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 "تقعيد قاعدة نحوية"
 تعليق على تعليق

 األستاذ صبحي البصام

 شفيلد

قرأت تعليقات األستاذين العالمة الشيخ حمد الجاسر والدكتور إبراهيم السامرائي 
يق وأنا معّلق على تعلعلى مقالتي )تقعيد قاعدة نحوية(.  والدكتور جعفر عبابنة

 :الدكتور جعفر عبابنة بما هو آت  

اذ الفاضتتتن أن ي تتدم قاعتتتدتي النحويتتتة بقولتتو )إن تتتا قتتد تكتتتون   تتت (  أراد األستتت -1
وهكتتذا باستتتعمالو )قتتد(. وهتتذا منتتو تنتتنل  وقتتد بنتتى علتتى تننيتتو هتتذا  ال تتة أمتتور وك ن تتا 

 حقائق:

ب ن تتتا قتتتد ت تلتتته فتتتي معناهتتتا عنتتتد  :( فتتتي )شتتترقي( ونحوهتتتا5س 932قتتتان )  -أ
الجتء  الشتمالي متن  )إن شتمالّي العتراق هتو :اإلضافة عن )شرق( ونحوهتا. وقتان

وهتتتتذا  يتتتتر لتتتتحيا بدنلتتتتة قتتتتون ال رمتتتتا    (هكتتتتذا  أي ن يعنتتتتي  يتتتتر  العتتتتراق(
 (.9/565)الشعر والشعرا  

 وقد جبنت فيو تميم وفّرت   ف رت بيوم العقر شرقّي بابن

 -وبدنلتة قتون الفيروءآبتادي )القتاموسوالعقر ليس جء ًا من بابن  وهو بعيتد من تا  
جتتء ًا متتن المولتتن  والعماديتتة ليستتتلعتتة شتتمالّي المولتتن(  ة قالعمتتود(: )والعماديتت
.  وهتتذان الشتتاهدان تستتعت بعتتدا ولتتارت مدينتتة ل تتا شتت ن اوقتتد اوهتتي بعيتتدة من تتا  

 مذكوران في مقالتي )تقعيد قاعدة نحوية( فكيه  فن عن ا األستاذ الناقد؟
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)إن معنتتتتى شتتتمان العتتتتراق هتتتو الج تتتتة التتتتي تقتتتت   (:6و 5س 932وقتتتان )  -ب
وهتتتذا  يتتتر لتتتحيا بدنلتتتة قتتتون اق( أي ن تعنتتتي إن هتتتذ  الج تتتة  لعتتتر  تتتار  ا

 (:103المتنبي )سرقات المتنبي ومشكن معانيو   

 الركابا والسابانا  حتى اشتكت  ت  من شرق ا ومغرب اد  قال  

وبدنلتتتة قتتتون لستتتان  .وكالهمتتتا جتتتء  متتتن األرب  أراد متتتن شتتترق األرب ومغرب تتتا
 الدين بن ال  يب:

 من  رب ون يبالي شرقو   رحب الفضاضاق عن وجدي بكم 

ن متتتتن الفضتتتتا . وبدنلتتتتة قتتتتون ابتتتتن البي تتتتار )الجتتتتام  آوشتتتترق الفضتتتتا  و ربتتتتو جتتتتء 
ربتتتتة العستتتتن عنتتتتد أهتتتتن شتتتترق وهتتتتي ت(: )… 1/175لمفتتتتردات األدويتتتتة واأل ذيتتتتة 

وبّين أن شرق األندلس جء  من األندلس. وهذ  الشواهد أيضًا م بتة في األندلس(. 
 فكيه  فيت عن ننر األستاذ الناقد؟  (عيد قاعدة نحويةق)ت

ب ن إضافة الج ات المنسوبة قد تكون للماللقة  :(7و 6س  932وقان )  - 
إن الج ات إذا نسبت أو لم تنستب قتد تكتون بتدا ن موضت  أو  :أو المقاربة  ف قون

وقتد   قريبًا منو أو بعيدًا منو. وفي الشواهد التي جئت ب ا في )تقعيد قاعدة نحوية(
 ت على  مسين شاهدًا ما ينفي قون األستاذ الناقد.ءاد

وذلتتت    (: )ف لتتتلو جلستتتت مكانتتتًا شتتترقّيًا متتتن التتتدار(6و5س  935وقتتتان )  -9
)جلست في مكان( أو )بمكتان(  :قانبن يا   )جلست مكانًا( :قانألنو ن يا  ؛س و منو

 ألّن جلس فعن نءم.



 502 

م متن  أن القاعتدة التتي يت تي وقان: )ون ي لو هتذا البحتم متن فائتدة علتى التر  -3
 ب ا قد تكون    (.

)القاعتتدة التتتي أتتتى ب تتا( باستتتعمان )أتتتى( ن)يتت تي( ولتتيس هتتذا  :والتوجتتو أن يقتتون
 موض  دنلة المضارع على الماضي.

الوجتتو فيتتو )علتتى أن القاعتتدة( أو   وقتتون )علتتى التتر م( فتتي نلتتو المتتذكور آنفتتاً  -4
عم األ لتب في تا أن تستتعمن للعاقتن  كقتون )م  أن القاعدة(  ألن )على الر م( األ

 األعشى:

 تاً تًا علي م عويلتتحّن مكان        يرا  األعادي على ر م م      

 عذق(: -وكقون ابن مقبن )أساس البال ة

 على ر م أقوام من الناس يان ا   وفي   فان عذقا عّء ممّن   

ن ربت  "(: 37لرعتد/قان تعالى )ا لعاقن فيستعمن لو )على( أو )م (.أما  ير ا وا 
ولتتم يقتتن علتتى التتر م متتن نلم تتم. واستتتعمن أبتتو حيتتان  " لتتذو مغفتترة للنتتاس علتتى نلم تتم

( وجعل ما في عبتارة واحتدة قتان: 9/69التوحيدي )على( و)م ( في اإلمتاع والمؤانسة )
ولتم يقتن علتى التر م متن لتغرها  " فإن الدارة م  لغرها أنفت  متن اللت رة علتى كبرهتا"

 م بن نويرة:م من كبرها. وفي جم رة اللغة لمتمّ ون على الر 

 ل ون اجتماع لم نبت ليلة معا  فلما تفّرقنا ك ني ومالكاً 

: عندي"أي م   ون اجتماع"وقان ابن دريد في )ال ون(:  ن الالم إ  . قلتا
م تلرة من )علي(. على أّن )على الر م( وما هو من لفن ا نحو )بر م( استعمل ا 

القدما  لغير العاقن ضرورة أو لفّن شعري  أما الكتاب الفلحا   جماعة من الشعرا 
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و يرهم فلم أر أحدًا من م استعمل ا. ونحن في العلور الحدي ة أ ذناها بالترجمة من 
( وهي عندهم  الة بغير العاقن كالعقبات In Spit Ofعبارة إنجليءية هي )

 والمشكالت.

الوجو أن يقون )ب ار  العراق(. قان   و "الج ة التي تق   ار  العراق: "وقان -5
( في بعب 44الشريه اإلدريسي في كتاب )وله ال ند وما يجاورها من البالد  

  وقان ابن ب و ة في كتاب )رحلة ابن ب و ة "وب ارج ا  ندق محفور"المدن: 
. وس و األستاذ الناقد كس و "وللنا مدينة الجءائر وأقمنا ب ارج ا أياماً "(: 15 

( وهو قولو: )حّن في الجامعة.. 653 و حسين في حديم األربعا  ) الدكتور 
 وحّن  ار  الجامعة( والوجو )ب ار  الجامعة(.

ن كنتا  وفي ال تام أشكر األستاذ الناقد اهتمامو بقاعدتي النحوية ونقدها. وا 
ذكرتا فوائتو في األمور ال مسة المذكورة في كلمتي هذ  فكّلنا ذو فوائت  والحساما قد 
ينبو  والجواد قد يكبو. إن قاعدتي النحوية ما تءان راس ة والحمد للو. أس ن اللو أن 

 ياللا علمي  وأن يسّد  للي  وأن ي  ذ بيدي أل دم لغة قرآنو.
 


