ينظر��-5

��.180ص�،م1�،2007مصر،�ط�-�اإلسكندرية
��.15/الزمر�-6
��.40/فصلت�-7
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ْۚ��´َذا�eُ$َۡ$qَ?ۡ�﴿:�وقد�يقصد�به�اإلباحة OُۡVِـِ?�َرoِّـَ[�َوQۡWَi��7َـ�ۡÔِ﴿:�وقوله�،5َQۡWَi﴾1,ُدوا

ۡوَ;ُ:�ٗر45ُِ6��8ۡ�
َ
�.Aۡ�ِB�﴾2ُ@ۡ?�َءا=ًِ�,�أ �

i�َْ�﴿:�يقول�والتحدي�حين�وقد�يقصد�التعجيز �اُ6
ۡ
k���ٖÖَر�fُِ×ِۦ�!ِ$Øِۡ�ّ��ِ�ّ﴾3.��

مخاطبـا�قومـه���)�عليـه�السـالم��(أو�عندما�يقول�علـى�لسـان�نبـي�اهللا�هـود������
وِن�َ©ZUَِi��ٗdZُِ/و�Ùِ﴿:الكافرينُ¼ِAُ6�7َ� �?�ُ�,Ú�﴾4.�� �

ولكن�السياق�والقـرائن�الخارجيـة���،�)بصيغة�األمر(�فكلّها�جاءت�على�صيغة�افعل
�*.5تلفة�ومعان�فرعيةجعلتها�تعطي�مدلوالت�مخ �

القسم�ال�يعد�في�هـذا���وجاراه�للكالم،و�أن�يكون�تأكيدا�من�ذلك�إشارة�سيبويه�إلى�أن
راد�به�إما�اإللحاح�في�ما�يوإنّ،راد�لذاتهذهبا�إلى�أن�القسم�ال�يكل�من�الخليل�واالستراباذي�ف

�.الفعل�الكالميا�من�أصناف�صحراوي�صنف�ولهذا�عده،�)الحجاج(�6الطلب�أو�تأكيد�الخبر
كما�يذهب�ابن�يعيش�إلى�أن�األمر�قد�يُٰت�﴿:�كقوله�تعالى،�الخبر�ستفاد�منÛََوٱۡ'َ�ٰ'ِـ۞�

�َ�dۡÝُِۡ2����yُ/َٰÆَۡو
َ
�'َۡ�ِ��أۡqَ��X ِ�ۡ

َ$aِ�َ﴾7.���
واالستفهام�في�،�"رحمه�اهللا":�نحو،�كما�يأتي�الدعاء�على�أسلوب�الخبر�.أي�ليرضعن

�َeA﴿:�قوله t��?eُG
َ
غوية�فقد�ربط�بين�بنية�العبارة�اللّ،�فالمراد�النهي�أي�انتهوا،�Þ﴾8ُ@ـ�َن�َ{َ@�Hۡأ

�������������وبين�الهدف�التواصلي�الذي�يرمي�إليه�المتكلم�ومـن�ثمـة�خـروج�المعـاني�األصـلية������
الجملة�من�الداللـة���تنتقل:"وفق�المعادلة�اآلتية�.9ا�للسياقات�التي�تردان�فيهاإلى�فرعية�تبع

                                                 
��.2/المائدة�-1
��.24/�اإلنسان�-2
��.23/البقرة�-3
��.55/هود�-4
��.225،�ص�المكون�التداولي�يلى،وكادة�ل�.308،�ص�ألسس�االبستمولوجية�والتداوليةمقبول،�ا�إدريس:�ينظر�-5
��.وما�بعدها�،208،�صمسعود�صحراوي،�التداولية�عند�العلماء�العرب:�ينظر�-6
��.233/البقرة�-7
��.91/�المائدة�-8
نظرية�السياق�بين��وعبد�النعيم�خليل،�.61-59،�ص�االستلزام�الحواري�في�التداول�اللسانيأدراوي،��العياشي�:ينظر�-9

��.177ص�،القدماء�والمحدثين
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�)س(،من�أحد�شروط�إجراءباالنتقال�خرقا)�ص(معنى�آخر��إلى)�س(على�معناها�األصلي
�.1)"ص(إلى�ما�يقابله�من�شروط�إجراء� �

������������كما�أدرج�صحراوي�األمر�والنهي�والسـؤال�ضـمن�شـعبة�األفعـال�المتضـمنة������
��.2لتي�هي�جوهر�ما�في�العمل�الكالميا،�في�القول

يـل�المعـاني���فالدعاء�واألمر�والنهي�مـن�قب��وقد�يتنزل�الدعاء�منزلة�األمر�والنهي
الحاصلة�عن�اختالف�منزلة�المتكلم�بالنسبة�إلى�المخاطب�وعالقة�أحدهما�بـاآلخر�وهـو���
ليس�باألمر�والنهي،�ولم�يستهن�به�النحاة�العرب،بدليل�إفرادهم�كل�معنى�باسم�خاص�رغم�

��.اشتراك�هذه�المعاني�في�الصيغة�اللغوية�التي�تتحقق�بها
�����������حدث�ابن�جني�فيـه�عـن�خـروج�االسـتفهام�����فقد�ت،�)االستخبار(أما�عن�االستفهام�

التقرير�منوها�أن�التقرير�ضرب�مـن�الخبـر���:�عن�معناه�الحقيقي�إلى�معاني�مجازية�منها
��:�3بدليلين

��:4)من�الوافر(�جريرفي�قول��؛صناعي�إعرابي-1
��احِر�طونب�مينى�العالَدا����������������وأنْطايالم�بكر�نم�ريخَ�متُلسَأ

ٓ�﴿:�ومنه،�هو�قدرة�الهمزة�إذا�خرجت�:معنوي�داللي�-2 ذَِن�'Oَُـۡ?ۖ�َءا
َ
�أ ُ أي�لم�يـأذن��،�5﴾��

�A$ِ��\َ$ۡDُ�\َG,ِس�ð﴿و،�لكم
َ
��.م�تقل�للناس�اتخذوني�وأمي�إالهينل:�أي،�6﴾َءأ

�����حملك�المخاطب�على�اإلقرار�بأمر�قـد�اسـتقر�عنـده�ثبوتـه�����:�ومن�شروط�التقرير
��.أو�نفيه

                                                 
�المتوكّل،�دراسات�في�نحو�اللغة�العربية�الوظيفي�-1 �الدار�البيضاءأحمد �1المغرب،�ط-،�دار�الثقافة�للنشر�والتوزيع،

��.102،�صم1986-هـ1406
��.ث�:،�صمسعود�صحراوي،�األفعال�المتضمنة�في�القول�بين�الفكر�المعاصر�والتراث�العربي�-2
��.465-2/463ابن�جني،�الخصائص،�ج�-3
أندى�:�م،�قصيدة4�،1971ط�لبنان،-بيروت�دار�الكتب�العلمية،�مهدي�محمد�ناصر�الدين،�:شر�ديوان�،،�الجرير�-4

��.�2/379،طبقات�فحول�الشعراء�،وابن�سالم�الجمحي.�74ص�،)يمدح�عبد�الملك�بن�مروان(�العالمين
��.59/يونس�-5
��.116/المائدة�-6
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رام�م�عن�معنى�السؤال�أسباب�وأحوال�تقتضيه�وأغراض�ومقاصد�تُولخروج�االستفها
�)�تجاهـل�العـارف��(ويصبح�خروج�االستفهام�عن�معنى�السؤال�قائما�على�ما�يسمى�،�به

��.1على�حد�عبارة�ابن�هشام
فقد�يكون�السائل�عارفا�بالشيء�لكنه�يتصنّع�جهله�فيسأل�عنه�وهو�متى�فعل�ذلك�البد�

��:2)من�الوافر(ل�المتنبيأنه�يروم�غرضا�آخر�ومنه�قو
��.ينادوطة�بالتَّنُنا�الملتُييفي�أحاد����������لُ�أم�سداس�حادُأ

��:وأيضا�قول�الشاعرة�ليلى�بنت�طريف�التغلبية
أيا�شجورِر�الخاب�مالك�ك�لَا��������كأنَّقًورِمتَ�مجز3طريفَ�على�ابنِ�ع��

��:4وعليه�يحمل�قول�ذي�الرمة
��.أم�أم�سالم�أنتأ�قىوبين�النّ�������ِلالجِبين�ج�عاءالو�أيا�ظبيةَ

ويكثر�خروج�همزة�االستفهام�عن�معناها�الحقيقي�إلى�معنى�التقرير�إذا�دخلت�علـى��
ولما�فهي�لالستفهام�على�سبيل�التقرير�،�إذا�دخلت�همزة�االستفهام�على�لم�"كالم�منفي�فـ�

oِّـَ[�﴿:فه�كقوله�تعالىومعنى�التقرير�إلجاء�المخاطب�إلى�اإلقرار�بأمر�يعرَُG�?َۡ�
َ
:�وقوله�5﴾)

﴿�ۡ?َ�
َ
حۡ��) َ�َۡ¬﴾6"7.��

                                                 
��تونس-تأسيس�نحو�النص،�كلية�اآلداب،�منوبة:�وية�العربيةلشاوش،�أصول�تحليل�الخطاب�في�النظرية�النحامحمد��-1
�1ط �ص2001-�هـ1421، �م، �الجليل،�.793: �عبد �بدري �العربية،�ومحمد �البالغة �في �المقام �المعرفة��تصور دار

��.�62ص�م،2003االسكندرية،�الجامعية�األزرايطة،
كناية�:�المربوطة،�التنادي:�غير�التعظيم�لليلة،�المنوطةتص:�لييلة.�129،�ص"لييلتنا�المنوطة�بالتنادي"ديوانه،�قصيدة��-2

��.عن�القيامة
��.1/58مغني�اللبيب،�شواهد�ابن�هشام،.�793:�ع،�ص.نح.أصول�تحليل�الخطاب�في�ن�محمد�الشاوش،�:ينظر�-3
�1ط�العليه،�االستانة�مطبعة�محمود�بك،�الصناعتين،�،)هـ395أبو�هالل�الحسن�بن�عبد�اهللا�بن�سهل�ت(�العسكري�-4

��.315ص�م،1319
��.18/الشعراء�-5
��.1/الشرح�-6
نظرية�السياق�بين�القدماء��وعبد�النعيم�خليل،�.259مراعاة�المخاطب�في�النحو�العربي،�ص�بان�الخفاجي،:�ينظر�-7

��.179،178ص،�والمحدثين
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ومما�تقدم�يتبين�أن�األغراض�من�الخروج�باالستفهام�من�االسـتخبار�إلـى�معـان����
له�أطراف�الحـديث��مجازية�أخرى�هي�من�قبيل�األمور�الحاصلة�في�نفس�المتكلم�قبل�تداو

��.مع�المخاطب
:�عن�االستفهام�الحقيقي�فترد�بثمانية�معان�وذكر�ابن�هشام�أن�الهمزة�قد�تخرج

والتهكم�واألمر�والتعجب�،�واإلنكار�التوبيخي�والتقرير،�التسوية�واإلنكار�اإلبطالي
.1لى�الجملةواالستفهام�هو�معنى�طارئ�ع،�تبطاءواالس  

جمع�األعمال�اللغويـة�أي�المعـاني�تحـت����:�فعمدوا�إلى�وقد�وقف�نحاتنا�في�حيرة؛
وفرعوا�مـن�ناحيـة�أخرى؛فكـان�الطلـب�واألمـر�والعـرض�������،صنف�واحد�من�ناحية

وهذا�دليل�على�أن�نحوهم�لم�يكن�منفصال�عن�أصول�...�والتحضيض�وااللتماس�والتوبيخ
��.2االستعمال�وقواعده

ويالمندوب�منادى�على�وجه�التفجـع�واعتبـر�المسـتغاث����نس�ب�إلى�الزمخشري�أن
وكذا�المخصوص�،�دى�دخله�معنى�التعجبمنادى�دخله�معنى�االستغاثة�والمتعجب�منه�منا

���������وختم�االستراباذي�حديثـه�عـن�رأي�المتقـدمين����،�فهو�منادى�نقل�إلى�معنى�االختصاص
ـ��،�عتد�بهوالعارض�غير�م:�داء�بقولهفي�عالقة�هذه�األساليب�المتنوعة�بالنّ ب�ومـن�التعج

معان�ثوان�نـاتج���خامرنا�شك�في�أن�هذا�الخروج�إلىوال�ي�.ويا�للدواهي،�يا�للماء:�قولهم
هذا�غيض�من�فيض،وما�من�سـبيل�إلـى�حصـر�عبـارات�����".3عن�اعتبارات�غير�بنيوية

�بحيـث��معنى�السماع�الذي�تتشربه�يساق�إليها�من�قبل�االسـتعمال�ألن��التعجب�السماعية؛
للداللة�على�المعنى�التّعجبي،�وليس�بخفي�مـا���لتتمخّض�تفرغ�العبارة�من�معناها�األصلي،

النفعالي�الذي�ال�يمكنـه��الصاعدة�من�أثر�في�استخالص�العبارة�لحمل�هذا�المعنى�ا�للنغمة
��.4..."ر�فيهابنغمة�ثابتة�ال�أثر�للتوت:�أن�يؤدى

                                                 
��.793،794أصول�تحليل�الخطاب�في�النظرية�النحوية�العربية،�ص��محمد�الشاوش،:�ينظر�-1
��.871نفسه،�ص��المرجع:�ينظر�-2
ذهب�الكوفيون�إلى�جواز�ندبة�النكرة�واألسماء�الموصولة،�ودليلهم�ما�حكي�عن�العرب��.870:�،�صنفسه:�ينظر�-3

صلى�اهللا�عليه�وسلّم،�وهو�شاذ�ال�يقاس�عليه،�فمن��–،�وهو�عبد�المطّلب�جد�النبي�"وا�من�حفر�بئر�زمزم:�"�من�قولهم
��).51:�م(�،1/309،�في�مسائل�الخالف�اإلنصاف�:ينظر�تنزل�منزلة�اسمه�العلم،

��.300ص�،،�المكون�التداوليكادة�ليلى�-4
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م�يتضح�لنا�أن�عددا�من�المعـاني�أي�األعمـال�اللغويـة�ليسـت�حادثـة������ومما�تقد�����������
ل�إن�طاب�لك�تداوليـة��أو�قُ�–ما�هي�مقامية�األصل�عن�الصيغة�اللغوية�التي�تنجز�فيها�إنّ

أسـباب��الذي�تستعمل�فيه�الصيغة�اللغوية�بويمد�المقام�الدعاء،والقسم،أمثلة��كبعض-النشأة
��.1االنتقال�من�معنى�إلى�آخر

القاعـدة���محطّة�هامة�وضرورية�بـدليل��فهو؛إذا�فللمقام�دور�في�تعيين�العمل�اللغوي
لتمنّي�أو�االستفهام�أو�األمر�أو�النهـي��إذا�امتنع�ورود�ا�":كادة�ليلىالخطابية�التي�صاغتها�

تولّد�من�كّل�فعل�من�هذه�األفعال�الطّلبيـة���أو�النّداء�على�أصله�داخل�مقام�خطابي�معين،
ا�األصلية�فعٌل�إنجازييكون�هو�األنسب�مقامي�بالنظر�في�الحاالت�التـي�تنـاول����،2"فرعي

فيما�له�عالقـة�بـالنظر�فـي�المعنـى�����فيها�النحاة�العرب�قضايا�المعنى�واألعمال�اللغوية�
��.الحاصل�بالجملة

فمن�القضايا�التي�اعترضت�النحاة�عند�مباشرتهم�للمعاني�واألعمال�المتحققة�بـالقول��
��.3قضية�المعاني�الحاصلة�من�أقوال�اهللا�ومناسبة�تلك�المعاني�لذاته�وصفاته

�4�ِۡ�﴿:�ومنه�حسب�المبرد�قول�اهللا�عز�وجلۡ
َ
ـ��ِِ@?ۡ��أ ۡ�ِۡ�

َ
ال�هللا�عز�وجـل��وال�يق،�4﴾َو)

أي�هؤالء�ممـن�يجـب�أن�يقـال�لهـم�أسـمعهم������،�ولكنه�خرج�على�كالم�العباد،�"تعجب"
��.للمخاطب�بل�هو�تعجيب�.وأبصرهم�في�ذلك�الوقت

Aِّٗــ�َ{vُــ��7ََ�ُۥDَــۡ��7ٗ﴿ومثــل�هــذا�قولــه��� ۡوIۡ0ََ�ــ�,�³
َ
�أُ �;Lَــeَ�َــُ!ۥ��$dَ�'á﴾5� �

اذهبا�أنتما�علـى�رجائكمـا���:�-أعلمواهللا�-ولكن�المعنى،�ما�هي�للترجي�وال�يقال�ذلك�هللاإنّ
�.رجو�به�المخلوقون�تذكر�من�طالبوهوقوال�له�القول�الذي�ترجوان�به�وي �

،�)التعجب�والترجي(قة�بهاتحقّنسبة�المعاني�الم�كرت�من�أقوال�اهللا�لكنفاألقوال�التي�ذُ
6نسبتها�إليه�لمخالفتها�لصفاته�ال�يصح.��

                                                 
��.864،865،�صمحمد�الشاوش،�أصول�تحليل�الخطاب�-1
��.237كادة�ليلى،�المكون�التداولي،�ص�-2
��.866،�ص��أصول�تحليل�الخطاب�في�النظرية�النحوية�العربية�محمد�الشاوش،�-3
��.38/مريم�-4
��.�44/طه�-5
��.4/183،�المبرد،�المقتضب:�ينظر�-6
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لتفيـد�معنـى����ضعها،قد�تخرج�عن�أصل�و�أن�جميع�أدوات�االستفهام�وحري�بالذّكر
ـــب�ومـــن�أضـــررََء2ۡـــ\﴿:قولـــه�تعـــالى�:1بهاالتعج

َ
ِي�أ ��bَٱ�� ٰâَAۡـــً/ا�|َ�ـــPۡlَ� �

�   �ãـQَإَِذا�ä�﴾2ـ�� Qۡـَ½�Éُٰو﴿�،ب،�وفيه�تعجيـب�للمخاطَ
َ
�َi��ِ)ـAَ�َZۡ�َۡٱ��Éٰ½َـQۡ

َ
�buُٱ�Aَ�َZۡ�َۡـ(ِ��َ�,ٓأ

�Éُٰ½َQۡ
َ
��Éُٰ½َQۡ(ِ��َ��َٔ�ٱ���åۡ�ََۡوأ

َ
���.3﴾|َ�(ِ��َٔ�ٱ���åۡ�ََۡ�,ٓأ

و�راد�تعجيب�السامعين�من�شأن�الفريقين�فخامةً�وفضاعةًوالم﴿�ٖHـ�ُُ�َو'vََـِ/�ٱۡ�ـeُۡ@1َِئ��ِ
�ِ�ّ��]َِ$Pۡ�َ��ۖ?ۡ@ُُLۡ{َ

َ
�أ واْ�ُ�?�ُ:َèَ��َ2ِ �®ِ��\ُZَۡ$aۡ

َ
�َi��ََ�ن�&َZۡUََiِب��,vَsِ﴾é4﴿�\َۡ� �L;َ��ۡ?@َُ$Pۡ�َٖح����ُم�GُـَۡD

1َqۡاُب�
َ
Rۡۖ��ِ��ۢ��َوٱ?ِۡy/ِdۡpَ��Ì ) ��

ُ
�أ têُ�\ۡ ��yََۡ��و?@ِِ���َُِ���ۖ ُ}Lُوهُ

ۡ
�َ³ِ��ْ �ٱVَۡـ5ِٰìَ'ۡWِ����YـHِ��َوëَٰـَ/�ُ�ا ْ��ِـ!ِ �qِ/ُۡ³ُِ�ـ�ا

�ۖ?ۡ@ُُLۡ{َ
َ
�َi��&َZۡUََiِب��,vَsِوهو�تعجِ�؛5﴾�َ�َن�وتعظيم�يب.��

عرب�لقضايا�المعنى�قد�أقامـت��من�هذا�تبين�لنا�إذا�وقام�لنا�الدليل�على�أن�مقاربة�ال
هذا�المصطلح�على�درجات�من�الداللة�تتراوح�بين�المعاني�الوصفية�للمركبات�باعتبارهـا��
��أصوال�مجردة�والمعاني�الحاصلة�باإلجراء�واالستعمال�وهي�معان�تالمس�خارج�األشـياء��

��.6في�الواقع
عنـه�إلـى���ألصل�بمعنى�ثـم�تصـرف���كما�اعتبر�المبرد�أن�الصيغة�قد�تكون�في�ا

:�وذلك�قولـك�،�هام�على�جهة�التقدير�على�المسألةباب�المصادر�في�االستف"ومن�ذلكغيره
"أقيامخا�،�هذا�سائال�لم�تقل،�"الناس�ا�وقد�قعدولوال�داللة�،�منكرا�لما�هو�عليهولكن�قلته�موب

م�ال�كما�ان�االس،�ألن�الفعل�إنما�يضمر�إذا�دّل�عليه�دال،�الحال�على�ذلك�لم�يجز�اإلضمار
��.7وإنما�رأيته�في�حال�قيام�في�وقت�يجب�فيه�غيره�فقلت�له�منكرا...�يضمر�حتى�يذكر

يـت��أتميميا�مرة�وقيسيا�مرة�أخرى؟�وإنما�هذا�أنـك�رأ�:�ومن�ذلك�أيضا�قول�العرب
�فأنت�في�هذه�الحـال�تعمـل����؟أتميميا�مرة�وقيسيا�أخرى:�رجال�في�حال�تلون�وتنقل�فقلت

وليس�يسأله�مسترشـدا�عـن���،�ك�في�تلك�الحال�في�تلون�وتنقلوهو�عند،�في�تثبيت�هذا�له
                                                 

��.297،298ص�كادة�ليلى،�:ينظر�-1
��.10/��العلق�-2
��.9/الواقعة�-3
��.32/�الرعد�-4
��.5/غافر�-5
��.868،�ص�أصول�تحليل�الخطاب�في�النظرية�النحوية�العربيةمحمد�الشاوش،�:�ينظر�-6
��.3/228،�المبرد،�المقتضب�-7
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هذا�فيمـا�يسـمى�ببـاب����.�1ه�يوبخه�بذلكولكنّ،�فهمه�إياه�ويخبره�عنهأمر�هو�جاهل�به�لي
��).وهو�عمل�فرعي�ومعنى�قد�يحصل�بصيغة�ليست�له�في�األصل(�التثبيت

�����������ذا�هـو��هـذا�السـؤال�إ��:�وقد�خطّ�وحلّل�محمد�الشاوش�هذا�القول�العربي�كـاآلتي�
على�أن�هذا�المعنى�هو�بـدوره�لـيس�المقصـود�إنمـا�����،�في�الصيغة�وتثبيت�في�المعنى

�������������فإذا�به�انطالقا�من�صـيغة�لغويـة�واحـدة�تجـاه���ثـالث�درجـات�������،�المقصود�التوبيخ
��:�2من�المعنى

��.السؤال:�معنى�الصيغة�-1
��.التثبيت:�معنى�المعنى�-2
��.التوبيخ:�معنى�معنى�المعنى�-3

��.3رهخه�وتقروبوأنت�تعلم�أنه�قد�طرب�لتُ،�أطربا:�رجلوها�أنت�تقول�لل
��:�)حركية�الخطاب(�بين�مقام�اإلسناد�ومقام�التلفظ�-3

ليس�هناك�من�اعتراض�على�كون�التواصل�يمثل�الوظيفة�األساسية�للغـة،�وإن�كانـت���_
فهل�هي�بهذا�المعنى�جسر�أم�عائق�أيضـا؟��.�تستهدف�تحقيق�التواصل�والربط�بين�الذوات

ومـاهي�صـلة�اإلسـناد�بالجانـب������هل�هي�أداة�شفافة�لإلخبار�واإلظهار�ونقل�المعلومة؟
��التداولي؟

في�اللسـان��-أساس�التواصل�هي�التي-التركيبيةباب�اإلسناد�هو�باب�ناظم�للعالقات�
إال�وهـو�يستحضـر���)�مدتاهع(المسند�والمسند�إليه�:�وال�يكاد�سيبويه�يذكر�ركنيه،�العربي
فضـال���.5"ابـد�وهما�ال�يغني�واحد�منهما�عن�اآلخر�وال�يجد�المتكلم�منهُ�":�يقول:�4المتكلم
��.6"كّل�لفظ�استقّل�بنفسه�وجنيت�ثمرة�معناه�فهو�كالم":�عن�أن
��

�

                                                 
��.2/257،�الكتاب�،سيبويه�-1
��.870،871ص��أصول�تحليل�الخطاب�في�النظرية�النحوية�العربية،�الشاوش،�محمد:�ينظر�-2
��.�303االبستمولوجية�والتداولية�للنظر�النحوي�عند�سيبويه،�ص��األسس�مقبول،�إدريس:�ينظر�-3
��.351:�،�صالمرجع�نفسه:�ينظر�-4
��.�1/23،سيبويه،�الكتاب�-5
��.17الخصائص،�ص�ابن�جني،�-6
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واإلسناد�تبعا�للمخطط�هو�أحد�أسـس�اكتمـال�العمليـة�التواصـلية�فـي�بعـدها�������
خاطب�فـي�وضـعه�االنتظـاري����لحاجة�المقف�تمام�الفائدة�عليه�من�ناحية�ولتوالتداولي،

�����������فإنمـا�ينتظـر����حليمـا،�فإذا�قلت�كان�":�حيث�يقول�سيبويه�الفائدة،إعالمه�بما�تتوقف�عليه�
��.1مقبول�إدريسهذا�فيما�ذهب�إليه�،�"عرفه�صاحب�الصفةأن�تُ

بويه�عالقة�نحوية�داللية�مجردة�تمثـل�العمـل���ياإلسناد�لدى�س"فقد�اعتبر�خالد�ميالد�
وهي�عالقة�ينتفـي�دونهـا�المعنـى�ألنهـا�هـي������،�لمستوى�المجرداإلعرابي�للمتكلم�في�ا

��.2"المعنى
وقد�ألمع�محمد�الشاوش�إلى�أن�اإلسناد�عملية�عقلية�محض�تعتمد�علـى�معطيـات���

����������المـتحكم���فيـه،�بـل��ساسها�اإلسناد�وليست�بمتحكمة�لغوية�بصفتها�مواد�خاما�يبنى�على�أ
��.3فيه�هو�منشئه�أي�المتكلم

قـة��اإلسناد�قـد�أسـس�العال��":�يه�خالد�ميالد�فيما�يخص�أنوليس�ببعيد�عما�ذهب�إل
راب�استنادا�إلى�هي�عالقة�ينشئها�المتكلم�والواضع�لإلعو،�األولى�إلنشاء�المعنى�وصناعته

وهـي��".وهو�أمر�ال�يخرج�في�الحقيقة�على�جهة�اعتقاد�المتكلم�وإرادته،�مسند�ومسند�إليه
��.إدريسأمور�نفسية�تداولية�كما�لفت�إلى�ذلك�

حيـث��،�في�كتابهم�التراث�اللسـاني�العربـي��وهذا�ما�أكده�جورج�بوهاس�وصاحباه�
صلي�الـذي��وإنما�في�عالقته�بالمقام�التوا،�لم�يهتم�بالملفوظ�في�ذاته�نتبهوا�إلى�أن�سيبويها

إذا�فالملفوظ�عندهم�يتكون�من�ثالثـة�عناصـر؛�اثنـان�منهمـا������.تم�فيه�التخاطب�والتلفظ
                                                 

��.350،�ص�لتداولية�واالبستمولوجيةدريس�مقبول،�األسس�اإ�-1
�والداللة،�-2 �التركيب �بين �العربية �في �اإلنشاء �ميالد، �تداولية،�خالد �نحوية �منّوبة�دراسة �اآلداب، �ط-كلية �1تونس،

��.54م،�ص�2001-�هـ1421
��.911،912،�ص��أصول�تحليل�الخطاب�في�النظرية�النحوية�العربيةمحمد�الشاوش،��-3

 التواصل اإلسناد

 المخاطب سؤال جواب المتكلم

 الفائدة
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ألة�اإلسناد�ويترك�ذلك�يرفع�يده�عن�مس)�اللغة(فالنظام�القواعدي�.1ظيإسناديان�والثالث�تلفّ
فليس�في�اللغـة�مـا�يقـنن����،�نفسهفاإلسناد�إجراء�يتخذه�متكلم�اللغة�من�تلقاء�،�لالستعمال

ن�كانت�اللغة�تحدده�بطريقة�غير�مباشرة�عبر�توفير�العناصـر�الالزمـة���إو،�اإلسناد�ذاته
��.2)األلفاظ�وداللتها(إلجرائه�

�������������أنـه���كمـا��المخاطـب،�يعرفـه���مـا��أي�معـروف،�رط�اإلسناد�أن�يكون�عن�إن�ش
��.نيقع�على�جزء�من�معرفة�المستخبري�حتى�في�الحاالت�االستخبارية

������والمنشئين�للكالم�علـى�جهـة�تلقيـه���،�إذا�فلإلسناد�دور�واتصال�بأطراف�الخطاب
ل�أنه�البد�من�النظـر��والحاص"�:�هذا�األخير�الذي�يقول�فيه�الدسوقي،�أو�إنتاجه�أو�تأويله

��.3"...لقصد�المتكلم�
يختـزل�الجملـة�الخبريـة�����كمـا��والفعليـة،�وكون�اإلسناد�يختزل�الجملة�االسمية�

والتي�تحصل�من�ورائها�الفائدة�الجملة،وكل�أنواع�اإلنجاز�التي�تتحقق�فيها�،�واالستخبارية
أتى�إال�بتـوافر�اإلرادة��فالكالم�ال�يت.أنه�استجابة�لترتيب�المعاني�في�الفكر�كما�التواصلية،

عن�القصد�حديث�عن�جهـة�خفيـة�مـن�����والحديث-التداولمن�مقتضيات��وهما-والقصد
��.�4ينطوي�بدوره�على�أبعاد�اعتقاديه�المتكلّمين،�فالقصداعتقادات�

ويسمي�خالد�ميالد�موضع�اعتقاد�المتكلم�في�بنية�الجملـة��،�إن�أصل�الكالم�تركيبي�
وقد�يكـون��"�،�يسميه�موضع�اإلفادة�للجملة،�كمامة�الداللية�موضع�االعتقاد�أو�موضع�القي

والمتكلم�عندما�يخبـر�إنمـا���.�أللفاظ�االعتقاد�داللة�على�حال�المتكلم�وحال�المخاطب�معا
إذ�إن�كّل�إخبار�يصح�أن�يكون�جوابا�،�يجيب�المخاطب�عن�سؤال�صريح�أو�غير�صريح

��.5"لسؤال�سائل

                                                 
��.353ص��لتداولية�واالبستمولوجية،ألسس�اامقبول�،��إدريس�:ينظر�-1
��.�.79،78صابر�الحباشة،�مغامرة�المعنى�من�النحو�إلى�التداولية،�ص�-2
��.73ص�،مغامرة�المعنى�من�النحو�إلى�التداولية�الحباشة،�صابر�-3
��.�355-353،�صاألسس�االبستمولوجية�والتداولية�للنظر�النحوي�عند�سيبويهمقبول،��إدريس�:ينظر�-4
��.89الد�ميالد،�اإلنشاء�في�العربية�بين�التركيب�والداللة�،�صخ�-5
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وهذا�شبيه�بما�يسممثال�ذلـك�،�أي�افتراض�مقام�للمحاورة،�قام�المقاولةر�مى�بتصو�:
وقطع�المعرفـة�مـن�المعرفـة�����المعرفة،والمعرفة�من�النكرة،باب�بدل�المعرفة�من��هذا(

��:1من�بحر�الكامل�المهلهلموجها�بيت�)�مبتدأة
نَر�خبطةُ���������������������أخوالُبيوت�يشكُ�ولقد�خبطنا�وهو�اَألنُم�بعامِم.��

.�أخوالنا�وهم�بنو�األعمام:�وما�هم؟�فقال:�قيل�له"�خبطن�بيوت�يشكر":�ين�قاله�حكأنَّ
��)الوافر(:�الفرزدقوفي�بيت�

القَأخْأبي��تُرثْوَلعاجِ�ه�القرى����������������وعبهارِط�المي�كوماها�وشبوبه��
��.2كومها�وشبوبها:�أي�المهاري؟�فقال:�كأنه�قيل�له

ر�منويوحاصل�في�ذهن�المتكلّم�دون�أن�يـتلفّظ��)�حكم�المتلفّظ�بهب(�فهذا�السؤال�مقد
ودليل�هـذا�اسـتعمال�سـيبويه����التعيين،لتبرير�.به�المخاطب�أو�يكون�عليه�دليل�في�اللّفظ

��.3"كأنّه�قيل�له"عبارة
باب�ما�جرى�من�األسماء�التي�من�األفعـال�ومـا����هذا(ويحمل�على�هذا�ما�جاء�في

���������نحو�الحسن�والكريم�وما�أشبه�ذلك�مجـرى�الفعـل���أشبهها�من�الصفات�التي�ليست�بعمل�
واْ�ٱcۡ�Jـَ�ى﴿:�يوجه�سيبويه�قوله�تعالى�،�حيث)إذا�أظهرت�بعد�األسماء�أو�أضمرتها tîَ

َ
�َوأ

�َ�2ِ ْ��ٱ�� �فـالن��بنـو�:�قال؟�من:�لهوكأنّه�قال�انطلقوا�فقيل��البدل،على��فإنّما�يجيءïَ﴾4)$َُ�ـ�ا
واْ�ٱ��J﴿عز�وجّل��فقوله tîَ

َ
�ىَوأَcۡ��َ�2ِ ْ��ٱ�� َُ��ا$ïَ5﴾على�هذا�فيما�زعم�يونس.� �

إشعارا�بأنهم�هم�،�)واوأسر(واو�الجماعة�في��من)�والمظَذين�اللَّ(فأبدل�الحق�سبحانه�"
��.6"الموسومون�بالظلم�الفاحش�فيما�أسروا�به

كان�سبيال�لفهم�ورود�الفاعل�ضميرا�متقدما�يليه�فاعل�)�بدال(فتفسيره�على�الحوارية�
��.7تأخر�مظهرم

                                                 
1-�Dی�E���/�$�،2S���.�2/17ج�،،�ا�YM)ب��#<�<�����ر�

��.81وروي���Fدی�ان�ا� �زدق،�ص�:والتخريج.15-�2�/13سيبويه،�الكتاب،��-2

�(>��Eش���(Y#��]�ا���D$)���ا��Hى������������ض�ب�$�اUأخ�I��/ة).�ا��5ی�:�!�(ورث�Kإd���.���ك�شE)ب:
��.�912ص�،أصول�تحليل�الخطابمحمد�الشاوش،��-3
��.3/األنبياء�-4
��.2/36،�،�الكتابسيبويه�-5
��.4/126الكشاف�عن�حقائق�غوامض�التنزيل�وعيون�األقاويل�في�وجوه�التأويل،�،الزمخشري�-6
��.جري�هذا�على�أولهُأ:�،�وهي�ما�عرفت�بلغة�أكلوني�البراغيث،�والتي�قال�فيها�الخليل2/36سيبويه،�:�ينظر�-7
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هذا�باب�من�أبواب�أن�التـي�تكـون���(وفي�التحليل�على�الحوارية�التداولية�ما�ورد�في��-
ْ�﴿:�توجيه�قوله�تعالى�،�في)والفعل�بمنزلة�المصدر ن�Oَۡ2ُ:ـُوا

َ
�َ�ـ,��ِـ�ÏَÒۡ﴿:�بعـد�قولـه���﴾أ

ۡواْب َðَrِۡهِۦٓ��ٱb��ۡ?@ُfَ:ُG
َ
��.2يكفّروا�أن:�فقال،�ما�هو؟:�افترض�كأنه�قيل�له�،�حيث1﴾أ

الكالم�وحقيقته��أصل:�أنهذا�ما�يتوافق�مع�ما�ذهب�إليه�أحد�الفالسفة�التداوليين�من�
لذا�صار�السؤال�وافتراض�السؤال�هو�المحرك�والباعث�الوحيد�للمتكلم�فـي�كـل���،�أجوبة

ومن�دونه�لما�كان�للغـة��،�أنشطته�ما�جعل�السؤال�أساس�النشاط�اللغوي�وحركية�الخطاب
ـ�ما�وإنَّ"�:�وهو�ما�ذهب�إليه�المبرد�بقوله.�أن�يوجدأن�تشكّل�وال�للكالم� ض�عت�األخبـار�

3"لالستفهام�جوابات.��
��:�)الحقيقة�الكونية�الخارجية(�ات�التواصليةاإلشار�-4

������������ألن�الكالم�القائم�في�الـنفس�والغائـب�عـن�الحـواس�����"�:هذا�ما�عبر�عنه�السهيلي
وهـي��،�النصباللفظ�والخط�واإلشارة�والعقد�و:�تكشفه�للمخاطبين�خمسة�أشياء،�في�األفئدة

��4".وهي�أصدق�من�لسان�المقال،�لسان�الحال
�اثنان�منتميان�إلى�المحيط�الخـارجي��،�اه�أن�تجليات�الكالم�لدى�العرب�أربعةومؤد

ووقائع�الحـال�المحسـة�التـي�يقـع�فيهـا������،�وهما�اإلشارة،�الذي�يكتنف�موقف�الخطاب
��.5الخطاب

وقـال�لـي�بعـض�����.ن�عبارةرب�إشارة�أبلغ�م:�وعلى�ذلك�قالوا"...:�قال�ابن�جني
��.6"أنا�ال�أحسن�أن�أكلّم�إنسانا�في�الظلمة:�مشايخنا�رحمه�اهللا

��
��

                                                 
��.90/البقرة�-1
��.�3/178،سيبويه،�الكتاب�-2
��.4/357،ا�#AYH]��المبرد،�-3
��.36نفسه،�ص��:وينظر.98:�،�ص،�نتائج�الفكر�في�النحوهـ531ت�)أبو�القاسم�عبد�الرحمان(�السهيلي�-4
��.125،�ص�نهاد�الموسى،�الصورة�والصيرورة�-5
��.��1/247،ابن�جني،�الخصائص�-6
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ل�أول�كالمـك�للمسـؤول�عنـه����أن�تجع"�:�ويحري�باب�الخطاب�في�مؤلفاتهم�على
كيف�ذلك�الرجل�يا�:�فتقول�إذا�سألت�رجال�عن�رجل�المخاطب،وآخره�للمسؤول�،�الغائب
��.1..."عناية�بالمسؤول�عنه:�إليه�الغائب؟قيل�فإذا�قيل�فلم�قدم�المشار...رجل

يلفت�بعض�الباحثين�إلى�أن�عناصر�اإلشارة�إلى�المكان�قد�تنقل�لإلشارة�إلـى�مـا����
يونه�المسافة�العاطفية�سم"émotionnel� distance"وتسمى�عندئذ�اإلشـارة�الوجدانيـة����،
"empathiquedeixis"التحقيـر�بـالقرب����:2ا�أسماه�علماء�المعاني�عندنا،�وهو�قريب�مم

2ِـــ�﴿:نحـــو�قولـــه�تعـــالى ÈَـٰــLَا�´َذا�رََءاَك�ٱ��
َ
�yُـــ1ًُوا�أ �èََbَ:ـــُٓواْ�إِن�Iِ�e�َـــLُوGََ[�إ�7ِ �

ِي �ٱ��;ُLَۡ2��ۡ?Oُeَ@ََُِءا�b﴾3.َّوالتٰ�ِـَ[���ا�ٓـٓ?�﴿:وعـز��عد�كقوله�جّلعظيم�بالب َ̂��ۛÉَ�7ََر0ۡـ�ÉُٰـòَUِ'ۡٱ�
�óِ!Zِ}﴾4.�َّومن�غايات�الت5ارةباإلش�عريف:��

�_وسط؛وقد�يجعُلفي�القرب�أو�البعد�أو�التَّ�بحال�المخاطَ�بيان�حقيـر�للتَّ�ذريعـةً��القرب�
�﴿:كقوله�تعالى

َ
�رَُ�ـ���7ًۡوَك�إِن�LُIِ�e�َوGََ[�´َذا�َرأ ُ ِي�dَpَـَ��ٱ�� ÈَٰـLَاٱ��

َ
�1ُyًُوا�أ وقولـه���،ô�﴾6إ�7ِ

ِ��﴿:تعالى �ةُ��َوَ�,�LِٰÈَهٰZََVۡٓ�إِ��ٱ,Zَ�ۡ tٞ�ٱ��@َۡ�� �7��ٞۚÉdَِ'وربما�جعل�البعد�ذريعة�إلى�التعظيم�كقولـه��.7﴾َو
ٰ�َِ[���ا�ٓٓ?�﴿:تعالى َ̂��7َ�ÉُٰòَUِ'ۡۛ��ٱÉَ0َۡر��óِ!Zِ}﴾8،�ُ��َو6ِۡ$َ[�﴿:ا�إلى�بعد�درجته،ونحوهذهاب)�Aَ¤ۡٱ'�ـِ�ٓ��ٱ�

,yَ��ُeُ�ِۡور
ُ
ِيbَٱ�D��ّ�Oُِ'ٰ¿ََiَ,'َۡ\�﴿:،ولذا�قالت�امرأة�العزيز�لنساء�المدينة9﴾أ ����Xِ!Zِ}�õِ�öeُ�ُۡ�﴾10.لم��

فـالمالحظ��."ذر�في�االفتتان�بهللع�ارفعا�لمنزلته�في�الحسن�وتمهيد�تقل�فهذا�رغم�حضوره؛
��والعبرة�في�ذلك�بالسياق�وقصـد�القائـل���أن�دالالت�اسم�اإلشارة�متضاربة�بل�متناقضة،

                                                 
-�هـ1�،1418لبنان،�ط-�محمد�حسين�شمس�الدين،�دار�الكتب�العلمية،�بيروت:�األنباري،�أسرار�العربية،�تحابن��-1

��.193م،�ص�1997
��.23ص�،آفاق�جديد�في�البحث�اللغوي�المعاصرنحلة،�محمود�أحمد��-2
��.36/األنبياء�-3
��.2-1/البقرة�-4
��.114،113ص�مغامرة�المعنى�من�النحو�إلى�التداولية،�صابر�الحباشة،�-5
��.41/�الفرقان�-6
��.64/العنكبوت�-7
��.2-1/البقرة�-8
��.72/الزخرف�-9

10-�f32/ی��.��
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شار�به�للغائب�عن�حاسة�قد�ي("�ذلك"اإلشارة�البعيد�سماف.فهما�اللذان�يفسران�الداللة�الصائبة
��....)البصر�مطلقا�سواء�كان�ذاتا�أو�معنى�وللحاضر�غير�المحسوس

)�ذلـك�(فإن�كلمة�...�اا�نفسيدتباع�أشير�المكانيقد�يكون�األساس�التداولي�الحقيقي�للتَّ"
ا�ثابتا�ولكنّها�تشبع�بمعنى1"ما�في�سياق�المتكلّم�ال�تمتلك�معنى�داللي.��

قبل�المسند�إليه�مذكور�وعقب�بأوصاف�على�أن�ما�يرد�بعد�اسم�اإلشارة�إذا�ذكر��للتنبيه�-
وهو�ما�نجده�في�أبيات�حاتم�الطائي�كان�قد�عدد��،فالمذكور�جدير�باكتسابه�تلك�األوصاف

عاليكفيها�خصال�أحد�الص�)كالمضاء�على�األحداث�مقدمواألنفة��بر�على�ألم�الجوعا،والص
من�أن�يعمغْالشبعة��دا،نم�من�الطويل(ثم�عقب�ذلك�بقوله...)ب�للحربوالتأه:(���

فذلك�إن�يهلك�سنى�ثناُؤفحعاشَ�ه������������وإن�لم�د�ضعيفًيقعا�م2ماذم��
من�إحكام�الـربط�بـين�الحكـم����"�ذلك"فمكّنت�بما�ذكر�بعده،�ه�جدير�باتصافهفأفاد�أنّ

فتعليل�الحكم�ليس�الحقا�بل�سابق�له��وحكما،ألن�المتكلّم�سيبني�على�ما�سبق�نتيجة��وعلّته،
��.3ورد�قبله

يبدو�أن�عمليات�نفسية�مشابهة�تؤدي�دورا�فاعال�في�تمييزنا�بين�التعـابير��"�من�هنا�
��.4"األدنى�والقصية�التي�تستعمل�لإلشارة�إلى�التأشير�الزماني

�������������س�ومنه�هذا�التدويل�المبني�على�فهـم�الحكـم�الشـرعي�وموافقتـه�ألحـوال�النـا������
�َ{َ�ـ���ّ�ِـَ��ٱ�ُۡ@ـَ/ىٰ��َو�A$ِ'ّ��ٖ\ٰ#َِZّoَ,ِس��ىyُ/ٗ�﴿:مرضهم�وسفرهم،�ففي�إعراب�اآليةفي� َوٱۡ'ُ:ۡDَـ,ِن÷

�ُ?OُA�ِ�/َ@ِrَ��َ@ۡ ما�الفائدة�في�هذا�والحاضر�والمسـافر��:�يقال:�"قال�النحاس�،FُZَ$َۡi﴾5ۡ�ُ!ۖ��ٱ�»�
فمـن��:�زمان،�والتقدير�أن�الشهر�ليس�بمفعول،�وإنما�هو�ظرف:�يشهدان�الشهر؟�فالجواب

فمن�شهد�منكم�الشهر�غيـر��:�شهد�منكم�المصر�في�الشهر،�وجواب�آخر�أن�يكون�التقدير
"�تركيب�الـنص�"فهدف�المعرب�هنا�هو�إحداث�توافق�بين��،6"�مسافر�وال�مريض�فليصمه

                                                 
��.33ص�التداولية،�جورج�يول،�-1
��.3/125البيت�لحاتم�الطائي،�البغدادي،�خزانة�األدب،�ج�-2
��.115ص�مغامرة�المعنى�من�النحو�إلى�التداولية،�صابر�الحباشة،�-3
��33ص�التداولية،�،جورج�يول�-4
5���.185/البقرة�
6��gش،:�ی��#S���.385ص�ا�54)ب�ا�i�Hن�،�خ��د�ا
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�فلجأ�إلـى�التقـدير��،�والحكم�الشرعي�الذي�يعطي�الرخصة�للمسافر�بإفطار�شهر�رمضان
��.ى�مع�سياق�الحال�الذي�يجعل�الحاضر�غير�المسافر�في�الحكمليتّسق�المعن
� ركنا�رئيسيا�في�المقام�مـن�جهـة،�وباعتبـاره�����ومن�االهتمام�بالزمن�باعتباره�

رNِ����@ِaِ,qَۡٓ�﴿:�إعرابهم�لقوله�تعالى�النص�موضحا�لمعنى
َ
وهـي��:�"قال�العكبـري��،حاال1﴾أ

فالزمن�يسبقه�مع�الحال�أو�الظرف�،�"حال�مقدرة�ألن�وقت�خلقه�ليس�بشيء�حتى�يتم�خلقه
��.2دائما�وهو�ركن�أساسي�في�المقام

طاب�الذي�الزمه�كمـا��ويتقولب�الزمن�بحسب�السياق�الذي�وضع�فيه،�وغرض�الخ
ُق�﴿:ىفي�قوله�تعال ۡÔَ'ُۡد�ٱ,Oََ2��&ُ5َۡ�َ��ۖ?ۡyَُٰÅَۡ�

َ
تستخدم�للمقاربة�إذا�لم�تكـن��)�يكاد(فإن�"،�3﴾)

لوقوع�ولم�يقع،�نحو�هذه�اآلية،�وأما�إذا�صحبه�نفي�فهو�واقع�في�سياق�النفي�الذي�قارب�ا

�yَ,�َوَ�,�َ�ُدواْ�َ�ۡ:dَ$ُـ�نَ��﴿�:بعد�إبطاء�نحو�قولهُøَLََiù﴾45"،�أي�فعلوا�الـذبح�بعـد�إبطـاء���

� وغني�عن�القول�إن�هذه�اآلية�تحمل�في�طيها�معنى�التوبيخ�كما�أنّها�متعلّقـة�بحـال����
ه�في�إنجاز�العمل�وهـو�ذبـح���لنفسي�له�من�حيث�عدم�رغبتالتكاسل�والوضع�ا(المخاطَب�

��.6)البقرة
�ُل�υ﴿:�قوله�تعالى�إعرابوفي��ُ��َل�ٱ�vُ�َ� ٰ ��qَۥ�!ُdَ�َ�ْا�Aُ�َ2َِ��َءا مـن�رفـع���"�:مثل�7﴾َوٱ��

فألنه�فعل�قد�ذهب�وانقضى،�وإنّما�يخبر�عن�الحال�التي�كان�عليها�الرسول�فيهـا��)�يقول(
وزلزلوا�حتى�قـال��:�وتقديره...الحال�التي�كانوا�عليها�فيما�مضى�معنى،�فالفعل�دال�على

فنصب�بإضمار�)�إلى�أن(غاية�بمعنى�)�حتى(الرسول�فأما�وجه�قول�من�نصب،�فإنه�جعل�
وزلزلوا�:�وا�فمعناهفُومعناه�خُ)�زلزلوا(وجعل�قول�الرسول�غاية�لخوف�أصحابه�ألن�)�أن(

��.8والفعالن�قد�مضيا:�رسولإل�أن�قال�ال
                                                 

1��.228/البقرة�
2��.378،�صا�54)ب�ا�i�Hن��خ��د�ا�S#�ش،�
��.20/البقرة�-3
��.71/البقرة�-4
��.1/29،مكي�أبي�طالب،�مشكل�إعراب�القرآن:نقال�عن�،ا�54)ب�ا�i�Hن��خ��د�ا�S#�ش،�-5
��.378ص��،نفسهالمرجع��-��6
��.214/البقرة�-7
��.379ص�،ا�54)ب�ا�i�Hن��خ��د�ا�S#�ش،�-8
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وWَiú�َ�����yُ'ۡ�﴿:عرب�العكبري�قول�تعالىأ ُ�ِٰûَ﴾1الوقت�الذي�أنت�)�اآلن(حقيقة�:�،�قال
فيه،�وقد�يقع�على�الماضي�القريب�منك�وعلى�المستقبل�القريب�وقوعه،�تنـزيال�للقريـب���

أي�فالوقت�الذي�كـان�يحـرم���)�اآلن�باشروهن(�منزلة�الحاضر�هو�المراد�هنا،�ألن�قوله
،�وقيـل��)باشروهن(ظرف�)�اآلن(من�الليل�قد�أبحناه�لكم�فيه،�فعلى�هذا�عليكم�الجماع�فيه�

فاآلن�قد�أبحنا�لكم�أن�تباشروهن�ودل�على�المحذوف�:�الكالم�محمول�على�المعنى�والتقدير
�.2على�حقيقته)اآلن(الذي�يراد�به�اإلباحة،�فعلى�هذا�لفظ�األمر� �

فـي��)�الحـالي�(الخـارجي��فالزمن�قد�يكون�عنصرا�موضحا�ومحددا�لمعالم�السياق�
النص،�ولكن�الزمن�قد�يخرج�عن�ظاهر�مقتضاه�بناء�على�السياق�الداخلي،�وهذا�هو�مـا��

�������������مـن�الخـروج����وهـو�جـزء��)�الحاضـرِ��منزلـةَ��ا�للقريبِتنزيلً(حدث�في�المثال�أعاله�
��.3ةالبالغدرس�ه�في�كراهر�الذي�ورد�ذالظَّ�على�مقتضى

هـذا���ا�الضمائرالسياق�الداخلي�والخارجي�مع�ومن�المظاهر�التي�يتجلّى�فيها�تآلُف"
ياقي�الحيوي،العنصر�الس�واإلحالة��المعربون�كثيرا�بالمحال�إليه�في�الضمائر�فلطالما�اهتم

�عن�طريق�الضمائر�تعد�من�أبرز�العناصر�السياقية�التي�تربط�بين�المخاطب�والمخاطَـب�
ونالحظ�أن�المطابقة�بين��قة�لدى�المخاطب،فإن�استخدام�الضمائر�مبني�على�المعرفة�الساب

ْ�﴿�:قوله�تعالى�العكبري�يوجه�دجِفنَ�،الضمائر�مطلب�أساسي�لدى�المعرب �اAُZdِeَـ�ـb��ِÔَۡٱۡ �F�Wِ��
�َ�dِـ«ِٰüَ'ۡٱ� َ�َ� ��َ@,�'PUَََِ¥ةٌ�إ�7ِ´�÷ِ �ةَٰ$ �Fسـتعانة��وقيل�لال�الضمير�للصالة،)�هاوإنَّ:"(يقول�4﴾َوٱ�

فنجد�هنا�عنصـرا���".اليهودوكان�التحول�إلى�الكعبة�شديدا�على��،يدل�عليها)�ااستعينو(ألن
وهو�هنا�شـدة���خارجيا�من�سياق�الحال�يساهم�كقرينة�في�تأويل�النص�وتوضيح�إحاالته،

��.5أثر�تحويل�القبلة�على�اليهود�وهي�إحالة�مقامية�ال�ريب
ياق�ما�قاله�السمين�الحلبي�السمائر�وبط�بين�الضالواضحة�جدا�على�الر�واهدومن�الشَّ
�اْ�َءا�A�َـ,﴿:في�قوله�تعالىُٓ��Dُ﴾6،أحدهما�أنـه�للمـؤمنين��:مير�قوالنفي�هذا�الض:"حيث�قال���

                                                 
��.187/البقرة�-��1
��.377ص�،خ��د�ا�S#�ش،�ا�54)ب�ا�i�Hن��:ينظر�-2
��.377المرجع�نفسه،ص�-3
��.45/البقرة�-4
��.391،390خ��د�ا�S#�ش،ا�54)ب�ا�i�Hن�،�ص�-5
��.136/البقرة�-6
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ًدا�﴿:علـى�القـائلين���والثاني�أنه�يعـود��القرآن�على�هذا،�ل�إليهموالمراد�بالمنز��Gُـ�اyُ�ْـ;ُ
ىٰ�َٰÅََGۡو

َ
���������وجملـة�آمنـا���وإمـا�التـوراة�واإلنجيل،���إما�القرآن،�:والمراد�بالمنزل�إليهم�.1﴾أ

Gـ1َِل�إَِ- �﴿:قولهوكرر�الموصول�في��قولوا،يفي�محّل�نصب�
ُ
الخـتالف���،2﴾�?َ��ۧإِ�ۡـ��ÁِٰÎََوَ�ـ,ٓ�أ

���������ولـم�يكـرر����فلو�لم�يكرر�ألوهم�أن�المنزل�إلينا�هو�المنزل�إليه،المنزل�إلينا�والمنزل�إليه،
فالذي�أوتيه�عيسى�هو�عين�ما��نزر�يسير،�في�عيسى�ألنه�لم�يخالف�شريعة�موسى�إال�في

إلينا�في�الذكر�وإن�كان�متأخّرا�في�اإلنزال�تشـريفا��وقدم�المنزل��أوتيه�موسى�إال�يسيرا،
��.3"له

والحقائق�المقامية�من�خـارج�الـنص�ربطـا����بين�رموز�الخطاب��هو�هنا�يربط�فها
لة�المشتركة�بين�عيسـى��وطبيعة�الواقعة�وطبيعة�الرسا�مباشرا�من�مثل�المخاطب�وحقيقته،

��.4ا�لهتشريفً�:كما�أن�في�هذا�التأويل�منحى�تداولي�تمثّل�في�قوله.وموسى

�َوَ�ـ,��sَ$�ۡ�َ#ٰـ!ُ��َوَ�ـ,﴿:تعالىعين�ما�نجده�في�تعليق�تمام�حسان�حول�قوله�وهو�َdۡـ ٱ�ّ»ِ
�þِPَ�َ2�� ۥٓۚ ُ�َ��َ�yُِٞ����إِۡن�P tَءاٞن��ُۡDَو��ذِۡ;ٞ تحتمل�فـي�هـذه�اآليـة�أن�تكـون������)ما(بأن�.5﴾��إ�7ِ

�:والمعنى�وأن�تكون�نافية�،عروما�علّمناه�الشعر�والذي�ينبغي�للشِّ�:فيكون�المعنى�موصولة
وقرينة�المعنى�الثاني�أن�مـا�ينبغـي����،وما�علّمناه�الشعر�وليس�ينبغي�له�أن�يكون�شاعرا

����������وضـعت��لم�تكـن�قـد����للشعر�هو�الملكة�وهي�ليست�موضوع�تعليم،�ثم�قواعد�العروض
�فـالقرآن��هنا�يعود�على�النّبي�صلى�اهللا�عليه�وسلّم،)�له(فالضمير�في:ومنه.في�ذلك�الوقت

ى�صرفُ�ما�إلى�معنى�لَفاَألو�.أن�يكون�شاعرا�وعن�القرآن�أن�يكون�قول�شاعر�نفى�عنه
 .6النّفي�بمراعاة�سياق�الحال�آنذاك

��.ياقللسفليس�هناك�أكثر�من�الحضور�والمشاهدة�والرؤية�استكماال�
وبعد�كل�ما�تعرضنا�له�من�قرائن�مقالية�وأخرى�حالية�نقعت�فيها�الشواهد�العربيـة��

�...المسموعة
                                                 

��.135/البقرة�-1
��.136/البقرة�-��2
��.393،392ص�،خ��د�ا�S#�ش،�ا�54)ب�ا�i�Hن�:�ينظر�-3
��.393المرجع�نفسه،ص�-4
��.69/يس��-5
��.401ص�البيان�في�روائع�القرآن،تمام�حسان،���-6
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؛�لهـذا�فقـد�كـان����فليس�هناك�حد�فاصل�بين�األبعاد�النحوية�وغير�النحوية�للجملة
الخالف�بين�البصريين�والكوفيين�في�وجه�من�وجوهه�خالفا�في�البعد�غير�النحوي�للجملة�

كانوا�يميلون�إلى�عـزل��_�على�العموم_اتخاذها�أصال�ومقياسا،�فالبصريون�الذي�يسمح�ب
الجملة�عن�أبعادها�غير�النحوية�غالبا،�فأقاموا�المعايير�الثابتـة�المجـردة،�وقلّلـوا�اآلراء����

تسمحوا�في�الحـدود�غيـر����–على�العموم�–وتشددوا�في�الرخص�النحوية،��لكن�الكوفيين�
فنحـوهم��جعلوهما�مناط�الترخّص�في�النحو،�لى�المعنى�والسياق�والنحوية�أحيانا،�فنظروا�إ

ي�األصل�كمعاني�أقرب�إلى�مفهوم�نحو�السياق�حتى�إن�بعض�مصادره�كتب�غير�نحوية�ف
��.�1وشرح�القصائد�السبع�الطوال�الجاهليات�ألبي�بكر�بن�األنباريالقرآن�للفراء،�

لغـة�دون�تخطئتـه���قبول�من�الالذي�يفسر�االستعمال�الم_وذلك�بدراسة�نحو�السياق�
ولعـّل���ليدعى�بالنحو�االجتهادي�المتجـدد،��فتكون�دراسة�تزامنية�وصفية�للواقع�اللغوي،

انزواء�نحو�الكوفيين�أن�المتأخرين�بعد�الرابع�الهجري،�لم�ينتبهوا�إلى�هذه�الصفة�الطبيعية�
ـ��على�حين�كان�نحو�جمهور�البصريين�نحـو��،2ونحن�على�هذا�–في�النحو�الكوفي ص�ن

�،�أمـا�يعته�إعادة�النظر�بين�مدة�وأخـرى�فال�يستلزم�بطبثابت�معزول�غالبا�عن�السياق،�
.�3،�كتاب�سيبويه�يصفونه�بأنه�قرآن�النحو؛�تعظيما�من�العرب�لعلمهم�وأهلـه�كتاب�سيبويه

السياق�والنّص�في�نسيج�لغوي�ال�نظير�لـه�فـي�تـاريخ����:فيجمع�بين�خصائص�الضربين
��4.العربية

فيما�يسما�استثمارا�للبعد�التداولي�االجتماعي�في�تحكيم�القواعد�النحوية،�فـال��ى�تمام
يمكن�نفي�السياق�أو�داللة�الحال�أصٌل�أن�لـذا���.حوي�عند�النحاة�كافّةرس�النّمدرك�في�الد

نحـو��:�حو�العربـي�بأنـه��النّ�مِصوح�كفّة�من�يقوم�بِرجحسن�الملخ،�وال�نُفنحن�على�رأي�
��.فهذا�أصبح�من�قبيل�الخرافاتباإلعراب�متهاونا�في�االستعمال،��ممفردات،�ويهت

��

                                                 
��.�152ص�،رؤى�لسانية�في�نظرية�النحو�العربيحسن�الملخ،��-1
��.149نفسه،�ص��المرجع�-2
��.11ص��،الراجحي،�النحو�العربي�والدرس�الحديث�عبده�-3
��.152،�ص�العربيرؤى�لسانية�في�نظرية�النحو��حسن�الملخ،-4
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��:الفصل�الثاني
���األساليب�العدولية
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��.تغيية�البناء�النّحوي�بضةوةة:�المبحث�األول

��.تغيية�البناء�النحوي�بضةوةة:�المبحث�الثاني

��.ظواهة�سياقية�صوتية��المبحث�الثالث
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��:�تمهيد
تلـك�هـي���،�أحيانا�مع�المحافظة�علـى�القواعـد���فقُللمتكلّم�من�األغراض�ما�ال�يتّ

قل�والحذف�والزيـادة��كالنّ:�األغراض�التي�تدعو�إلى�الترخّص�في�معايير�اإلجراء�بوسائل
عويل�على�الدالالت�الصوتية�والعقلية�والتقديم�والتـأخير�واإليمـاءات���ومخالفة�القاعدة�والتّ

ا�يخرج�عن�تعويل�على�داللة�الموقف�أثناء�االتصال�وعلى�القرائن�السياقية�ممالجسمية�وال
��.1مجال�دراسة�القواعد�النحوية

ياق�االجتماعي�في�تحليـل�الظـاهرة���مدركين�ألهمية�الس�كانوااألوائل��حاتنافنُ،�إذن
�وتراكيـب�صيغ��المسموعة�تفسيراللّغوية�نحويا؛�حيث�استطاعوا�بتقليب�الشواهد�العربية�

�بيـنهم�تعبيـرا�عـن�التواصـل����،�الناس�في�عصرهم�لدى�االستعمال�الحي�للغة�يتداولها
وحصـر���قدمون�ويؤخرون�اعتمادا�على�مالبسات�الموقف�الكالميوي،�ويخففون،�فيحذفون

��.�2فيكون�االستعمال�اللغوي�وسيلة�ال�غايةالتواصل،��وظيفة�اللغة�في
الـتخلّص�مـن���جـل��ألهر�الصوتية�وهكذا�أسهم�االستعمال�في�إنتاج�كثير�من�الظوا

الوقـف�والقلـب���،�الوصـل�،�اإلدغـام�:�منها،�التنافر�الموجود�في�استعمال�هذه�الحروف
��.�ة�المنطوقةهاته�الظواهر�الحي�،والتنغيم�والنبر،�ومنها�اإلبدال�واإلعالل،�المكاني

ففي�ثنايا�التركيب�اللغوي�تصطدم�بنية�صوتية�ببنية�صوتية�أخرى�لينشأ�من�خـالل��
لتصبح�اللغة�جزءا�من�واقع�وحياةصوتي�جديد�سياق�أدائهما�أداء�،.��

� � 

                                                 
��م،�المقدمة1�،1998ط�،�القاهرة،تمام�حسان،�عالم�الكتب:�النص�والخطاب�واإلجراء،�تردي�بوغراند،�:�ينظر�-1

��.4ص
��.149ص�رؤى�لسانية�في�نظرية�النحو�العربي،�حسن�حسين�الملخ،:ينظر�-2
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��:�حوي�بضرورةتغيير�البناء�النّ:�المبحث�األول
يقـول���،أسندها�النحاة�العرب�إلى�المتكلمأو�قل�عملية��الحذف�عماليعد��:الحذف�-�
المـتكلم���فإن�الغالب�على،��1"إن�شاء�أظهر�في�هذه�األشياء�ما�أضمر�من�الفعل"�:�سيبويه

�أن�ال�يذكر�في�كالمه�إال�ما�كان�يعلم�أن�المستمع�يحتاج�إلى�معرفته�ليتبين�الفائـدة�منـه��
�����وضـوحه�أو�لقربـه���ف�إمـا�ل�معتمدا�في�ذلك�على�قدرة�المستمع�على�استحضار�المحذو

وعلى�قدر�،�فتكون�عناية�المتكلّم�بالكالم�على�حسب�حال�المستمع�من�اإلدراك�أو�لشهرته،
ويظهر�ما�جهلـه��،�بضمر�ما�علمه�المخاطَفي،�ته�له�في�بعض�الفوائد�والمعلوماتمشارك

فظاللَّ�ولم�يدّل�عليه�صريح�،يـا��توخّ"حذف�المعلـوم�جـائز��"قتضى�قاعدة�أهل�اللغةوهذا�بم
امع�الخبر�بالمشاهدة�والعلم�يؤدي�به�إلـى�أن��حتى�أن�إدراك�الس،�2وب�فيهلإليجاز�المرغُ

��.�ر�المحذوف�من�مجموع�معارفهلتصوذهنه�وتفكيره��يشحذَ
ا�على�قُوهذا�اعتماددالمخاطَ�رةك�ما�ُأب�في�تدارر�في�الكالم�وفـي�استحضـار���ضم

أدلّته�السومعلوم�أنّه�على�قدر�،�إبداعها�من�عنده�متى�اقتضت�ذلك�حاجة�الفهم�بل�في،�ةياقي
��.�3همما�يأتي�المتكلّم�من�اإلضمار�يأتي�المستمع�من�الجهد�في�الف

ومنه�فالمتكلّم�غير�مضطر�إلى�التعبير�لسانيا�إال�عن�العناصـر�التـي�ال�يحتويهـا����
فكلما�أغنى�المقام�في�التدليل�عن�تلك�المعلومات�كلما�وجد�المتكلم�نفسه�في�غنـى��،�المقام

��.4عن�التعبير�عنها�لغويا
��:�5)من�الكامل(�الفرزدق�في�قول،�يقول�سيبويه

��ورِدغَ�غير�نتُى���������������وأبي�فكان�وكُنَلمن�أتاني�ما�ج�ي�ضمنتُإنِّ
����������باآلخر�ولعلـم�المخاطـب�أن�األول�قـد�دخـل������رك�أن�يكون�لألول�خبر�استغناءت"

��.�6"في�ذلك
                                                 

��.1/310وسيبويه،�الكتاب،�،��2�/1134،1136أصول�تحليل�الخطاب�في�النحو�العربي،محمد�الشاوش،�:�ينظر�-1
��.140طه�عبد�الرحمان،�التكوثر�العقلي�أو�اللسان�والميزان،�ص:�ينظر�-2
��.112نفسه،�ص�المرجع��-3
سرحان�إدريس�:�نقال�عن�،338وي�عند�سيبويه،�صإدريس�مقبول،�األسس�االبستمولوجية�والتداولية�للنظر�النح�-4

��.��28ص�طرق�التضمين�الداللي�والتداولي�في�اللغة�العربية�وآليات�االستدالل،
وهو�يعني�حذف�المفعول�من�الفعل؛�نحو��يوانه،ولم�أقع�عليه�في�دوالبيت�للفرزدق�،1/124،�الكتاب�سيبويه،�-5
��.أجود�من�حذف�الخبر"را�والذاكرات�والذاكرين�اهللا�كثي"
��.�126نفسه،�ص�المصدر��-6
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ف�المأخذ�عجيب�هو�باب�دقيق�المسلك�لطي":�ق�عبد�القاهر�إذ�يقول�عن�الحذفويصد
مت�عن�اإلفادة�أزيـد��ح�من�الذكر�والصفإنّك�ترى�به�ترك�الذكر�أفص،�األمر�شبيه�بالسحر

��.1"ما�تكون�بيانا�إذا�لم�تبن�ملإلفادة�وتجدك�أنطق�ما�تكون�إذا�لم�تنطق�وأت
��.من�مظاهر�احتفال�النحاة�بعلم�المخاطب�في�النظر�النحوي�العربيفهذا�

�-�-�الحذف�ودواعيه�أسباب�:مخالفة�األصـول�إال�متـى�تـوفّرت�����فالمتكلم�ال�يتجشّم
 :�اعية�إلى�ذلكوط�الدرالشُّ

هم�عن�الحذف�عن�اإلشـارة��ينقطع�حديثُ�ال�يكاد�:بالمحذوف�ما�هو�العلمالحذف�إنّ�رطُش�-
وقـد�حضـرت���،�ي�يدور�عليه�اإلضمارالذ�إلى�العلم�بالمحذوف؛�وهذه�الكلمة�هي�القطب��������

على�المألوف�دهم�واعتمدها�النحاة�اعتما،�وتردد�استعمالها،�في�أقدم�مؤلفات�النحو�العربي
المراد�فـي�مواضـع���فيظهر�اهتمام�سيبويه�بعلم�المخاطب�وفهمه�.�المعروف�من�المفاهيم

يريـد�كـان����من�كذب�كان�شرا�له:�ومثل�ذلك�قول�العرب"�:�منها�قوله،�كثيرة�من�الكتاب
لقولـه�كـذب�فـي�أول����،�تغنى�بأن�المخاطب�قد�علم�أنه�كـذب�إال�أنّه�اس،�الكذب�شرا�له

��.2"حديثه
ا�يقوي�ترك�نحو�هـذا��ومم":�مما�يثبت�ترك�بعض�األلفاظ�من�السياق�التركيبي�قولهو

ٰ�ِِ����َوٱۡ�َ	ِٰ�َ�ٰـ�ِ���ُـُ�وَ�ُ��ۡ��َوٱۡ�َ	ٰ�ِِ�ـ�َ�﴿:وجـل��قوله�عز،�لعلم�المخاطب َ��َوٱ�ـ�� ٗ���َٱ��� �َ��ِـ
ٰ�َِ"ٰتِ� ���������اللجـوء��فـال�يجـوز����4"فلم�يعمل�اآلخر�فيما�عمل�فيه�األول�استغناء�عنه�،�3﴾َوٱ�ـ��

��.�ب�المراد�منهإلى�الحذف�إال�إذا�علم�المخاطَ
تعليقـا��،�5"وهو�اليـوم��ب�بما�يعنيضمر�لعلم�المخاطَُأ":�كما�جاء�في�الكتاب�لسيبويه
��:�6من�الطويل�على�بيت�الشاعر�عمرو�بن�شأس

بي�أسد�هل�تَنلَعمون�بالءا�ذا�كَنا���������������������إذا�كان�يومواكنعاشَْأ�ب��

                                                 
��.146،�صالجرجاني،�دالئل�اإلعجاز�-1
��.1148-2/1138،�محمد�الشاوش،�أصول�تحليل�الخطاب:�ينظر�-2
��.���/األحزاب�-3
��.�1/123،�الكتاب،سيبويه�-4
 .�1/86،87ر�نفسه،المصد�-5

��.8/421البغدادي،�الخزانة،�ج:�تخريجه�-6
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فاإلضـمار��(دون�تفسير�وال�تفصـيل�،�فقد�ذكر�هنا�األمر�المستقر�المتعارف�المألوف
��.�)جاز�لعلم�المخاطب

��.)إذا�كان�اليوم�يوما(هارفيكون�الكالم�باإلظ،�قصد�إضمار�اسم�كان
وقد�ذكرنا�أنه�ال�يحذف�شيء�ال�وجوبا�وال�جوازا�":�وها�هو�االسترباذي�يردفه�بقوله

��.�1"على�تعيينه�إال�مع�قرينة�دالة
وذكر�ابن�جني�،�من�سنن�الكالم�الوقوع�في�اإلحالةوليس�،�حذف�غير�المعلوم�إحالة

تطـرق�ابـن����فقد:�بهأن�الحذف�دون�توفر�القرينة�والدليل�من�باب�تكليف�الغيب�والرجم�
قـد�حـذفت���":�قال)�شجاعة�العربية(سماه�جني�إلى�الحذف�في�كتابه�الخصائص�في�باب�

وإال�،�وليس�شيء�من�ذلك�إال�عن�دليل�عليه.�والحركة،�والحرف،�والمفرد،�العرب�الجملة
��.�2"كان�فيه�ضرب�من�تكليف�علم�الغيب�في�معرفته

فالحـذف�دون�العلـم���،�ما�ينجر�عن�اإلخالل�بهذا�الشرط�ومضى�ابن�جني�في�ذكر
فـإذا��،�يقلب�الكالم�لغوا�وحكم�اللغو�حكم�الكالم�الفاسد�الذي�ال�يجني�منه�السـامع�فائـدة��

�عليـه�)�لم�تدلل(كلّفت�علم�ما�":�3عمدت�إلى�إجراء�الحذف�مع�انعدام�الدليل�فإنّك�تكون�قد
��.4"وهذا�لغو�من�الحديث�وجور�في�التكليف

�وهـي�درجـة���،�وف�على�اإلحالةفحمل�الجرجاني�اإلخالل�بتوفير�الدليل�على�المحذ
اهرا�مذكورا�في�مثل�هذا�كان�واعلم�أن�السؤال�إذا�كان�ظ"�:5أبعد�في�فساد�الكالم�من�اللغو

فأما�مع�اإلضمار�فال�يجوز��،األكثر�أال�يذكر�الفعل�في�الجواب�ويقتصر�على�االسم�وحده
ثـم��"�حدا�بهمعفاه�من�"تريد"�من�حدا�بهم�وساقا":�فلو�قلت�مثال�...إال�أن�يذكر�الفعل�وحده
�ذكـره�يـدّل���ألن�،�جوز�تركه�حيث�يكون�السؤال�مـذكورا�ألنه�ي،�تركت�ذكر�الفعل�أحلت
فـاعرف��،�فإذا�لم�يؤت�بالسؤال�لم�يكن�إلى�العلم�به�مـن�سـبيل��،�على�إرادته�في�الجواب

 .6"ذلك

                                                 
��.1/103،�شرح�الكافية�في�النحواالستراباذي،�الرضي��-1
��.2/360ابن�جني،�الخصائص،��-2
��.2/1149،�محمد�الشاوش،�أصول�تحليل�الخطاب:�ينظر�-3
��.372،�الخصائصابن�جني،��-4
��.2/1149،�أصول�تحليل�الخطابمحمد�الشاوش،�:�ينظر�-5
��.1149نفسه،�ص�المرجع��-6
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أن�"وذكـر�ابـن�جنـي����.�إذن�من�شروط�إجراء�الحذف�وجود�دليل�حالي�أو�مقالي
��:�ومثل�لهذا�بـ،�1"المحذوف�إذا�دلّت�الداللة�عليه�كان�في�حكم�الملفوظ�به

��.�أصاب:�القرطاس�واهللا�أي
���...قدمت:�أيخير�مقدم�

���...أنت:�مبرور�مأجور�أي
ة�الحـال�عليـه���ألن�دالل"�وإنما�كان�حكم�هذه�العناصر�المقدرة�حكم�الملفوظ�به�البتة

��.�2"فصارت�شهادة�الحال�بالفعل�بدال�من�اللفظ�به.�نابت�مناب�اللفظ�به
ـ��:موانع�الحذف�-�-� ى�اإلبهـام��من�األمور�التي�عدت�مانعة�إلجراء�الحذف�إفضاؤه�إل

علـم�المخاطـب���(السابقين�هدم�ومخالفة�الشرطين��فقد�يعمد�المتكلّم�إذ�ذاك�إلى�،3واإللباس
وقـد�حـذف���":�وهو�ما�مثّل�له�ابن�بقوله،�بذلك�لألصل�في�الحذف�مخالفا،�)وتوفّر�الدليل

عنـدي��":�وذلـك�قولـك��.�كان�يعلم�منها�بـه�)�حكم�ما(وذلك�إذا�علم�من�الحال��.�المميز
فإذا�لم�يعلم�المراد�لزم�التمييـز�إذا��،�"ملكت�خمسة�وأربعين"و"�اشتريت�ثالثين"و"�عشرون

����������فإن�لم�يرد�ذلك�وأراد�اإللغاز�وحـذف�جانـب�البيـان�لـم�يوجـب������.�قصد�المتكلم�اإلبانة
��.4"وعليه�مدار�الكالم،�وهذا�إنما�يصلحه�ويفسده�غرض�المتكلّم.�على�نفسه�ذكر�التمييز

مية�التي�قد�ينشأ�فيهـا��به�إلى�المواطن�والمقامات�التكلُّكما�أن�سيبويه�قد�أومأ�في�كتا
من�خالل�مروره�بالتراكيب�التي�يتم�فيهـا��،�اللّبس�نتيجة�خرق�قاعدة�من�قواعد�التخاطب

فقد�ذكر�،�5في�لغة�المتخاطبين)�المقام+�السياق�(يقتضي�العناية�بالخلفوانتهاء�بما�،�الحذف
ال�يكـون�أن��"متى�أفضى�إلى�االلتباس�فــ���سيبويه�أن�األصل�هو�االمتناع�عن�اإلضمار

تضمر�فعل�الغائب�ألنك�إن�أضمرت�فعل�الغائب�ظن�السامع�الشاهد�إذا�قلت�زيـدا�أنـك���
�لغـز�فهـو�م�*من�أراد�ذلك�"�:�وذكر�في�موطن�الحق�أن،�6"تأمره�بزيد�فكرهوا�االلتباس

                                                 
��.1/284،�الخصائصابن�جني،��-1
��.284:�نفسه،�ص�-2
��.1144،�صأصول�تحليل�الخطابمحمد�الشاوش،��-3
��.2/378،�الخصائصابن�جني،��-4
��.347،�ص�األسس�االبستمولوجية�والتداولية�للنظر�النحوي�عند�سيبويه�إدريس�مقبول،:�ينظر�-5
��.1/1149،�يل�الخطابأصول�تحلمحمد�الشاوش،��:ينظر�-6
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بـل��،�نوع�من�الكـالم�فسيبويه�لم�يمنع�هذا�ال.�1"تارك�لكالم�الناس�الذي�يسبق�إلى�أفئدتهم
لكنـه�لـيس���،�وهو�إمكان�تخاطبي�وارد،�ربطه�كما�ابن�جني�بما�يمكن�أن�يقصده�المتكلّم

بل�هو�فرع�عن�األصل�الذي�يقوم�على�ما�يسبق�إلى�األفئـدة��،�أصال�في�مخاطبات�الناس
المتكلمين�متعاونون�فيما�بينهم،�عاونعلى�مبدأ�التّ�بناء�ومبدأ��ومبدأ�الكمية،�الذي�يقتضي�أن

اعتبـار�هـذه����ا�حين�يسـقطُ�أم،�غرايسهذه�المبادئ�التي�وضعها�،�األسلوب�أو�الطريقة
حيث�يسـقط��،�فعندئذ�نصير�إلى�اإللغاز�الكالميالمبادئ�أو�أحدها�بقصد�من�المتكلم�دائما�

ا�نفهه�بسب�اإلبهام�واللُّثم�يتبعه�مبدأ�الطريقة�من�حيث�يلزم�المتكلم�تجنُّ،�مبدأ�التعاون�بدايةً
هذا�الغرض�مقصودا�مطلوبا�للمتكلم�ي�كما�يسقط�مبدأ�الكمية�لبخل�المتكلم�المقصـود��،�عد

�اعطى�تـداولي�مت�مومنه�يكون�الص،�عن�اإلتيان�بما�يتطلّبه�البيان�من�أجزاء�الكالم�الباقية
��.�2له�من�القوة�ما�للكالم�من�غير�فرق

حيث�نجد�في�الكتاب�:�عمالهم�إياهالحذف�لكثرة�ذلك�في�كالمهم�واست:�دوافع�الحذف�-�-�
.�3"هذا�باب�يحذف�منه�الفعل�لكثرته�في�كالمهم�حتى�صار�بمنزلـة�المثـل��":�قول�سيبويه

ماليةا�لألمثلة�التَّورد�:��
��.�)زعامتك)�أتوهم(هذا�وال�(هذا�وال�زعامتك�������������-1
��)ةديار�مي)�أذكر(�(�:�كـأنه�قال�����4ةَمي�ديار:�قول�ذي�الرمة�-2
��)كليهما�وتمرا)�أعطني(�(:�كليهما�وتمرا���كأنه�قال:�ومن�ذلك�قول�العرب�-أ�-3
��.�)وزدني�تمرا)�لي�ثابتان(كالهما(�كالهما�وتمرا�������������-ب�-3
��)كّل�شيء)�ائت(�(�كّل�شيء�وال�هذا�����������-4
��.�)شتيمة�حر)�ال�ترتكب(كل�شيء�و)�ائت(�(شيء�وال�شتيمة�حر����كّل�-4

وترك�ذكـر��،�فهذا�مثل�قد�كثر�في�كالمهم�واستعمل":�بقوله،�قا�على�المثال�الثالثمعلّ
أمـا�بشـأن�المثـال����)�"�أعطني�كليهما�وتمرا(كأنه�قال،�الفعل�لما�كان�قبل�ذلك�من�الكالم

��.�5"فحذف�لكثرة�استعمالهم�إياه"�:�فقد�قال،�األخير
                                                 

��)أي�اإلضمار�على�خالف�اإلظهار(*.1/�369،�الكتابسيبويه،��-1
��.349،�ص�األسس�االبستمولوجية�والتداولية�للنظر�النحوي�عند�سيبويهدريس�مقبول،�إ:�ينظر�-2
��.�1/337الكتابسيبويه،��-3
��.2/244ا���)��'ي�ا�ّ%"#،�"!�ا���� ،�ورد����ا����ب��������،�-4
��.338،�ص،�الكتابسيبويه�-5
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يقول�عبد�السحذف�النّحويسدي�في�تداوليات�الالم�الم�:"ال�ي�غفـل��مكن�للباحـث�أن�ي
فقد�حاول�صاحب�الكتاب�تفسـير�المظـاهر���،�حو�العربي�في�هذا�المقامعن�نباهة�شيخ�النّ

ولما�سعى�إلى�تعليلها�سعى�رأسا�إلى�مـا���،�الطارئة�على�بنية�التراكيب�النحوية�في�اللغة
ـ�لجهاز�التحاور�من�سيطرة�على�نواميس�الحدث�التّ د�غـدا��خاطبي�حتى�إن�مبدأ�التفاهم�ق

��فيكون�له�نفـس�التـأثير���،�صريح�في�الكالمبمنزلة�المعيار�الضابط�لطاقة�االختزال�أو�التَّ
والذي�يعنينا�من�كل��،�في�تحديد�أبعاد�الشمول�واالستيعاب�عند�تقدير�الظاهرة�اللغوية�كليا

ونحن�على�مسار�تحديد�الطاقة�االستيعابية�في�اللغة�،�استقراءات�سيبويه�في�هذا�المضمار
هو�استنباطه�لقانون�التناسب�العكسي�بين�طاقة�التصريح�في�الكالم�وعلم�السامع�بمضمون�

وبموجبه�تكون�الطاقة�االختزالية�ممكنة�بقدر�ما�يكون�السامع�مسـتطلعا���،الرسالة�الداللية
وبنفس�االستتباع�المنطقي�يتعذّر�التعويل�على�الطاقة�اإليحائية�في�اللغة�.�مضمونها�الخبري

��.�1"زلختَفضية�إلى�إدراك�المعين�الحد�األدنى�من�القرائن�المإن�لم�يت
حاة�العرب�قد�أشرنا�أن�النّ�سبق�أنآخذين�بعـين��،�وا�بدراسة�الملفوظات�العربيةاهتم

��.�االعتبار�دراسة�البنيات�المختلفة�في�إطار�التفاعل�بين�بنية�المقال�ومقتضيات�المقام
إعراب�القرآن�الكريم�في�تبيان�خفايا�الـنص���وقد�أشار�الدارسون�إلى�أهمية�معرفة

وعـن��،�2وحول�أهمية�إعراب�القرآن�وعلوم�اللغة�في�ضبط�المعنى،�وفهم�معانيه�ومراميه
�بها�حسن�المنطق�يا�أبا�سعيد�الرجل�يتعلم�العربية�يلتمس�:يحيى�بن�عتيق�قال�قلت�للحسن

ل�يقرأ�اآليـة�فيعـي�بوجههـا����فإن�الرج،�يا�ابن�أخي�فتعلّمها:�ويقيم�بها�قراءاته�قال�حسن
على�معنى��وهذا�يوضح�األثر�العظيم�لإلعراب�.3"أنه�يتوقف�على�المراد�بها...فيهلك�فيها

�������عربـه�مفـردا��على�معرب�كتاب�اهللا�أن�يفهم�معنى�مـا�يريـد�أن�ي���اآلية؛�ولذا�كان�لزاما
��).فإنه�فرع�المعنى(�أو�مركبا�قبل�اإلعراب

ن�معرفة�المعنى�ألن�اإلعراب�يميز�المعاني�ويوقـف��فمن�فوائد�معرفة�إعراب�القرآ
��.على�أغراض�المتكلمين

                                                 
1-�332م،�ص2،�1986الم�المسدي،�التفكير�اللساني�في�الحضارة�العربية،�الدار�العربية�للكتاب،�تونس،�طعبد�الس.��
��347،�ص�الخطاب�القرآني�بين�النص�والسياقخلود�العموش،�:�ينظر�-2
��.1/249السيوطي،�اإلتقان،��-3
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كما�أن�آلة�اإلعراب�كانت�طيعة�دقيقة�استعملها�النحاة�واستنفذوا�وجوهها�إلى�أقصى�
وقد�استعان�معربوا�القرآن�بالسياق�في�إعرابهم�،�1درجات�االستعمال�في�التحليل�والتأويل

في�توجيه�اآليات�وأبرزوا�هذا�األثر�من�خـالل�محـاور����والحظوا�أثر�السياقات�المختلفة
��.�2نذكر�منها�هنا�الحذف،�عديدة
 :�أنواع�األدلة�والقرائن�على�المحذوف�-�-�

من�أهم�مقومات�ظاهرة�الحذف�قيامها�على�مقتضيات�السـياق�بنوعيـه�المقـالي������
��.3ومن�المصطلحات�اللصيقة�أوالقريبة�من�مفهوم�الحذف�التقدير،�والمقامي

وقـد�تكـون���.�..القرينة�الدالة�على�تعيين�المحذوف�قد�تكون�لفظيـة�":�ال�الرضيق
��.4"حالية

وهو�دليل�على�توغل�ظاهرة�الحذف�في�اللغة�العربية�وقيامها�على�السياق�المقـامي��
والتـي�وردت�عـديال���،�من�ناحية�وعلى�السياق�المقالي�والتقدم�في�الذكر�من�ناحية�أخرى

��:�ومنه�فالقرائن�على�الحذف�نوعان�،5الحال�للدليل�الذي�من�قبيل�شهادة
واذكـر�إذ��:�أي"وتقـديره�،�6﴾3ۡذ�0َ1َل�َر-,َ+�*ِۡ(َ)َ'&%َِ$#ِ�﴿:�قوله�تعالى:�ومن�أمثلته�:مقالية�-أ

ويالحظ�هنا�أن�المعـرب�يـذكر���وابتداء�خلقكم�إذ�قال�ربك،�:�،�وإن�شئت�قدرتقال�ربك
ۖ�َ>;ِ:�7ِ�8َۡ5ۧ��َ���ٗ(�َ#�إ5َِۡ"�4ِٰ﴿:�من�أمثلته�تعالى�قولهو.�جميع�وجوه�التقدير�التي�يحتملها�السياق 0﴾7�

ياق�اللغوي�الخالص�هـو�الـذي�أمـد����فالس�نكون�أهل�ملّة�إبراهيم�حنيفا،:�والكسائي�يقول
��.�المعرب�بالوجوه�التي�يحتملها�هذا�النص

                                                 
��.2/1144،�أصول�تحليل�الخطابمحمد�الشاوش،�:ينظر��-1
��.348،�ص�النص�والسياق�بينخلود�العموش،�الخطاب�القرآني��-2
3-� �ينظر� :� �محمد �الخطابالشاوش، �تحليل �أصول �تمام.2/�1134، �يقول �القرآن �روائع �وفي �والتقدير�: �الحذف لوال

��.203لفهمت�النحو�الحمير،�ص
4-�� �الرضي �الكافيةاالستراباذي، �شرح �الفعل�1/�129، �حذف �عن �حديثه �لدى �وهذا �لقيام�وق"، �الفعل �يحذف د

��".،وانتهوا�خيرا�لكم،وأهال�وسهال)دع(امرأ�ونفسه؛أي:األول�سماعي�نحو...قرينة
��.1149،1160،�ص�أصول�تحليل�الخطابمحمد�الشاوش،�:ينظر�-5
��.30/�البقرة�-6
��.134/البقرة�-7
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1Aَۡ���َُْ@�ُ��َوَرَ?ۡ<َ;0﴿:�ومثله�في�قوله�تعالى Aَر�DُEُوا ,F�إضمار�القـول�أي��":�وتقديره،�1﴾ٱ
ــا�خــذوا ــة.�"فقلن ــ��8ۡٱۡ�AَMَاLِــَد�Jِــَ��ٱIَۡۡ:ــ�ِ���ُ��ۧإ5ِۡــَ"3��4ِٰۡذHَۡ�َ?ــGُ�﴿:�واآلي �NMَOَ�0�8َُر-�َ;ــ:>ِٰPَــQۡ3� �

�ۖٓ 0�;Jِ﴾2�،تقوالن�ربنا(أي:�التقدير(�.��
إن�المعرب�ال�يذكر�الحذف�بل�يستعين�باالتساق�والترابط�الحاصل�في�النص�ليقـدر��

�ا�على�اكتمال�المعنـى��عتمدالمستوى�اللغوي�الخالص�في�هاته�اآليات�م�هذا�المحذوف�في
��.�3في�كّل�منها
��:�الحذف�للتقدم�في�الذكر،�ومنها

خيرا�لنـا�وشـرا���:رأيت�فيما�يرى�النائم�كذا�وكذا�فتقول":�"ومن�ذلك�أن�يقول�الرجل
نا�وخيرا�وما�سرعدتني�مواعيـد��وا:�كأنه�قال�مواعيد�عرقوب�أخاه�بيثرب"�ومثله،�4"لعدو

����واكتفـاء�بعلـم���،�استغناء�بما�هو�فيه�من�ذكر�الخلـف��ولكنه�ترك�واعدتني،�عرقوب�أخاه
��.�5"من�يعني�من�السرور�بما�كان�بينهما�قبل�ذلك

وإنما�حذفوا�الفعل�في�هذه�األشياء�حـين��"�:�في�قوله�جتمعةَوقد�جاءت�هذه�المعاني�م
��.�6"من�الحال�وبما�جرى�من�الذكر�ثنوا�لكثرتها�في�كالمهم�واستغناء�بما�يرون

فها�نحن�نتبين�هنا�أن�دور�المتقدم�من�المقال�في�توفير�القرينة�والدليل�على�العنصر�
�المحذوف�أمر�متأصل�في�المنوال�النحوي�العربي�الذي�جعلوه�مخصصا�لظاهرة�الحـذف�

وعلـى���.�الوهو�ضرب�من�األدلة�يقابل�تلك�التي�يوفّرها�السياق�المقامي�وفي�شهادة�الح
هذا�يعتبر�الحذف�من�قبيل�تغييب�العنصر�من�اللفظ�وأن�ذلك�التغييب�كُال�تغييب�إلمكـان��

��.�7استرجاعه�باالعتماد�على�توفر�الدليل�من�المقام�أو�متقدم�المقال
وحين�يسكت�،�فيما�مضى�نجد�التعويل�على�السياق�اللغوي�في�تقدير�المحذوف�:حالية�-ب

يعول�النحاة�علـى��،�أجزاء�النص�لداللة�السياق�عليها�ل�فيالنص�عن�ذكر�بعض�التفاصي

                                                 
��.63/�البقرة�-1
��.127/�البقرة�-2
��.349،340،�ص�الخطاب�القرآنيخلود�العموش،�:�ينظر�-3
��.1/327،�الكتابسيبويه،��-4
��.1/329،�المصدر�نفسه�-5
��.331ص�،نفسه�-6
��.2/1160،�أصول�تحليل�الخطابمحمد�الشاوش،�:�ينظر�-7
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�فيكملون�ما�قاله�النص�ضـمنا�،�في�تقدير�المحذوف)�اب�سياق�الحالاستصح(هذا�األخير�
مستأنسين�بما�ذكر�من�أجزاء�النص�من�جهة�وبما�يسعف�به�استصـحاب�واقـع�الحـال����

��:�ومنه،�1من�جهة�أخرى)�المقام(
���������حيـث�أنهـا�اعتبـرت�مـن�األدلـة������:�للفظ�وإباحتها�الحذفقيام�شهادة�الحال�مقام�ا�-�

ومما�تعتمد�عليـه�شـهادة�الحـال�مـا�يـراه������،�على�العنصر�المحذوف�المغيب�من�اللفظ
��.2المتخاطبان�رؤية�العين

ترى�الرجـل���أن،�إظهارهومما�ينتصب�على�إضمار�الفعل�المستعمل�"�:�قال�سيبويه
�..."خير�لنا�وشر�لعـدونا�"و"�خير�مقدم":�فإن�شئت�قلت..."خير�مقدم":�قدم�من�سفر�فتقول

فإذا�"أنت�مبرور"و"�أنت�مصاحب"كأنه�قال"�مبرور�مأجور"�و"�مصاحب�معان"ومن�ثم�قالوا
وإذا�نصبت�فالذي�في�نفسـك�غيـر�مـا����،�رفعت�هذه�األشياء�فالذي�في�نفسك�ما�أظهرت

��.3"والذي�أظهرته�االسم،�وهو�الفعل،�أظهرت
ث�وممأقائما�وقد�قعد�النّاس:قولكوذلك�"�:�به�عن�الحذف�لمشاهدة�الحال؛قالا�حد..�.�

ذلك�أنه��...قاعدا�علم�اهللا�وقد�سار�الركب:�تقول،�تستفهموكذلك�إن�أردت�هذا�المعنى�ولم�
أتقوم�قائما�وأتقعـد��:�رأى�رجال�في�حال�قيام�أو�حال�قعود�فأراد�أن�ينبهه�فكأنه�لفظ�بقوله

فجرى��استغناء�بما�يرى�من�الحال�وصار�االسم�بدال�من�اللفظ�والفعلولكنه�حذف��قاعدا؟
��.�4"مجرى�المصدر�في�هذا�الموضع

يميـا��أتحول�تم:�كأنك�قلت...��وذلك�قولك�أتميميا�مرة�وقيسيا�أخرى؟"�:�وقال�أيضا
وهو�عندك�في�تلك�الحال�،�هذه�الحال�تعمل�في�تثبيت�هذا�له�فأنت�في،�مرة�وقيسيا�أخرى

لكنه�و�جاهل�به�ليفهمه�إياه�ويخبره�عنه�وليس�يسأله�مسترشدا�عن�أمر�هو،�وتنقّلفي�تلون�
��.�5"وبخه�بذلك

����������فقـد�يتـوفر�الـدليل�����:الدليل�على�المحذوف�من�المعلوم�في�الصدور�عرفا�وعـادة��-�
قفيـزين���كان�البـر�:�أما�قول�الناس"�و،�على�الحذف�بما�هو�حاصل�في�الصدور�من�العلم

                                                 
��.340،�ص�الخطاب�القرآنيخلود�العموش،�:�ينظر�-1
��.1148،�صأصول�تحليل�الخطابمحمد�الشاوش،��-2
��.1/327،�سيبويه،�الكتاب�-3
��.1/406نفسه،��-4
��.409،�ص�نفسه�-5



����������������������������	
��������������������������������������������������������������������������������� 

 

 
109 

فإنما�استغنوا�ههنا�عن�ذكر�الدرهم�لما�في�صدورهم�من�علمـه�ألن���من�منوين،وكان�الس
كمـا���الموضع،فكأنهم�إنما�يسألون�عن�ثمن�الدرهم�في�هذا�،�الدرهم�هو�الذي�يسعر�عليه

استغناء�بما�في�صـدورهم�مـن�علمـه�وبعلـم������،*وتركوا�ذكر�الكر،�البر�بستينيقولون�
ه�كمـا�أجرتـه���رِفأج�أشبهه،وكذلك�هذا�وما��...،نيألن�المخاطب�قد�علم�ما�يع�المخاطب

1"العرب.��
�����وكما�قلنا�فسنن�العرب�في�التعامل�مع�التراكيب�من�حيـث�اإلضـمار�أو�اإلظهـار����

�SَAَۡ)َ���8ُTَۡ���ِ﴿:أو�غيرهما�مما�ينتبه�له�المعرب�ففي�قوله�تعالى "�:�قال�النحـاس�،�2﴾...�ٱ��
ذف�والخبر�محذوف�ال�يجوز�عنده�إظهـاره�ألن�العـرب���والح،�رفع�باالبتداء�عند�سيبويه

فلوال�":�استغنت�عن�إظهاره�بأنهم�أرادوا�ذلك�بأن�فإذا�جاءوا�بها�لم�يحذفوا�الخبر�والتقدير
خبـر��)�من�الخاسـرين�(جواب�لوال)�لكنتم�(ورحمته�عطف�على�فضل�"�فضل�اهللا�تدارككم

��.�3)"كنتم(
إن�ياق�على�المحذوفداللة�الس�،ـ�(عرب�في�كالمهانن�الوس همـا��)�غـوي�رف�اللُّالع

ـ���،�ذان�استند�إليهما�تأويل�المعرب�لهذا�الموضع�من�هذه�اآليةنصران�اللَّالع ا�ومنـه�أيض
0�َ﴿:هم�لقوله�تعالىإعراب ,U

َ
V &Wَ��َ�Hِ �Xٱ�Y;ٍۡH5َِد��[ُ\َHََدا]اْ�إَِذا�Aٓ;ُJَ8�َٖ��َءا

َ
�أ &aَِ��� ٗcّdَ ,J��ۚ قـال���4﴾�َـANُ[ُgۡhهُ

واألول�للمخـاطبين���،�ألن�الثاني�غائب،�ثبت�الالم�في�الثاني�وحذفها�من�األولأ":�المعرب
وإن�شـئت�أثبتهـا���،�وهو�أجود،�ام�في�المخاطب�لكثرة�استعمالهم�ذلكفإن�شئت�حذفت�اللَّ

ـ��األولى�االستشـهاد��:�تانوفي�هذا�المثال�قضي،�5"على�األصل ـ�نَبس ن�العرب�وعـ�ر ا�فه������
والثانية��بةخاطَغوي�للجماعة�المقافي�واللُّياق�الثّمن�الس�هذه�الحالة�وهو�عامل�مع�مثلالتَّ�في

تعامله�مع�الضمائر�والحروف�بحسوهو�من�الحقـائق�الخارجيـة����الغيابضور�أو�ب�الح�

                                                 
��:�فنوعان�أما�القفيز؛.�مكيال�ألهل�العراق�يساوي�ستين�قفيزا*�.�1/461،462،�المرجع�السابق�-1

��).�كلغ4(والمكوك�يعادل�حوالي.�مكاكيك)�4(ويستعمل�في�البصرة�وواسط�ويتسع�لـ:�القفيز�الصغير
إدريس�مقبول،�:�ينظر.�قمحمن�ال)�كلغ44(مكاكيك�أي�حوالي)�8(ويستعمل�في�بغداد�والكوفة�ويتسع�لـ:�القفيز�الكبير

��.340ص�
��.64/�البقرة�-2
��.1/233النحاس،�إعراب�القرآن،�:،�نقال�عن349،�ص�،�الخطاب�القرآنيخلود�العموش�-3
��.282/�البقرة�-4
��.360،�ص�الخطاب�القرآنيخلود�العموش،�:�ينظر�-5
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ـ�األو�سبيلإذن�فقد�كان�السياق�اللغوي�ال.1التي�تبدت�أثرا�خطيا�في�النص وه�ل�الذي�التمس
ما�سكت�الـنص��وكلّ،�واهدياق�الداخلي�للشّومات�التي�يوفرها�السفي�تقدير�من�خالل�المعل

������بمـا�ذكـر����ستأنسـين�م،�الحال�لتقدير�المحـذوف��وا�سياقَوا�واستصحبراح،�عن�اإليحاء
��.�2لديهم�رتْمن�أجزاء�النص�وبالوقائع�التي�توافَ

ـ�،�صوصمن�هذه�النُّ�نقلناه�وفيما ياقوما�لم�ننقله�منها�حث�على�دور�الس�قـامي��الم
وشهادة�الحال�في�توجيه�صيغة�الخطاب�إلى�الص3ناسبةيغة�الم�.ـ��ا�يجعُلمم ياق�دورا�للس

ومنه�فهم�النص،�ا�في�تقدير�المحذوفرئيس�.��
تقدير�المعنى�ي�عنصرا�آخر�من�العناصـر�التـي�أسـعفتهم�فـي�تقـدير������كما�أن�عد

��.�)سياق�الحال�من�جهة�أخرىاللغوي�من�جهة�و(يه�ياق�بشقَّرتبط�بالسوهو�م،�المحذوف
ياق�في�الحـذف�واإلضـمار���م�جعلوا�سنن�العرب�باعتبارها�من�عناصر�السهكما�أنَّ

��.4عامل�مع�مواضع�الحذف�في�الشواهد�العربيةأصال�ماثال�في�التّ
الذي�هـو��)�االفتراض�المسبق(فيلتقي�موضوع�الحذف�هذا�المرتبط�بالسامع�بمفهوم�

��.تم�بدراسة�المعارف�المشتركة�بين�المتكلم�والسامعأحد�مجاالت�التداولية،�ويه
�-�-�المحذوفات�أنواع�: 

��:�حذف�الفعل�-�
ال�"...:فقـال�،�وإن�شاء�أظهر�في�هذه�األشياء�ما�أضمر�مـن�الفعـل��":�يقول�سيبويه

أو�تـنح���*أي�خّل�الطريـق�"�الطريق�الطريق":�ومنه�أيضا.�"احذر�الجدار"و"توطئ�الصبي
��.5"عن�الطريق

                                                 
��.360نفسه،�ص��المرجع:�ينظر�-1
��.361،�ص�المرجع�السابق:�ينظر�-2
��.2/1149،�،�أصول�تحليل�الخطابشمحمد�الشاو�-3
��.374،الخطاب�القرآني،صخلود�العموش:ينظر�-4
��خّل�الطريق�لمن�يبني�المنار�به�وابرز�ببرزة�حيث�اضطرك�القدر:�والقول�لجرير*�.�1/310،�سيبويه،�الكتاب�-5

أن�من�سمعه�ال�(ند�المبردإذا�كان�يدعو�بذلك�على�غنم�رجل،�وع"اللهم�ضبعا�وذئبا:�"ذلك�قول�العرب�في�مثل�من�أمثالهم
،�وقد�اسـتعمل�هـذا���"اللهم�اجمع�أو�اجعل�فيها�ضبعا�وذئبا"دعاء�عليه،�ألنهما�إذا�اجتمعا�تقاتال،�فتفلت�الغنم،�أما�سيبويه

��.311،312،�الكتاب:�ينظر.�لم�الصبيان:�أي"بأبي�الصبيان"وكذا�قولهم.�المضمر�عندهم�بإظهار
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��8�َُ�َٞ�﴿:�وله�تعالىومنه�ق ِ�ۡ
[Yَ���َِن����0َjA@َُH��ۡرَُ�(َ

َ
l�َ7ۡن�َوٱ

َ
ـَ�َدآءِ�أ ,m*ـَ��ٱJَِن�Aۡnَ�َۡ]�� 0ِن�7ِ)�

0(َ�ُٰoّ�َِ��إِۡ>َدDَ[ُ?َ�0(َ�ُٰoإِۡ>َد� �8Tَِ]��ٰۚـَ�ىEۡ
ُ
qۡأن�،�فلتحدث�شهادة�رجـل�وامـرأتين��":أي؛�1﴾...�ٱ

أن�..�.وا�شهيدين�من�رجالكمواستشهد:�(هال�يتعلق�أن�بقول":�وقال�أبو�علي،�"تضل�إحداهما
��.2"ر�دّل�عليه�هذا�الكالمضمولكن�يتعلق�أن�بفعل�م�)تظل�إحداهما

��:حذف�المبتدأ�-�
ار�آية�لك�على�معرفة�الشـخص��فص،�وذلك�أنك�رأيت�صورة�شخص":�يقول�سيبويه

عرفـت��أو�سمعت�صوتا�و�هذا�عبد�اهللا�أوذاك�عبد�اهللا�:�كأنك�قلت�،عبد�اهللا�وربي:�فقلت
أو�مسست�جلدا�أو�شـممت��زيد�وربي�:�صاحب�الصوت�فصار�آية�لك�على�معرفته�فقلت

�فصار�رجلولو�حدثت�عن�شمائل�.�زيد�أو�المسك�أو�ذقت�طعاما�فقلت�العسل:�ريحا�فقلت
كأن�رجال�قال�مررت�برجل�راحم�للمسـاكين�بـار����.�عبد�اهللا:�لقلت،�معرفتهآية�لك�على�

��.�3"فالن�واهللا:�بالوالدين�فقلت
ويتنزسيبويه�هذا�في�باب�حذف�المبتدأ�ل�كالم�،لكن���هـذا�البـاب����قيمتـه�تتجـاوز����������

وهو�مبحـث��،�نصر�المحذوفعليه�في�معرفة�الع�إلى�الظروف�المحدثة�لإلضمار�والمعوُل
��.�4يصب�فيما�يمثّل�المفسر�للمضمر�ويرفع�اإلبهام�عنه
يصبح�معلوما�فيصح�إضماره�باالعتماد�فتبين�من�المتقدم�من�كالم�سيبويه�أن�المبتدأ�

��:�على�طرق�مردها�صور�ذهنية�عمادها�ما�يدرك�بإحدى�الحواس�الخمس
��.�فتحصل�الصورة�الذهنية�بالرؤية�أو�السمع�أو�الحس�أو�الشم�أو�حتى�بالذوق

�.5والمألوف�مما�تدركه�حواسنا�يصبح�عهدا�عرفانيا�بانتقالـه�إلـى�مجـال�الـذهن����
ء�الموقف�الخطابي�واطالعه�على�مجريات�األحـداث�ضـمن�مـا����فحضور�المخاطب�أثنا

ة�مع�غيـرهم�عـدم���فق�جمهور�الحنفياتَّوقد��،يفهمه�بحواسه�ما�يغني�عن�التلفظ�بالمحذوف
��.والمحذوف�التفريق�بين�المقتضي

��
                                                 

��.282/�البقرة�-1
��.الزجاج،�إعراب�القرآن:نقال�عن�.348،�ص�خطاب�القرآني،الخلود�العموش��*2
��.2/129،�الكتابسيبويه،��-3
��.2/1184أصول�تحليل�الخطابمحمد�الشاوش،��-4
��.1184،1184نفسه،�ص��-5
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ٰ��و0�ََُٓءو﴿وفي�قوله�تعالى َrَِۦ�tuِ:(َِ1�ٖv5َِد��wٖبDِ�َ���َۡ� �Adَ)َۡ50َ1��َۡل��@َُ���ُ@dُ�ُj
َ
�7ۡٗ���ۡ�أ

َ
�yۡuََٞ�� ۖ�أ

�ۖ 8ٞ:ِzَ��ُ ��0Jَ[A�ُuَِنَ��ٱ*ُۡ)dَۡ]َ<0نُ��َوٱ�� ٰ َrَ﴾1.��

v0�Hٖ�ـ�َ��َ﴿:�فصبر�جميل�مثل�قوله:�وقوله":�الفراء�يقول
َ
l� �0dَ7ِْYٌَك�﴿:�هوقول2﴾ِ~َ:0ُم�|ََ}َٰ�#ِ

�وهي�قـراءة�أبـي��.�ا�يكون�كاآلمر�لنفسه�بالصبر�لجازا�جميلًفصبر:ولو�كان،�3﴾5َِ)ْ<ُ�وٍف�
��.4"كذلك�على�النصب�باأللف)�ا�جميالًرفصب(

واهللا�عز�وجل�عالم�مطّلع�على�وضع�يوسف�وإخوانه�ويعقوب�عليه�إذ�إن�شكواه�هللا،�
فهي�جملـة�أراد���.5والزبدة�في�الخبر،�فال�أهمية�لذكر�المبتدأ،�السالم�فاقد�أحب�أوالده�إليه

��.6إذا�إلى�ذكر�المسند�إليه�فما�من�داعٍ،�بها�توطئة�لنفسه
��:�حذف�الخبر�-�

��:�حدث�سيبويه�عن�الحذف�لكثرة�االستعمال�في�مواضع�كثيرة�منها
فجـرى���وألن�المخاطب�يعلم�ما�يعني،،�وإنما�أضمروا�ما�كان�يقع�مظهرا�استخفافا"

ال�بـأس�عليـك�وال���:�وقد�عرف�المخاطب�ما�تعني�أنه،�ال�عليك:�كما�تقول،�بمنزلة�المثل
��.7"ال�عليكوال�يكون�هذا�في�غير�.�في�كالمهم�ضر�عليك،ولكنه�حذف�لكثرة�هذا

فالمتكلّم�يستغني�عن�ذكر�بعض�أجزاء�الكالم�اختصارا�إذ�تميل�العربية�إلى�اإليجـاز��
واالختصار�فيعمد�المتكلم�إلى�االقتصاد�في�القول�حين�يجد�أن�الكالم�واف�محقّق�للفائـدة��

أي�كل�ما�يثبت�معرفته�لديـه��المرجوة�منه�فإن�كل�ما�هو�مفهوم�عند�السامع�يجوز�حذفه�
��.�8ألنه�في�غنى�عن�ذكره،�يجوز�حذفه

                                                 
��.18/�يوسف�-1

عه�ال�أن�من�سم(إذا�كان�يدعو�بذلك�على�غنم�رجل،�وعند�المبرد"اللهم�ضبعا�وذئبا:�"ذلك�قول�العرب�في�مثل�من�أمثالهم
،�وقد�اسـتعمل�هـذا���"اللهم�اجمع�أو�اجعل�فيها�ضبعا�وذئبا"دعاء�عليه،�ألنهما�إذا�اجتمعا�تقاتال،�فتفلت�الغنم،�أما�سيبويه

��.311،312،�الكتاب:�ينظر.�لم�الصبيان:�أي"بأبي�الصبيان"وكذا�قولهم.�المضمر�عندهم�بإظهار
��.89/والمائدة�196/�البقرة�-2
��.229/�البقرة�-3
��.2/39،�معاني�القرآن،الفراء�-4
��.68إيمان�الكيالني،�دور�المعنى�في�توجيه�القاعدة�النحوية�من�خالل�كتب�معاني�القرآن،�ص�:ينظر�-5
��.69،�صنفسه�:ينظر�-6
��.1/283،�الكتابسيبويه،��-7
��.180،�ص�مراعاة�المخاطب�في�النحو�العربيبان�الخفاجي،�:�ينظر�-8
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فأما�حـذف��"�:�وفي�هذا�يقول�المبرد�وعلى�هذا�يمكن�حذف�الخبر�لعلم�المخاطب�به،
�1ُۡ�َءاjٗ�﴿:�الخبر�فمعروف�جيد�ومن�ذلك�قوله ن�

َ
�ُض��0َو*�Aَۡأ

َ
qِۡ�ٱtـ5��ِۡـ>َ ِFّ�ُۡو�

َ
Nَـ0ُل�أ ِ�َۡت�5ِـtِ�ٱۡ ِ�ّQُ������

وۡ�
َ
���أ ٰ�َAۡ(َۡ*ِ�ٱtِ5��َِّ�ُ��ۗ0ـ>ً:ِzَ��ُ7ۡ

َ
qِۡ�ٱ � �ومثل�هذا�الكالم�كثيـر�لم�يأت�بخبر�لعلم�المخاطب،�1﴾�8َ5ّ�ِ

وال�يجوز�الحذف�حتى�يكون�المحذوف�معلوما�بما�يدّل�عليه�من�متقدم�خبـر�أو�مشـاهدة���
��.�2"حال
��:�حذف�المضاف�-�

ضاف�وإقامة�ذهب�جمهور�النحاة�إلى�جواز�حذف�المهالمضاف�إليه�مقام�.تهموحج�:
��.3القرآن�وكالم�العرب�شعره�ونثره

كقولـه��...�ته�عقال،�فما�أضمر�لصدقصحلصدق�الكالم�أو�ل�ضمرما�ُأ:�والمحذوفُ
�8ِ��َٔ�َوۡ�ـ﴿:ة،�وقوله�تعالى،�وما�أضمر�لصح)يليام�من�اللَّت�الصيال�صيام�لمن�لم�يب():ص(

�َ#�َ�ۡMَ�ۡ4﴾ٱ.��
وعدم�التفريق�بين�االقتضـاء�والمحـذوف���*�اللة�االقتضاءوالذي�يفهم�من�تعريف�د
Nَ�ۡۡ(َ;�0ٱ��ِ�ٓ��ٱ��ِ��ُ�;��0?ِ:�0�ََوٱۡ�ِ<�َ��ٱۡ�Mَۡ�َ�#8��َِ��َٔ�َوۡ��﴿:�كالحذف�الوارد�في�قوله�تعالى

َ
ۖ��أ �فتقدير�﴾?ِ:َ�ـ0

ر�من�باب�حذف�المضاف�وإقامة�المضاف�إليه�يقبل�القرية�والع)�أهل(المحذوف�وهو�لفظ�
ـ�واسأل�أهل�القرية�وأهل�الع:�والمعنى�على�ذلك�هو�مقامه، ����ر�قـد�قتضـى�ي�الم�ر،�أي�أني

مرادفـا��)�حـن�الخطـاب��ل(بعض�األصوليين�مصطلح��وقد�عد�.5في�كل�نص�بما�يناسبه
خالفةلمفهوم�الم.��

وأراد�به�داللة�االقتضاء،�فقـد��)�حن�الخطابل(ومن�األصوليين�من�أطلق�مصطلح���
الخطاب�إلى�ثالثة�أقسام�فقال�م�المحقق�الحكيقس�:��

                                                 
��.31/�الرعد�-1
��.2/81،�المقتضبالمبرد،��-2
��.124:�السامرائي،�الحجج�النحوية،�ص:ينظر�-3
داللة�النص�على�ما�يتوقّفُ�عليه�صدق�الكالم�أو�صحته�عقال�أو�شرعا،�مـع�كـون�المعنـى����:داللة�االقتضاء�هيو�*

عقيل�رزاق�نعمان�السلطاني،�مفهوم�النص�عند�األصوليين�مع�التطبيقات�الفقهيـة،�أطروحـة����:ينظر.�مقصودا�للمتكلّم
��.55صم،�2010-هـ1413يل�درجة�الدكتوراه،�جامعة�الكوفة،�مقدمة�لن

��.82/يوسف�-4
��.47،�صمفهوم�النص�عند�األصوليين�مع�التطبيقات�الفقهية�عقيل�رزاق�نعمان�السلطاني،�-5
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ـةَ�﴿:�حن�الخطاب،�كقوله�تعالىل:�األول �ْLَ�0ا|ْ\ََ]ـ�tُْ;Jَِ�َ�َ�ْت�j0َ���َ�ََ�ْ0َك�اuَ>َِ�ّاْ�ِب�
�ً0;ْ:�َ﴾1،�أراد�فضرب.��

وهو�ما�استفيد�من�المعنى�ضرورة،�مثل�:�حن�الخطاب�بقولهلوعرف�الشهيد�األول���
ِن�ٱۡ�ِب�ّ�َِ<�uَ﴿:�قوله�تعالى

َ
ۖ�أ �َ�َۡIۡ3"فضرب�فانفلق:�،�أي2﴾0َك�ٱ.��

ءٞ�﴿:�وفي�قوله�تعالى ۡ�َ�ِt:Eِ
َ
�َ�ُۥJِۡ��أ َ�ِLُ��ۡ(َ?َ�﴾4�،يجوز�أن�يرتفع�شيء�بــ��"�:�قيل

أي�من�حق�،�ألن�معناه�ترك�له�شيء�من�أخيه)�عفي(عفي�أو�بفعل�محذوف�يدّل�عليه�قوله
�������ا�فانتصـب�علـى�الحـال����وقدم�الظرف�الذي�هو�صفة�للنكرة�عليه،�أخيه�فحذف�المضاف

ـ���حويفالن5�َّ"...في�الموضعين�منها ه�اتكأ�هنا�على�المقام�وذلك�بتقدير�المعنى�الـذي�يحتملُ
��.�يهياق�بشقَّبالسمهتما�ما�جعله��صالنَّ

ۡرَ-ِ<�Lَٰ�َ��ٰ�َA7ُ��َۡد3�0َjذۡ�﴿:�وكذا�في�قوله�تعالى
َ
.�أي�انقضاء�أربعـين�ليلـة��؛�6﴾َ�ۡ(َـ#ٗ���ٓأ

أو�تتمة�أربعين�ليلة�فحذف�المضـاف�كمـا���،�موسى�انقضاء�أربعين�ليلة�واعدنا:�والتقدير
ِ�َ��A7ُ�َٰ���َوLَٰ�َۡد0َj﴿ونظيره�في�األعراف.�أي�تمامه،�اليوم�خمسة�عشر�من�الشهر:�تقول�ٰ{ََ|�
هـو���والميقـاتُ�،�أي�انقضاء�ثالثين�وأتممناها�بعشر�فتم�ميقات�ربه�أربعين�ليلـة��؛﴾َ�ۡ(َـ#ٗ�

���و�ميقات�ووعد�لما�روي�أن�القدير�سبحانه�وتعـالى�وعـده�أن�يكلّمـه����ما�هوإنّ.�"األربعون
��.�7"على�الطور

فهنا�قد�أحالنا�هذا�الشاهد�القرآني�إلى�ما�يتصل�بالسياق�من�اتكاء�واستئناس�بـنص��
��ه�على�سياق�الواقع�وهو�حقيقـة�الوعـد�بـالتكليم����ؤواتكا،�قرآني�آخر�من�سورة�األعراف

��.�8على�الطور
��

                                                 
��.72السابق،�ص��-1
��.63/الشعراء�-2
��.72،�صمفهوم�النص�عند�األصوليين�مع�التطبيقات�الفقهية�عقيل�رزاق�نعمان�السلطاني،�-3
��.178/�البقرة�-4
��.342،343،�ص�الخطاب�القرآنيخلود�العموش،��-5
��.41/البقرة�-6
��.346،�ص�الخطاب�القرآنيخلود�العموش،�:�ينظر�-7
��.347،�ص�المرجع�نفسه�-8
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��:�ولحذف�المفع�-�
ْوِ���ۡ�0uَِMِص�َو�َُ@ۡ��ِ��ٱ﴿:�وفي�قوله�تعالى

ُ
  &Wَ�ٞةAٰ:َ<َ��ِ¡ٰ¢َ�ۡ

َ
qۡنَ��ٱAـMُ�[Oَ��ۡ@ُ�)>ََ�﴾1�،قـال��

��.حذف�المفعول�لعلم�السامع"لعلكم�تتقون"�النحاس
�محارمكم�وما�نهيت�بعضـكم�فيـه���"�لعلكم�تتقون":�وروى�الليث�عن�ربيعة�في�قوله�

��.�2عن�بعض
��:�حذف�الجمل�-�

ۖ��َ?Mُۡ(َ;ـ0﴿:�أمثلتهومن� أي�فضـرب��:�وتقـديره�،�3﴾�َـjhَ�َ�َ�ۡت��ٱۡ�ِب�ّ�َِ<uَـ0َك�ٱۡ�ََ�ـَ�
والذي�غالبـا��،�فهذا�من�حذف�الجمل،�فما�كان�للحجر�أن�ينفجر�لوال�أنه�ضرب.�فانفجرت

��.�4ما�يستعان�فيه�بسياق�الحال�في�وضع�تتمة�المادة�المحذوفة
فـإن��،�ية�في�الغالب�على�العالم�الـواقعي�وبما�أن�الحقيقة�المنطقية�أو�اإلدراكية�مبن

�OُDَُۡ��﴿الزجاج�في�يقدر�الحذف�في�اآلية �ٱ£� :�معلـال�ذلـك��"�أو�صورته"�بقوله�5﴾ٱۡ�<��¤ُ��8َ�ِۡ
ومن�جهة�أخرى�فإنه�لم�يكـن��،�بأنهم�لم�يعبدوا�العجل�حقيقة�من�بعده؛أي�من�بعد�خروجه

.�6"هة�وضعوها�في�صورة�العجلبل�كان�صورة�ممو،�فيه�حياة�كما�يكون�في�العجل�حقيقة
ولكن�المعرب�يعود�إلى�الواقع�دائمـا��جازية�يمكن�أن�تؤول�هذه�اآلية،�فعالقة�رمزية�أو�م
���������لم�يلجأ�بعد�إلـى�المجـاز���،�عن�طريق�تقدير�المحذوف)الواقع�والنص(فإذا�اتسق�الطرفان�

ۡ¥ُِ-AاA)ُ1ُ��ِ�ْ-ِِ�ُ��ٱۡ�ِ<�﴿:ومنه�قوله�تعالى.�أو�الرمز
ُ
أي�":�حيث�قال�الزجاج7﴾5ُِ@ۡ�ـ�ِ¦�8َ�ۡ��ۡۚ�َِوأ

��.8"حب�عبادة�العجل�ثم�حذف�العبادة
إذا�":�)عمرو�بن�كلثوم(غلبيومنه�قول�التّ...�ا�الجملة�فنحوفأم":�وفيما�ذكره�ابن�جني

��.9"أي�فشربنا�سخينا"ما�الماء�خالطها�سخينا
                                                 

��.179/�البقرة�-1
��.�360ص�،الخطاب�القرآنيخلود�العموش،�:�ينظر�-2
��.60/البقرة�-3
��.�2/361،ابن�جني،�الخصائصو.��340،�الخطاب�القرآنيخلود�العموش،�:�ينظر�-4
��.41/البقرة�-5
��.341،�ص�الخطاب�القرآنيخلود�العموش،�خلود�العموش،�:�ينظر�-6
��.93/�البقرة�-7
��.341،�ص�الخطاب�القرآنيخلود�العموش،�خلود�العموش،��-8
��.2/360،361ابن�جني،�الخصائص،��-9
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�����ر�المـؤثرة��فتذكر�المحـاو�،�وقد�يكون�المحذوف�عدة�جمل�وخاصة�في�سياق�القص
اعتمادا�على�قدرة�القارئ�على�ملء�الفراغات�في�السياق�بمـا��،�في�الحكاية�أو�الموضوع

أو�لضرورات�تتعلّق�بطبيعـة��،�والذي�يكون�لغايات�تربوية،�يحفظ�االتساق�في�ذلك�النص
وِ�(ِـtِۦ﴿:�1الواقعة�كما�في�قوله�تعالى

ۡ
 [َِ5��@ُ§ُِّ¨َj

ُ
l�۠0َj

َ
l��ِنA)ُـQِۡر

َ
���������فأرسـلون��:�قـدير�إن�الت�2﴾�َ 

��.�3إلى�يوسف�ألستعبره�الرؤيا�فأرسلوه�فأتاه�وقال�له�يا�يوسف
ه�يترك�فراغات�في�تسلسل�الحوادث�ولكنَّ،�أبدا�باالتساق�الداخلي�للنص�خلُّوهو�ال�ي

سارع�المعرب�إلى�تقديرها�بما�يضمن�تماسكها�ووصـولها��في،�في�العالم�الخارجي�الواقعي
 .4غراتل�الخالي�من�الثَّإلى�البناء�المكتم

فإن�ظاهرة�الحذف�في�المنوال�العربي�هي�من�قبيل�الحـذف�الـذي���،�ومن�هذا�كله
جِنْيجريه�موبالتالي�فهو�لنحوي�فهو�موجود�في�نية�المستعمل،�ولئن�كشف�عنه�ا،�الكالم�ز

الجهـاز�النظـري�الـذي�يبنيـه�����ليس�من�قبيل�الحذف�الصناعي�الذي�ال�وجود�له�إال�في�
وهذا�ما�لحظه�.�وإنما�هو�من�قبيل�الحذف�التخاطبي�الذي�يجري�بين�المتخاطبين،�النحوي

المسدي�وأدّل�شيء�على�هذا�السبب�والعلة�التي�دفعت�المتكلّم�إلى�الحذف�فهي�أمر�موجود�
وهي�السبب�األصلي�الذي�أرجعوا�إليه�كل�عملية�حـذف��،�متقدم�على�إجراء�عملية�الحذف

�����والذي�اتخذوه�شرطا�فـي�جـواز�هـذا�النـوع�����،�المحذوفب"�علم�المخاطب"تخاطبي�وهو
ليتم�فهم��فهي�التي�تمكّن�المخاطب�من�استرجاع�العنصر�المغيب�واستحضاره،�من�الحذف

فإن�التعرف�على�حاالت�الحذف�يكون�بمقارعة�بنية�ناقصة�ببنية�تامـة��.�5الصيغة�الناقصة
فمجال�الحـذف�هـو���،�ص�باالستعمالمما�يجعل�الحذف�ظاهرة�تخت.�توافقها�وترجع�إليها

��.�6الصيغ�المستعملة�المنجزة�فهي�التي�تغيب�منها�بعض�العناصر�تارة�وتحضر�أخرى
ومنه�فالحذف�في�النحو�العربي�خاضع�لمقتضيات�البنية�الداللية�والتأويلية�الخاضعة�

ـ��-لألصول�المعنوية�العرفانية�للخطاب�في�االستعمال الي�متى�نزل�الكالم�في�سـياقه�المق
                                                 

��.341،�ص�الخطاب�القرآني�خلود�العموش،�-1
��.44/يوسف�-2
��.2/747م،�1991-هـ1411،صيدا-ابن�هشام،�المغني�اللبيب�عن�كتب�األعاريب،�المكتبة�العصرية،�بيروت�-3
��.342:�،�صالخطاب�القرآنيخلود�العموش،�:�ينظر�-4
��.2/1166،�أصول�تحليل�الخطابمحمد�الشاوش،�:�ينظر�-5
��.1210نفسه،�ص��-6
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������حيث�تمكّن�النحاة�من�الجمع�بـين�البنيتـين�وتحقيـق�الـتالؤم�بينهمـا�������-والمقامي�إجراء
��.�على�نحو�منقطع�النظير

فهـو�موجههـا���،�من�كّل�هذا�ننتهي�أن�للمخاطب�دور�مركزي�في�عمليـة�الحـذف��
��.�بفالحذف�عملية�ال�يجريها�المتكلم�إال�وهو�يقرأ�فيها�حسابا�للمخاطَ.�والمتحكم�فيها

وفيما�يرى�الشاوش�فقد�تناول�النحاة�العرب�ظاهرة�الحذف�تنـاوال�شـامال�يراعـي����
من�ناحية�أخرى�في�إطار�-أي�صناعة�النحو-االستعمال�والتداول�من�ناحية�وبناء�النظرية

��:�1مراعاة
��.�صلة�المقال�بالسياق�المقامي�-
��.�تقدير�المتكلّم�للحالة�العرفانية�للمخاطب�-
��.�ئم�على�التقدم�في�الذكرمراعاة�العهد�القا�-
��:�الزيادة�-�

لم�تكن�دعوى�الحذف�والتقدير�األسلوب�الوحيد�الذي�لجأ�إليه�النحاة�لعالج�ما�أحسوا�
فقد�،�به�من�قصور�القواعد�النحوية�المنظمة�لظاهرة�التصرف�اإلعرابي�عن�الواقع�اللغوي

����عـوى�وجـود�زيـادات����وا�إلى�عدد�من�األساليب�لتحقيق�الهدف�نفسه،�ومن�أهمها�دلجؤ
��.�2ل�لدعوى�الحذفوهي�الجانب�المكم،�الصيغ�والتراكيب�في

�في�معناها�وفي�داللتها،�والزيادة�في�التراكيب�اللغوية�محور�خالف�كبير�بين�النحاة
��.�ثم�في�وقوعها�معا

�كخروجـه���)مزيـدة��أي�صيغة(دخول�حرف�:�النحاة�من�يرى�أن�معنى�الزيادة�فمن
��.�من�غير�إحداث�معنى

����لـم�يتغيـر�الكـالم����معنى�كون�الحروف�زوائد�أنّك�لو�حذفتها�":�ويفسره�الليلي�بأن
وإنما�قلنا�لم�يتغير�عن�معناه�األصلي�ألن�زيادة�هذه�الحـروف�تفيـد���عن�معناه�األصلي،�

ألن�التوكيـد�معنـى����ولم�تكن�الزيادة�عند�سيبويه�لغير�معنى�البتـة؛�،�معنى�وهو�التوكيد
��.�3"لفظ�يفيد�تقوية�المعنىألن�تكثير�ال،�صحيح

                                                 
��.عدها،�وما�ب1170،�ص�محمد�الشاوش،�أصول�تحليل�الخطاب:�ينظر�-1
��.267ص،�علي�أبو�المكارم،�أصول�التفكير�النحوي:ينظر�-2
��.268نفسه،�ص��المرجع:�ينظر�-3
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ولم�،�أنها�إنما�جيء�بها�توكيدا�للكالم...�واعلم":�وصرح�ابن�جني�بأن�معنى�الزيادة
��.�1"تحدث�معنى

����وتهدف�الزيادة�في�التراكيب�اللغوية�فيما�نقل�عن�سيبويه�والفـراء�وابـن�السـراج����
��).�بدافع�اإلقناع�بالحجة(أي�تقويته،�إلى�تأكيد�المعنى
وإنما��وال�لفظية�مجردةفائدة�الزيادة�ليست�معنوية�خالصة،�ضي�أن�رى�الرفي�حين�ي

كمـا���فائدة�الحرف�الزائد�في�كالم�العرب�إما�معنوية�وإما�لفظية؛فالمعنوية�تأكيد�المعنـى�"
جواز�زيادتها�:�2وشواهدهما�على�الترتيب.�في�خبر�ليس�وما)الباء(و،�االستغراقية)�من(في

:�محتجا�بقوله�تعـالى�.�جاءني�من�رجل:�فيجوز�عنده�أن�يقال�-لدى�األخفش-في�الموجب
﴿�ْ�@ُْ:َ)Lَ��َ@ْdَ7ْ

َ
�0أ َوُ�َ@ّ�ُِ��َ�ـ;ُْ@ْ��﴿:�وقوله�تعالى.�ما�أمسكن�عليكم:�والمراد3﴾�Aُ�َُا�7ِ)�

�ْ�@ُِ]0§َِªّQَ��ْJِ�﴾4�،ئاتكم:�والمعنىيكفّر�سي�.��
�5َِ@ـ0ٍف�﴿:وقولـه�،�﴾5�Adُْªَا�5َِ�ـ5�0َِ@ـ�0ِِ���َ�﴿:�قوله�تعالى:�)ليس(في�خبر ُ �َ�َـªَْ»�ا��

*5��ُdََِْ�ّ-ُِ@�ْ�﴿:�وقوله،�N�َ﴾6َْدهُۖ�
َ
l﴾7.��

َوJَـ�0ُ¦ـۡ��َ�ۡ;َ�ـ�0﴿8﴾�َوJّ��¦ُ�0Jَِۡ;5�0�َُِ)ۡ¬ـ�َِ�َ��﴿:�قوله�تعالى:�)ما�الحجازية(في�خبر�
�َ�ِNِ®ٓ0 َ̄ ِ Jِ±ْ(ُِ5��َْjٍ��َ°0َ﴿:�وقوله،�9﴾5

َ
l�0Jَوقوله،�10﴾�َو�:﴿�َFِ5�0َj

َ
l�0Jَِ�َ�َو;Jِ±ْ(ُْ*11﴾0رِدِ�ا.��

����ومن�النحويين�من�رفض�اعتبار�األثر�المعنوي�لأللفاظ�الزائـدة�مادامـت�ال�تـؤثر����
وهـم��ابن�يعيش،�"�اإللغاء"و"غواللّ"و"الزيادة"من�حيث�العمل�فيستخدمون�عادة�اصطالحات�

                                                 
��.1/133ابن�جني،�سر�صناعة�اإلعراب،��-1
�بعدها270،�ص�علي�أبو�المكارم،�أصول�التفكير�النحوي:�ينظر�-2 ���������ومحمد�بدري�عبد�الجليل،�تصور�المقام��.،�وما

��.49في�البالغة�العربية،�ص
��.4/ئدةالما�-3
��.29/األنفال�-4
��.89/األنعام�-5
��.36/الزمر��-6
��.172/األعراف�-7
��.48/الحجر��-8
��.16/االنفطار�-9

��.17/يوسف�-10
��.114/الشعراء�-11
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ن�الصيغ�التوكيد�أل(�واللذين�راعوا�األثر�المعنوي�لأللفاظ�الزائدة�.�في�عمومهم�البصريون
استخدموا�من�االصطالحات�ما�يشير�إلى�ذلـك��)�الزائدة�تدخل�الكالم�غالبا�لتحقيقه�وإفادته

مـا�يـرجح���(.1وهؤالء�هم�الكوفيون،�)يوصل�بها�ما�قبلها�من�الكالم"(الصلة":�مثل،�األثر
��).�.المنهج�التداولي�إتباعكفتهم�في�

����������يعبـر�بـه�عنهـا�تـأثيرا������كذلك�ترك�ذلك�االختالف�في�مدلول�الزيادة�وفائدتها�وما
فاللذين�فسروا�الزيادة�على�أنهـا�دخـول���،�في�تصور�النحاة�لوقوعها�في�التراكيب�اللغوية

ألنـه�إذ�ذاك��"�حرف�كخروجه�من�غير�إحداث�معنى�أنكروا�وقوع�الزيادة�في�التراكيـب؛�
��.�2"والتنزيل�منزه�عن�ذلكيكون�كالعبث،�

ليس�يخلو�إنكارهم�لذلك�من�أنهـم�لـم���"السيوطي�بأنه�وقد�رد�عليهم�ابن�يعيش�وتبعه
فإن�كان�األول�فقد�جاء�منه�في�التنزيل�والشعر�،�يجدوه�في�اللغة�أو�لما�ذكروه�من�المعنى

ما�ال�يحألن�قولنا�زائد�ليس�المراد�أنه�دخل�لغيـر��،�وهوإن�كان�الثاني�فليس�كما�ظنُّ،�ىص
��.�3"ى�صحيحأكيد�معنًوالتّ،�أكيدمن�التّ�بل�لضربٍ،�ةمعنى�البتَّ

ن�إليها�دراسة�القواعـد��كون�الحقائق�التي�تركُ،�وفي�الواقع�يبقى�هذا�الخالف�شكليا
����������يتوزع�بـين�القـول�بـه�����هجودو�وأن،�حوفي�النَّ�بالفعِل�يادة�موجودحوية�أن�القول�بالزالنَّ

ـ��ى�أنحتَّ.�اراد�القول�به�في�مواضع�بعينهوبين�اطِّ.�واهدالشَّ�في�األمثلة�وتخريجِ �واهدالشَّ
يغ�فيها�أكثر�من�أن�تُالتي�قيل�بزيادة�بعض�الصحفي�حين�نجد�المواضع�التي�تطرد�،�ىص

وهـذه��،�يلغي�النحاة�عملها�بدعوى�زيادتـه�،�عاملةعوى�الزيادة�فيها�فهي�صيغ�محددة،�د
��:�4الصيغ�هي
��:�ومن�شواهد�زيادتها�هذه�المواضع؛�الباء

HِۡدHُ@ۡ��إ�aَِٱ�³ۡ�(َُ$ـ#ِ�﴿:�لىقوله�تعا:�في�المفعول
َ
Vِ5�ْاAMُ)ُۡ]�Sَ5﴾َو،�بنفسـه��إذ�الفعل�متعد�

ۡ�Mَۡ:َ;�0?ِ:�0�َ﴿:ه�سبحانهبدليل�قوِل
َ
lَرَ�ٰ�َو� َ�ِ﴾6.��

                                                 
��.269،�ص�علي�أبو�المكارم،�أصول�التفكير�النحوي�-1
��.271،�ص�المرجع�نفسه�-2
��.272ص��نفسه،:�ينظر�-3
��.61-�49لجليل،�تصور�المقام�في�البالغة�العربية،�صمحمد�بدري�عبد�ا:�وينظر�.272ص��نفسه،�-4
��.194/البقرة�-5
��.19/الحجر�-6
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�ِض�َرَ�ٰ��﴿:�وقوله
َ
qِۡ��ٱ� ٰ َ́ �ۡ

َ
l2وقول�أبي�ذؤيب�الهذلي.�1﴾�ِ�َ�َو�:��
��.�يجِئنَ�ر�لهنخض�ججى�لُمتَ���ت��������عفّرتَ�مثُ�رِحالب�اءمبِ�نبرِشَ

���������هـذا�هـو�الظـاهر����،�شربن�ماء�البحر":�إنّما�معناه،�فالباء�فيه�زائدة،�يعني�السحاب
��.�3"�...والعدول�عنه�تعسف،�من�الحال

��.�4"فيه�معظم�زيادة�الباء"حتى�صرح�ابن�جني�بأن،�وزيادة�الباء�مع�المفعول�كثيرة
.�نفسـه�.�وكافـة�،�مؤكدة�:�وزيادتها�على�ضربين،�)النافية�ما(�تزاد�غالبا�بعد5:�إن

��:�6ومن�شواهد�زيادتها�قول�الشاعر
بنتُنَْأ�ا�ولكنِأنتم�ذهبا�������وال�صريفً�ي�غدانة�ما�إنالخَ�مفُز��

��.�فخرج�على�أنها�نافية�مؤكّدة�لها
��:�7)الوافر:بحر(�فروة�بن�مسيك�وقول

��.اآخرينَ�ةُولَمنايانا�ود�����������ولكن�ا�جبننًبط�ا�إنمفَ
من�ثم�فإنها�في�لهجـة�تمـيم���،�النافيةما��بعد-الشواهدكما�في�هذه�-وأكثر�ما�زيدت

��.�8وفي�هذه�الحالة�تكفّ�عمل�ما�الحجازية)�ما(زائدة�ألنهم�ال�يعملون�
��بنـاء��وذلـك��المعنى،تفيد�المبالغة�في�)�ما(على)�إن(وقد�ذهب�الفراء�إلى�أن�زيادة�

في�ودخول�بعضها�على�بعض�وإفادتها�جميعا�معنـى��د�أدوات�النَّبه�من�جواز�تعدعلى�مذه
��9:مستدال�بقول�النابغة�الذبياني،�النفي

��.دلَومة�الجبالمظلُ�ؤى�كالحوضِوالنُّها����������نُيبا�األواري�ال�إن�ما�ُأإلَّ
��.�)ما(و�)إن(و)�ال(وهي،�فقد�جمع�بين�ثالثة�أحرف�من�حروف�الجحد

                                                 
��.15/النّحل�-1
��وهو�ألبي�ذؤيب�يصف�السحاب�،123،�و1/367أي�لغة�هذيل�،�وهو�من�شواهد�ابن�هشام،�مغني�اللبيب،�ج*�-2
��.1/134ابن�جني،�سر�صناعة�اإلعراب،��-3
��.143نفسه،�ص�المصدر��-4
��.33-1/32هشام،�المغني،�ابن�:�ينظر�-5
��.4/119ا�.-ا,#،�ج�-6
��.4/112ورد����ا�.-ا,#،�ج�-7
��.1/32،�ابن�هشام،�المغني�-8
��.4/123جالخزانة،��-9
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ويرى�أن�معنى�النفي�في�الـأدوات�المتعـددة��،�ور�النحاة�يرفض�مذهب�الفراءوجمه
��:�أنها�تزاد�في�مواضع�أخرى�هي�وقد�ذكر�ابن�هشام.�1يعكس�المعنى�إلى�اإليجاب

 :�2من�الوافر�نحو�قول�الشاعر،�بعد�ما�الموصولة�االسمية )1

يرجيما�إنْ�ى�المرءالقوتَ������ال�يرِعض�دطُالخُ�ون�أدناهوب.��
أتخـرج�إن��:�سمع�سيبويه�رجال�يقال�لـه�"�:�والشاهد�لزيادتها�أنه،�*)مدة�اإلنكار(قبل )2

 .�3"منكرا�أن�يكون�رأيه�على�خالف�ذلك"أأنا�إنيه؟:�فقال،�أخصبت�البادية؟

أن�:�ثانيهما�وقد�جعلها�جمهور�النحاة�على�ضربين؛،�تزاد�في�الكالم�إلفادة�التأكيد:�4كان�-

�َ�ۡ:ـَ¶�jَُ@ّ(ِـJَ��ُـ��µََن�ِ��﴿:ومنـه�قولـه�تعـالى���،�عمـل�جميعـا��تلغى�عن�المعنـى�وال� �
�ّٗ:ِN~َ6من�بحر�الوافر�وقول�الفرزدق،�5·﴾�0ٱ*َۡ)ۡ�ِد��:��

��رامِك�-واكانُ–لنا��جيرانٍو��������������������يقوم�رديا�إذا�رأيتُ�فَيفكَ
��.�زاد�حشواما�تُوإنّ،�وهي�ال�تزاد�أوال

��.�غير�كافة،�كافة:�ثم�إنها�نوعان�،)وهو�فعل�كالمي(�لتأكيدإلفادة�ا�)ما(تزاد��:�*ما
��.�والحرف�واالسم،�الفعل:�تدخل�على�أقسام�الكلمة�الثالثة،�الكافة،�وما�الزائدة�للتأكيد

�َواِ>دٌ�﴿:�قوله�تعالى:�ومن�شواهد�ذلك�على�الترتيب �إَِ�ٌ ُ ̧�َ)�0ا�� ̧�َ)ـ�0﴿:�وقوله،�7﴾�إِ َV�َ
��.�A﴾8ِْت�وَُ¦Uَ��ْ;ُْ�ُ�ونA1ُ0dَُ¹�ََن�إ�aَِا*ْ)َ�

                                                 
��.276علي�أبو�المكارم،�أصول�التفكير�النحوي،�ص�-1
��.8/440لجابر�بن�رأالن،�في�الخزانة،�ج�-2
�خاصة،* �باأللف �االستفهام �في �المذكور �آخر �تلحق �مدة �إنكا�وهي �قصدت �ذكر�������إذا �ما �على �المذكور �كون �اعتقاد �ر

 ".���أو�إنكار�كونه�بخالف�ما�ذكر

��.1/33ابن�هشام،�المغني،��-3
��.47عبد�الجبار�توامة،�زمن�الفعل�في�اللغة�العربية،�ص:وينظر�.282علي�أبو�المكارم،�أصول�التفكير�النحوي،�ص�-4
��.29/مريم�-5
��.�649<0ح�ه@�م�:!��0�6ا�<=>،�ص"��!�:�9أ���45�6�7"�د��ا,�،�0�12ة�-6

��.171/النساء�-7
��.6/األنفال�-8
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�0NَLِ��ْJِدِهِ�ا�ُْ<(ََ)0ءُ�ِإ﴿:�وجزم�النحاة�بأنها�كافة�في ،�وال�يمتنع�أن�تكون��ºَْ»َ�0(ََّ̧﴾1اَ��
�﴿:�وفـي�قولـه��.�اء�خبر،�والعائد�مستتر�في�يخشـى�بمعنى�الذي،�والعلم َ-َ)ـH�0َـAَد, Hِـَ��ر, �Xٱ

�ْ ��.�3المستقبل�معلوم�عند�اهللا�تعالى�كالماضي�إنما�جاز�ألن:�قال�الرماني،�gَ﴾2َ�ُ�وا
فيلغى�ما�لها�مـن�تـأثير����)الحجاج�لغاية�اإلقناع�والتأثير(�تزاد�لتقوية�الكالم�وتأكيده:�4ال-

�Uَۡ<(ََ��﴿:ومن�مواضعها�قوله�تعالى،�إعرابي �¼َ ۡ¦�8ُٱۡ�ِ$َ¾ٰ¡ِ��ّ½ِ
َ
فـ�ال�هنـا�زائـدة����،5﴾·...أ

7َۡ�[ُـَ+ۖ�﴿:�الىوقوله�تع.�ليعلموا:�والمعنى،�مؤكدة
َ
�¿dَُۡ�َد�إِۡذ�أ �S

َ
l�+َ>َ;َJَ�0Jَ﴾6قوله��ويوضحه�

ن�¿dَُۡ�دَ�﴿:�تعالى
َ
��.�Jَ�0Jَ...À﴾7َ;َ<َ+�أ

رادهـا��وقد�رد�عليه�صاحب�إعراب�القرآن�باطِّ،�شاذة"�ال"ويزعم�الجاحظ�أن�زيادة�
ــم�� ــع�القس ــاة�م ــور�النح ــد�جمه ــين،�عن ــالى�8محتج ــه�تع 1ۡ�﴿:�بقول

ُ
ــَ¼ٓ�أ ــ�َ dِ��ُ� �

�ٰ Áَ(َِ5�ِمA�ُ,°ٱ�Gِِ1À﴾9�،ِٰ�قِ�﴿وÃَ(َۡ*ٱ� 5��ُdِ1َِۡ�ّبِ
ُ
�ٱ*َۡ)Ãَِٰ�ِق��ََ¼ٓ�أ 5��ُdِ1َِۡ�ّبِ

ُ
��.��Ä﴾10...�ََ¼ٓ�أ

بل�هي�عناصر�زيـدت��المعنى،رى�هذه�الزوائد�على�أنها�ال�قيمة�لها�في�ت�أالويجب�
ـ��،�لغرض�في�المعنى�أراده�وعناه�المتكلّم�أال�وهو�التوكيد وي�ال�فاألصل�هو�الواقـع�اللغ

��.�القاعدة
التأكيد�(�هو�معنى�مستفاد�من�صيغ�وأساليب�لغوية�معينة�معروفة�في�العربية�فالتأكيد

تواصلي�يستخدمه�المتكلّم�لتثبيـت���وغرض)�بالالم�والباء�ومن�وما�األشهر�في�االستعمال
��.الشيء�في�نفس�المخاطب�وإزالة�ما�علق�بها�من�شكوك�وإماطة�ما�خالجها�من�شبهات

وأن�يدفع�ظنه�بالمتكلم�الغلط،�فـإذا��.�عنه�ه�أن�يمنع�المتكلم�غفلة�السامعوالغرض�من
أوجد�المتكلم�أحد�هذين�األمرين،�فال�بد�أن�يكرر�اللفظ�الذي�ظن�غفلة�السامع�عنه�أو�ظن�

                                                 
��.28/فاطر�-1
��.2/الحجر�-2
��.340-�1/336ابن�هشام،�مغني�اللبيب،�:�ينظر�-3
��.1�/274ابن�هشام،�مغني�اللبيب،��-4
��.29/الحديد�-5
��.12/ا6D%اف�-6
��.74/ص�-7
��.281،�ص�أصول�التفكير�النحويعلي�أبو�المكارم،��-8
��.74/الواقعة�-9

��.40/المعارج�-10
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كثيـر���والتأكيد�من�وجهة�النظر�التداولي�هو�فعـل�كالمـي��.�أن�السامع�ظن�به�الغلط�فيه
��.وأوكد�حاالته�الوعد�والضمان�ميةالورود�في�لغة�التواصل�اليو

أما�بلغة�سيرل�والتداوليين�المعاصرين،�فهو�فعل�كالمـي�منـدرج�ضـمن�صـنف�����
لتقريـر��التقريريات�والغرض�المتضمن�في�القول�لهذه�المجموعة�الكالمية�لدى�سيرل�هو�ا

��.1أو�هو�إدراج�مسؤؤلية�المتكلم�عن�صحة�ما�تلفظ�به
��:�حوي�بضرورةتغيير�البناء�الن:�المبحث�الثاني

��:�التقديم�والتأخير�-�
النّمط�الذي�يتالءم�وسياق�الحال�والذي�يحقّـق�اإلرادة��سلطة�اختيار��-غالبا–للمتكلّم�

محقّقـة�الحتياجاتـه����االستعمالية�للتركيب�المنجز،تكون�هذه�األخيرة�مالئمـة�لمقتضـاه،��
��.ومقاصده

�فتناول�ب�التقديم�والتأخيرمن�أهم�مباحث�النحو�العربي�التي�اهتمت�بتداولية�الخطا"و
��:�ومنها،النحاة�دواعي�تقديم�المسند�إليه

فيحمل�داللة�نفي�الفعل�عنـه��،تخصيصه�بالخبر�إن�ولي�حرف�النفي�أن�يفيد�تقديمه�
��:2ونحو�قول�المتنبي،�أي�لم�أقله�مع�أنه�مقول،�نحو�ما�أنا�قلت�هذا،�وإثباته�لغيره

ما�أنا�َأوقَسجِ�تُمسمي�به���������������ا�َأال�أنَوضربِلْفي�القَ�تُم�انار.��
����فالقصـد��،�ما�أنـا�بجالـب�لهمـا���،�الثابت�عنى�أن�هذا�السقم�الموجود�والضرمإذ�الم"

��.�3"إلى�نفي�كونه�فاعال�لهما�ال�إلى�نفيهما
فيوضـع���وذكروا�إلى�جانب�ذلك�خروج�المسند�إليه�على�خالف�مقتضى�الظـاهر؛�

�:�لتزام�تقديم�ضمير�الشأن�أو�القصة�في�نحو�قوله�تعـالى�نحو�ا،�المضمر�موضع�المظهر
َ>ٌد��﴿

َ
�أ ُ ̧�َ�ـ�0﴿:�وقولـه�،�È﴾5إtُ�jِۥ��Çُِ)�ۡUُ�Sَٱۡ�Æَٰ�ِـُ�ونَ�﴿:�وقوله،��Aَ¦ُ�8ۡ1ُÅ﴾4ٱ�� ِ Yَ��cَـ>ۡOَ�Sَ

�ٰÉَۡ5
َ
qُۡدورِ�ٱ ,u*ِ��ِ��ٱ��ُب�ٱA)ُMُ�ۡٱ�cَ>ۡOَ��@ِٰÊَُ��َوË﴾6�.��

                                                 
��.�207-205مسعود�صحراوي،�التداولية�عند�العلماء�العرب،�ص:�ينظر�-1
��.118،�ص"إليك�أراد�اعتذاري�اعتذارا:�"بحر�المتقارب،�ديوانه،�قصيدة�-2
��.226،227،�صفي�اللسانيات�التداوليةبوجادي�خليفة،��-3
��.1/اإلخالص�-4
��.117/المؤمنون�-5
��.46/الحج�-6
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فإن�السامع�متى�لم�يفهم�معنـى��،�كّن�في�ذهن�السامع�ما�يعقبهحيث�قدم�الضمير�ليتم
��.�1فيتمكن�المسموع�بعده�في�ذهنه�فضل�تمكّن،�بقي�منتظرا�لعقبى�الكالم�كيف�تكون

فـي�الوعـد���وأكثر�ما�نجده�،التأكيد�والقوةإنما�يكون�للداللة�على��وتقديم�المسند�إليه؛
ولهذا�فهو�،�الشك�في�تمام�الوعد�ألن�من�تعده�وتضمن�له�من�شأنه�أن�يعترضه،والضمان

��������كما�يكثر�أيضـا�تقـديم�المسـند�إليـه�����،�"أنا�أكفيك،�أنا�أعطيك":�فتقول،�أحوج�إلى�التوكيد
ألن�المادح�عليه�أن�يمنع�تسـرب�الشـك���،"أنت�تجود�حين�ال�يجود�أحد":في�المدح�كقولهم

��.�2يمدح�به�فيما
�Ìُdُۡ̈﴿:�كما�في�قوله�تعالى)�لتخصيصا(أيضا"�المسند�إليه"ومما�يفيد�تقديم�االسم َH� ُ ٱ��

دون�)�أي�يضـيق�(إلى�أن�اهللا�وحده�هو�الذي�يبسط�الرزق�ويقدر،�Î﴾3...ٱ*ّ�ِۡزَق�*َِ)��0mََ¹ُٓء�
كما�يفيد�تقديم�المسند�إليه�التخصيص�إذا�بني�الفعل�على�نكرة�حيث�يفيد�تخصيص��.�غيره

��.��امرأة�أو�رجالنال:�أي"رجل�جاءني":�نحو،�الجنس�أو�الواحد�به
والمتكلم�بتقديمه�للمسند�إليه�يسعى�لتمكين�الخبر�في�ذهن�السامع�ألن�في�تقديم�المبتدأ�

��.�4تشويقا�إليه
فيقـدم��،�ألن�ذكره�أهم�والعناية�به�أتـم�"�كما�تتقدم�بعض�معموالت�الفعل�على�بعض

ال�وقوعـه��المفعول�على�الفاعل�إذا�كان�الغرض�معرفة�وقوع�الفعل�على�من�وقع�عليـه��
فقدم�الظـالم�ألنـه���،�قتل�الظالم�فالن�مخبرا�عن�قتله:�كما�في�قول�أحدهم،�"ممن�وقع�منه

يتحدث�إلى�من�ليس�له�فائدة�في�أن�يعرف�قاتله�بل�يريد�معرفة�وقوع�الفعل�به�لـيخلص��
��.�5من�شره

ال�وقوعـه��،�المفعول�إذا�كان�الغرض�وقوع�الفعل�ممن�وقع�منـه��علىويقدم�الفاعل�
ۡوÊََٰدmۡEَ��ۡgَُ:َ#�إJَِۡ}ٰـ�ÏÐٖ﴿:�كما�في�قوله�تعالى،�6ن�وقع�عليهعلى�م

َ
ۡـj��َُـۡ�زُُ�ُ�ۡ���َوAٓ)ُ[ُMۡOَ�Sَاْ�أ �Ñ

                                                 
��.227،�ص�في�اللسانيات�التداوليةبوجادي�خليفة،�:�نظري�-1
��.204،�ص�التداولية�عند�العلماء�العربمسعود�صحراوي،�:�ينظر�-��2
��.26/الرعد�-3
��.108،�ص�دالئل�اإلعجازالجرجاني،��-4
5-���E,ا�<01ر�.��
��.227،228ص��في�اللسانيات�التداولية،�بوجادي�خليفة،:�ينظر�-6
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�َ�ۡ](µَ��ۡ�ََُن� �N�َ�0�ِٗـ�gُ0�H3�ÒۡEِ�ٗٔۡ�ۚ�إِن�� Ó﴾1،ه�الخطاب�لألغنياء�بدليل��الخشـية�ممـا���(إذ�وج
��.�مفقدم�الوعد�برزق�أوالدهم�على�الوعد�برزقه.�)يقع

ۡوÊَٰـَد��gُ...﴿:�ونحو�قوله�في�آيـة�أخـرى��
َ
ۡـj��َُـۡ�زJّ���ۡ@ُ1ُُِـۡ��إJَِۡ}ٰـÐٖ�َوMۡOَ�Sَُ](ُـAٓاْ�أ �Ñ

�ۖ�ۡ¦ُ0�H3...Ô﴾2�،ه�إلى�الفقراء�بدليلم�الوعـد�بـرزقهم���،�)من�إمالق(والخطاب�فيها�موجفقد
��.�على�الوعد�برزق�أوالدهم،�وهو�أهم�عندهم�من�رزق�أوالدهم

جأ�المتكلم�إلى�تغيير�مواقع�عناصر�التركيب�ألغراض�وغايات�تداوليـة��فقد�يل،�إذن
لتحقيـق��،�باإلضافة�إلى�أنه�يسعى�إلى�جعل�خطابه�يستجيب�لحال�مخاطبـه�،�يريد�تحقيقها

��.�3ومما�ذكره�عبد�القاهر�تقديم�المسند�وتقديم�المسند�إليه،�التفاعل�واالنسجام
المسند�في�كالمه�لغرض�تخصيصه�بالمسـند��يقدم�:�فإن�المتكلم:�أما�عن�تقديم�المسند

��أي�أنـه�مقصـور��"تميمي�أنـا�":�كأن�يقال،�أي�قصر�المسند�إليه�المؤخر�على�المسند،�إليه
��.�4أو�لغرض�آخر،�على�التميمية�ال�يتجاوزها�إلى�القيسية

�د�Hِِ�﴿:�وقد�مثل�القزويني�لغاية�تخصيص�المسند�إليه�باآلية ��.Õ﴾5�َُ@ۡ��دHُِ;ُ@ۡ��َوِ�َ
��.�6ق�ورود�اآلية�يقوم�على�دحض�آراء�الخصوم�واالعتراض�عليهافسيا

حيث�يفيد�تقديم�المسـند��،�Aۡ×َ�0�َ:ِ?�SَØ﴾7ٞل�َو�ÖَُH�0�َ;ۡ�َ��ۡ¦ُ�SَُـAَن�﴿وكذلك�مثّل�باآلية�
اإلفادة�والتخصيص�أي�هو�منتف�عـن�خمـر���"�ال�فيها�غول":�عند�وصف�الخمر�في�قوله

�وحيث�يفيد�تقديم�المسـند�إليـه���،�نيا�فهو�قصر�قلبالجنة�فقط�دون�ما�يعرف�من�خمر�الد
بخـالف��":�قصر�القلب�فكأنـه�قـال���،Ø�﴾8َو�ÖَُH�0�َ;ۡ�َ��ۡ¦ُ�SَُـAَن�﴿:�على�المسند�في�قوله

                                                 
��.21/اHس%اء�-1
��.141/ماألنعا�-2
��.204،�ص�،�التداولية�عند�العلماء�العربمسعود�صحراوي�-3
��.�204ص�،نفسه:�ينظر�-4
��.6/الكافرون�-5
��.138،�ص�مغامرة�المعنى�من�النحو�إلى�التداولية،�صابر�الحباشة�-6
��.47/الصافات�-7
��.47/الصافات�-8
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فيظهر�لنا�من�ذلـك�دور�التقـديم�والتـأخير�الحجـاجي������،�"شاربي�الخمر�من�أهل�الدنيا
��.1"عنها�ونهوضه�لإلقناع�بالقضايا�التي�يعرضها�القرآن�ويدافع

فكـأن�عنصـري���،�وتبدو�حالة�تأخير�المسند�إليه�مرتبطة�ومتصلة�بحال�تقديم�المسند
��.�اإلسناد�يتبادالن�المواقع�ويغير�كل�منهما�رتبته

��:�2ومن�غايات�تأخير�المسند�إليه
�د�Hِِ�﴿:�كقوله�تعالى�:تخصيص�المسند�إليه�-� ��.Õ�﴾3�َُ@ۡ��دHُِ;ُ@ۡ��َوِ�َ

��SَØ﴾4?ِ:َ�ـ�0َ×ـAۡٞل�َو�Sَُ¦ـۡ��َ�ۡ;َ�ـ�ÖَُH�0ُـAَن�﴿:�وعليه�قوله�تعالى�،"تميمي�أنا":�ومنه�قولهم
��Sَ...﴿:�ولهذا�لم�يتقدم�الظرف�في�قوله�تعـالى��.�بخالف�خمور�الدنيا�فإنها�تغتال�العقول

�Ùِt:ِ?�ۛ¡َ�َۡر...Û﴾5�،لئال�يفيد�الريب�في�سائر�كتب�اهللا�تعالى�.��
�ِض�dۡ7ُـَ]�Mَّٞ�...﴿:�قوله�تعالىك،�للتنبيه�على�أن�المسند�خبر�ال�نعت-�

َ
qَُۡ@ۡ��ِ��ٱ�َو��Gٌٰـ¾َJََو

�ٖ�<ِ� ٰaَِإ�Ü﴾6�.��
وإن�،�وهم�ببيانه�أعنى،�كأنهم�يقدمون�الذي�بيانه�أهم�لهم،�وهو�عربي�جيد�كثير.�.."

��.�7"كانا�جميعا�يهمانهم�ويعنيانهم
لتواصلية�التي�تعتمـد��ويمكن�أن�تعد�شدة�العناية�باألهم�من�قبيل�القواعد�التخاطبية�ا

على�التصرف�في�الرتب�ال�على�التصرف�في�المحالت�والمواضع�الناتجة�عـن�صـور���
��.8التعليق�واإلعمال

وهما�متكافئان�كمـا��،�ع�األنكرألنك�لم�تجعل�األعرف�في�موض":�يقول�سيبويهفيه�و
��.�9"تكافأت�المعرفتان

                                                 
��.138،�ص�صابر�الحباشة،�مغامرة�المعنى�من�النحو�إلى�التداولية�-1
��.134سه،�ص�نف�-2
��.6/الكافرون�-3
��.47/الصافات�-4
��.2*�1/البقرة�-5
��.36/البقرة�-6
��.1/68،�الكتابسيبويه،��-7
��.1/492،�،�أصول�تحليل�الخطابمحمد�الشاوش�-8
��.1/99،الكتابسيبويه،��-9
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وقـد�عـرف�مـن�تعنـي�بـذلك�������،لمخاطب�قد�يحتاج�إلى�علم�ما�ذكـرت�وألن�ا"
فإن�سيبويه�قد�استطرد�قولـه�األول�معضـدا�إيـاه�����-مقبول�إدريسحسب��-و1"كمعرفتك

ليها�التي�نص�ع�Mutualknowledgeإنها�عين�المعرفة�المشتركة�:�قائال�بتوجيه�تداولي
��.�2التداوليون�والتي�هي�شرط�من�شرائط�التواصل�بين�المتكلم�والمخاطب

��:�علما�أنه�لضابط�الحقائق�المشتركة�في�أي�حوار�مقتضيان
��.�يثبت�الرأي�بالبناء�على�المعارف�واألحكام�المشتركة�:في�صورته�العامة�-
��.�مات�المشتركةدعواك�باالستناد�إلى�أقوى�المقد�إثباتفي��اجتهد:الخاصةفي�صورته�-

��������فمنهـا�مـا�يعـد�القـدح�فيـه�خروجـا�������،�ودرجة�االشتراك�في�هذه�الحقائق�ليست�واحدة
��.�3عن�مقتضى�العادة

�كيبية�متـأثرة�بالتقديم�والتـأخير�فمعاني�البنى�التر:�اإلفادة�في�أسلوب�التقديم�والتأخير�-
ن�القواعـد��وم،�مهما�ضؤل�وفي�كل�األحوال�والمقامات�وخصوصا�مع�النفي�واالستفهام�

التداولية�التي�اهتم�بتحليلها�عبد�القاهر�الجرجاني�في�معنى�االستفهام�بالهمزة�خصوصا�أن�
أنه�(�4فما�ينبغي�أن�يكون�معلوما�ضرورة،�ما�ولي�الهمزة�هو�المشكوك�فيه�والمستفهم�عنه

�وعبد�القاهر�بحث�هذا�الموضوع�في�إطار�معاني،�)ال�تكون�البداية�بالفعل�كالبداية�باالسم
������النحو�التي�بنى�عليها�نظريته�فقد�بحث�الفرق�بين�دخول�همزة�االسـتفهام�علـى�الفعـل���

jــَ��﴿:�5أو�دخولهــا�علــى�االســم�كمــا�فــي�قولــه�تعــالى�حكايــة�عــن�نمــرود
َ
�َءأ �

Ýا�DَٰÞَ��َ)ۡ>َ?َ��ُ:ِ¦ٰ"َۡ5ِYـ&Wَ�0;َِ[�َِ*ß﴾6،عليـه��-فالمراد�من�االستفهام�هنا�ليس�إقرار�إبـراهيم��
وكيف؟�وقـد��.�ولكن�المراد�هو�أن�يقر�بأنه�منه�كان،�لهم�بوقوع�الكسر�لألصنام��-السالم

jَ��﴿:�أشاروا�له�إلى�الفعل�بقولهم
َ
���.DَٰÞَ��َ)ۡ>َ?َ...�ß﴾7ا��َءأ

��

                                                 
��.99نفسه،�ص��-1
��.336،�صاألسس�االبستمولوجية�والتداولية�للنظر�النحوي�عند�سيبويهمقبول،��ادريس:�ينظر�-2
��.241،240ن،�الحوار�واالختالف،�ص�طه�عبد�الرحما�:نقال�عن�.336نفسه،�ص��.م-3
��.194،�ص�التداولية�عند�العلماء�العربمسعود�صحراوي،�:�ينظر�-4
��.112،113،�ص�دالئل�اإلعجازالجرجاني،��-5
��.62/األنبياء�-6

��.62/نبياءاأل�-7
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�ُُ¦�﴿:�فأجاب�عليه�السالمِN�َۥ�tَُ)>َ?َ�8َۡ5ا��DَٰÞَۡ�à﴾1،ولو�كان�التقرير�بالفعل�لكان�الجـواب���
��.�فعلت�أو�لم�أفعل

��فنجد�عند�سيبويه�حـديثا�مبكـرا���،�أن�العرب�عنوا�بهذه�الظاهرة�عناية�بالغة�والحق
��...":�ويقول2عن�تأثير�الترتيب�في�شكل�الجملة�من�ناحية�وفي�معناها�من�ناحية�أخرى

فمن�،�وجميع�ما�ذكرت�لك�من�التقديم�والتأخير�واإللغاء�واالستقرار�عربي�جيد�كثير
ُ�﴿:�ذلك�قوله�عز�وجل ����@َُH��َۡ*ـُدۢ�َو<َ

َ
وأهل�الجفاء�من�العرب�يقولون�ولم��،â�﴾3ۥ�Aً�ُ�ُا�أ

��.4"كأنهم�أخروها�حيث�كانت�غير�مستقرة،�يكن�كفوا�له�أحد
ـَ:0مُ�ُ�]َِ¡�...﴿:�وفي�قوله�تعالى ِuّ*ُ��ٱ@ُ:َۡ)Lَ...�ã�﴾5،الصـيام��":�قال�السمين�الحلبي�
ألن�البـداءة��،�تأخيرها�عنه�وإن�كان�األصل،�وقدم�عليه�هذه�الفضلة،�مفعول�لم�يسم�فاعله

وهذا�تأويـل�تـداولي���،�"بذكر�المكتوب�عليه�أكد�من�ذكر�المكتوب�لتعلق�الكتب�بمن�يؤدي
��.�6لمسألة�التقديم�والتأخير

وتأخيره�وهـو�فـي�المعنـى����،�ومن�سنن�العرب�تقديم�الكالم�وهو�في�المعنى�مؤخر
��.ينسكبما�بال�عينك�منها�الماء�:7من�البسيط�كقول�ذي�الرمة.�مقدم

����:�وجاء�مثله�في�القرآن�قـال�اهللا�جـل�ثنـاؤه���.�بلك�عينك�ينسكب�منها�الماء�ما:�أراد
﴿���Jِ�ْواDُEِ

ُ
�إِۡذ��ALُِäَاْ��ََ¼��Aََۡت�َوأ åَنٖ�َو*�Aَۡ[ََ�ى& �J��ٖ¡��َِ1�æ﴾8،ولو�تـرى�إذ��:�تأويله�واهللا�أعلم�

��.�ألخذ�من�الدنياألن�ال�فوت�يكون�بعد�ا.�فزعوا�وأخذوا�من�مكان�قريب�فال�فوت
ّ-َِ+��åَََن�*äَِاJٗ��َو*�SَAََۡ�َِ)#ٞ�﴿:�ومنه�قوله�جّل�ثناؤه ���Jِ��ۡMَNَQَر� ٗcّـdَ ,J�8ٞ�َ

َ
فأجل���0�ç﴾9َوأ

��.معطوف�على�كلمة

                                                 
��.63/األنبياء�-1
��.144بحث�في�المنهج،�ص�:�رس�الحديثعبده�الراجحي،�النحو�العربي�والد�-2
��.4/اإلخالص�-3
��.1/100،99سيبويه،�الكتاب،��-4
��.183/البقرة�-5
��.390خلود�العموش،�الخطاب�القرآني،�ص�:�ينظر�-6
��.11ديوانه،�ص�-7
��.4/سبأ�-8
��.129/�طه�-9
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أراد�األجل�المضـروب�لهـم�وهـي�����-ولوال�كلمة�سبقت�من�ربك�وأجل�مسمى:�التأويل
��.1لكان�العذاب�الزما�لهم�-�الساعة

��:اإلبدال�-�
حيث�يؤدي�،�ما�بينها�في�بعض�السياقات�الصوتيةهو�نتيجة�حتمية�لتأثر�األصوات�في

وال�تحمل�هاتـه��.�2فيأخذ�بعضا�من�صفاته�،ـأثر�إلى�أن�يماثل�صوت�صوتا�غيرههذا�الت
الموقعية�في�طيها�زعمكون�المسألة�،�العرب�كانوا�ينطقون�شيئا�ثم�أبدلوا�به�شيئا�آخر�ا�أن

ما�هي�راجعة��بقدر-الإراديةفهي�تحصل�بصورة�تلقائية��–ة�المتكلم�غير�راجعة�إلى�رغب
��.�3إلى�حتمية�السياق�ومطالبه

وهو�بهذا�المعنى�يشمل�اإلعـالل��،�ومنه�فاإلبدال�هو�حذف�حرف�ووضع�آخر�مكانه
وهو�،�إال�أن�الصرفيين�خصوه�بتبديل�حرف�صحيح�بصحيح�أو�علة�بصحيح�فقط،�*بالقلب

��:�على�نوعين
محددةوليست�له�ضوابط�،�ع�عن�العرب�ويرجع�إلى�اختالف�اللهجاتسم:�سماعي.��

:�لقولـه�عـز�اسـمه����...*تركته�وقيذا�ووقيظـا�:�يقال":�ومنه�ما�أشار�ابن�جني�أنه
﴿...� هـي���...أعـم�تصـرفا���يقـذه�فالـذال��وقـذه��:�ولقـولهم�،�بالذال�،�è﴾4...َوٱ*َۡ)A1ُAَۡذةُ

�قبلهـا�تتأثر�الذال�بالقاف�":�عبد�التواب�وفي�هذا�يقول�رمضان،�والظاء�بدل�منها5"األصل
فتنقليقال�للشاة�التي�تضرب�،�وهو�الظاء�في�بعض�اللهجات�القديمة،�مإلى�نظيرها�المفخَّ�ب

��.�6"وقيذ�ووقيظ:�بخشبة�حتى�تموت
                                                 

�1طبيروت،�-�لكتب�العلميةأحمد�بن�فارس،�الصاحبي�في�فقه�اللغة�العربية�ومسائلها�وسنن�العرب�في�كالمها،�دار�ا�-1
��.189،190م،�ص�1997-�هـ1418

�بين�ابن�جني�والدراسات�الصوتية�ا�-2 �المماثلة�والمخالفة �بني�حمد، �م�2003إربد،�-�لحديثة،�مؤسسة�حمادةأحمد�سالم
��.221ص�

�ينظر�-3 :� �ص �ومبناها، �معناها �العربية، �اللغة �حسان، �274تمام �كشك، �العزيز �عبد �محمد �وأحمد �والسي، اق�النحو
��.69،�ص�م1�،2010ط��،�القاهرة،الصوتي،�دار�غريب

�بالقلب* �اإلعالل �منها: �آخر �إلى �العلة �أحرف �أحد �تبديل �أو �قلب �صيام؛: �فأصلها�ميعاد، �الوعد�: �من �صوام، موعاد،
 .والصوم

 .�الشديد�المرض�الذي�قد�أشرف�على�الموت:�لوقيذ�من�الرجالا�*

��.2/�المائدة�-4

��.1/228راب،�ابن�جني،�سر�صناعة�اإلع�-5
��.227،228،�ص�المماثلة�والمخالفة�بين�ابن�جني�والدراسات�الصوتية�الحديثةأحمد�سالم�بني�حمد،�:�ينظر�-6
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باب�ما�تقلـب�فيـه���(وحينما�نتحدث�عن�المتقدمين�من�أمثال�سيبويه�نجده�يعلّق�على�
:�وصبقت�صقت:�وذلك�نحو،�لقاف�إذا�كانت�بعدها�كلمة�واحدةتقلبها�":�بقوله�)السين�صادا
وتصعدت�إلى�مـا���فلم�تنحدر�انحدار�الكاف�إلى�الفم،�من�أقصى�اللسان�)القاف(وذلك�أنها�

ليكون�،�فلما�كانت�كذلك�أبدلوا�من�السين�أشبه�الحروف�بالقاف.�..فوقها�من�الحنك�األعلى
فشبهوا�هـذا��،�عد�إلى�األعلى�لإلطباقألن�الصاد�تص�وهي�الصاد؛،�العمل�من�وجه�واحد

��.�1"...والدال�في�مزدجر،�بإبدالهم�الطاء�في�مصطبر
إنا�نراهم�يؤثرون�في�الحـرفين�المتباعـدين�أن���":�ويقول�ابن�جني�في�موضع�آخر

��������������**صـويق�:�وذلـك�نحـو�قـولهم�فـي�سـويق�����،�ويدنوه�إليه،�يقربوا�أحدهما�من�صاحبه
ونحو�ذلك�مما�أدنـي�فيـه�الصـوتان����.�..،�الصوق:�ي�السوقوف،�مصاليخ:�وفي�مساليخ

��.�2"أحدهما�من�اآلخر
فيتحـول�إلـى���،�ومع�ذلك�يجوز�أن�يتأثر�باألصوات�المفخمة�،فالسين�صوت�مرقَّق

حيـث��،�3ومن�هنا�نجد�أن�ابن�جني�له�رأي�يذهب�فيه�مذهب�سـيبويه�،�نظيره�وهو�الصاد
جاز�قلبهـا��،�أو�طاء،�أو�قاف،�أو�خاء،�غين�وإذا�كان�بعد�السين":�يقول�ابن�جني�في�هذا
̧�َ)ـdَُ¹�0ـA1ُ0نَ��...﴿:�صادا�وذلك�قوله�تعالى َV�َ...�Õ﴾4،و�ويصـاقون��﴿...��َMَـQَ� �5﴾7َـ»�

َ��﴿وصقر�و �¬Qََ�Û﴾6ۥ�...﴿و�وصخّر�tُـ(َ>َِj��ۡ@ُ:َۡ)Lَ�éَNَQۡ
َ
ِ~ـَ"َٰط�﴿و�7وأصبغ�لقمان�﴾��ê...أ

...ì﴾8�،9"صويق:�وفي�سويق،�صقت:�وقالوا�في�سقت،�وصراط�.��

                                                 
��.4/610،�الكتاب�سيبويه،�-1
هل�ينطقها�أحد�العرب�بالصاد؟��)وهو�دقيق�الحنطة(�يروى�أن�يونس�بن�حبيب�سأل�الحضرمي�عن�كلمة�السويق�**

 .33تمام�حسان،�األصول،�ص��:ينظر�.ن�تميم�تقولهانعم�عمرو�ب:�فأجابه�الحضرمي

��.2/227الخصائصابن�جني،��-2
��.231-229ص��،أحمد�سالم�بني�حمد،المماثلة�والمخالفة�بين�ابن�جني�والدراسات�الصوتية�الحديثة�-3
��.4/ألنفالا�-4
��.48/القمر�-5
��ا�%1/212.�06ابن�جني،�سر�صناعة�اإلعراب،��-6

��.2/168ابن�جني،�المحتسب،��-7
8-�#IJ�Eا�.��
��.،�وما�بعدها1/211،212ابن�جني،�سر�صناعة�اإلعراب،�:ينظر�-9
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�َ�ـíَ�0ۡ(ـTِ�j�Gٞـ:ٞد�﴿:�ويعلق�ابن�جني�على�قوله�تعالى *��ٰٖîَQِ0َ5�8َ¬ۡ�°َوٱï�﴾1�،وعلـى��
فأبـدلت��،�الستعالء�القـاف�،�وإنما�الصاد�بدل�منها،�األصل�السين":�قائال�"باسقات"�قراءة

:�فـي�سـقر��ونحوه�قـولهم��،�لما�في�الصاد�من�االستعالء،�لتقرب�من�القاف،�السين�صادا
��.�2"الصقر:�وفي�السقر،�صقر

يمـارس��.�ومنه�فهو�ظاهرة�صوتية�صرفة�تخضع�لقوانين�صوتية�دقيقة�دقة�اللغـة�
المتكلم�هذه�القوانين�بعفوية�تامة�يهدف�من�خاللها�إلى�إيجاد�انسجام�صوتي�بين�األصوات�

مثـل��،�صلحتى�أنه�قد�يتأثر�صوت�بصوت�آخر�وبينهما�فا�وتحقيقا�للمشاكلة.�أثناء�تأليفها
��.�3تحت�تأثير�الطاء�المفخمة�ليتشاكل�الصوتان،�تفخيم�السين�في�سراط�ومسيطر�ونحوهما

وهو�مـا�اصـطلح���،�وغاية�ما�يصل�إليه�الصوت�في�تأثّره�هو�أن�يفنى�في�مجاوره
��:4ويكون�في�نوعين�من�األصوات،�*"اإلدغام"على�تسميته�نحاتنا�القدماء

��.�قططع،�قطّع:�نحو،�أن�يكون�الصوتان�مثلين:�أولهما
�﴿:�ومنه�قوله�تعالى،�وثانيهما�أن�يكون�الصوتان�متقاربين

ۡ
Jِـ��...﴿،�ð�﴾5...إِن�mََ¹ـ 

��������فتتحـول�النـون�فـي�هـذه�اآليـات������،�Yَ�...�ò�﴾7ِن���A)ُ>َ�ۡOَ��ۡاْ�َو�Oَ��َۡ�َ<(ُـAاْ��﴿،�ñ�﴾6َواٖق�
:�ومثله�قولـه�تعـالى��.�تفعلوا�فإلّم،�مواق،�إيشأ:�إلى�صوت�مماثل�للصوت�التالي�لها�هكذا

﴿...�ِNó
َ
�أمبـئهم�:�أبدلوا�مـن�النـون�ميمـا�هكـذا����،�ô﴾8�،﴿...��ۡdَ�َNَóhَ�...õ﴾9...ُ���§ۡ�أ

��.�فكالهما�شفويان،�ألن�الميم�توافق�الباء�في�المخرج�،فامبجست

                                                 
��.10/ق�-1
��.2/282ابن�جني،�المحتسب،�-2
�المشاكلة�-3 �العربية، �اللسانيات �في �دراسات �السيد، �الحميد �تحلي�-التنغيم-�عبد �والتوزيع�رؤى �للنشر �الحامد �دار �لية،

��.11:�م،�ص�2003-هـ1424األردن،�-�عمان
الذي�هو�مراعاة�الدقة�في�النطق�والتأني�والتؤدة�في�األداء،�بحيث�يظهرون�كل�صوت�ويعطونه��و�عكس�اإلظهار؛وه*

 .66ع،�ص�.�إبراهيم�أنيس،�في�اللهجات�:ينظر�وقد�التزمه�الحجازيون،.�حقه�من�جهر�وهمس�أو�شدة�ورخاوة

��12،13،�ص�نفسه.�م�-4

��.133/النساء�-5
��.21/غافر�-6
��.24/البقرة�-7
��.33/البقرة�-8
��.160/األعراف�-9
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وهذا�اللون�من�المماثلة�بين�األصوات�يهدف�إلى�التخفيف�واالقتصـاد�فـي�الجهـد����
�����������هـو��-مـثال�-الب�المهموس�إلى�مجهور�لمجاورته�لصوت�آخـر�مجهـور��فانق،�العضلي

في�الواقع�اقتصاد�في�عملية�االنقباض�واالنبساط�في�المزمار�الذي�يفتح�مـع�المهمـوس���
��.�1ويضيق�مع�المجهور�ليتذبذب�الوتران�الصوتيان

�لفوخ،�وابن�عامر،�وحمزة،�والكسائي،�أبو�عمرو�بن�العالء:�ومن�مؤثري�اإلدغام
وعبـد��،�تغلـب�،�وبكر�بن�وائـل�،�أسد،�تميم�وطيء:�أما�القبائل�التي�عرفت�اإلدغام�فهي

��.�القيس
فقد�قلبت�العين�المجهورة�،�"معهم"بدال�من�"محم":�وقد�روي�عن�تميم�أنها�كانت�تقول

ثم�أدغمت�الهاء�،�إلى�نظيرها�المهموس�وهو�الحاء�لمجاورتها�لصوت�مهموس�وهو�الهاء
كذلك�روي�عن�تمـيم�أنهـا�كانـت����.�تقدميا�على�غير�العادة�في�العربية�في�الحاء�إدغاما

�بدال�من�فزت�أي�أن�التاء�المهموسة�قد�قلبت�إلى�نظيرها�المجهور�وهو�الـدال�"�فزد"تقول
عرفت�تميم�بإدغام�المثلين�في�مـثللم��وكذلك�.�وذلك�لمجاورتها�لصوت�مجهور�وهو�الزاي

������������والتـي�جـاء�القـرآن�الكـريم�غالبـا������.�"يحلل"في�حين�أن�الحجازيين�كانوا�يقولون�يحّل
َوøَ��Jَۡ(ِـLَ�8ۡ(َۡ:ـTَ×َ�ِtـِ÷�...﴿:�ونحو�،�ö�﴾3...�إِن�Oَۡ)dَ<َ��ۡ@ُdۡdََ;#ٞ��﴿:2على�لهجتها؛�نحو

...�ù﴾4،ونحو��:﴿...�ۚ+َِ]Aۡ~َ��Jِ�úۡTُ×َۡوٱ...û﴾5،ونحو��:﴿� ُüِ$ۡ[َdَۡ¿�ýُ(ۡOَ�SََوÕ﴾6��،وقد�
��...﴿:�و�،H��Jَ�...þ﴾7َۡ�[َد���...﴿:�قوله�تعالى،�جة�تميمورد�على�له َ �ٱ�� .�â﴾8...َوmَُ¹��Jَـ0ّٓقِ

��.9)البحر�الوافر(:ويقول�جرير�وهو�من�تميم
��اابلَوال�ك�تَغْلَا�ببعفال�كَ������������رٍيمك�من�نُإنَّ�الطرفَ�ضفغُ

��.�"ود"هي"�وتد"وقيل�إن�لهجة�نجد�في�كلمة�
                                                 

��.12،13عبد�الحميد�السيد،�دراسات�في�اللسانيات�العربية�،�ص��-1
��.64،65م،�ص�3�،2003ط�،�إبراهيم�أنيس،�في�اللهجات�العربية،�مكتبة�األنجلو�المصرية،�القاهرة�-2
��.120/آل�عمران�-�3
��.81/طه�-�4
��.19/لقمان�-�5
��.6/المدثر�-�6
��.54/المائدة�-�7
��.4/لحشرا�-�8
��.61ص�يهجو�الراعي�النُّميري،�؛"لم�يجد�الملوك�أعز�منا"قصيدة�ديوانه،�-�9
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دون��وصغير؛هذا�األخير�الذي�يتجاور�فيه�الصوتان�الساكنان،�كبير:�نوعان�واإلدغام
ألن�شرط�تأثر�صوت�بـآخر��،�وهو�الذي�شاع�في�معظم�اللغات،�فاصل�من�أصوات�اللين

إن�اهللا�يـأمركم�أن��":�وروي�عن�أبي�عمرو�بن�العالء�قراءته.�هو�التقاؤهما�التقاء�مباشرا
��.�صغيرفيما�سمي�باإلدغام�ال،�تذبحوا�بقرة

�أصـدقت�(:�كـانوا�يقـرؤون��،�ومما�روته�كتب�القراءات�أن�حمزة�والكسائي�وخلفا
وما�أشبه�ذلك�مما�سكنت�فيه�الصاد�وأتى�بعدها�)�يصر،�قصد،�فاصدع،�يصدفون،�صديق

أن�ينطق�بها�ظاء�كتلك�التـي��(كانوا�يقرؤون�هذه�األمثلة�بإشمام�الصاد�صوت�الزاي،�دال
التي�كانت�شائعة�في�قبيلة�.�ر�أي�أن�تكون�ظاء�غير�لثويهنسمعها�من�أفواه�العوام�في�مص

��.�بتفخيم�الزاي�بدال�من�الصقر"�الزقر"فقد�كانوا�يقولون،�طيء
����والسر�في�نطق�الصاد�ظاء�هو�مجاورة�الصاد�التي�هي�صـوت�مهمـوس�للـدال����

وحين�نجهر�،�وأصبح�مجهورا�مثله،�فتأثّر�الصوت�األول�بالثاني،�التي�هي�صوت�مجهور
��.�1د�تصبح�تلك�الظاء�غير�اللثويةبالصا

��:ظواهر�سياقية�صوتية�:المبحث�الثالث
ولما�كـان��":�يقول�فيه�ابن�جني.�هاته�الظاهرة�هي�مطلب�من�مطالب�السياق:�الوقف�-�

��.�2"الوقف�مما�يغير�فيه�األشياء�عن�أصولها
�وفي�نظر�أحمد�كشك�أن�القيمة�الكبرى�للوقف�على�المستوى�النحوي�إنمـا�تكـون���

��.�على�مستوى�التركيب�كلّه
��:�ويتحقق�الوقف�على�أساس�أنه�موقعية�حتم�وجودها�حرص�اللغة�على�أمرين

وق�كراهية�توالي�األضداد�وكراهية�التنافر�في�الـذّ�:�جع�إلىفير:�وهو�نطقي�:األمر�األول
��.�العربي
افـق��سواء�أوافق�النظام�أم�خالفه�وو"وإنما�الموجود�والمحقق�هو�ما�يحتّمه�التركيب�"
��.�3السياق

                                                 
��.وما�بعدها��62ص��،إبراهيم�أنيس،�في�اللهجات�العربية�:�ينظر�-1
��.1/180ابن�جني،�سر�الصناعة،��-2
��.129-127،�ص�النحو�والسياق�الصوتيأحمد�محمد�عبد�العزيز�كشك،�:�ينظر�-3
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هو�قطع�الكلمة�عن�الحركة�أو�قطـع�الكلمـة����:الوقف�في�اصطالح�علماء�العربية�-�-�
��.�)السكوت�على�آخر�الكلمة�اختيارا�لتمام�الكالم(�فهو.�عما�بعدها

ألفـاظ��،�)ترك�الكالم�مع�القدرة�عليه(�والسكت،�)قطع�القراءة�رأسا(�والقطع،�فالوقف
��.�مختلفة�لمعان�متقاربة

وكأن�لسـانه��،�وهو�مجاز�في�قطع�السير�لوقف�فهو�قطع�النطق�عند�آخر�اللفظ؛أما�ا
��.�ثم�قطع�عمله�فيها،�عامل�في�الحروف

يتنفس�فيه�عادة�بنية�استئناف�القـراءة��،�عبارة�عن�قطع�الصوت�عن�الكلمة�زمنا:�والوقف
��.�وأوساطها،�ويأتي�في�رؤوس�اآلي

صـلى���-يما�القراء�منذ�عصر�النبيوالس،�وقد�شاعت�هاته�اللفظة�على�ألسنة�الناس
صلى��-كان�رسول�اهللا:�أنها�قالت-رضي�اهللا�عنها-؛فقد�روي�عن�أم�سلمة-اهللا�عليه�وسلّم
�ٱۡ�َ�ٰ(َِ)َ��﴿:�يقطع�قراءته؛يقول-اهللا�عليه�وسلّم ِ�َرّبِ ��ٱ*��ِ>:ِ��﴿ثم�يقف�،�Û﴾1ٱۡ�َۡ)ُد�ِ�� ٱ*��

è﴾2�،والوقف�على�الكتاب�اإلعراب:�الوصل(:�سلّموجاء�عنه�صلى�اهللا�عليه�و.�ثم�يقف�(
��.�3أو�السكت�على�أواخر�الكلم،�ما�صيره�علما�لبيان�أصول�وقواعد�الوقف

يجـد�المـتكلّم���،�إن�للوقف�دواع�وأسبابا:�ومن�أسبابه�ودواعيه،�والوقف�ضد�الوصل
��:�4هانفسه�إزاءها�أمام�حاجة�ملحة�ألنه�يقف�ويسكت�مراعيا�في�ذلك�تلك�الدواعي�ومن

�بغية�استئناف�القراءة�إلراحة�الـنفس�،�يتنفس�فيه�عادة،�قطع�الصوت�عن�الكلمة�زمنا�-1
��.�عند�انقطاع�النفس

عن�طريق�المستوى�الصوتي�لضبط�العالقة�بـين��،�تبيان�الفروق�بين�المعاني�المختلفة�-2
äjَ�﴿:�قوله�تعالى�مثل.�5ظاهر�اللفظ�ومضمون�القصد

َ
ٓي�أ ِ �Xِ�ٱ �Nۡ�َـِدهِ�ٱۡ�ِ$َ¾ٰـَ¡�ٱۡ�َۡ)ُد�ِ�� ٰ َrََل�

�ۜ0�ََALُِۥ� ُ;َ�ّ:ِ)�Å��َٗو*َۡ��َ�َۡ<���8 ِ�ّ�0�ٗQ
ۡ
�0�ُtۡjَ�ِدHدDِ�َٗر�5َ  ُ ����ِJّ6﴾ا�.��

                                                 
��.1/الفاتحة�-1
��.2/الفاتحة�-2
��.17-14م،�ص�1�،2006،�طلبنان-�دار�الكتب�العلمية،�بيروت�الحربي،�الوقف�في�العربية،�محمد�خليل�مراد:�ينظر�-3
��.19،18،�ص�المرجع�نفسه�-4
��..18،17ص��المرجع�السابق،:�ينظر��-5
��.2-1/�الكهف�-6
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�أن�الوقف�يؤدي�وظيفة�الفصل�بين�الجمل�والعبـارات؛�:�أي،�تمام�الغرض�من�الكالم�-3
	َ�ٰـÛ���ََءاَن�Lَ(�ـَ��ٱۡ�Mُـ�Å��ۡٱ*ـ��ۡ>Pَُٰ��﴿:�نحو،�لبيان�الفصل�بين�مدلوالتها ِ
Lَ(�َ)ـEَè��tُ(َـ�Ðَٱۡ

��.�â�﴾1ٱIََۡ:0َن�
فيجـانس�بـين���،�ذلك�أن�مغزى�الساجع�أن�يقف�على�آخر�كالمه�تمام�السجع�في�النثر؛-4

أنه�يجمع�بـين��،�ومن�الدليل�على�مراده�ذلك.�وال�يقع�ذلك�له�إال�بالوقوف،�قرنائه�ويزاوج
:�كقولهم�في�الحكمـة�،�تجانس�بحكم�الوقفولكنه�م،�ومرفوع�بحكم�اإلعراب،�ما�هو�مفتوح

��.�"وأقرب�ما�هو�آت،�ما�أبعد�ما�فات"
 :�2وجوه�الوقف�-�-�

�������هو�األصل�واألغلب�ألنه�سـلب�الحركـة�وذلـك�أبلـغ�����الذي��:اإلسكان�أو�السـكون��-�
وأما�":�يقول�سيبويه�.�وهو�األكثر�دورانا�على�لسان�العرباالستراحة�في�تحصيل�غرض�

��.�3"كان�والجزم�فقولك�مخلد�وخالد�وهذا�فرجالذي�أجري�مجرى�اإلس
:�خمسة�أوجه�هي)�غير�المنصوب�المنون(واألشموني�يبين�أن�للوقف�على�المتحرك

ا�حـد�وعالمـة�فاإلسـكان�عـدم�����اإلسكان�والروم�واإلشمام�والتضعيف�والنقل�ولكل�منه
��.�الحركة

الوقـف��صال�ألن�معنى�األصل�في�الوقف�على�الكلم�المتحرك�و�هو�وحسب�القراء؛
��.�الترك�والقطع

صوت�ضعيف�كأنك�تروم�الحركة�وال�تتمها�وتختلسها�اختالسا�وذلك�مما�يدركه�":الروم-�
وهو�نطق�بعض�حركة�الضم�والكسرة�من�الحرف�األخير�عند�الوقف�،�4"األعمى�والبصير

��.�أنت،�أنتْ:�كما�تفعل�عند�إرادة�الفصل�بين�المذكر�والمؤنث�في�قولك�في�الوقف
تهيئة�العضو�للنطق�بالضم�من�غير�تصويت�وذلك�بأن�تضم�شفتيك�بعد�"وهو:�اإلشـمام�-�

اإلسكان�وتدع�بينهما�بعض�االنفراج�ليخرج�منه�النفس�فيراهما�المخاطب�وذلك�إنما�يدركه�
؛أي�أنه�وقفك�على�الحرف�األخير�المضموم�بضـم�الشـفتين�بعـد����5"البصير�دون�األعمى

                                                 
��.1�،2�،3�،4/الرحمان�/الحشر�-�1
��.24،�صمراد�حربي،�الوقف:�وأيضا.�132:�أحمد�كشك،�النحو�والسياق�الصوتي،�ص�-2
��.2/282،�،الكتابسيبويه�-3
��.134-133،�ص�النحو�والسياق�الصوتيأحمد�كشك،��-4
��.134-�133نفسه،�ص��-5
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ُذو�ٱۡ�َ<ۡ�ِش�ٱ*َۡ)ِ�:ُد��﴿:�صورة�وحركة�ذلك�الحرفوذلك�عند�إرادتك�أن�توري�،�إسكانك�لها
والروم�يرى�ويسمعه�القريـب�دون��،�فاإلشمام�ال�يسمع�وهو�للمبصر�دون�األعمى�1﴾��

��.�2"فأما�اإلشمام�فإنه�للعين�دون�األذن":�ويقول�ابن�جني.�البعيد
ثة�صالحة�أنيس�إبراهيم�وأيدته�فيه�الباح.�ويميل�مراد�الحربي�إلى�أن�ما�ذهب�إليه�د

����الناشـئين���لهـدي�-بعـد�فيما�-راشد�من�أن�الروم�واإلشمام�وسيلة�تعليمية�اخترعها�القراء
لماء�السابقين�الـذين��لهدره�جهود�الع،�غير�سديد�إلى�حركات�اإلعراب�في�أواخر�اآليات؛

وهو�.�ومشاهدة�ورواية�موثقة،�وأخذوا�عن�العرب�سماعا،�وسجلوا�ظواهرها،رصدوا�اللغة
��.�3وإنكار�لما�روي�عن�العرب�من�وصف�للظاهرة،�الحدسمبني�على�

����متحـرك���الذي�يوقف�عليـة�مشـددا���والغرض�به�اإلعالم�بأن�هذا�الحرف�:التضعيف�-�
ينقل�التضعيف�عن�أحد�من�القراء�إال�عن�عاصم�في�مستطر�في�سـورة��"�ولم.�األصلفي�

قد�قرر��فالدكتور�أنيس�ولعل�الذين�شاعت�عندهم�هذه�الصورة�للوقف�هم�تميم�.4"...القمر
إن�سـعد��":�رد�قائال،�أما�عبد�الصبور�شاهين�فأن�قبيلة�سعد�بن�بكر�كانت�تقف�بالتضعيف

بن�بكر�من�هوازن�وأن�التقارب�اللغوي�كان�متحققا�بين�عليا�هوازن�وسفلى�تمـيم�فلعلـه���
ـ�،�كان�تأثيرا�من�تميم�على�بني�سعد�بن�بكر د�السيما�قد�وجدنا�سيبويه�يرويه�عن�بني�أس

��.�5"وهم�من�مجموعة�تميم
وعليه�أيضا�أجازوا�النقل�لحركة�اإلعراب�إلى�مـا��":�يقول�فيه�ابن�جني�:الوقف�بالنقل-�

قبلها�في�الوقف�نحو�هذا�بكر�ومررت�ببكر�أال�تراها�لما�جاورت�الالم�بكونها�في�العـين��
من�يأتمر�(لمث،�وجاز�النقل�إلى�المتحرك�في�لغة�لخم.�6"صارت�كأنها�في�الالم�لم�تفارقها

��.)للخير�فيما�قصده

                                                 
��.14/البروج�-1
��.2/328ي،�الخصائص،�ابن�جن�-2
��.32،�ص�الوقف�في�العربيةمراد�حربي،��-3
��.136،134،�صأحمد�كشك،�النحو�والسياق�الصوتي�-4
��.144نفسه،�ص:�ينظر�-5
��.3/220ابن�جني،�-6
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:�ولم�ينقل�عن�أحد�من�القراء�إال�ما�روي�عن�أبي�عمـرو�بـن�العـالء�أنـه�قـرأ�����
﴿...��ِyۡ �u*hِ5�ْاAۡ~َاAََ]2بكسر�الصاد،�1﴾َو�.��

ن�إال�علـى��تبـي�ال�ت�هـا�أحمد�كشك�إلى�أن.�وقد�ألمح�د�:ثراء�موقعية�الوقف�-1-3
فقد�كانت�جوالتهم�في�هـذا�الموضـوع���،�ءى�وجهه�شطر�القراحيث�ولّ�مستوى�التركيب؛

موفقة�حيث�تناولوا�الوقف�دون�االكتفاء�بكيفية�الوقف�على�الكلمة�وشرح�مـا�يمكـن�أن���
��.3بل�عرضوا�أيضا�لمواضع�الوقف�من�آيات�القرآن�الكريم،�يصيبها�حينئذ�من�تغير

عران�محمود�الس�ألمح�إلى�ذلكو�ولقد�فطن�إلى�ثراء�هذه�القيمة�على�مستوى�التركيب
والصمت�كالوقف�يـؤدي�مـا�تؤديـه����.�والوقف�يعد�عنصرا�مورفولوجيا�هاما":�حين�قال

ونستطيع�أن�ندرك�داللة�الوقف�والصـمت��،�النغمة�واالرتكاز�وسوى�ذلك�من�المورفيمات
يؤدي�ما�تؤديه��فإن�الوقف�يعد�عنصرا�صوتيا�مهما،�ومنه�.4"من�مالحظة�التالوة�القرآنية

فالنّغمة�الصوتية�أصل�(العربي�من�أهم�متطلبات�الفصاحة�غيم�في�النحوالتن�دوقد�ع،�النغمة
فمن�ذلك�ما�أخرجه�مسلم�وأبـو�داود��،�)واللغة�المنطوقة�أصل�اللغة�،*المنطوقةفي�اللغة�

من�يطـع�اهللا��":�فقال�-وسلمصلى�اهللا�عليه��–وغيرهما�أن�خطيبا�خطب�بين�يدي�الرسول�
عليـه�أفضـل�الصـالة����-ضب�عليه�النبـي�فغ�"ورسوله�فقد�رشد�ومن�يعصهما�فقد�غوى

وفي�روايـة�أخرجهـا�أبـو�جعفـر�النحـاس������،�)بئس�خطيب�القوم�أنت(:�وقال�-والسالم
الخطيب�وقف��أن�-عنهرضي�اهللا��–بإسناد�مسلسل�بالثقات�عن�عدي�بن�حاتم�)�هـ338(

��.�5"هذا�الوقف�سببا�إلنكار�الرسول�عليه�السالم�نفكا"يعصهما�ومن�":�على�قوله
ني�في�كتابه�منار�الهدى�في�الوقف�واالبتدا�إلى�أن�هذا�الفن�قد�اشتهر�وذهب�األشمو

وعن�علي�بن�حمـزة���الحضرمي،بن�أبي�اسحاق��يعقوب:�وهمعن�جماعة�من�الخلف�أال�

                                                 
��.3/العصر�-1
��.142-141،�ص�أحمد�كشك،�النحو�والسياق�الصوتي�-2
��.224،�صالمرجع�السابق�-3
��.224ص�،ط.�،�ددار�النهضة،�بيروت�-ة�للقارئ�العربيمقدم�-محمود�السعران،�علم�اللغة�-4
��..والتنغيم�مرتبط�بالمعنى�المراد�إيصاله�إلى�السامع�وفق�طريقة�نطقية�تهدف�إلى�إبراز�معلومة�جديدة�أو�تأكيدها*
��.136،134،�ص�أحمد�كشك،�النحو�والسياق�الصوتي�-5
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داللة�على�مـدى�اهتمـامهم����...وغيرهم�من�األئمة�األعالم�الكوفيين،الكسائي�وعن�القراء�
��.�1وإيمانهم�به،�بدراسة�الوقف

رضي�-قال�عبد�اهللا�بن�عمر":�موني�قوله�هذا�بأن�الوقف�فن�جليل�قائالوأردف�األش
وإن�أحدنا�ليؤتى�اإليمان�قبل�القرآن�وتنزل�،�لقد�عشنا�برهة�من�دهرنا:�-اهللا�تعالى�عنهما

فنتعلم�حاللها�وحرامها�وما�ينبغي�أن�يوقـف���-صلى�اهللا�عليه�وسلم�-السورة�على�محمد
ولقد�رأينا�اليوم�رجاال�يؤتى�أحدهم�القرآن�قبـل��،�القرآن�عنده�منها�كما�تتعلمون�أنتم�اليوم

وال�ما�ينبغي�له�أن�،�فيقرأ�ما�بين�فاتحته�إلى�خاتمته�ما�يدري�ما�آمره�وال�زاجره،�اإليمان
قـال��.�أنا�رسول�اهللا�إليك�لتعمل�بـي�وتـتعظ�بمـواعظي���:�يوقف�عنده�وكل�حرف�ينادى

:�كما�يتعلمون�القرآن�حتى�قال�بعضهم.�ففهذا�يدل�على�أنهم�كانوا�يتعلمون�الوق:�النحاس
َوَر-,ـَ+�﴿:�إن�معرفته�تظهر�مذهب�أهل�السنة�من�مذهب�المعتزلة�كما�لو�وقف�على�قولـه�

و�مذهب�أهل�السـنة�لنفـي�اختيـار����فالوقف�على�يختار�ه،�2﴾�...َ«ُۡ(0mََ¹�0Jَ�Ðُُٓء�َوَ�ۡ¬َ]0ُرۗ�
أخرج�هذا�األثر�البيهقـي��.�هللا�تعالى�خلق�الختيار�الحق�فليس�ألحد�أن�يختاره�بل�الخيرةال

�â�﴾3َوَر[ِّـ�8ِٱۡ�Mُـۡ�َءاَن�[َـO�ِۡ:ً¼��...﴿:�قوله�تعـالى��في-وجههكرم�اهللا�-وقال�علي.�في�سننه
وقال�ابن�األنباري�من�تمام�معرفة�القرآن�معرفة�.�الترتيل�تجويد�الحروف�ومعرفة�الوقف

فهذا�أدّل�دليل�،�ن�إال�بمعرفة�الفواصلإذ�ال�يتأتى�ألحد�معرفة�معاني�القرآ،�الوقف�واالبتدا
��.�4على�وجوب�تعلمه�وتعليمه

ومنه�فالوقف�أمر�هام�ألنه�يتصل�بقواعد�التشريع�وعلم�الكالم�فيما�يتعلـق�بـالقرآن���
��.�كون�فهم�المعنى�ال�يمكن�أن�يتأتى�إال�بمعرفته،�ين�النص�إيمان�الصحابة�والسنة�بهويب

الوقف�آي�القرآن�وتحقيق�القـانون�الـذي���حيث�كان�شغلهم�الشاغل�عند�حديثهم�عن�
.�"أنه�ال�وقف�مقبول�أو�جائز�إذا�ما�اختل�المعنـى�وضـاع��"وهو،�تنبني�عليه�صحة�الوقف

كونهم�إزاء�آي�العليم�،�أي�المعنى�الذي�سيقت�له�اآلية�الكريمة.�قاصدين�به�المعنى�الداللي
��.�الخبير�التي�ال�تنطق�إال�بصدق

                                                 
��.226،224،�صأحمد�كشك،�النحو�والسياق�الصوتي:�ينظر�-1
��.68/قصصال�-2
��.4/المزمل�-3
��.224،226،�ص�أحمد�كشك،�النحو�والسياق�الصوتي:�ينظر�-4
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فصرح�به�القـراء��،�المقصود�لآلية�٭اما�بالمعنى�الدالليلذلك�ارتبط�الوقف�ارتباطا�ت
��.�1"إذ�الوقف�تابع�للمعنى":�قائلين

ولعل�من�خير�األدلة�على�مدى�ارتباط�الوقف�بالمعنى�لديهم�تقسيمهم�مراتب�الوقـف��
الـذي��(وكـاف��)�وهو�الذي�ال�يرتبط�مع�ما�بعده�من�ناحية�اللفظ�والمعنى�معا�(تام�:�إلى

وهو�الذي�ارتبط�(وحسن�)�عنى�فقط�أي�له�تعلق�بما�بعده�معنى�ال�لفظايرتبط�من�ناحية�الم
بـالقبيح��فيما�يسمونه�،�مع�ذكرهم�صورا�ال�يمكن�أن�يوقف�عليها)�بما�بعده�لفظا�ال�معنى

��:�2ومن�صوره�الوقف،يكمن�سره�إلى�اختالل�المعنى�مع��والذي
t�ۡAََ5ِ��َ(��0�َََدة3�ٗن�jµََۡ��َ�ٰ>ِ��...﴿:فمن�الوقف�الذي�يحيل�المعنى�نحو�-1

َ
qَِو� ۚ¶ُuِّۡ°فإن�،�3﴾ٱ
وإنما�المعنى�.�المعنى�يفسد�بهذا�الوقف�ألن�المعنى�أن�البنت�مشتركة�في�النصف�مع�أبويه

فواضـح�أن��.�ثم�استأنف�األبوين�بما�يجب�لهما�مع�الولـد�.�أن�النصف�للبنت�دون�األبوين
البنت�واألبوين�)�سياق�خارجي(يراثالموجود�في�تشريع�مالداللي�الوقف�قد�أخّل�بالمعنى�

��.�ومن�ثم�لم�يقبل
�﴿:�ومنه�أيضا�الوقف�على�قوله�تعالى�-2 ٰ�َAَۡنۘ�َوٱ*َۡ)ـA>ُ(َـdَۡ¹��َـHِ �Xٱ�¡ُ:�ِ[َdَۡ¹�0(َ�̧ ���Ü�﴾4...إِ

وليس�كـذلك�بـل���.�إذ�الوقف�عليه�يقتضي�أن�يكون�الموتى�يستجيبون�مع�الذين�يسمعون
ـ�)�...�م�البنية�ليخرجحطّ(المعنى م�أن�الموتى�ال�يستجيبون�وإنما�أخبر�اهللا�تعالى�عنهم�أنه

��.�فقبح�الوقف�هنا�راجع�إلى�اختالل�المعنى.�يبعثون�مستأنفا�بهم
العياذ�باهللا�تعالى�نحو�الوقـف��وأقبح�من�هذا�ما�يحيل�المعنى�ويؤدي�إلى�ما�ال�يليق�و�-3

ۦٓ�﴿:�على �dَۡ¹�Sَـَ]ۡ�ِ َ �ٱ�� ۗ�.�۞إِن� ي�gََ�ـَ� ِ �Xِ�ـَ��ٱNُ?َ.5.ۡ�ـ�Uَ�Sَ� َ �ٱ�� HِـJِ±ُۡH�Sَ��َُ;ـAَن��.6ِديإِن� �
�ِ*

�ِ Aۡء�Ïَِوِ�� �d*�8ُٱ�َJَ�َِ�ةEِ�hِ57
.��َِ)ّuَ(ُ)ِۡ�ّ�8ٞ�ۡAََ�â8﴾،فـالوقف�علـى�ذلـك�كلّـه�ال�يجـوز�إال�������

                                                 
��.228-226،�ص��أحمد�كشك،�النحو�والسياق�الصوتي��-1
��.،�وما�بعدها228،�ص�نفسه�-2

��").القرائن�الحالية"ظروف�أداء�المقال(،والمقامي)المعجمي+�الوظيفي(المعنى�المقالي:وهو�يعتمد�على�دعامتين؛�هما*

��.11/النساء�-3
��.36/األنعام�-4
��.البقرة�-5
��.القصص�-6
��.النحل�-7
��.4/الماعون�-8
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�اللغـة��فتركيـب��.�اضطرارا�النقطاع�النفس�أو�نحو�ذلك�من�عارض�ال�يمكنه�الوصل�معه
مع�الوقف�سليم�من�الناحية�النحوية�أما�اعتبار�المعنى�فأمر�مستحيل�القبول�إلتيانـه�بمـا���

 .�1اإلسالمي�ولهذا�كان�الوقف�قبيحا)�القصد(يخالف�المراد

من�األوقاف�ما�"ومن�األشياء�التي�توضح�ربط�الوقف�بالمعنى�ما�أظهروه�من�قولهم�
ألوهم�معنى�غيـر�المعنـى����وصل�طرفاهما�لو�وهو�المعنى�المقصوديتأكد�استحبابه�لبيان�

وهم��2"ر�عنه�بعضهم�بالواجبوعب،المراد�وهذا�هو�الذي�اصطلح�عليه�السجاوندي�بالالزم
يذكرون�اآليات�التي�توضح�هذه�الفكرة�ومن�خالل�تعليقهم�عليها�نحس�أن�المراد�لديهم�هو�

��.�المعنى�الداللي
يجب�االبتداء�بما�بعـدها���Aَۡ1�+َjäُۡøَ�﴾4*ُُ��ۘۡ�َو�Sَ﴿:�من�الوقف�التام�قوله�تعالى�:3يقولون

ۚ��﴿:�وهو�قوله 0>ً:ِzَ�ِ �ٱۡ�<�äِةَ�ِ�� فالذي�حدد�هذا�الوقف�اعتبار�المعنى�الواضح�من�تعليقهم�.﴾إِن�
��.�لئال�يوهم�أن�ذلك�من�قولهم

�َـªَۡ»�ِ��َ�َ�ـ;�Jَ��َۡ�ـAٗ�﴿:�ويقولون�من�الوقف�التام
َ
lٰ�ِـِ��َ��ى�Æَ)ِۡ�ّفإنـه�يجـب���،�5﴾�

ِ��﴿استئناف�ما�بعدها� �Xَ��َ�َٰ�ُدواْ�َوٱH��0;َ:ِ?﴾وذلك�لئال�يوهم�العطف�فيختل�المعنى�المراد�.��
0رِ�﴿:�كذلك�من�الوقف�التام�قوله ۡ~َ	ُٰ¡�ٱ°ـ�

َ
Hِـَ��﴿يجب�استئناف�مـا�بعـدها���﴾Õأ �Xٱ

��.�لئال�يوهم�النعت�وبذلك�يختل�المعنى�الداللي�.A)ُ(ِۡøَ﴾6َن�ٱۡ�َ<ۡ�َش�
ن�كل�هذا�يتضح�أن�االهتمام�بالمعنى�قد�حدد�الوقف�وقيده�فلم�يصبح�الوقف�مطلق�م

الحرية�في�التعبير�عن�المعاني�الوظيفية�إال�من�خالل�مطالب�المعنى�الداللي�ولهذا�العمـل��
مسوغه�لديهم�ألنهم�يحافظون�به�على�معاني�القرآن�ودالالته�وحاشا�هللا�أن�تخضع�لحريـة��

�التركيب�ما�ال�يريده�المعنى�القرآني�فهذا�قيد�خاص�لموضوع�خاصالمتكلم�في�أن�يحمل�
��.�والذهاب�خارج�هذه�الحدود�يمنحنا�إمكانات�للوقف�ثرية�وغنية

                                                 
��.229،�صأحمد�كشك،�النحو�والسياق�الصوتي�-1
��.��229المرجع�نفسه،�ص:�ينظر�-2
��.231-�230نفسه،�ص��-3
��64/يونس��-4
��.68/العنكبوت�-5
��.غافر��-6
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ولعّل�في�الوقف�الكافي�بيانا�بأن�اعتبار�االنقطاع�اللفظي�دليل�على�مراعاة�المعنـى��
أن�يكون�من�جهة�المعنى�وإن�كان�له�تعلق�فال�يخلو�هذا�التعلق�إما�":�الوظيفي�فهم�يقولون

��.�1واستغناء�ما�بعده�عنه.�فقط�وهو�الوقف�المصطلح�عليه�بالكافي�لالكتفاء�به�عما�بعده
ويتجلى�إحساسهم�بقيمة�الوقف�على�المستوى�الوظيفي�بأن�:�في�القرآنالوقف��قيم�-�-�

تكون�نصوصنا�القرآنية�هي�تلكم�النصوص�التي�أمكن�أن�يكون�مراد�الوصل�مـع�مـراد���
ومن�هنا�سيتضح�مرادنا�بالوقف��..قف�غير�مخلين�بالمعنى�الداللي�أو�غير�مؤثرين�فيهالو

فحـين�نعـرب���.�فهو�أساس�لن�نحيد�عنه�في�دراسة�النحوالوظيفي،على�أساس�المستوى�
��������نقصد�أنهـا�تقـوم���،�نقول�إن�المعنى�الوظيفي�لضرب�أنها�فعل�ماض"�ضرب�محمد�عليا"

فالحق�أن�الصـلة���...وظيفته�النحوية�الخاصة�به�-في�السياق�بدور�الفعل�الماضي�وتؤدي
�عي�وثيقة�جدا�بين�اإلعراب�والمعنى�الوظيفي�فيكفي�أن�تعلم�وظيفة�الكلمة�في�السياق�لتـد

وتأتي�وظيفة�الكلمة�من�صيغتها�ووضعها�داخل�التركيب�ال�.�أنك�أعربتها�إعرابا�صحيحا
��.اللغويمن�داللتها�على�مفهومها�

أحمد�كشك�سبيال�إلى�بيان�بعض�القيم�النحوية�للوقف�.�تخذه�دهذا�هو�الطريق�الذي�ا
��.�2على�مستوى�التركيب�اللغوي�عامة

فها�هي�وظائف�الجمل�داخل�التركيب�تختلـف�بـين�حـالتي�����قيم�الوقف�في�القرآن؛
��:�3الوقف�والوصل

ــالى��-1 ــه�تع ــي�قول ن��﴿:�ف
َ
ــ(َِ	ِٰ��أ ٰ �É�اْ�ٱAــ )ُ(ِLََاْ�وAــ ;ُJَــَ��َءا Hِ �Xــ�ٱ ِ ــ�ٖ��َو�َّ�ِ ٰ ــۡ��َ��� �َُ*� �

�ٖ��َ(َ¤َ��Jِ�0�َ;ۡJِ�ْاA1ُِ�0ُرز(َ��ُ�ۖ�ُٰ�َۡj
َ
qۡ�0�َِٱ[ۡ�َ��Jِۖ�ّرِز1ۡٗ��َ�ِۡ�ي� ي�ُرزِۡ�َ;Nۡ�َ��Jِ�0ـ8ُ ِ �Xا�ٱDَٰÞَ�ْاAُ*0َ1�0﴾4�.حـين��

فـي�محـل�نصـب�حـال�����)�كلما�رزقـوا�(يصبح�إعراب�جملة"�كلما"بقوله"�األنهار"نصل�
�������.�نكرة�ألنهـا�تخصصـت�بالوصـف����غم�كون�جناتبر)�جنات(أو�)الذين�آمنوا(وصاحبها

فإن�الجملة�التي�بعد�ذلـك��)�األنهار(أما�لو�وقفنا�على�.�أو�يمكن�لنا�أن�نعربها�صفة�لجنات

                                                 
��.232-�231،�صأحمد�كشك،�النحو�والسياق�الصوتي�-1
��.233،�ص�نفسه�المرجع�-2
��.237-�236،�ص�نفسه�-3
��.24/�البقرة�-4
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أو�في�محل�رفع�باعتبارها�خبرا�لمبتدأ�محذوف�.�تصبح�مستأنفة�ال�محل�لها�من�اإلعراب
��.�)هي�كلما�رزقوا(�أي
�َوَ�َن�Jَِ��ٱۡ�Æَٰ�ِِ���َ�%َِ$#ِ�ٱQُۡ�ُدوا3��ْۡذ�1ُۡ(َ;�0*ِۡ(َ)َ'&�﴿-2 َyَ$ۡ[َQَۡوٱ� ٰ�َ

َ
l�«َªِ)ۡ5ِٓ�إ �Sَِ�ُدٓواْ�إdَََدَم���﴾1��

لكانت�جملة�أبى�جملة�حاليـة�وصـاحب�الحـال����)�أبى(وقوله)�إبليس(لو�وصلنا�بين�قوله�
فما�فعل�:�المستأنفة�وكأنها�جواب�لمن�ق)�أبى(إبليس�أما�لو�وقفنا�على�إبليس�لكانت�جملة�

��إبليس؟
ۡ�َ;ـ0َٓءgُۡ��َوdَۡ¹ـَ]ۡ�ُ:Aَن�﴿-3

َ
lَن�Aُ ِ�ّDَُـHاِب�Dََ<ـ�َٓء�ٱۡAQُ��ۡ@َُjA7ُAdَُ¹َن�AۡLَۡ�ِِۡ��َءاِل��Jّ��@ُٰ�َ:ۡ��َ3ۡذ�

ّ-ُِ@��ٞ�:�ِLَ��ۡ	0dََِٓءgُۡ�ۚ�َوِ!�َ ٰ�ُِ@��5ََ¼ٓءٞ� ��.�Jّ�"﴾2ِ��ر�
حالية�أما�لـو�وقفنـا�علـى�آل�����بجملة�يسومونكم�لكانت�جملة)�آل�فرعون(لو�وصلنا

��.�فرعون�لتغير�بابها�وأصبحت�جملة�استئنافية
ــَ"�4ِٰ﴿-4 ـِـَ+�إ5ِۡ ــ�tََءا0َ5ٓ® ٰÊَ3�+َــ �َٰÊَِــُد�إ Nُ>َ̧ۡ ــAُ*0اْ� ــ�1َۧ �ٰٗÊَِإ�Ðَٰ	َــQۡ3�8َ:>ِٰPَــQۡ3��َ�ٰ�َ�0�ٗــُ��َ�ُۥ�ِ>ــد ۡÑَا�َو

��.�A(ُِ)dۡ7ُð﴾3نَ�
�ونحن�له�مسلمون�حالية�ولو�وقفنا�على�وما�بعده�لكانت�جملة)�واحدا(لو�وصلنا�بين�

��.�كانت�الجملة�استئنافية)�واحدا(
فالمالحظ�دائما�أن�الوصل�يأتي�حين�يكون�االرتباط�قائما�بين�الموصول�وما�بعـده��
���أي�بين�ما�يضام�على�مستوى�الجملة�أو�مستوى�الكلمة�كاالرتباط�بين�الحـال�وصـاحبها��

ف�الكالم�ستأنَأما�الوقف�فيكون�حيث�ي�...وخبره�أو�بين�الموصوف�أو�صفته�أو�بين�المبتدأ
��.�ويقطع�عما�قبله

واستمرارا�لما�يحدثه�الوقف�على�مستوى�الجملة�سنرى�كيف�أن�األداة�نفسها�يحدث�
الوقف�فيها�تأثيرا�جديدا�لم�يكن�في�حال�الوصل�ولعل�ما�تضمنته�األداة�من�معان�كثيـرة��

يطلـب���ألداة�حين�يتعدد�معناها�فإن�السـياق�يرجع�تبرير�بعضها�إلى�حالة�الوقف�هذه�إذ�ا

                                                 
��.34/البقرة�-1
��.49/البقرة�-2
��.133/�البقرة�-3
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ياق�آخـر��معنى�واحدا�والوقف�مطلب�سياقي�يعطي�األداة�معنى�خاصا�كما�أن�الوصل�س
��:�1فيما�سنراه�في�هذه�النصوص�الكريمة،�يعطي�األداة�قيمة�مخالفة

هُۥ�﴿-1 َ#َEۡ
َ
ۥٓ�أ ُ�َ0Jَ� ن�

َ
�ِ��ٱdَۡøَè��ِ#(َFَُ�ُۡ¡�أ $DَNَن� ُ�َ�ۖ �

%َâ﴾2�.��
فإذا�وصلناها�ووقفنا�على�كال�نفسها�كانت�)�أخلده(األداة�كال�تكون�بمعنى�إال�إذا�وقفنا�على

��.�حرف�ردع�وزجر
ــَ��﴿-2 �َۡ�Eَ�&ُــ ــۡ��َ>ۡ: Jِـِـَ+ۗ��َو -ّ �Jِــ��ر� ,Ðۥ�*َۡ(َ�ــtُــ �j3�Ïــَ�اِم ــَ+�َ�ــFَۡ��ٱ*َۡ)dۡــِ�ِد�ٱۡ�َ �وَۡ�َ� ــAَّلِ َ�� �

A)ُ(َ>ۡOَ�0نَ� �(�َ�8ٍ�ِٰ'َِ5� ُ �وَۡ�َ�َ+�Fۡ�ََ��ٱ*َۡ)dِۡ�ِد�ٱۡ�ََ�اِم�wوََ>ۡ:ُ&�Jَـ��0)�َو�0Jَٱ�� َوAََ���َ�َۡ�Eَ�&ُ:ۡ<َ��ۡJِّلِ
Hِـــَ���ُ�;ـــُ]Aََ���ۡ�,ـــAاْ� �Xٱ� �Sِـــٌ#�إ �Hَُ@ـــAَن�*ِ(;�ـــ0ِس�Lَ(َـــۡ:ُ@ۡ��ُ>�� �وُُ�ـــAَ¦ُ@ۡ��َ�ـــFَۡ�هُۥ�ِ½َـــ¼� �

��ۡ�ُ;ۡJِ�ْاA(َُ)*َ﴾3�.��
للتعليل�ولو�وصـلنا�كلمـة���)�لئال(لالزم�في�إذا�جعلنا�ا)�شطره(ال�يمكن�أن�تقف�على

��.�بإال�كان�االستثناء�متصال)�حجة(
أما�لو�وقفنا�صار�االستثناء�منقطعا�ألنه�في�قوة�لكن�فيكون�ما�بعده�ليس�من�جـنس��

��.�ما�قبله
3-﴿��ِۡJّ��[ُTَۡ�

َ
�Lِ;َد�ٱ*َۡ)mَۡ<ِ��ٱۡ�ََ�اِمhَ��Ïۡذُ�ُ�واْ�ٱ�Yَ��ٖ�ٰ+َ�َLََِذآ�أ َ وهُ�َ�َ)�0َ¦َدoُٰ@3��ۡن�ُ�;ُ]��َوٱۡذُ��ُ����

�َ�ِ�ّ, �T*َ��ٱ(َِ*ِۦ�tِ)Nۡ�َ��ِJّ-�﴾4�.��
لكانت�الواو�حالية�وإن�بمعنى�ما�النافية�والالم�)�وإن�كنتم(بقوله)�كما�هداكم(لو�وصلنا

��.�بمعنى�إال)�لمن�الضالين(في
يبـدو�أن���توكيد�كمـا�)�لمن(وإن�وقفنا�كانت�الواو�استئنافية�وإن�بمعنى�قد�والالم�في

صورة�الوقف�هذه�تبين�كم�من�القيم�النحوية�أعطيت�للتركيب�في�تغيير�مدلوالت�أدواتـه��
��.�النحوية�التي�كانت�لها�عند�الوصل

��

                                                 
��.237،238،�ص�أحمد�كشك،�النحو�والسياق�الصوتي�-1
��.4-�43/الهمزة�-2
��.140/�البقرة�-3
��.198/البقرة�-4
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�50Nَِ5ِـÞَ�8َٰـُ�وَت�﴿�-4 �ٱ*َۡ)(ََ$ـۡ�ِ َrََل�äِـj
ُ
ۡ�َ��َو0Jَٓ�أ ِdّ*َن�ٱ°�0َس�ٱA(ُِ)ّ>َUُ�َْ�ُ�واgَ��َFِٰ.َ �m*ٱ� ��@ِٰÊََو

��.�1﴾َوَ/ُٰ�وَتۚ�
لكانت�ما�بمعنى�الذي�والواو�عاطفة�والجملة�)�وما�أنزل(بقوله)�السحر(لو�وصلنا�قوله

أي�لم�ينزل�عليهما�سـحر�وال�باطـل���(أما�لو�وقفنا�على�السحر�لكانت�ما�نافية��.معطوفة
��.�)وإنما�أنزل�عليهما�من�األحكام�وأمرا�بنصرة�الحق�وإبطال�الباطل

4-﴿�َۡ�hِ5�+َٰ�َ)ۡQَۡر
َ
0ٓ�أ �̧ ِ �ٗ�إmَِ�� ِÐّ�ٗ�HDَِj�0ُۡ �َو¿�Sََو� ۖ�َٔ���ِ:�َِ�ۡ~َ	ِٰ¡�ٱۡ

َ
��.�2﴾�8ُ1َ�ۡ��أ

��.�لكانت�الواو�حالية)�تسألوال�(�بقوله�)نذيرا(�لو�وصلنا
فإن�جاءت�تاء�المضارع�تسأل��..أما�لو�وقفنا�ألمكننا�اعتبار�الواو�استئنافية�وال�نافية

��.�مفتوحة�والفعل�مجزوما�ألمكن�كون�ال�ناهية
�ِض5�Ïَدِ�﴿-4

َ
qِٰۡت�َوٱÁَٰPَ �d*ٱ�GُH��ٗ�7ۡ

َ
�أ &2َ ̧�َ)AMُUَ�0ُل�َ�ُۥ�A$ُ:َ?َ��gُُن�3َذا�1َ ِ Yَ�� È﴾3�.��
خبرا�لمبتـدأ��)�يكون(لالستئناف�وتكون�جملة)�فيكون(الوقف�على�كن�يجعل�الفاء�في

أما�لو�وصلنا�فالفاء�تكون�واقعة�في�جواب�األمـر�وجملـة�يكـون�����..محذوف�تقديره�هو
��.�األمر�أو�الفاء�عاطفة�وجملة�يكون�معطوفة�على�جملة�يقولجواب�

6-﴿�¼ٗ�َJَ3ََِۡب�Hن�
َ
ۦٓ�أ ِ�ۡ[َdَۡ¹�Sَ� َ �ٱ�� nَA>ُ�َ�0#ٗ�۞إِن� �J���ۚ 0�َ�َAَۡ��0(َ?َ﴾4�.��

لو�وصلنا�ما�ببعوضة�ألعربت�بعوضة�منصوبة�على�اإلتباع�لما�ولنصبت�ما�نفسـها��
����كما�لو�كانت�بعوضـة�صـفة�لمـا����"�لما"ممة�ألن�بعوضة�مت)�مثال(على�االتباع�صفة�لـ�

أو�أعربت�ما�موصولة�وما�بعدها�بعوضة�فما�فوقه�صلة�ما�وال�يوقف�علـى�الموصـول���
��.�أو�أعربت�ما�استفهامية�وبعوضة�خبرها�..دون�صلته

أما�لو�وقفنا�على�ما�لكان�لنا�في�إعراب�ما�أن�تكون�توكيدا�لما�قبلها�ألنها�إذا�جعلت�
على�ما�قبلها�ويكون�إعراب�بعوضة�على�أساس�أنها�مبتدأ�محذوف�الخبر�تأكيدا�لم�يوقف�

��.�أو�لمبتدأ�محذوف�وتكون�بالرفع�والنصب�على�أنها�مفعول�لفعل�محذوف

                                                 
��.102/�البقرة�-1
��.�119/البقرة�-2
��.117/�البقرة�-3
��.26/البقرة�-4
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نحوية�جديدة�لألداة�لم�تكن�بوجوده�حـال�الوصـل����ةإمكانيفالوقف�قد�خلق�لما�هنا���
تباه�إلـى�أن�كـل�حالـة����ولكن�وجب�االن�..ومعنى�ذلك�أن�للوقف�قيمة�تخالف�قيم�الوصل

الموقف�المعين�والسياق�المعين�وليسـت�إحـداهما����يفرضها�-الوقفلوصل�أو�ا�–بذاتها�
��.�1فيبقى�هناك�اختالف�بين�حالتي�الوصل�والوقف،�بمأخوذة�من�األخرى

��2:)من�الكامل(ومنه�بيت�جميل�الذي�يقول،�قيم�الوقف�على�مستوى�الشعر�-
��.اودها�وعقًواثمعلي��تْخذَها����������َأإنَّ�ةَنَيثَب�بحبِ�وحبال�ال�َأ

حين�جعل�البعض�ال�الثانية�توكيدا�لألولى�فقد�راعوا�أمر�الوصل�وما�كان�الشـاعر��
وقفة�لطيفـة��:�األولى�هكذا"�ال"فاألولى�في�المعنى�الوقف�على،�ليصل�أمرا�أراد�له�الوقف

��.�3وليست�توكيدا�لما�سبق،�فهو�يجيب�بالنفي�عن�كالم�سابق�قائال�ال،�ثم�االستئناف
��:�وفي�بيت�الشاعر

كُال�يون�العير�مهركُا����������ال�يون�المهر�مهر��
الثاني�تجعل�ما�بعده�جملة�استئنافية�من�مبتدأ�)�يكون(نجد�أن�الوقف�على�المضارع�

حقيقة�؛�خبرا�منصوبا)�ومهرا(�لمهر�اسما�لهبما�بعده�فإنه�يجعل�ا)�يكون(وخبر�أما�وصل�
خروج�المعنى�من�طبيعتـه��(الداللي�أن�االعتبار�األول�هو�الوارد�المقبول�لموافقته�للمعنى�

لكن�المستوى�النحوي�ال�يرفض�كون�الثاني�خبـرا�منصـوبا�فهـو����)�المقالية�إلى�المقامية
��.4اعتبار�مقبول

 :�المناسبة�-�

ام�أي�بحسب�القاعدة�ولقد�الحظ�النحاة�أن�موقعا�ما�قد�يتطلب�حركة�معينة�بحكم�النظ
ولكن�هذه�الحركة�المطلوبة�قد�تتنافر�مع�ما�يجاورها�أو�على�األقل�ال�تناسبه�ومـن�هنـا���

��.�5"يبدو�السياق�وقد�اتخذ�في�مكان�هذه�الحركة�حركة�أخرى�تتناسب�مع�ما�يجاورها

                                                 
��.240-�238حو�والسياق�الصوتي،�صالنّكشك،�أحمد��-1
2*�،#9�L:� M�>4�� �ا�01ى،�وه� M:و� �ا�09ى %O2� �P%ح ��� �ه@�م �ا:! ��Pاه0 �ا�.-ا,#��.273ص�"! ��� %>Q�� !:� M�>ج������������������������
���4/149ج
��.248،�ص�،�وأحمد�كشك،�النحو�والسياق�الصوتي63عبد�الحميد�السيد،�دراسات�في�اللسانيات�العربية،�ص��-3
��.249،�ص�والسياق�الصوتيالنحو��أحمد�كشك،�-4
��.273تمام�حسان،�العربية�معناها�ومبناها،�ص��-5
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فالمناسبة�ظاهرة�موقعية�يتوقى�بها�كراهية�توالي�األضداد�للحفاظ�علـى�االنسـجام���
هذا�المطلب�السياقي�يأتي�ببعض�القوانين�المخالفة�.اللغويالتناسب�في�التركيب�الصوتي�و

��.�1للنظام
�وقد�سجل�النحاة�تحت�حركة�المناسبة�حركة�واحدة�هي�الكسرة�قبـل�يـاء�المـتكلم���

ومـن��.�"ولكننا�نستطيع�أن�نضيف�إلى�ذلك�عددا�من�حركات�المناسبة�في�مواقع�أخـرى�"
��:�ذلك

فهذه�الضمة�ال�يمكن�تفسـيرها��،�ضربوا:�و�الجماعة�في�نحوبناء�الماضي�لمناسبة�وا
��.�إال�تحت�عنوان�المناسبة�الصوتية

�لضم�في�جميع�حاالتـه�اإلعرابيـة��تحريك�عين�المضارع�المسند�إلى�واو�الجماعة�با
��.�2وأمثلة�أخرى�كثيرة.�ولن�يضربوا�ولم�يضربوا،�يضربون:�نحو

ة�في�التركيب�العربي�ابـن�األنبـاري���ومن�علماء�العربية�الذين�أدركوا�دور�المناسب
ذهب�الكوفيون�إلى�أن�األصل�في�حركة�همزة�الوصل�أن�تتبع�حركة�عين�الفعـل��":�يقول

وذهـب��.�..إتباعا�لكسرة�العين�وتضم�في�ادخل�إتباعا�لضمة�العـين�)�اضرب(فتكسر�في�
البصريون�إلى�أن�األصل�في�همزة�الوصل�أن�تكون�متحركـة�مكسـورة�وإنمـا�تضـم�����

ألن�ذلك�مستثقل�ولهذا�ليس�في�كالمهـم�شـيء����لئال�يخرج�من�كسر�إلى�ضم؛)�لادخ(في
إنما�قلنا�ذلك�ألنه�:�أما�الكوفيون�فاحتجوا�بأن�قالوا.�على�وزن�فعل�بكسر�الفاء�وضم�العين

لما�وجب�أن�يزيدوا�حرفا�لئال�يبتدأ�بالساكن�ووجب�أن�يكون�الحرف�الزائد�متحركا�وجب�
أال�تـرى��،�انسة�ألنهم�يتوخون�ذلك�في�كالمهمالفعل�طلبا�للمجأن�تكون�حركته�تابعة�لعين�

وإن�كان�األصل�في�التـاء�أن�تكـون���،�فضموا�التاء�إتباعا�لضمة�الميم�)منتن(�أنهم�قالوا
��.�3"ألنه�من�أنتن�فهو�منتن�مكسورة؛

فمرد�حركة�الوصل�يرجع�إلى�التجانس�والتناسب�والكوفيون�يصرحون�بـأن�ذلـك���
ولو�علم�،�ما�يؤكد�مطلب�المناسبة.�رب�ألنهم�يتوخون�ذلك�في�كالمهممراعى�في�كالم�الع

��.�4البصريون�ذلك�لوافقوا�الكوفيين�فيما�قالوه
                                                 

��.243النحو�والسياق�الصوتي،�ص��أحمد�كشك،�-1
��.273العربية�معناها�ومبناها،�ص��تمام�حسان،�-2
��.2/242،�ج��107:�ابن�األنباري،�اإلنصاف،�م�-3
��.246أحمد�كشك،النحو�والسياق�الصوتي،�ص��-4
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���مـا�يسـمى���"لذلك�عد،�م�ينتم�إلى�أحد�المذاهب�المزعومةفنجد�األستاذ�عباس�حسن�ل
لـه��وتقاب،�في�عرف�النحاة�بالجمهور؛�الذي�يطلقونه�على�الكثرة�الكاثرة�من�نحاة�البصـرة�

أول�شوائب�النحو�التي�ينبغي�الـتخلّص��"�القلة�المغلوبة�التي�اشتهرت�بينهم�باسم�الكوفيين
لقد�استرعى�انتباهي�وشغلني�طويال�أن�أرى�البصرة�تفوز�فـي�كثيـر�مـن����":�يقول�منها

ولو�كانت�أبعد�من�الصواب�على�حين�تخفـق��،�المسائل�النحوية�بالتنويه�واإلشادة�والتقدير
أدنى�إلـى�السـداد����تزاع�التنويه�واإلشادة�في�تلك�المسائل�مع�أنها�في�حكمهافي�ان�الكوفة�

هذا�رأي�الجمهور�وهو�الصحيح�خالفا�(:�حتى�نصدم�بمثل�قولهم.�..إلى�الصواب�وأقرب�
��.�1"...*)للكوفيين

��:�وما�أحسن�ما�قال�األول
اتي�ُأني�اللَّإذا�محاسبها�����������������������كُ�لُّدنُذُ�نلي�كيف�َأ�ْلا�فقُوبعتذر.��

ذوق�العربية�ينزع�للتناسب؛�وإن�كانـت�العربيـة����ولكأن�ذلك�إعالن�صريح�منه�بأن
نشأت�شفوية�ومتى�اقتصر�أمر�اللغـة�علـى���":�حريصة�على�المناسبة�فسر�حفاظها�ألنها

��.2"السماع�وعلى�اإلنشاد�فال�بد�أن�تعنى�كل�العناية�بهذا�االنسجام�الصوتي
��:�ور�المناسبةومن�ص�-
��:�الجوار�-أ

ومـن��،�لقراءاتوخرجت�عليه�بعض�ا،�ء�الجر�على�الجوار�في�كالم�العربولقد�جا
ـۡ(Aَٰى��َوLَٰ�َۡد4َُٰ@ۡ��﴿:�ذلك�قوله�تعالى �d*َوٱ� Lَ�0َ°ۡ(َۡ:ُ@ُ��ٱ*َۡ)ـ�� �äَjَ��َو(َUۡ

َ
qۡرِ�ٱA ,F�ٱ�¡َِj0�َ5﴾3.�

�5خضـر�بـالجر��:�قرئ�،4﴾َ:0ُب�Qُ;ُدٍس�3ۡEُٞـ6َٰ(َِ:ُ�ۡ��¤ِ�﴿.األيمن�بالجر�على�الجوار:�قرئ

�5َـِ�ٓيءٞ�أ﴿:وقوله.�مجاورتها�لسندس�فتحولت�قيمة�الرفع�إلى�قيمة�الجر�للتناسبل َ �ٱ�� Jِّـَ����َن�

                                                 
�وأن�نقول�للكوفي�أخطأت��وليس�بمستساغ�بل�* �وهو�عربي�فصيح، �الرأي�الكوفي�خطأ �القول�أن�نزعم ليس�من�جد

 .104،�ص�حسن�منديل:،ينظر.�وعدم�اتباعك�لغة�البصريينلنطقك�بلسان�قومك،�

�أثر�الموروث�النحوي�في�مقترحات�محاوالت�التيسير�النحوي�المعاصر،�ط��-1 �عالم�1حسن�منديل�حسن�العكيلي، ،
��.102م،�ص�2012األردن،�-�ث،�إربدالكتب�الحدي

- 
 .249-247،�ص�أحمد�كشك،النحو�والسياق�الصوتي�2

 .80/طه�-3

��.21/اإلنسان�-4
��.22عبد�الحميد�السيد،�دراسات�في�اللسانيات�العربية،�ص�و.�277أحمد�كشك،�النحو�والسياق�الصوتي،�ص��-5
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��َِ7 �ٱ*ُۡ)ۡ�ِ ۥۚ ُ�ُAـQَُهذا�األخير�حدث�لقيمته�اإلعرابيـة�تغييـر���،�فرسول�مبتدأ�مرفوع،�1﴾َور
عالمته�دون�التباس�الباب�النحوي�هنـا�ألن�قرينـة����أي�تحويل،�سياقي�وهو�جره�للتناسب

��.�2المعنى�توضح�المراد
ز�اُق�ُذو�ٱۡ��AMُةِ�ٱ*َۡ)]ُِ��﴿ �ُ¦�Aَٱ*�� َ �ٱ�� ��.�المتين�بالجر:�قرئ�3﴾�8إِن�
ۡ�َ�اِم�﴿ ِ
�و�tُ�ََۡرّ-َِ+�ُذو�ٱۡ�ََ}�8َِٰوٱۡ ٰ َ́ Nۡ�َذي�بالجر�لمجاورة�المجرور:�قرئ4﴾9َو�.��

فقد�جاء�،�بممتنع�أن�يقع�في�القرآن�لكثرته�وليس":�بري�في�إعراب�الجواروقال�العك
ِـ:DَLَ��Ìٖاَب�vAَۡHٖ�﴿:وجعل�من�الجوار�قوله�تعالى،�5"في�القرآن�والشعر ولـيس��:�قال�6﴾;�:,

ۡت�5ِـtِ�ٱ*ـH��ِ�Çُ�ِ�َّـ�vٍAَۡ>ِ~ـٖ¶�Ï﴿:وكذلك،�وإنما�المحيط�العذاب،�اليوم�بمحيط �0Jَ�َ�َ﴾7ٍد�ٱۡ�ـَ]د�
��.�وإنما�العاصف�الريح،�م�ليس�بعاصفواليو

��.�8وهذا�كله�من�الجر�على�الجوار�في�باب�الصفات�-
ذهب�الكوفيون�إلى�أن�جواب�الشرط�جزم�لمجاورته�المجزوم�:�وقال�في�موضع�آخر

وللمجاورة�أثر�أال�ترى�أن�كال�لما�جاورت�المنصوب�والمجرور�حملت�على�ما�قبلها�وال�
وكل�موضع�حمل�:�ما�قبل�بسبب�الجوار�كثير�جدا�ثم�قالسبب�إال�الجوار�وما�حمل�على�

��.9"فيه�على�الجوار�فهو�خالف�األصل�إجماعا�للحاجة
إذا�قصدنا�بـه�مطلـب���-لألصل�ما�يدّل�في�نظر�أحمد�كشك�على�أن�الجوار�خالفٌ

التي�ة�وهي�حلدعت�الحاجة�إلى�ذلك�فليبق�األصل�جانبا�لنلبي�تلك�الحاجة�الم�فمتى-النظام
��.�10نها�حاجة�السياق�وتأثيرهيقال�ع

                                                 
��.3/التوبة�-1
��.289أحمد�كشك،�نفسه،�ص�-2
��.48/الذاريات�-3
��.27/حمانالر�-4
��.23�،24،�ص�دراسات�في�اللسانيات�العربيةعبد�الحميد�السيد،�:�ينظر�-5
��.84/هود�-6
��.18/إبراهيم�-7
��.23�،24عبد�الحميد�السيد،�النحو�والسياق�الصوتي،�ص��-8
��.��286صأحمد�كشك،�النحو�والسياق�الصوتي،:�نظري�-9

��.286�،287ص،�المرجع�نفسه:�نظري�-10
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المناسبة�بين�اليا�هو�إن�مثل�هذه�الصورة�جاء�تداعيا�موسيقيا�جم":�ويقول�تمام�حسان
��.�1"المتجاورين�في�الحركة�اإلعرابية�وقد�سماها�النحاة�المجاورة

ــف� ــاب�العط ــن�ب ــالى،�وم ــه�تع ــُ@�ۡ�﴿:�قول Qِا5�ُِْ�ُءوA�ُــ dَ7َۡوٱ��aَِــۡ��إ رُۡ�(َُ@
َ
َوأ

�w ِ�ۡNَ>ۡ$َ�ۡقرئ)�6:المائدة(﴾ٱ�:ولم�يختل�الباب�النحوي�ألن�قرينـة�المعنـى���.�كم�بالجروأرجل
��.�توضح�ذلك

تغير�النصب�إلـى�الجـر�مراعـاة����،�خشنت�بصدره�وصدر�زيد:�ومن�كالم�العرب
��.�للجوار�والتناسب�ولم�يحدث�أدنى�لبس�في�فهم�الباب�النحوي

ي�السياق�إلى�جر�للمناسبة�تحولت�عالمة�النصب�ف،�ما�مررت�بأحد�أال�زيدا:�أيضاو
وما�كان�االنصراف�عن�النصب�هنا�إال�إيفاء�بحق�المناسبة�وهي�مطلـب�مـن�مطالـب����

��.2األداء
3ا�جاء�في�الشعر�لغير�الضرورة�قول�الحطيئةومم�:��

اكُفإيابِالنَّ�هموزِ����������واد�بطنِ�ةَم�وحي�ليس�لكم�بسي��
وال�سـبيل��،�المنصوب)�حية(لقوله�ألنه�صفة�وكان�حقه�النصب؛،�روي�بجر�هموز

��.�للجر�إال�المجاورة
��:�4من�البسيط�وقول�ذي�الرمة

��بدال�نُو�اٌلها�خَبِ�سيلَ�اءسلْم������������ةفَرٍقْم�رِيغَ�هجو�ةَنَّس�يكرِتُ
��.�وهو�جر�للمجاورة،�بجر�غير�صفة�لقوله�سنة�المنصوب

��:�5من�البسيط�في�قوله�وجاء�الجر�على�الجوار�في�باب�التوكيد
غ�ذوي�الحابلِّ�ا�صاحِيلِّكُ�جاتإذا�انحلَّ�ليس�وصٌل�هم�������أننبِرى�الذَّت�ع��

فجـرت��،�ألنه�توكيد�لذوي�كلّهم�المنصوبة�ال�للزوجـات�،�بجر�كلهم�على�المجاورة
��.�6كلهن:�وإال�لقال،�لمجاورتها�المجرور

                                                 
��.234تمام�حسان،�اللغة�العربية،�معناها�ومبناها،�ص��-1
��.284-281نفسه،�ص�:�وينظر.�291-290،�ص�النحو�والسياق�الصوتيأحمد�كشك،��-2
��.4/86الخزانة،�ج�-3
��.صورة:�سنة.�شامة:�خال.�12ديوانه،�قصيدة�ما�بال�عينك،�ص�-4
��.4/90ج�ة،ألبي�غريب�النصري�في�الخزان�-5
��.292أحمد�كشك،�نفسه،�ص�و.�24في�اللسانيات�العربية،�ص��راساتعبد�الحميد�السيد،�د�-6
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أكثر�ما�،�وهي�أبرز�مظاهر�التشاكل،�ويلحظ�أن�تحقيق�المناسبة�الصوتية�في�السياق
اللغة�ال�تترخص�في�قـرائن��(لما�للتجاور�من�أثر�في�كالم�العرب،�يكون�بين�المتجاورين

1)زافاالجملة�ج�.��
على�إعرابه�الـذي��"�من"عن�االسم�العلم�يؤتى�باالسم�بعد�)�من(ففي�باب�الحكاية�بـ

:�رأيت�زيـدا�:�إذا�قال�الرجل:�ورد�به�في�الجملة�المستفهم�عنه�فيها؛فأهل�الحجاز�يقولون
��من�زيد؟:�قالوا،�هذا�زيد:�من�زيد؟وإذا�قال:�قالوا،�مررت�بزيد:�من�زيدا؟وإذا�قال

والتـي�ألجلهـا���.�المناسبة�الصـوتية��للفظ�لتحقيقذر�في�ذلك�إال�مشاكلة�اللفظ�وال�ع
ۡ×َ}ٰٗ¼�﴿�قرئ

َ
وكما�صـرف���.بصرف�سالسال�ليشاكل�اللفظ�به�اللفظ�الذي�بعدهdِٰ{َQَ﴾2َ¼ْ�َوأ

ِ=�﴿:�ما�ال�ينصرف�للمشاكلة�نحو�قراءة�من�قرأ �[Jُِٔ3ٖۡـ��Eَُرۡ�َ�ٍف�� ٰ َrَ��َـ0ٖن��dَ<ِ� وMَNۡ�ََـِ�ّيٍ
��.�4يمنع�صرف�عباقري�المصروف؛ليشاكل�رفارف�غير�المتصرف�3﴾<

جـاز��،�إذا�وقع�المشتغل�عنه�بعد�عاطف�تقدمته�جملـة�فعليـة��:�5وفي�باب�االشتغال
NَOَۡ<ـtُۥ�ِ�ـ0�َبٞ�﴿:�التنزيـل��فـي�-أرقاهوما�-جاء�نحو�ما،�نصبه�ورفعه

َ
Vَ����ِٞـN ,J?َض���

َ
qَۡوٱ

��0َوَ��ۡ:َ�ٰـJِ�tُـ�0��َوLَِۡ(ٗ)ـ�0َءاOَۡ:َ�ٰـ�tُُ>ۡ$ٗ)ـَو*íًAُـ�@َوAُj�َاNٰ6َ�0َ°َ�ِْـِدHَ��﴿:�وقوله�تعالى.Jَ﴾6َدۡد0�َٰ4َ �
�ۡ��ُ�̧ %َِ&ۚ�إِ &Aَ َBۡ�8ُٱ(َ>ۡ�O��َjµَ��ِ��ِ�ٱ#�َ�ۡMَ�ۡۡءٖ��ٱAQََم�Aَۡ1�ْاAُjµَ���َMِdِٰ+َC�﴾7.��

واْ�ٱ*ِۡ)Dَاَن�﴿:�وقوله�تعالى ُEِ ۡ£ُ�SََوFَض���
َ
qۡ0َِم��َوٱj

َ
Gِۡ*�0�َ>َnََوï�﴾8.��

وقرئ�بالرفع�والنصب�فـي�قولـه���،�واألرض،�ولوطا،�األرض:�لم�يقرأ�بالرفع�في
dَۡ¹��ُ�َُ�َداِن�﴿:�تعالى �m*َوٱ°�ۡ�ُ��َوٱÕ���َ0ٓء(َ �d*اَن��َوٱDَ(ِۡ*ٱ�Gَnََرَ?َ<�0�ََوَوì﴾9.��

                                                 
��.26،�ص�في�اللسانيات�العربية�دراسات:�ينظر�-1
��.4/اإلنسان�-2
��.76/الرحمان�-3
��.27،�ص�في�اللسانيات�العربية�دراسات،�عبد�الحميد�السيد�-4
��.27ص��نفسه،�-5
��.19-18/الحجر�-6
��.74/األنبياء�-7
��.10/الرحمان�-8
��.7/انالرحم�-9
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:�مراعين�مشـاكلة�الجملـة�الفعليـة���،�والسماء�بالنصب�على�االشتغال:�قرأ�الجمهور
االبتدائيـة��فراعى�مشاكلة�الجملة��؛السماء�بالرفع�على�االبتداءو:�وقرأ�أبو�السمال.�يسجدان

��.�)والنجم�والشجر�يسجدان(
يشمون�رائحته�فيراعونـه��،�ليك�من�سننهمفاعلم�أن�ما�قصصناه�ع،�فإذا�عرفت�هذا�

��.�في�كالمهم
والفتحـة�والكسـرة���،�وباأللف�نحو�الياء،�وهي�أن�ينحى�بالفتحة�نحو�الكسرة:�اإلمالة-ب

وعليه�فاإلمالة�من�باب�المماثلـة�بـين���.�واأللف�والياء�صائتان�طويالن،�صائتان�قصيران
��.�العلل�والعلل

����وأهـل�الحجـاز�ال�يميلـون�إال����،�ة�أهل�نجدواإلمالة�لغة�بني�تميم�وأسد�وقيس�وعام
��.�1في�مواضع�قليلة

بإمامـة���–حمزة�إمام�قراء�الكوفة�ووريثه�:�وأشهر�من�روي�عنهم�اإلمالة�من�القراء
أما�قراءة�أبي�عمرو�بن�العالء�وتلميذه�يعقوب�لم�تنتصر�لإلمالـة�إال��.�الكسائي-القراءات

ما�يبرز�الخالف�بين�البصـرة�والكوفـة����.عليها�كتب�القراءات�تْفي�مواضع�خاصة�نص
��.�حول�ظاهرة�اإلمالة

وهي�باقيـة��،�ن�الكسائي�أراد�بذلك�أن�اإلمالة�لغة�أهل�الكوفةأ�عمر�الداني�وعن�أبي
��.�2هـالخامس��حتى�أوائل�القرن:�أيوهم�بقية�أبناء�العرب،�،�فيهم�إلى�اآلن

إلـى�االنسـجام�بـين�����بحيث�تؤدي،�وقد�تنبه�القدماء�إلى�أنها�تحدث�ألسباب�صوتية
��.األصوات

وصـحة��.�يقول�األشموني�أن�فائدة�اإلمالة�والغرض�منها�هو�التناسب�وهذا�صواب
�����.�هذا�األمر�ترتكز�على�أساس�أن�اإلمالة�مظهر�سـياقي�مبعثهـا�التـأثيرات�المتجـاورة����

��.�3أحمد�كشكوفي�خروجها�عن�منطق�القياس�تأكيد�لسياقيتها�لدى�
األصل�اليـائي�واالنسـجام���:�أسباب�اإلمالة�إلى�عاملين�رئيسينوبذا�يمكن�أن�نعزي�

��������وذلك�كأن�تكون�األلـف���وألجل�تحقيق�االنسجام�أمالوا�ما�أصله�أال�يمال؛،�بين�األصوات

                                                 
��.16،�ص�،�دراسات�في�اللسانيات�العربيةعبد�الحميد�السيد�-1
��.46-44ص��ة،إبراهيم�أنيس،�في�اللهجات�العربي�:ينظر��-2
��.300-�297ص�،أحمد�كشك،�النحو�والسياق�الصوتي:�ينظر�-3
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ومن�ذلك�قولـه��،�في�كلمة�ال�تستحق�اإلمالة�لكنهم�أمالوها�لوقوعها�قرب�ألف�أخرى�ممالة
�﴿:�تعالى ٰ�َ ,T*َوٱÅ��ِ�8ِۡإ �َوٱ�� ٰHَQََذا�Û�﴾1�،ألن�أصـلها���ال�تجوز�إمالتهـا�)�الضحى(فألف�
فكلتاهمـا�ممـا�تمـال�����)سجى�وقلى(وإنما�أمالوها�حين�قرنت�بـ.�الضحوة:�لقولهم،�الواو

��.المشاكلة�بين�األلفاظ�من�مطلوبهمو،�وا�المشاكلةفأراد،�ألفهما؛ألن�األلف�فيهما�أصلها�الياء
ـۡ)ِ»�َوnُـI�َٰ�﴿:�وقوله�تعـالى� �m*�0�ََوٱÅ��0َٰ�ـI ������������قـال�الزمخشـري����.Û﴾2َوٱۡ�Mََ)ـِ��إَِذا�[َ(َ

��.�3)جالها�وغشاها(وهي�من�الواو�لتشاكل)�وضحاها(وقد�أميل:�في�المفصل
واإلمالة�أن�تنحو�بالفتحة�نحو�الكسـرة�وبـاأللف�نحـو�اليـاء�����":�يقول�ابن�الجزري

سنة�الفصحاء�من�العرب�الذين�واإلمالة�والفتح�لغتان�مشهورتان�فاشيتان�على�أل.�..*كثيرا
وقيل�للكسائي�إنك�...نزل�القرآن�بلغتهم�فالفتح�لغة�أهل�الحجاز�واإلمالة�لغة�عامة�أهل�نجد

همـزة�ولمـزة�وخليفـه����:�من�نحـو�.�..هذا�طباع�العربية:�تميل�ما�قبل�هاء�التأنيث�فقال
��.�فاإلمالة�صورة�نطقية�معترف�بها�في�اللغة�العربية،�4"...وبصيره

مال�نحو�الكسرة�بتأثير�هذه�األخيـرة��ار�ابن�جني�إلى�أن�الفتحة�القصيرة�قد�تُكما�أش
��.�5"ورأيت�خبط�رياح،�من�عمرو":�مستدال�بقول�العرب،�فيها

فأميلت�ضمة�القاف�نحو�الكسـرة�التـي���:�يقول"شربت�من�المنقر":�وفي�قول�العرب
��.�6"بعدها

لحركات�دورا�كبيرا�في�معظـم��ويلعب�االنسجام�الصوتي�بين�الصوائت�أو�ا:�اإلتباع�-ج
�هذه�الحركات�بنوعيها�الصرفي�واإلعرابي�ضرورة�ال�بد�منها�لوصل�الكالم"�ألن�اللغات؛

�������فهي�بذلك�تؤدي�وظيفة�صوتية�إلى�جانب�وظيفتها�الدالليـة�علـى�المسـتوى�الصـرفي�����
عضـوي��أو�اإلعرابي�وقد�دلت�المالحظة�الحديثة�على�أن�الناطق�حين�يقتصد�في�الجهد�ال

                                                 
��.2-1/الضحى�-1
��.2-1/الشمس�-2
��.16عبد�الحميد�السيد،�دراسات�في�اللغة�العربية،�ص��-3
األلف�تشبه�الياء�في�اللين�فبينهما�تباعد،�إذ�أن�األلف�تطلب�من�الفم�أعاله�والكسرة�تطلب�منه�أسفله�وأدناه�وإن�كانت�*

�وزال� �فيهما �بين�فاعتدل�األمر �بين �الصوت �فصار �الياء، �نحو �واأللف �الكسرة �نحو �الفتحة �أجنحت �تنافرا �ولما فتنافرا
 .�الثقل

��.298ص��النحو�والسياق�الصوتي،�أحمد�كشك،:�ينظر�-4
��.1/42ابن�جني،سر�صناعة�اإلعراب،��-5
��.3/121ابن�جني،�الخصائص،��-6
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ومـن�أمثلـة�هـذا�����.�"يميل�دون�شعور�منه�أو�تعمد�إلى�االنسجام�بين�حركات�الكلمـات�
���ى�مستوى�الحركـات�لضـرب��وهي�لون�من�ألوان�المماثلة�عل�"حركات�االتباع"�االنسجام

ولذلك�أتبعوا�الحركـة�الحركـة�تحقيقـا�لهـذا�����،�والفرار�من�نفرة�االختالف،�من�التشاكل
��.�التشاكل

مة�أن�لهجات�البدو�أميل�إلى�هذا�االنسجام�من�لهجـات�الحضـر���ويلحظ�بصورة�عا
�أنا�أجـوءك�:�ومن�أمثلته�قولهم.�التي�تحقق�فيها�األصوات�نتيجة�التأني�والتّؤدة�في�النطق

��.�1والمغيرة�بإتباع�الميم�الغين،�أتبعوا�الباء�الهمزة،�وأنبؤك،�أتبعوا�الجيم�الهمزة
تباع�وهو�أن�تتبع�الكلمة�الكلمة�على�وزنها�للعرب�اإل":�وعن�اإلتباع�يقول�ابن�فارس

هو�شيء�نتدبر�بـه��:�وروي�أن�بعض�العرب�سئل�عن�ذلك�فقال.�أو�رويا�إشباعا�وتأكيدا
وقـد�شـاركت���.�وخراب�يبـاب�،�**وهو�خب�ضب،�*ساغب�الغب:�وذلك�قولهم.�كالمنا

��.�2"العرب�العجم�في�هذا�الباب
��:�3ومن�ذلك،�كثيروهو�،�ومنه�ما�جاء�في�بعض�القراءات�القرآنية

�﴿:�قوله�تعالى JلAgُ
ۡ
  �J�¶ٖuۡ>َ�َ��ۡ�َُ)>َ�ََ�æ﴾4بفـتح��)�مـأكول�(قـرأ�أبـو�الـدرداء����

tِJِّ�ٱK,(ُـُ&ۚ�﴿:�قوله�تعالى.الهمزة؛إتباعا�لحركة�الميم
ُ
Gِ بكسر�الهمزة�إتباعا��)فألمه(قرئ��5﴾�َ

��.�وذكر�الكسائي�والفراء�أنها�لغة�هوازن�وهذيل.�لحركة�الميم
ۡ:Lَٰ�ُ�﴿:�لىقوله�تعا �m*ٱ� َMِ �d7َ� ِNّ

َ
lاٍب��DَLََو�¡ٖuۡ;ُِ5O�﴾6قـرأ�الحسـن�وأبـو�جعفـر������

ويظهر�أن�إتباع�الضم�هنا�ظاهرة�تشـيع��.�بضم�الصاد�إتباعا�لضمة�النون)�بنصب(المدني
���������مـا�سـمع���:�فقد�حكى�األخفش�عن�عيسى�بن�عمر�أنـه�قـال���في�كالم�كثير�من�العرب؛

��.�د�سمعنا�فيه�فعلإال�وق"�فعل"أو�سمعنا�

                                                 
��.13عبد�الحميد�السيد،�دراسات�في�اللسانيات�العربية،�ص��-1
 .��اإلعياء�الشديد:�من�اللغب:�الغب.�جائع:�ساغب*

 .�209،�صالصاحبي.�يقال�للبخيل�الذي�يمنع�ما�عنده**

��.209:�ابن�فارس،�الصاحبي،�ص�-2
��.14،14دراسات�في�اللسانيات�العربية،�ص:�ينظر�-3
��.4/الفيل�-4
��.11/النساء�-5
��.41/ص�-6
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ۡوÊَُٰدgُۡ���ِۡ]َ;#ٞ�﴿:�قوله�تعالى
َ
ÁَJُٰۡ�ُ@ۡ��َوأ

َ
َ)0ٓ�أ �̧ َl﴾1بفتح�التاء�تبعـا��)�فتنة(قرأ�بن�أبي�عبلة

��.�لفتحة�النون
وعـن�الحلـواني�وابـن����،�بضم�النون�تبعا�للهـاء��2﴾[ُۡ�زj0َ1َِـtِۦíَ��َٓ<0مٞ�﴿:وعن�أبي�حنيفة�-

[َ<َِدا�Mِِj﴿:عامر
َ
lٓ���.�أللفبفتح�النون�تبعا�ل3﴾

�َ ٰ*ِـَ+�﴿:وقرأ�الحسن�- َ�ۡ�َ��َِ�Dَۡ5Dَ ,J﴾4والجمهـور�بضـم���،�بفتح�الميم�إتباعا�لحركة�الذال�
��.�الميم

5َ�ِ�﴿:وقرأ�ابن�عامر�في�جميع�التنزيل�-
َ
V &Wَ﴾5بفتح�التاء�تبعا�للباء��.��

�وحكـى�سـيبويه��،�منتن:�فقالوا،�"منتن"وأتبعوا�حركة�الميم�حركة�عين�الكلمة�في�قولهم�-
ۡ�ٖ¶�﴿:�ومن�ذلك�قراءة�من�قرأ.�منتن:�ضاأي

َ
V5ِـ��gُ �7ُِ)ـد, ِNّ

َ
l���َِ?ِِـَ��ٱ*َۡ)َ'&%َِ$ـ#7ُ�ِـۡ�دJّF﴾6�

\َو��ُ;7ُ	dَۡ:ٗ�﴿:�وقرأ�األعمش،�بكسر�الميم�إتباعا�لحركة�الذال �J�0�ّٗ:dِ�0P﴾7.��
فيؤتى�بـه��،�بحذاء�كالم�أن�يجعل�كالم:�8وهي،�والبن�فارس�كالم�في�معنى�المحاذاة

النضـمامها��"�الغدايا":�فقالوا"�الغدايا�والعشايا":�نه�لفظا�وإن�كانا�مختلفين�فيقولونعلى�وز
سـمت�إذا��":�فالسامة�من�قولـك�"�أعوذ�بك�من�السامة�والالمة":�ومثله�قولهم.�إلى�العشايا

��.لكن�لما�قرنت�بالسامة�جعلت�في�وزنها"ألمت"أصلها"�الالمة"خصت�و
�﴿:�ومن�هذا�الباب�كتابة�المصحف ٰHَـQَ�8ِۡإَِذا� بالياء�وهو�من�ذوات�الـواو���Û﴾9َوٱ��

��.�لما�قرن�بغيره�مما�يكتب�بالياء
��

                                                 
��.28/األنفال�-1
��.37/يوسف-2
��.17/األحقاف-3
��.143/النساء�-4
��.42/مريم�-5
��.9/األنفال�-6
��.�23/مريم�-7

��.174،174،�ص�ابن�فارس،�الصاحبي�-8
��.2/الضحى�-9
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مبدأ�*وهي�أبرز�مظاهر�التشاكل،�وسعي�اللغة�ونظامها�إلى�تحقيق�المناسبة�الصوتية
 .ولو�أدى�إلى�اإلخالل�باإلعراب،�عام�تحققه�اللغة�وتسعى�إليه�ما�استطاعت�إليه�سبيال

"�الحمد�هللا"ومن�قرأ،�بكسر�الدال�إتباعا�لكسرة�الالم"الحمد�هللا"ة�من�قرأونحو�هذا�قراء
ِ�﴿�ومن�قرأ:�بكسر�الدال�إتباعا�لكسرة�الالم .�بضم�الالم�إتباعا�لحركـة�الـدال���1﴾ٱۡ�َۡ)ُد�ِ��

�������������وهـم�لمـا�كثـر����،�ابن�جني�بأن�هذا�اللفظ�كثر�في�كالمهـم�وشـاع�اسـتعماله����ووجهه
ولـذا���وا�بـاإلعراب�د�دعاهم�إيثار�قرب�الصوت�إلى�أن�أخلُّوق�،في�استعمالهم�أشد�تغييرا

�وإن�كانا�جملة�مـن�مبتـدأ�وخبـر���،�أتبعوا�أحد�الصوتين�اآلخر�وشبهوهما�بالجزء�الواحد
��.2كإبل�وإطل"مد�هللالح"و.�كعنق�وطنب"�الحمد�هللا"فصارت�

ارجعن�مـأزورات�غيـر���(�-صلى�اهللا�عليه�وسلّم-ويقول�الثعالبي�في�قول�الرسول
أجراها�مجرى�المـأجورات�للمجـاورة����أصلها�موزورات�من�الوزر�ولكنو�)..راتمأجو
��.�3**وهو�على�سبيل�المزاوجةللجوار�حق�في�الكالم��...بينهما

���يقع�بها�إفهام�ويرتكـب�لهـا�أمـور����،�حروف�متشاكلة�في�المقاطع:�4القرآنية�الفواصل-د
أصل�الوضع�اللغوي�أمـر��وإن�خالف�،�ومراعاة�نظم�الكالم�وسياقه.�من�مخالفة�األصول

ُ;jAَـ0۠�﴿�:ومن�الفاصلة�قوله�تعالى�.�ضروري ِ�ٱ��, ��hِ5َن�A,;�ُOََوï﴾5ألحقت�األلف�بالظنون��
فزيد�على�النون�هنا�ألف��ألن�مقاطع�فواصل�هذه�السورة�ألفا�منقلبة�عن�تنوين�في�الوقف؛

¨ِ:َ¼۠�﴿:�ومثله،�للتشاكل �d*�0َٱjA,)nَ
َ
 َ�Q﴿و�﴾�َ;>ۡíَ

َ
���.�0R﴾6ٱ*��SَAQُ۠�َوأ

                                                 
�ت* �في �التشفاألصوات �تحصيل �إلى �تهدف �أثرها �أو �الصفات�اكل �من �قربها �مجاورتها �مع �ليزداد �بينهما، ���������������المماثلة

�تيسير�جانب�اللفظ�عن�طريق�تيسير�ال �وهو �وهو�مطلب�من�مطالب�السياق، �المخارج، �يسمى�باالنسجام�أو نطق؛فيما
�الصوتي �مصطلحاتها. �من �نجد �مثال �والصرف �النحو �وفي �اإلتبا: �حركة �ونجد �بالمجاورة، �والمناسبة�المجرور ع

�القرآنية �المشاكلة(والفواصل �السيد، �الحميد �عبد �المعنى، �إفهام �بها �يقع �المقاطع، �في �متشاكلة رؤى��-التنغيم-حروف
 .11-9تحليلية،�ص�

��.1/الفاتحة�-1
��.14،�ص�عبد�الحميد�السيد،�دراسات�في�اللسانيات�العربية�-2
 .18أللفاظ�تاركين�لطريق�القياس،�نفسه،�ص�ما�يعني�أن�العرب�قد�يؤثرون�المحاكاة�والمناسبة�بين�ا�**

��.306أحمد�كشك،�النحو�والسياق�الصوتي،�ص�:�ينظر�-3
��.21،�ص�دراسات�في�اللسانيات�العربيةعبد�الحميد�السيد،��-4
��.10/األحزاب�-5
��.66/األحزاب�-6
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��﴿:�قــال�تعــالى ٰSَــdَۡ¿�0َ�ــ �̧ َlR��ٗ#َ�ــ:Eِِۦ�tــdِ�َ̧ۡ وَۡ�َ»�ِ��
َ
���َــ  ٰ�َAــ ,JQ��+َــ�jَِــۡ¶�إ£َ�Sَ�01ُۡ(َ;ــ� �

� ٰ َrۡ
َ
qَۡ��ٱj

َ
ليشاكل�الـتلفظ���أخر�الفاعل�وهو�موسى�للحرص�على�موسيقى�الفاصلة؛�1﴾�أ

��.بما�اكتنفه
*َۡ��َ�ِۡدَك�TَHِ:ٗ)�0﴿�:في�قوله�تعالى،�رؤوس�اآلي�لمشاكلة�وحذف�المفعول�وهو�الكاف؛

َ
l

�Uَ�َٔ0َوٰى��Õَ�َدٰى��?َ�
ٗ

Sّ,nََووََ�َدَك��ì�� ٰMَVۡ
َ
��.فآواك�وفأغناك:�والتقدير�W﴾2َووََ�َدَك�َ>ٓ®ِٗ¼��َ 

:�وحتم�نظام�الفاصلة�العدول�عن�صيغة�الماضي�إلى�االستقبال�فـي�قولـه�تعـالى���
﴿�ٗM��ِ�َ?َ�َۡ��َو�[ُ�ۡ �D�َ�0�ٗM��َِن�Aُـ)[ُMۡOَ�0X﴾3�.ريمـة�بـأخرى���ويتضح�ذلك�حين�نقارن�اآليـة�الك�

Mٗ��َِ��0ـ﴿�:وهي�قوله�تعـالى�،�وتختلف�عنها�في�موسيقى�الفاصلةتشبهها�من�حيث�المعنى،�
�ٗM��َِوَن�� ُYِ

ۡ
��.A)ُ[ُMۡOَ�0Î﴾4َن�َو[َ 

Dَا�Þَٰـ﴿:�ويختار�رفع�الفعل�أحيانا�لمشاكلة�رؤوس�اآلي�ونسق�الفواصل�كما�في�قوله
نويت�بالفاء�أن�يكون�نسـقا��":�قال�الفراء.�Ü﴾5َوH�Sَُۡ±َذُن�*َُ�ۡ��َ?َ:ۡ<َ]ـDُِروَن��AَۡHZُم�AMُFِ;َH�Sََن�

وقـد��،�لم�يوافق�اآليات،�فيعتذروا:�فلو�قيل،�واختير�ذلك�ألن�اآليات�بالنون،�على�ما�قبلها
ْ�﴿�:قال�اهللا�عز�وجل �A(ُ:َ?َ��ۡ�ِ:َۡ)Lَ[ُـAا ٰ2َMۡUُ�Sَ﴾6�.ومعنى�هـذا�أن���".صوابوكل�،�لنصببا

النظام�اللغوي�يفضل�الجانب�الموسيقي�متى�سمح�التركيب�بذلكومن�أجل�هذا�قال�الفـراء��
�﴿�:في�قوله�تعالى ِEَۡ¹�8ِۡإَِذا� بحذفها�)�يسر(وبإثبات�الياء،�)�يسري(د�قرأ�القراءوق.�â﴾7َوٱ��

ء�وتكتفي�بكسر�مـا�قبلهـا���أحب�إلي�لمشاكلتها�رؤوس�اآليات�وألن�العرب�قد�تحذف�اليا
��.�8منها

��

                                                 
��.68/طه�-1
��.8/الضحى�-2
��.87/البقرة�-3
��.26/األحزاب�-4
��.36/المرسالت�-5
��.36/فاطر�-6
��.4/فجرال�-7
��.3الفراء،�معاني�القرآن،ج�:�،�وينظر22صدراسات�في�اللسانيات�العربية،�عبد�الحميد�السيد،��-8
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��*:التنغيم-�
ويسـمى��،�وهو�التلوين�الموسيقي�أو�اإلطار�الصوتي�الذي�تقال�به�الجملة�في�السياق

 .�1موسيقى�الكالم

�����إذ�يمكـن���والتنغيم�تستخدمه�معظم�اللغات�بطريقة�تمييزية�تفرق�به�بـين�المعـاني؛��
دون�،�تفهام�أو�توكيد�أو�انفعال�أو�تعجبفي�معظم�اللغات�أن�نغير�الجملة�من�خبر�إلى�اس

��.�2تغيير�في�شكل�الكلمات�المكونة
�ولقد�أشار�القدماء�إلى�هذه�الظاهرة�الصوتية�دون�أن�يستعملوا�لها�هذا�االصـطالح�

ذلك�أن�تحس�فـي�كـالم���...�وقد�حذفت�الصفة�لما�دلت�عليها�الحال":�فهذا�ابن�جني�يقول
طويـل�أو�نحـو���:�لتفخيم�والتعظيم�ما�يقوم�مقام�قولهالقائل�لذلك�من�التطويح�والتطريح�وا

فزيد�في�قوة�.�كان�واهللا�رجال:�فتقولتكون�في�مدح�إنسان�والثناء�عليه،��وذلك�أن...�ذلك
�����������أي�رجـال�فاضـال�أو�شـجاعا����من�تمطيط�الالم�وإطالة�الصوت�بها،�وتتمكن�،�"اهللا"اللفظ

يكتفي�باإلشارة�إلى�هذه�الظاهرة�الصوتية�فقط��فهذا�النص�البن�جني�ال،�3"إلخ...�أو�كريما
�لدرجة�أن�الفهم�ربما�توقف�عليها�كمـا�حصـل���.�بل�تحدث�عن�أثرها�ووظيفتها�في�الكالم

أنظروا�في�هذا�الشـعر��":�وقال.�في�المناظرة�حين�سأل�اليزيدي�الكسائي�بحضرة�الرشيد
��:�عيب؟�وأنشده

ال�يكون�العير�مهرا����������ال�يكون�المهر�مهر��
بـد�أن��ال�أقوى؛:�فقال.�أنظر�جيدا":فقال�له�اليزيدي.�قد�أقوى�الشاعر:�فقال�الكسائي

أنـا��:�قال�فضرب�اليزيدي�بقلنسوته�األرض�وقال.�ينصب�المهر�الثاني�على�أنه�خبر�كان
أتتكنّـى��:�فقال�له�يحيى�بن�خالـد�.�المهر�مهر:�إنما�ابتدأ�فقال،�الشعر�صوابأبو�محمد،�

واهللا�لخطأ�الكسائي�مع�أدبه�أحب�إلينا�من�صـوابك���المؤمنين�وتكشف�رأسك�بحضرة�أمير

                                                 
��.كونها�تدخل�في�تعديل�القوة�اإلنجازية�للملفوظات .هو�قمة�الظواهر�الصوتية*
��.99،�ص�أحمد�كشك،النحو�والسياق�الصوتي:�ينظر�-1
 .42،�ص�العربيةعبد�الحميد�السيد،�دراسات�في�اللسانيات��-2

��.372-2/370ابن�جني،�الخصائص،��-3
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فها�نحن�نرى�كيف�أن�الكسائي�فهم�.�1"لذة�الغلبة�أنستني�من�هذا�ما�أحسن:�فقال.�مع�فعلك
��.�*ا�غابت�عنه�النغمةلم،�الكالم�على�غير�وجهه

ماذج�وقـع�عليهـا���م�تمام�حسان�التنغيم�في�اللغة�العربية�الفصحى�إلى�ستة�نوقد�قس���
�وافيـة�-يقولكما�-فوجدها،�محاوال�بعد�ذلك�تطبيقها�على�الفصحى،�في�دراسته�لهجة�عدن

�بالغرض )�الضـيقة�،�المتوسـطة�،�الواسـعة�(النغمة�الهابطة:�وانتهى�إلى�األشكال�التالية،
��.�)الضيقة،�المتوسطة،�الواسعة(�والنغمة�الصاعدة

والس2حات�علو�الصوت�وانخفاضهصل�باصطاليق�تتَّعة�والتوسط�والض�.��
ثم�أضاف�نغمة�أخرى�سماها�المسطّحة�وهي�نغمة�ال�صاعدة�وال�هابطة�تكون�عنـد��

�َـYَِذا��﴿:�ومن�أمثلتها�الوقف�عند�الفواصل�الثالث�في�قوله�تعالى،�الوقف�قبل�تمام�المعنى
��5َِ�َق� ُ[َ َIۡٱì���ُ(َMَ�ۡٱ�¶َdَEََوW���ُ(َMَ�َۡوٱ�«ُ(ۡ �m*ٱ�GَِzَُوF���َُ�ٰـ	 ِ
��MُUَـAُل�ٱۡ Uۡـَ��ٱ*َۡ)َ�ـ�,

َ
l�Dٍِـ%JَAَۡH

ï﴾3�.فتظـل�نغمـة���،�وقف�على�معنى�لم�يتم�فالوقف�على�البصر�والقمر�والقمر�الثانية؛
أما�الوقف�عند�المفر�فالنغمة�فيـه�هابطـة�لتمـام����،�الكالم�مسطحة�دون�صعود�أو�هبوط

��.4المعنى
ة�الصوتية�أصـل��فالنغم�وت؛ا�إال�في�الصيا�وال�تجلِّوجود�ال�يعرفُ�الكالمي�والحدثُ

��.�5غةفي�اللُّ�أصٌل�ةُوقَطُنْغة�المواللُّ،�في�اللغة�المنطوقة
وهناك�إشارات�ضمنية�للغويي�العرب�مندسة�في�بعض�األبواب�النحوية؛�ففي�بـاب��

ـ�تفجه�مولكنَّ�وب�مدعواعلم�أن�المند":�يقول�سيبويه�الندبة ر�ع�عليه�فإن�شئت�ألحقت�في�آخ
الندبة�كأنهم�يترنَّ�االسم�األلف�ألن6"ون�فيهام�.��

                                                 

غمزات�العين،�وإشارات�األصابع،�وهزات�األكتاف،�وتقطيب�:�قد�تصحب�المنطوقات�بحركات�جسمية�:"يقول�أوستين�*
 .Austin,John,How to do with words,p:76:ينظر".الوجه

لعربي�،�تصنع�موقفا�اتصاليا�خاطفا�مصاحبةً�أفعاَل�وهي�من�الوسائل�التي�يتخذها�المتكلمون�لتعزيزِ�قوة�الملفوظ�ا
 .�“ ”Accompaniment of utteranceمصاحبات�المنطوق"فيما�سماه�أوستين�.�الكالم

��.194،�ص�)120:�(مجلس�،�مجالس�العلماء،)�قو�القاسم�بن�إسحاأب(الزجاجي�-1
��.43عبد�الحميد�السيد،�دراسات�في�اللسانيات�العربية،�ص�:�ينظر�-2
��.القيامة�-3
��.43،44،�ص�دراسات�في�اللسانيات�العربيةعبد�الحميد�السيد،��-4
��.44،44نفسه�-5
��.2/224الكتاب،�سيبويه،��-6
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النـداء���متفجع�عليه�إذ�فيه�معنى�زائد�عليهفالمندوب�شبيه�بالمنادى،�ويختلف�فيه�أنه�
وهو�أنه�مندوب�مستغاث�به،�وهذا�المعنى�الزائد�الذي�يميز�أسـلوب�االسـتغاثة�يجعلـه����

��.1بمصطلح�سيرل�من�البوحيات
وبـذا�تقـوم���،�طريب�أمور�يمكن�إدراجها�في�صور�التنغيمفالترنم�ومد�الصوت�والت

��.2الندبة�على�النغمة
��:�ومن�شواهد�ذلك،�ومنه�فأسلوب�النداء�من�بين�األساليب�الخاضعة�لعنصر�التنغيم

�Lِۡۡض�َ�ۡ���﴿:�حذف�حرف�النداء�في�قوله�تعالى
َ
وقول�عمـر�بـن���،�QُAُH��ۚ\DَٰÞَ﴾3ُ¶�أ

��:�4أبي�ربيعة
بالقَ�راها�على�األدبارِما������نَيا�كأنَّالمطا�ما�باُل�خليلينْتَ�مِوكص.��

��فاعتبار�صور�النداء�على�أساس�البعد�والقرب�ما�هو�إال�مراعاة�للصـوت�وإطالتـه���
يـا���يا�يوسف،(�:ها�من�السياق�فالتقدير�فيما�سبقأو�تقصيره�ويبرر�النحاة�حذف�األداة�بفهم

غمـة�وحـدها���فالنَّ،�مط�مما�يقوم�مقـام�األداة�ويؤكد�استعمالنا�للنداء�أن�التطويل�وال�)خليلي
��.�5وعالمة�على�النداء�قرينةٌ

أما�فيما�يخص�أسلوب�االستفهام�فإن�التنغيم�يلعب�فيه�دورا�خالفيـا�يحـدد�الجملـة����
وفي�ظل�هذا�يتفسر�حذف�أداة�االستفهام�فـي��،�ة�إزاء�الجملة�التقريرية�الخبريةاالستفهامي

��:�6قول�عمر�بن�أبي�ربيعة�ومن�ذلك�كثير�من�الشواهد�العربية؛
��.رابِى�والتُّالحصو�مِجالنَّ�ا�����������عددبهو:�تُلْها؟قُحبتُ:�واقالُ�مثُ

عن�األداة�فحـذفت��"�تحبها؟":�فقد�أغنت�النغمة�التي�توائم�أسلوب�االستفهام�في�قوله
��.�األداة�وبقي�معنى�االستفهام�مفهوما�من�البيت

��:�7وقول�الكميت�األسدي

                                                 
��.214�،214مسعود�صحراوي،�التداولية�عند�العلماء�العرب،�ص�-1
��.106،107،�صأحمد�كشك،�النحو�والسياق�الصوتي:�ينظر�-2
��.69/يوسف��-3
��.138م،�ص2011ط،�.د�دار�البدر،�الجزائر،�نه،عمر�بن�أبي�ربيعة،�ديوا��-4
��.110،�صالنحو�والسياق�الصوتيأحمد�كشك،�-5
��.41،�ص"أخت�الرباب"ديوانه،�قصيدة�-6
 .وقد�ورد�بال�نسبة.�1/21من�شواهد�ابن�هشام،�المغني�اللبيب،�ج��-7
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��؟يلعب�بِيو�الشَّي�وذُا�منِّوال�لعب�����������أطرب�ا�إلى�البيضِوما�شوقً�تُربطَ
استنكار�الشاعر�أن�يلعب�مـع��،�لالستنكار-هنا–واالستفهام��أذو�الشيب�يلعب؟:�أي��

��.�وكان�في�سن�الكهولة،�من�غزاه�الشيب
�*َِ��ُ�َ�﴿:�ومن�ذلك�ما�قيل�في�تفسير�قوله�تعالى �0�َٱ°�ِ÷, ,U

َ
V &Wَ�]ِ[َۡـ¨َ]�ۖ+ََـ*� ُ �ٱ�� َ>ـ�8

َ
ّ�ُِم�0Jَٓ�أ

ۡزَ�ِٰ�َ+ۚ�
َ
��.�0nَ�ۡ7َ﴾1َت�أ

أتبتغـي��:�من�االستفهام�المحذوف�األداة�والمعنـى�)تبتغي�مرضاة�أزواجك(�بأن�قوله
��.2مرضاة�أزواجك؟

ــالى ــه�تعـ ـــh﴿:�وقولـ ِ ـــAَن�5 �ُِ)ۡøَ� ,Ðـــ <َ
َ
ۥٓ�أ ُ�ُAـــ Qََُور� ُ ـــ7ُAۡ��َوٱ�� nُۡ�ـــۡ���ُِ @َُ��ِ ��� �

�ُHن�
َ
أيحلفون�على�إنكار�وقوع�ذلك�والتعجيب�منـه��:�والتقدير،�Anُ�ۡß﴾3هُ�إِن�Aُjµَا7ُ�ْـۡ±Jِ;َِ��أ

��.�والتوبيخ�عليه
�إ�aَِٱ°�ــــ0رِ�﴿�:�وقولــــه ٓMَِjALُةِ�َو[َــــۡدAٰٱ°�َ�ــــ�aَِ7ُۡ��إAــــLُۡد

َ
�أ ٓaِ�0ــــJَِم�AۡــــMَٰ َ̂ ��۞َو �

O�0Jَِۦ�tِ5َِك�¥ۡ
ُ
ِ�َوأ ��hِ5��َ�ُgۡ

َ
qِ�MَِjALُٰـ�ِ��[َۡد �_ َ̄ ۡد7ُALُۡ��إ�aَِٱۡ�َ<�äِـäِ�ٱۡ�

َ
0َj۠�أ

َ
lٞ��َو)ۡLِِۦ�tِ5�aِ�«َªَۡ�`﴾4�

��.�والتقدير�أتدعونني�إلى�الكفر
�إQِۡـaَ&ء��8َHَِو[ِۡ(َ+�jِۡ<َ)#ٞ�﴿:�وقوله ٓMَِ5� ۡن��N�َدت�

َ
�أ � َrَ�0�َ,;(ُOَb﴾5�،أم�تلك�نعمـة��:�والتقدير

��.�تمنها�علي
أجهضـت�أخـرى����وقد-وسلمصلى�اهللا�عليه�-أة�للنبيقول�امر:�ومن�مأثور�العرب

:�أي"ندى�من�ال�صاح�وال�أكل�وال�مشرب�وال�استهل�ومثل�دمه�يطـل�"فحكم�عليها�بالغرة
��أندى؟

��.6أتعلمني؟:�أي،�"تعلمني�بضب�أنا�حرشته":�ومن�أمثال�الميداني
��:�7من�الطويل�ومثل�قول�عفراء

                                                 
 .1/التحريم�*�1

 .60،61،�ص�عبد�الحميد�السيد،�دراسات�في�اللسانيات�العربية�*�2

 .62/التوبة�*�3

 .42/غافر�*�4

 .22/الشعراء�*�5

 .111أحمد�كشك،�النحو�والسياق�الصوتي،�ص��*�6

��.3/217ورد�في�الخزانة،ج�-7
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أال�أيها�الركب�المخبون�ويم�����كُح�نَ�قٍّبحتُعيم�عروة�بحزامِ�ن��
��أبحق�نعيتم؟:�أي

وهي�في�الوقت�نفسه�،�أمثلة�تشتمل�على�أدوات�االستفهاموعلى�العكس�من�ذلك�نجد�
:�ومن�ذلك�قوله�تعـالى�،�1بدليل�أن�بعضهم�يفسرها�بجملة�خبرية�تقريرية�؛ليست�باستفهام

﴿��ِ¦ۡ 	َ�ِٰ��ِ>Jّ��َِٞ��ٱ�� ِ
�ٱۡ َrَ� ٰcَ
َ
l�8ۡ¦َ��dۡ�َ��@َُH��َۡ*�ًٗٔرا�A�ُDۡ �J�0Å�﴾2فيقـول�المفسـرون�بـأن�����

��.�أي�قد�أتى�على�اإلنسان،�"قد"بمعنى"هل"
��������ينتج�عنه�نـوع�مـن�البـروز�ألحـد�األصـوات������،�نشاط�ذاتي�للمتكلم:�فهو�برالنّأما��-4

كون�وي"�Loudness"واألثر�السمعي�المرتبط�به�هو�العلو،�أو�المقاطع�بالنسبة�لما�يحيط�به
��.�أي�زيادة�صوت�مقطع�من�المقاطع.�3نتيجة�عامل�أو�أكثر�من�عوامل�الكمية�والضغط

فالفرق�ما�بين�النبر�في�الصرف�والنبر�في�الكالم�هو�فرق�مـا��":�ويقول�تمام�حسان
وبهذا�يصبح�النبر�في�الكالم�هو�الظاهرة�الموقعيـة��،�بين�مقررات�القاعدة�ومطالب�السياق

��.�4"...لة�فعالألنه�نبر�الجمل�المستعم
�فالنبر�في�الجمل�أو�المجموعات�الكالمية�يقع�على�غير�المقتضيات�الصرفية�البحتـة�

أي�إنه�،�وإنما�يرتبط�باألداء�والمعنى�العام�المراد�إيصاله�إلى�السامع،�بل�إنه�ال�يرتبط�بها
ـ��،�يهدف�إلى�إبراز�أو�تأكيد�معلومة�جديدة�أو�مهمة�في�الجملة،�نبر�داللي ا�ويكـون�بنبره

��.�5إلظهارها�على�بقية�كلمات�الجملة
����������نقـول��،�إنما�لها�تموضعات�علـى�المقـاطع��،�وبما�أنه�ليس�لها�صورة�في�التركيب

النبر�على�المقطع�الثاني�منهـا�ال���إن1ُ��ۡdَMَ?َ﴾6،�(ُـπ�ۖ�ۡ�ُ-ُA﴿:�من�قوله�تعالى"فقست"في�كلمة
فسقى�لهما�ثم�":�ه�تعالىوفي�قول.�"الفقس"على�األول�ألنه�إن�كان�على�األول�كانت�بمعنى�

حتى�ال�يتغير�معنى�الكلمة�من�السـقي�إلـى���،�البد�من�نبر�المقطع�الثاني،�"تولى�إلى�الظل
��.وهكذا�الفسق

                                                 
��.61،�ص�دراسات�في�اللسانيات�العربيةعبد�الحميد�السيد،��-1
��.1/اإلنسان�-2
��.49عبد�الحميد�السيد،�دراسات�في�اللسانيات�العربية�،�ص��-3
��.170عربية�معناها�ومبناها،�ص�تمام�حسان،�اللغة�ال�-4
��.41-�40،�ص�دراسات�في�اللسانيات�العربيةعبد�الحميد�السيد،��-5
��.16/الحديد�-6
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ونظام�النبر�الذي�شـرحنا�مـن�قبـل����":�وبعد�أن�عرض�تمام�صور�نظام�النبر�يقول
�يصادف�بعض�المشكالت�في�التطبيق�كذلك�وتأتي�حلول�المشكالت�في�صورة�حل�صوتي

وهنا�.�القاعدة�وما�تطلّبه�سياق�الكالم�للمشكلة�هو�اختالف�في�البنية�المقطعية�بين�ما�قررته
فقط�يعتبر�النبر�ظاهرة�سياقية�ألن�كل�القواعد�التي�ذكرنا�للنبر�ليست�واحدة�منهـا�حـال���

بر�فـي�صـرف�اللغـة�العربيـة�����ما�هي�نظام�النّصوتيا�لمشكلة�معينة�في�موقع�معين�وإنّ
��.�1"الفصحى
أن�الكلمة�المبدوءة�بساكن�إذا�وقعـت��:�منها،�ترح�تمام�عدة�حلول�لتلك�المشكالتيقو

في�بدء�الكالم�وتوصال�للنطق�بالساكن�فإن�البنية�المقطعية�تتحول�من�كونها�حرفا�سـاكنا��
ص�ح�(�ليصير�مقطعا�متوسطا�مقفال�على�صورة)�ص(بدأت�به�الكلمة�وكان�على�صورة

��.�2وهو�مقطع�سياقي�ال�لغوي�)ص
 :�حركة�اإلعراب�-�

ه�من�المخاطب�وعي�ابوطلمبات�،�قائم�بذاته�التخاطب�موضوعا�لعلمٍ�على�غرار�غدو
عـاد��رايـة�بأب�الد�زملْومن�هنا�ي،�لمالبسات�المصاحبة�للموقف�اللغويوال�المخاطب�واحبأ

كفـي��ينتهي�بنا�إلى�القول�أن�المعرفة�اللغوية�وحدها�ال�ت�الموقف�الثقافية�واالجتماعية،�ما
�������������وإن�المتلقـي�دائمـا�فـي�حاجـة�إلـى�الوقـوف�������،�وتأويلهـا�،�في�فهم�المقوالت�اللغوية

��.*على�مالبسات�القولة
نجد�كثيـرا���حيث�إننا.�3لكي�يبلغ�مراد�المتكلم�من�كالمه،�واألحوال�التي�قيلت�فيها�

ي�أ�من�الجمل�النحوية�التي�حكم�عليها�النحاة�بالشذوذ�يرجع�فهمها�إلى�اعتبارات�التخاطب
التخاطبية�الالزمة�التي��الكفاية-المخاطبخاصة�–يحتاج�فهمها�إلى�امتالك�طرفي�الخطاب�

                                                 
��.304تمام�حسان،�اللغة�العربية�معناها�ومبناها،�ص��-1
��.308نفسه،�ص��-2
*-�� �ص �الصوتي، �والسياق �النحو �كشك، �120أحمد �نموذ. �إلى �المتقدمون �أرجعها �ظاهرة �هي �على�والمقاولة �يقوم ج

�المتأخرين� �لدى �وهي �بالخطاب، �للتقدم �المحرك �الدافع �يعتبر �ضمني �سؤال �وجود �والقول �والجواب �السؤال حركية
��.370،�وإدريس�مقبول،�ص932محمد�الشاوش،�ص:�ينظر.�افتراض�مقام�للمحاورة:وعند�السكاكي.مصادرات�التخاطب

��.13ت�السياقية�في�كتاب�سيبويه،�ص�المخاطب�والمعطيا:�خالد�بسندي،�مقال�بعنوان:�ينظر�-3
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مـثال�هـو���)�ارخرق�الثـوب�المسـم��(بمقتضاها�يتوصل�إلى�استنتاج�أن�الثوب�في�جملة
��.�1وب�فاعل�ال�مفعولمع�أن�الضابط�النحوي�يشير�إلى�أن�الث،�المخروق�وليس�الخارق

دخل�فـوه��ُأ:�وأما�قوله":�ضمن�مفهوم�سعة�الكالم�يقول�ونحو�هذا�ما�لجأ�إليه�سيبويه
الحجر�،والجيد،�عة�الكالمفهذا�جرى�على�س�:أدخلت�في�رأسي�:�كما�قال،�ُأدخل�فاه�الحجر

عة�الكالم�من�آليات�التحليل�ويعد�مفهوم�س�،2)"أدخلت�في�القلنسوة�رأسي(:�والجيد،�القلنسوة
نحو�المثـالين��"�القلب"ومن�هذه�الحاالت�،�الحاالتوقد�لجأ�إليه�في�كثير�من�،�لدى�سيبويه

��.�3السابقين
)�االفتراضـي�(جانبـان�همـا�الـدرس���-فـي�نظـر�تمـام�حسـان����–ولتناول�اللغة�

هذا�األخير�الذي�يصدر�عليه�الدرس�من�األحكام�الصارمة�ما�،�)الواقع�النطقي(واالستعمال
أكثر�النصوص�قبـوال��يدعو�إلى�شيء�من�االعتذار�عن�كثير�من�الظواهر�التي�توجد�في�

������������وحسبنا�دليال�علـى�مـا�نقـول�مـا�نجـد������:�يقول،�وأعظمها�أثرا�في�السامعين�والقارئين
من�ذلك�قولـه��.�4في�القرآن�الكريم�والحديث�الشريف�والشعر�العربي�في�مختلف�العصور

Hِـَ��َ¦ـ0ُدواْ�وَ�﴿*5﴾إِۡن�Þَٰـَ�ِٰن��ََ�ٰـِ�َ"ٰنِ�⌠﴿:�تعالى �Xاْ�َوٱAـ;ُJَـَ��َءاHِ �Xٱ� ٰـ�Aِإِن� �É�ٰـَ�ٰى�َوٱÉَ�°6﴾�َ��ِٔٱ��
[íَ�0;َªَۡـ0ٓ®ِِ<َ��﴿و

َ
l�ٓ0َ³َ0َ1e�﴾7�.قعـر�جهـنّم�سـبعين���(:�-صلى�اهللا�عليه�وسـلّم�–وقوله��إن�

�أخاك�هركْم":�وقول�العرب.8)...هارومالئكة�بالنَّ�بالليِل�م�مالئكةٌون�فيكُعاقبيتَ�(�،)...اخريفً
9"ُلطَال�ب.��

                                                 
��.13،�ص�نفسه.م�-1
��.1/240الكتاب،��-2
��.13خالد�بسندي،�المخاطب،�المقدمة،�ص��-3
��.�3روبرت�دي�بوغراند،�النص�والخطاب�واإلجراء،�المقدمة،�ص��-4
�-�ئل�الخالفمن�مسا)�23:م(�-ذهب�الكسائي�إلى�تجويز�العطف�على�اسم�إن�بمرفوع�قبل�مجيء�الخبر.�*��63/طه�-5

فلما�أحس��إنهم�أجمعون�ذاهبون،:"في�المفرد،وقول�العرب)�إن�الحمد�هللا(-�صلى�اهللا�عليه�وسلّم–ومن�حججه�قول�النبي�
��).-بلحارث-بنو�الحارث(المتكلم�من�المخاطب�شكا�وترددا�في�تصديق�الخبر�أكّده�بإن�على�لغة�قوم�من�العرب

��.البقرة�-6
��.11/فصلت�-7
��.أبو�هريرة.�48م،�ص2011-�هـ1�،1432مصر،�ط-�المجتبى،�دار�ابن�الجوزي،�القاهرة�،�سننه)ه303(النسائي�-8
��.7/299مثل�ورد�في�الخزانة،�ج�-9



����������������������������	
��������������������������������������������������������������������������������� 

 

 
164 

��:�1وقول�امرئ�القيس
كأن�ا�في�عرانينِثبير�أناسٍ�وبله��������������كبير�مزمل�في�بجاد�.��

هذين�والصابئين�وطائعتين�وسبعون�وستة�وأخوك�:�فحكم�نظام�اللغة�في�ذلك�أن�يقال
هذا�هو�معنى�افتراضية�النظام�وقيامه�على�أساس�من�التجريد�،�ومزمل�بالضمة�على�الالم

عمال�وتناول�االستعمال�بعد�حدوثه�من�أجـل�فهمـه���والتصنيف�والتقعيد�للحكم�على�االست
��.�وتقويمه

������فاالستعمال�له�مرتكزات�ال�تتفق�دائما�مع�المعايير�االفتراضـية�كمـا�يظهـر�لنـا�����
فللمتكلم�من�األغراض�ما�ال�تتفق�أحيانا�مع�المحافظة�على�القواعـد��.�في�الشواهد�السابقة

��.�ة�إلى�المجازتلك�هي�األغراض�التي�تدعو�للخروج�من�الحقيق
فإن�االتجاه�فـي�دراسـة���،�فإذا�كان�اتجاه�البحث�في�النظام�االفتراضي�إلى�التحليل

��������وإذا�كانت�الغاية�من�التحليـل�هـي�الوصـف�فـإن�الغـرض������.�االستعمال�إلى�التركيب
��.�2من�التركيب�هو�االتصال؛الذي�إنما�يتم�باستعمال�اللغة�في�موقف�أدائي�حقيقي

ليهـا�مـن���مما�يمنع�االعتـراض�ع�،�كيب�إلى�مسألة�الخطأ�المنهجيالتروال�يخضع�
وموضوع�البحث�فيها�هو�تأويلهـا��،�ا�مثار�بحث�من�الناحية�التخاطبيةألنه�؛الناحية�اللغوية

لذا�فـإن�مقومـات�النظـام�����؛3وفقا�لالستنتاجات�المستنبطة�من�األحوال�والقرائن�المحيطة
مراميه�وسبر�غورها�للوصول�إلـى�غايتـه����واستبطان،�اللغوي�تنطلق�من�تبصر�أطرافه

��.�4التبليغية
����������ويمثل�على�إرادة�المخاطب�ومقصده�بإثباته�التنوين�أو�حذفه�وفـق�نـص�سـيبويه����

فجعل�أبو�يوسـف�يـذم���،�اجتمعت�أنا�وأبو�يوسف�عند�هارون�الرشيد":�في�قول�الكسائي
ل�في�رجـل�قـال���ماذا�تقو�.�وأردت�أن�أعلمه�فضل�النحو:�ما�النحو؟�فقلت:�ويقول�النحو
آخـذهما��:�أيهما�كنت�تأخذ�به؟�قـال�،�أنا�قاتل�غالمك:�وقال�آخر،�أنا�قاتل�غالمك:�لرجل
فقـال���كيف�ذلك؟:�وقال،�فاستحى.�وكان�له�علم�بالعربية.�أخطأت:�فقال�له�هارون.�جميعا

                                                 
��:التخريج�-1 �المعلقات �حداد، �الجاهلي(كفاح �الشعر �مليلة)درر �عين �المفيد، �دار �د-، �الجزائر، �ص2011ط،. .�18م،

��.4/86الخزانة،�ج
��.3�،4،�ص�المرجع�نفسه�-2
��.12ص�،�افر�الشهري،�استراتيجيات�الخطاببن�ظ�د�الهاديعب�-3
��.14،�ص�خالد�بسندي،�المخاطب�والمعطيات�السياقية�في�كتاب�سيبويه�-4
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فأما�الذي�.�باإلضافة�ألنه�فعل�ماض،�أنا�قاتل�غالمك:�الذي�يؤخذ�بقتل�الغالم�هو�الذي�قال
وهذا�خير�دليل��.�"...بعدأنا�قاتل�غالمك�بال�إضافة�فإنه�ال�يؤخذ�ألنه�مستقبل�لم�يكن�:�الق

.�1وأثر�الحركة�اإلعرابية�فيه�ومقصد�المخاطب�في�فهم�المعنـى�،�على�دقة�النظام�اللغوي
 .عد�الخطابي�الذي�يرشح�هذا�أو�ذاكهذا�متوقف�على�المعطى�السياقي�والبف

وهي�التي�ندرس�من�خاللهـا���للغةكل�أنماط�استعمال�اب�نحاتنا�العررس�اتدإذن�فقد�
يوضـح�جوانـب����مـا��األسس�المبرزة�لكيفية�استعمال�اللغة�داخل�المجتمع�شاذّها�وعاديها

نـا��حيلقد�تُف�وهو�عين�ما�تدرسه�التداولية�،التركيب�اللغوي�باإلحالة�إلى�أسباب�غير�لغوية
��.ة�أو�الواقعيةعلى�الكالم�الذي�ال�يتماشى�واالستعماالت�اليومي

النظـر��الطويل�في�السياق�وتسابقوا�لدركه�من�خالل�ما�يعني�أنهم�جنحوا�إلى�التأمل�
للملفوظ�العربي�القوي�ضـمن��تدارسهم�و)�االستعمالي(إلى�اللغة�من�ناحية�بعدها�الحقيقي�

السماع�أو�االستعمال�الذي�كان�الركيزة�األساسية�لجّل�النظريات�التداولية�التـي�عكسـت���
الكالم�بالعالم�من�خالل�إعادة�االعتبار�للمتكلّم�الفاعل�حال�فعل�الـتكلم�وفـق�مـا�����عالقة

إلى�جانب�السامع�الـذي�ال���.يفرضه�عليه�هذا�األخير�من�شروط�اجتماعية،�ثقافية،�ولغوية
�.يقل�دوره�أهمية�عن�دور�مخاطبه

                                                 
��.24،�ص�المرجع�السابق�-1
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��:�الخاتمة

صد�به�النّحو�قُ:�الكالم�الكالم�على�–�صة�ما�أوردنا�في�العرض�أنصفوة�القول�وخال
�صفوة�من�العلماء�ذوي�النظر�الثاقب�فقد�توفرت�منذ�أوائل�القرن�الثاني�للهجرة�،عموماً

وقد�ظل��ماع�من�األدلة�الرائدة�في�استنادها�على�االستعمالوالس�على�وضع�أصول�النحو
�النشا �متوهجا،هذا �البوادي��ط �إلى اللّغوي� �ينزل �كان �حيث �بالمشافهة �العرب �أخذ فقد

داللة�لغة�االستعمال�"�عنهم�مباشرة��لمشافهة�األعراب�واألخذ."��
� �المنطوقةحيث �اللّغة �على �اللّغويِّ�اعتمدوا �الدرس �مع �يتّفق �ما �������������المعاصر��وهو

�بمحيطه�،"التّداولية" �النحو �ربط �نحو �وجعله�سعيا �مقنعا،�الحيوي �الكالم��وظيفيا ففي
دفء� �وتمثيُل�المنطوق �الجانب�الحقيقة �أولوا �الّذين �العادية �اللّغة �فالسفة �مقابل �في �الواقع

� �عالجوا �كما �كبيراً، �اهتماماً �للّغة أنّاالستعمالي� �أساس �على �الناس��هالمعنى ��������استخدامات
���.لمخبوءةالمعاني�ابالسامع�ومنه�كشف��هم�وعالقتالمتكلّ�قصد،�فضال�عن�في�اللغة�العادية

�هو�والمخاطب�اهتمام�عىاستر�محطّة�هامة�وضرورية،�وقد�عنصر�المقام�والسياق
ياق�اللّغويِّ�نانحاتّباإلضافة�إلى�ذلك�السالعناصر� �أنّهم�أدركوا �كما ،�ّةَالسالنحو��.ياقي� فعلم

أحوال�االستعمال�المختلفة�حيث�اهتم�ون�النظر�إلى�نفسه�لم�يكن�تناوال�للتراكيب�اللغوية�د
� �مؤثرا �بعده �بالمتكلم �مرتبطة �اهتمام�بمسائل �فيظهر �السامع، �وكذا �بذاته �التركيب على

�إنما� �وفقها �التي�تسير �ليس�من�خالل�قواعدها �المسموعة �العربية �للغة ���������الدراسات�النحوية
�اإلنجاز �بلحظة �وربطها �استعمالها �طريقة �المنطوق�ف�في �إلى �النظر �هو �التداولي السياق
��.كفعل�كالمي�والبحث�في�الوظيفة�التي�ينجزها

وبهذا��بين�األبعاد�النّحوية�وغير�النّحوية�للملفوظات�العربية��فاصٌل�حدفليس�هناك�
�في�البعد�غيرِبين�البصريين�والكوفيين�في�وجه�من�وجوهه��كان�الخالفُ �اللّغويِّ�خالفاً

� �غيرِالبصري�ّميِلبسبب �أبعاده �عن �المنطوق �عزل �إلى ��ين �غالباً �في�وتشددالنّحوية هم
ة�خصِالرالنّحوي� �الكوفيين أن� �حين �في ،–�� �النّحوية��–عموماً �غير �الحدود �في تسمحوا

� �على �والسّمتكئين �كسبيلالمعنى �نحوخّترلل�ياق �كان �ومنه �النّحو، �في �أقربص ��������������هم
على�ذلك�هو�معاني�القرآن�للفراء،�إذن�فقد��دلَّكوفيٍّ��مصدرٍ�،�وأهمياقالس�ّنحوِ�إلى�مفهومِ
�نحاةُ �الملفوظَالس�ّنحوِ�دراسةَ�الكوفية�المدرسة�عمد �يدرس �الّذي ��المتداوَل�العربي�ياق

�عكفوا�على�تناول�النصوص�المسموعةفكانوا�من�الذين��هالمقبول�دون�تخطئت�االستعمالو
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�مخرجي �ان �سياق �عوامل �مع �مستمر �تفاعل �نتاج �منه �جاعلين �عزلته �من لواقع�النص
�المتكلمو�.اللّغويِّ �فمقاصد �ذاته �في �المسموع �إلى �النظر �سائغا يعد� �حاسمة��ال ���������مؤشرات

���.إلغاؤها�يعدم�النص�يجعله�أوهن�من�بيت�العنكبوت�في�عملية�التأويل
�اللّغويِّف �بالواقع �ارتبط �العرب �لتلك��استقراء �مثاالً �الوقف �ظاهرة وتعد� للمتكلّمين،

ّةالدراسة�الوصفي.��
�ت �يسمى �االجتماعيِّفيما �التّداوليِّ �للبعد �استثماراً �القواعد�ماماً �تحكيم فال��ةويالنّح�في

�ادرء�عند�النّحاة�كافّةً�النّحويِّ�في�الدرسِ�أو�داللةَ�الحال�أصُل�مدرك�أن�السياقَ�فين�يمكن
في�االستعمال�فهذا��باإلعراب�متهاون�مهتم�مفردات�بأنّه�نحو�العربيِّ�النّحوِ�بوصملمن�قام�

��..أصبح�من�قبيل�الخرافات
� �مظهر�لألفعال�المتضمنة�فيألفاظ�العقود�والمعاهدات�العربية�مثّلت�كما القول�أهم�

والتي�احتفي�بها��)الخبر�واإلنشاء(�العرب�لظاهرة�األفعال�الكالمية�فهي�تثبت�درس�العلماء
�القوي �يدل�على�حضورها �ما �الِّوه،�احتفاء�خاصا ذي�ي�تأتي�في�مقابل�القول�النّموذجيِّ

وستينأإلحاح�حسب��)إنجاز-تقرير(يحصل�به�فعل�كالمي.��
�ليخرج"�التّركيب�"��،�حيث�حطّم�البنيةَطبيعته�المقالية�إلى�المقامية�فخرج�المعنى�من

ّالس� �إلى �ياق �الخ" �ونقطةَ"ارجيالفضاء �حيوياً �مجاالً يعد� �ما �وهو راسات�للد�ّارتكازٍ�،
�الكالميِّ�الحدث�أثناء�العربيِّ�مِالِّتي�أحاطت�بالمتكل�ّلوا�المالبسات،�كما�أنّهم�لم�يهمالحديثة

القسمات�كما��نةَالمعالم�بي�ّواضحةَ�"السماع�"�المعطى��هم�بالقصد�التّداوليِّفكانت�بذلك�عنايتُ
،�فحتّى�العملية�اإلعرابية�واإلسنادية�لديهم�قامت�أساساً�هفوا�على�ظاهر�المعنى�ومضمروق
��.مى�اعتبار�نفسية�المتكلّعل

الذكر�غني� �التداولية�عن �أن �اللغوي(�وبما �المنجز �مطلوبا��)دراسة �مبحثا ��������أصبحت
�الحديثة �اللغوية �الدراسات �ص�في �أصله، �في �إنسانيا �منجزا �المتكلّمباعتباره �يستوعب �ار

من�هنا�توصلنا�إلى�نتيجة�مفادها�أن�المتكلم�العربي�.�نفسه�ويحتويه�ويمنحه�صفة�البشرية
قانون�االقتصاد�:�كان�الميل�ال�إراديا،�سببهإلى�ما�هو�أيسر�وأقل�جهدا،�وقد��-غالبا-يميل�

��.اللغوي



����� 

 

 
��� 

�يعمل�قانون� �صوتيةطورات�المماثلة�الصوتية�في�اللغة�المنطوقة،�فيؤدي�إلى�تكما
ملموسة�في�الواقع�االستعمالي�بغية�االنسجام�والتوافق�الصوتي�الذي�تسعى�إليه�البشرية�

��.،�بطريقة�ال�تجهد�أجهزتهم�الصوتيةال�إرادية�بصورة�تلقائية
ما�ال�ينحصر��–حسب�نحاتنا�األجالّء�-يتخرج�عليها��التي�ظاهرة�المشاكلةمن�ذلك�

من�مخالفة�األصول�اللّغوية�والعدول�عنها�لغاية�في�نفس��لها�ويرتكبمن�الصور�اللّغوية�
��.المتكلّم�ما�يحقّق�االنسجام�الصوتي�في�السّياق�

ف�النّحويون�من�العرب�القدماء�عناصر�النّظرية�السّياقية�في�بعض�من�القضايا�عر
� �الحذف �كقضية �والتّأخيروالتّقد�واالقتضاءالنّحوية �فيم �ذهبوا �أنّهم �حتّى �تفسيرهم�، ي

�وجّل� للمسموع�من�كالم�العرب�وكالم�اللّه�عز� "�ألقوال�العرب�وآليات�القرآن�الكريم�"
��المقام�موع�مما�يندرج�تحت�سياق�الحال�أوإلى�ظروف�ومالبسات�النّصِّ�المس

التراكيب�العربية�المسموعة�كظواهر�التقديم�والتأخير�فسلكوا�منهجا�تداوليا�في�تحليل�
أغراضا�وغايات�تواصلية�يسعى�المتكلم�العربي�والتي�ال�تعدو�أن�تكون�...والنفي�والحذف

�فائدة� �تضمينه �على �الحرص �أو �المسموع �تخصيص �منها �المراد �كان �ولما �تحقيقها، إلى
�معينة، �المخاطب�تواصلية �تنبيه �محالة��أو �ال �تقبع �فهي �اإلبالغية، �الرسالة �تأكيد �����������أو

��..لمفهوم�المعاصرفي�مقابل�األفعال�الكالمية�با
�والمقاصد �بالمعاني �االهتمام �على �القوي �حرصهم �التداولي �للبعد �مراعاتهم �ومن

��.وإصرارهم�على�أن�التركيب�تابع�للوظيفة�التواصلية�وليس�العكس)�األغراض(
��:ومنه

�ّبالس� �القدامى �النّحاة �فعناية �تعاملهم �تعكس �بوصفهاياق �المسموعة �العربية �اللّغة �مع
��.ما�جعل�عنصر�المقام�محطّة�هامة�للوقوف�على�المعنى�المراد�ة،حية�متحرك

والطّرح�التّداوليِّ�بين�الطّرح�العربيِّ،��وتوافق�التقاء�أن�هناك�نقطةَالقول�الفيصل�ف�
�وقفوا�الغربيِّ �حيث �للغة، �التفاعلي �للبعد �بإدراكهم �بالشمولية �العرب �نظرة �تميزت �وقد ،�

�ا �هذا �بوضوح �تعكي �مفاهيم �على �منها �نذكر �لبعد �مقتضى�: �على �الكالم �وجريان اإلفادة
�التراث��الحال �لقراءة �أيدينا �في �طيعة �أداة �تشكل �أن �إمكانها �في �التداولية �فمفاهيم ومنه

��.العربي�في�شتى�مناحيه�ومفتاحا�لولوجه�وفهمه



����� 

 

 
��� 

�التداولية� �وعبق �بأريج �حبلى �العربية �الشواهد أن� �قلنا �إذا �الحقيقة �عن �ننأى ����وال
�اللغوي��حتى �الخطاب �واقع �من �حية �أمثلة �كونها �المعاصرين �أمثلة �تبلغه �لم �قدرا بلغت

��.العربي
������������
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   رواية حفص عن عاصم: المصحف الشريف

 قائمة المصادر والمراجع  )1

  :قائمة المصادر والمراجع باللغة العربية -أ

 ،2القاهرة، ط، أحمد الطنطاوي، نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة، دار المعارف، النيل .1

 .ت.د

يثة، أحمد سالم بني حمد، المماثلة والمخالفة بين ابن جني والدراسات الصوتية الحد .2

 .م2003إربد، ، مؤسسة حمادة

 عمان،- األردن دار وائل للنشر، االتجاهات النحوية لدى القدماء، أحمد عمايرة، .3

  .م1،2006ط

، 1النحو والسياق الصوتي، دار غريب، القاهرة، طأحمد محمد عبد العزيز كشك،  .4

 .م2010

لنشر والتوزيع، أحمد المتوكل، دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي، دار الثقافة ل .5

  .م1986 -هـ 1406 1المغرب، ط -الدار البيضاء

إدريس مقبول، األسس االبستيمولوجية والتداولية للنظر النحوي عند سيبويه، عالم  .6

  .م2006، 1إربد، ط الكتب الحديث،

نشأتها وتطورها حتى نهاية القرن : سامة رشيد الصفار، المناظرات النحوية والصرفيةأ .7

 .م2012، 1لبنان، ط دار الكتب العلمية، بيروت، الثالث الهجري،

، شرح الكافية في النحو البن )هـ686رضي الدين محمد بن الحسن ت(اإلستراباذي .8

 .م1995ه، 1415لبنان، –الحاجب، دار الكتب العلمية، بيروت 

  :)هـ577ت عبد الرحمان بن محمد بن أبي سعيد البركات أبو( نباريابن األ .9

، 1لبنان، ط - محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت: تحأسرار العربية، * 

 .م1997- هـ1418

مطبعة الجامعة السورية،  سعيد األفغاني، ،اإلغراب في جدل اإلعراب ولمع األدلّة، تح* 

 .م1957، هـ1377ط ،.د

، اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين، دار الطالئع، مصر* 

 .م2009لقاهرة، ا
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إيمان محمد أمين الكيالني، دور المعنى في توجيه القاعدة النحوية من خالل كتب  .12

  .م2006، 1عمان، ط معاني القرآن، دراسة تحليلية وصفية، دار وائل للنشر،

االستدالل باألحاديث النبوية الشريفة على  الدين الدماميني وسراج الدين البلقيني، بدر .13

، 1ط لبنان،، بيروت عالم الكتب، رياض بن حسن الخوام،، تح، ت القواعد النحويةإثبا

  .م1998، هـ1418

عبد السالم محمد : ، خزانة األدب ولب لباب العرب، تح)عبد القادر عمر(بغدادي  .14

 .م1997-هـ 1418، 4مصر، ط-هارون، مطبعة المدني، القاهرة

 :تمام حسان .15

البالغة،   -فقه اللغة - لفكر اللّغوي عند العرب، النحول األصول دراسة ابستيمولوجية* 

  .م2000-هـ1420ط، عالم الكتب، القاهرة،.د

دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآني، عالم الكتب، القاهرة، : البيان في روائع القرآن* 

  م1993- هـ 1413، 1ط

  .م1994ب، المغر، ا، دار الثقافة، الدر البيضاءاللغة العربية معناها ومبناه* 

محمود محمد شاكر، دار المدني، جدة، : ، دالئل اإلعجاز، تح)عبد القاهر( جرجاني  .18

 .م1992هـ ،1413، 3المؤسسة السعودية، مصر ،ط

 لبنان،، بيروت دار الكتب العلمية، مهدي محمد ناصر الدين،: شر ،هديوان ،جرير .19

  .1971، 4ط

  .، طبقات فحول الشعراء، دار المدني، جدة)هـ 231مد بن سالم ت مح(  الجمحي .20

  ):أبو الفتح عثمان( جنيابن  .21

  .م1952، القاهرةمحمد علي النجار، دار الكتب المصرية، : الخصائص، تح* 

 .م1993، هـ1413، 2حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، ط، سر صناعة اإلعراب، تح* 

 .2010، دار األمان، الرباط، 1قصي العنابي، ط : التداولية، تر جورج يول، .23

محمد يحياتن، ديوان المطبوعات :جياللي دالش، مدخل إلى اللسانيات التداولية، تر .24

  .الجزائر -الجامعية، بن عكنون

  رضي الدين محمد بن الحسن: ، الكافية في النحو، شرحه)هـ646ت(حاجب ابن ال  .25
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حسن خميس الملخ، رؤى لسانية في نظرية النحو العربي، دار الشروق، عمان،  .26

 م،2007، 1ط

حسن ظاظا، كالم العرب، من قضايا اللغة العربية، دار النهضة العربية، بيروت،  .27

  .م1976

حسن منديل حسن العكيلي، أثر الموروث النحوي في مقترحات محاوالت التيسير  .28

 .م2012األردن، -م الكتب الحديث، إربد، عال1: النحوي المعاصر، ط

 .2تيزي وزو، ط -حمو الحاج ذهبية، لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب، دار األمل .29

دراسة نحوية تداولية، كلية  خالد ميالد، اإلنشاء في العربية بين التركيب والداللة، .30

 .م2001،هـ1421، 1: تونس، ط-اآلداب، منّوبة

، ، إعراب ثالثين سورة من القرآن الكريم، تح)النحوي دالحسين بن محم(خالويه ابن  .31

 ).ت.د(الجزائر، ، محمد إبراهيم سليم، دار الهدى، عين مليلة

، هـ1422، 2ط  ،األردن، إربد، خديجة الحديثي، المدارس النحوية، دار األمل .32

  .م،2001

ان، لبن، خفاجي، مراعاة المخاطب في النّحو العربي، دار الكتب العلمية، بيروت .33

  .م2008، 1ط

حامد أحمد الطاهر، دار الفجر، جامع :عبد الرحمان، المقدمة، تح(ابن خلدون .34

 .هـ1434، 2األزهر، القاهرة، ط

 ،مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم-خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية .35

 .م2009، 1الجزائر، ط،بيت الحكمة، العلمة

، االستدالل باألحاديث النبوية الشريفة )سراج الدين(لبلقيني وا) بدر الدين(دماميني ال .36

لبنان،  -رياض بن حسن الخوام، عالم الكتب، بيروت: على إثبات القواعد النحوية، تح

 .م1998-هـ1418، 1ط

تمام حسان، عالم الكتب، القاهرة، : النص والخطاب واإلجراء، تردي بوغراند،  .37

 . م1998، 1ط

عبد الرحمان المصطاوي، دار : شرحه، ديوانه، )غيالن بن عقبة(ذو الرمة  .38

 .م2006-هـ1427، 1لبنان، ط -المعرفة، بيروت
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، منهج ابن يعيش في شرحه على كتاب المفصل في )علي شرف الدين(راجحيال .39

ندرية، االسك- ، دار المعرفة الجامعية، قناة السويس)هـ538ت (النحو للزمخشري 

 .م2003

 .ط. د.دار شريفة بداية المجتهد ونهاية المقتصد، رشد القرطبي،ابن  .40

األردن، -رياض يونس السواد، مهدي المخزومي وجهوده النحوية، دار الراية، عمان .41

2009. 

محمد أبو : ، طبقات النحويين واللغويين، تح)أبو بكر محمد بن الحسن( زبيديال .42

 .2القاهرة، طالفضل إبراهيم، دار المعارف، 

- القاهرة مكتبة الخانجي، عبد السالم محمد هارون،:تح مجالس العلماء، زجاجي،ال .43

 .م 1999-هـ 1420 ،3ط  مصر،

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه : (زمخشريال .44

مكتبة  عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض وفتحي أحمد حجازي،، تح التأويل،

 .م1998-هـ1418، 1ط السعودية،، الرياض ات،العبيك

 .م1987، 1ط عمان، سامرائي، المدارس النحوية ، أسطورة وواقع، دار الفكر،ال .45

مكتبة  سامي عياد حنا وكريم زكي حسام ونجيب جريس،معجم اللسانيات الحديثة، .46

 . م1997، 1ط لبنان،

الرسالة، بيروت،  عبد الحسين الفتلي، مؤسسة: سراج، األصول في النحو، تحابن  .47

 .م1996-هـ1417، 3: ط

 .م1963 هـ،1383سعيد األفغاني، في أصول النحو دار الفكر،دمشق،  .48

عادل أحمد : تح، ، نتائج الفكر في النحو)هـ531ت أبو القاسم عبد الرحمان(سهيليال .49

-هـ1412، 1لبنان، ط - عبد الموجود وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت

 .م1992

إميل بديع يعقوب، دار  ،، الكتاب، تع)أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر(بويهسي .50

 .م2009، 2لبنان، ط، الكتب العلمية، بيروت

  ):هـ911عبد الرحمان بن أبي بكرت  جالل الدينالحافظ ( سيوطيال .51

  .م2010 -هـ1432 ،لبنان، اإلتقان في علوم القرآن، دار الفكر، بيروت* 
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دار  محمود سليمان ياقوت، .د: ل النحو، قرأه وعلّق عليهاالقتراح في علم أصو* 

  .م2006-هـ1426ط، .د مصر، المعرفة الجامعية،

، بيروت دار الكتب العلمية، فؤاد علي منصور،: تص المزهر في علوم اللغة وأنواعها،* 

 .م1998، هـ1418، 1ط لبنان،

  .م1986، 7ضيف، المدارس النحوية، دار المعارف، القاهرة، ط شوقي  .52

، صالح بلعيد، في أصول النحو، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، بوزريعة .53

 . م2005ط، .الجزائر، د

، الدار المصرية السعودية صالح اسماعيل، نظرية المعنى في فلسفة بول غرايس .54

  .2005، )د، ط( للطباعة، القاهرة

واي، النحو العربي، نشأته، تطوره، مدارسه، رجاله، دار غريب، القاهرة، صالح ر .55

 .م2003

  :طه عبد الرحمان .56

 .م1994، 1تجديد المنهج في تقويم التراث، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط* 

، 1الدار البيضاء، ط -اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي* 

  .م1998

سورية، ، عاصم بهجة البيطار، من شواهد النحو والصرف، دار البشائر، دمشق .58

 . م2003، هـ1424، 2ط

ديوان المطبوعات  ،زمن الفعل في اللغة العربية قرائنه وجهاته عبد الجبار توامة، .59

 .م1994الجزائر،، بن عكنون الجزائرية،

رؤى تحليلية،  -التنغيم- عبد الحميد السيد، دراسات في اللسانيات العربية، المشاكلة .60

  .م2003 ،هـ1424األردن، ، دار الحامد للنشر والتوزيع ، عمان

، حامد أحمد الطاهر، دار الفجر، جامع األزهر،عبد الرحمان بن خلدون، المقدمة، تح .61

 .ه1434، 2القاهرة، ط 

عبد السالم المسدي، التفكير اللساني في الحضارة العربية، الدار العربية للكتاب،  .62

 .م1986، 2تونس، ط
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 أصول وشواهد االتجاهات النحوية، دار الكتاب الحديث، عبد المجيد عيساني، .63

 .م2012، ه1433، 1القاهرة، ط

 لمتحدة،استراتيجيات الخطاب،دار الكتاب الجديد ا عبد الهادي بن ظافر الشهري، .64

 .م2004، 1ط ليبيا،

دار  أسماء أبو بكر محمد، :شرح وتحه، ، ديوان-أمير الصعاليك- عروة بن الورد .65

 .م 1998هـ1418 لبنان،-بيروت الكتب العلمية،

مطبعة  الصناعتين، ،)هـ 395أبو هالل الحسن بن عبد اهللا بن سهل ت (  عسكريال .66

 .م1319، 1ط االستانة العليه، محمود بك،

، مسائل خالفية في )هـ616تعبد اهللا بن الحسين بن عبد اهللا بو البقاء أ( عكبريال .67

 .م2007-هـ1428، 3عبد الفتاح سليم، مكتبة اآلداب، القاهرة، ط، النحو، تح

علي أبو المكارم، أصول التفكير النحوي، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع،  .68

 .م2006، 1القاهرة، ط

- هـ1412، 1: لبنان، ط-علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت .69

الرباط، ، عياشي أدراوي، االستلزام الحواري في التداول اللساني، دار األمانال .م1992

 .م2011،هـ1432

لصاحبي في ، ا)هـ 395أبو اتلحسين أحمد بن فارس بن زكرياء ت ( ابن فارس  .70

، 1فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 .م 1997هـ  1418
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 .م1986الرباط، 

، 1عمر الفاروق الطباع، دار األرقم بن أبي األرقم، ط: الفرزدق، ديوانه، شرحه .74

  .200:م، ص1997- هـ1418
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 سسة حورس الدولية،ؤم اءات المخالفة،رالقاعدة اللغوية والق ن،مجدي محمد حسي  .80
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 ).ط.د(

محمود سليمان العتيق، أصول النحو العربي، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية،  .92
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 .م2000محمود سليمان ياقوت،  أصول النحو العربي،  دار المعرفة،  االسكندرية،   .93
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 .م1997، هـ1417

مرادي الحسن بن القاسم، الجنى الداني في حروف المعاني، تحقيق فخر الدين قباوة  .95

  .م1992، هـ1413، 1لبنان، ط -ر الكتب العلمية، بيروتومحمد نديم فاضل، دا
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 . م2005، 1لبنان، ط-دار الطليعة، بيروت ،الكالمية في التراث اللساني العربي

منال سعيد النجار، نظرية المقام عند العرب في ضوء البراغماتية، عالم الكتب  .98
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  .1ط القاهرة، المعارف،
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المجتبى، دار  ، سننه)هـ303أحمد بن علي بن شعيب أبي عبد الرحمان (نسائيال .103
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  م2000-هـ 1420، 2: لبنان، ط-بيروت
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Press, New York –Sydney ,1983 
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 :الرسائل الجامعية  )3

� �� ا����ب وا����� ��ل ا����� ا����
 وا����� بيح عمارر .114��، ��ر � ا�

�7 درج� دآ3�را2 ا�1,�م ��  - ��/ �� ا��.-,+ وا���%* وا��(�)' -ا�%$�ی�أ�9وح� �
  .م2008-2009>,�م ا�,��ن، 
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��� 

��������الموضوعاتالموضوعاتالموضوعاتالموضوعات����فهرسفهرسفهرسفهرس
íÚ‚ÏÚíÚ‚ÏÚíÚ‚ÏÚíÚ‚ÏÚ��...........................................................................ه.-أ����

¹]¹]¹]¹]Ø}‚Ø}‚Ø}‚Ø}‚<V<V<V<Voè‚£]<êÖæ]‚jÖ]<Œ…‚Ö]æ<êe†ÃÖ]<çvßÖ]<»<Å^ÛŠÖ]oè‚£]<êÖæ]‚jÖ]<Œ…‚Ö]æ<êe†ÃÖ]<çvßÖ]<»<Å^ÛŠÖ]oè‚£]<êÖæ]‚jÖ]<Œ…‚Ö]æ<êe†ÃÖ]<çvßÖ]<»<Å^ÛŠÖ]oè‚£]<êÖæ]‚jÖ]<Œ…‚Ö]æ<êe†ÃÖ]<çvßÖ]<»<Å^ÛŠÖ]��.....................��7-21��

��12-��7....................................................................��السماع:�أوال

��21-��12...................................................................��التداولية:�ثانيا

Ùæù]<Ø’ËÖ]Ùæù]<Ø’ËÖ]Ùæù]<Ø’ËÖ]Ùæù]<Ø’ËÖ]<V<V<V<Vêe†ÃÖ]<ëçvflßÖ]<Íø¤]<»<Å^ÛflŠÖ]<fi†m_êe†ÃÖ]<ëçvflßÖ]<Íø¤]<»<Å^ÛflŠÖ]<fi†m_êe†ÃÖ]<ëçvflßÖ]<Íø¤]<»<Å^ÛflŠÖ]<fi†m_êe†ÃÖ]<ëçvflßÖ]<Íø¤]<»<Å^ÛflŠÖ]<fi†m_��............................��23-97< << << << <
��32-��24...............................................��السماع�في�البصرة:�المبحث�األول

�41-��33................................................��الكوفة�فيالسماع�:�المبحث�الثاني

��97-��41..................��أولوية�السماع�وأثره�في�التفكير�النّحوي�العربي:�المبحث�الثالث

�72-��42............................��فكرة�السياق�وأثرها�في�التفكير�النحوي�العربي:�أوال

��49-��42......................................................��)القرائن�المقالية(التسييق�-أ

��43-��42..................................��حروف�المعاني؛تناوب�الحروف�في�الداللة�-1

��47-��44.............................................��زمن�الفعل�بين�الصيغة�والسياق�-2

�49-��47................................................��التركيب�رافد�المعنى�المقامي�-3

�72-��49..................................................��)القرائن�الحالية(نقل�الحال�-ب

��53-��51........................................................��المتكلّم�وما�يتّصل�به�-1

��58-��54.........................................................��مقاصد�كالم�العرب�-2

�70-��58...............................................��المتلقّي�واعتباره�في�التواصل�-3

��72-��70....................................................��حصول�الفائدة�للمخاطب�-4

��97-��72.......................��وحيثيات�االستعمال�في�نظرية�النحو�العربي��السياق:�ثانيا

��79-��72...........................................................��اإلعراب�التداولي�-1

��87-��79.....................��)االستلزام�الحواري(توقف�الداللة�على�السياق�التواصلي�-2

��91-��87.............................��)حركية�الخطاب(:�بين�مقام�اإلسناد�ومقام�التلفظ�-3

��97-��91............................��)�الحقيقة�الكونية�الخارجية(�ات�التواصلية�اإلشار�-4

êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]<V<V<V<VíéÖæ‚ÃÖ]<géÖ^‰ù]íéÖæ‚ÃÖ]<géÖ^‰ù]íéÖæ‚ÃÖ]<géÖ^‰ù]íéÖæ‚ÃÖ]<géÖ^‰ù]<<<<<<<<JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ<<<<<<<<99-100< << << << <
��123-��100....................................��تغيير�البناء�النّحوي�بضرورة:�المبحث�األول



 
��� 

��117-��100......................................................................��الحذف�-1

��103-��101..................................................��أسباب�الحذف�ودواعيه�-1-1

��104-��103............................................................��موانع�الحذف�-1-2

��106-��104............................................................��دوافع�الحذف�-1-3

�110-��106.....................................��والقرائن�على�المحذوفأنواع�األدلة��-1-4

��107-��106........................................................................��مقالية�-أ

��110-��107.......................................................................��حالية�-ب

��117-��110........................................................��أنواع�المحذوفات�-1-5

��123-��117......................................................................��الزيادة�-2

��133-��123....................................��تغيير�البناء�النحوي�بضرورة:�المبحث�الثاني

��129-��123.............................................................��التقديم�والتأخير�-1

��133-��129......................................................................��اإلبدال�-2

��165-��133...........................................��ظواهر�سياقية�صوتية:�الثالثالمبحث�

��145-��133.....................................................................��الوقف��-1

��135-��134........................................��الوقف�في�اصطالح�علماء�العربية -1-1

�137-��135.............................................................��وجوه�الوقف -1-2

��141-��137.......................................................��ثراء�موقعية�الوقف -1-3

�145-��141.....................................................��في�القرآن�قيم�الوقف -1-4

�147-��146.....................................................................��المناسبة�-2

��151-��148.......................................................................��الجوار�-أ

��153-��151.....................................................................��اإلمالة��-ب

��155-��153......................................................................��اإلتباع�-ج

��157-��156............................................................��القرآنية�الفواصل�-د

��161-��157.......................................................................��التنغيم�-3

4-�162-��161........................................................................��النّبر�

��165-��162.............................................................��حركة�اإلعراب�-5

í³^}í³^}í³^}í³^}��...........................................................................��166-169��



 
��� 

Äq]†¹]<íÛñ^ÎÄq]†¹]<íÛñ^ÎÄq]†¹]<íÛñ^ÎÄq]†¹]<íÛñ^Î<<<<…�^’¹]æ…�^’¹]æ…�^’¹]æ…�^’¹]æ��..........................................................��170<I179< << << << <
l^Âç•ç¹]<Œ†ãÊl^Âç•ç¹]<Œ†ãÊl^Âç•ç¹]<Œ†ãÊl^Âç•ç¹]<Œ†ãÊ��..............................................................��180<I182�


	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6.pdf
	7.pdf

