الوظائف النحوّية بين المركزي والهامشي
"مثل من وظيفة الحال"
النجار
د .لطيفة إبراهيم ّ

جامعة اإلمارات العر ّبية المتحدة

النحوية ،والى اشتتراهاا
الداللية
يعرض هذا البحث إلى جانب من التداخالت
ّ
ّ
النح تتاة الع تترب ،وانم تتا ش تتاروا إليا تتا
ف تتع بع تتض اابع تتاد
المعنوي تتة الت تتع ل تتم يعت ت ّتد با تتا ّ
ّ
إشارات عابرة فوضعت فع نظرّيتام موضع الاامشع.
ويتخ تتذ البح تتث م تتن وظيف تتة الح تتا مث تتاالا داالّ؛ إذ يب ت ّتين ،م تتن خ تتال شت تواهد
االستتعما فتع العر ّبيتتةّ ،ن هتذو الوظيفتتة ،فتع رتور هثيترة مناتا ،تتتتداخ دالليت ا متتع
نحوية خرى :هالمفعو اجله ،والمفعو فيه ،والمفعو معه ،والرفة.
وظائف ّ

النح تتاة ب ش تتها ه تتذا
ويح تتاو البح تتث ،ف تتع خاتمت تته ،ن يفس ت ّتر ع تتدم احتف تتا ّ
ععتدوا عواعتدهم
التداخ بين الحا والوظائف
ّ
النحويتة المتذهورة ،فيب ّتين ّن النحتاة عتد ّ
جدا فع جوانتب
مام ّ
معتمدين ضوابط مختلفةّ ،
يعد المعنى واحدا مناا ،وهو ضابط ّ
فية والموع تتع
هثيت ترة م تتن نظرّي تتة النح تتو العرب تتع ،إال ّن ضت توابط خ تترى هالبني تتة الرت تر ّ
النحتو تتدتدم عليتته حيانتا ،وعتد يهتتون ذلتا لمتتا تحددته هتذو الضتوابط لنظترّيتام متتن
تماسا وثبات.
وعتتد هتتان إلشتتارة متتوجية فتتع بحتتث بعن توان الجملتتة فتتع نظتتر النحتتاة العتترب
للتتدهتور عبتتد الدتتادر المايتتر دور ماتتم فتتع توجيتته اهتمتتامع إلعتتادة النظتتر فتتع بتتاب
النحويتة
الحا ليهتون منطلدت ا ،فيمتا بعتد ،للبحتث فتع التتداخ التداللع بتين الوظتائف
ّ
فع العر ّبية :فدد ذهر د .الماير فتع ختتام بحثته ّن جملتة الحتا تخترب ،فتع بعتض
النحتاة لاتذو الوظيفتة ،فتعبتتر
استتعماالت العر ّبيتة ،عتن الملحتظ التداللع التذ وضتعه ّ
نحوية خرى( .)1ف ضافت هذو اإلشارة المرّهتية شتيئ ا
داللية خرى لوظائف ّ
عن بعاد ّ
جديدا لما يستشعرو المرء إياء وظيفة الحا .
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منهج الدراسة:
عامت هذو الدراسة على استدراء رورة المس لة فتع هتتب النحتو العربتع ،ثتم
علتتى امتحاناتتا فتتع بعتتض النرتتوا العر ّبيتتة ،وتجتتدر اإلشتتارة ،هنتتا ،إلتتى ّن اختيتتار
ااو ه تتان يترّه تتي عل تتى التحدت ت م تتن وج تتود
النر تتوا ه تتان
ّ
انتدائيت ت ا؛ ّ
ان الا تتدف ّ
دالالت خرى لوظيفة الحا  ،وهتذا مطلتب عتد يلبيته ّ نتا متن نرتوا العر ّبيتة،
فاستتتوعبت النرتتوا مجموعتتة متتن الستتور ،وهتتتاب ريتتاض الرتتالحين ،ومجموعتتة
من الشعر الجاهلع ،واإلسالمع واامو  ،والعباسع متن ختال هتتاب :المفضتليات،
وبعتتض دواويتتن الشتتعر ،ثت ّتم نرت ا نثريت ا حتتديث ا هتتو اايتتام لطتته حستتين ،واهتفيتتت باتتذو
النرتتوا اننتتع وجتتدت فياتتا متتن اامثلتتة متتا ي نتتع ،والمس ت لة ،بعتتد ذلتتا ،مفتوحتتة
لمييد من البحث واالستدراء.
النحوية بين المركزي والهامشي :مثل من وظيفة الحال
الوظائف
ّ
يدتتوم النحتتو العربتتع علتتى ع توانين و حهتتام عامتتة مستتتنبطة متتن هتتالم العتترب،
النح تتاة ف تتع ور تتفام العر ّبي تتة وتدعي تتد عواع تتدها.
هلي تتة اعتم تتدها ّ
ومض تتبوطة بضت توابط ّ
المناجية التع اتّبعاا النحاة فع عملاتم ،عنارتر
وتش ّه هذو الضوابط ،مع ااسس
ّ
نحوية متماسهة تتناس معطياتاا وتتواف عناررها.
نظرّية ّ

واذا جاي لنا ْن نع ّترف النظرّيتة ب ّناتا بنتاء عدلتع يتتو إلتى ربتط هبتر عتدد
تهون مجموعة متّسدة يحهماتا مبتد عتام هتو
من الظواهر المالحظة بدوانين
ّ
خارة ّ
مبتتد التفستتير ( )2ف ت ّن هتتذا البنتتاء ستتيحتاب ،بتتال ريتتب ،إلتتى نتتول متتن التتتح ّهم النظتتر
الخار تتة ،ويح تتافظ عل تتى اتّس تتاعاا
يمن تتع ش تتتات العنار تتر م تتن التفلّ تتت م تتن عوانين تته
ّ
وتناغماتتا فتتع إطتتار تفستتير ّ مخرتتوا ،ول ّهنتته ،فتتع الوعتتت نفستته ،ال يستتعى إلتتى
المناجيتة التتع
تحدي هذا االتّسا خارب اإلطار التفسير الذ ارتضاو ،و الرؤيتة
ّ
ت ّبناها.
وعتتد ستتار النحتتاة علتتى هتتذا التتناه فتتع وضتتعام عواعتتد العر ّبيتتة وفتتع رتتوغام
عنارتتر نظرّيتتة النحتتو العربتتع ،فحتتاولوا ن يبن توا هتتذو النظرّيتتة علتتى ستتس تفستتيرّية
تتدبلّاا المعطيات المدروسة وتندغم معاا فع تواف يحد لنظرّيتام متا ينشتدونه لاتا
متتن هفايتتة وتماستتا ،همتتا ّناتتم حتتاولوا ،هتتذلاْ ،ن يعتمتتدوا معتتايير ثابتتتة فتتع ورتتف
النحوية المختلفة.
تراهيب العر ّبية وفع تجريد عواعد اابواب
ّ
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نحوية بابت ا يتض ّتمن
والمت م فع
ّ
مرنفاتام سيلحظ ّنام يفردون له وظيفة ّ
الدالليتة،
ويعين بعادها
ابية و
ّ
الموععية ّ
ّ
فية واإلعر ّ
تعريف ا يحدد للوظيفة شروطاا الرر ّ
ثت ّتم يمتّتتد الورتتف ليشتتم متتا يطتتر علتتى الوظيفتتة متتن تدتتديم وت ت خير وحتتذف ضتتمن
النحويتة والتتع تنتتظم
العالعات الترهيبية المختلفة التع تربطاتا ب يرهتا متن الوظتائف
ّ
جميعاا فع إطار نظرّية العام النحو .

تلية لتل تتا
وتمثّت ت ش تتروط الوظيف تتة
النحوي تتة الم تتذهورة ف تتع الح ت ّتد الر تتورة اار ت ّ
ّ
الوظيفتتة التتتع عتتد تت ّيتتر وتبتعتتد عتتن اارت بمتتا يطتتر علياتتا متتن استتتثناءات متعت ّتددة
النحاة مستضيئين بااسس التفسيرية التع اعتمتدوها
يسمح باا االستعما ،
ويجويها ّ
ّ
فع ورفام(.)3
النحويتتة مفتتاتيح
وتشتته اارتتو واالستتتثناءات علتتى اارتتو فتتع الوظتتائف
ّ
توج تته ال تتدارس و المع تترب إل تتى تحدي تتد اإلعت تراب الر تتحيح للمف تتردات المختلف تتة
دالّتتة ّ
مرجحتات يؤختذ باتا عنتد تعتدد
داخ التراهيب المتن ّوعة ،هما ّناا تربح ،بعتد ذلتاّ ،
االحتماالت اإلعرابية للهلمة الواحدة(.)4
مبين تتين
وعتتد ّنبتته النح تتاة إلتتى الت تتداخ التتداللع ب تتين الوظتتائف
النحوي تتة المختلفتتة ّ
ّ
دالليتتة
المستتاحة
الدالليتتة التتتع تشتتترا فياتتا ثتتم متتا تنفتترد بتته هت ّ وظيفتتة متتن خرورت ّتية ّ
ّ
ممي ت اي علتتى تلتتا المستتاحة المشتتترهة؛ فالحتتا تشتتبه الخبتتر فتتع هوناتتا
تعطياتتا موعع تا ّ
محهوما باا فع المعنى على رتاحباا ،وان هتان الحهتم فتع الخبتر عرتديا وفتع الحتا
تبعيا .وتشبه النعت فع إفاام االتراف برفة ،وان هان عرديا فع النعتت وتبعيتا فتع
الحتتا ( .)5وتشتتبه التمييتتي فتتع ّن هت واحتتد منامتتا يتتذهر للبيتتان ورفتتع االشتتتراا ( )6إال
()7
انه يؤتى به
مبين للذوات  .وعطف البيان يشبه النعت؛ ّ
مبينة للايئات والتمييي ّ
ناا ّ
تمامته همتا
إليضاح ما يجر عليه وايالة االشتراا الهائن فيه ،فاتو متن
()9
يتميتي
ن النعت من تمام المنعوت إال ّن النعت يتض ّمن حاالا من حتوا المنعتوت ّ
ااو باسم آخر مرادف له.
باا ّما عطف البيان فاو تفسير ّ

النحويتتة فتتع البعتتد التتداللع يتتتيح اشتتتراها آختتر
والمالحتتظ ّن اشتتتراا الوظتتائف
ّ
النحويتة ،و ّن التمتايي التداللع متن
فع الشرط الررفع و فع التنول البنيو للوظيفة
ّ
جاتتة ختترى يتتؤد إلتتى تمتتايي فتتع الشتترط الرترفع والتنتتول البنيتتو  ،وعتتد يبتتدو اامتتر
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بتنوعاتا ت تتا المختلف ت تتة
ف ت تتع ظ ت تتاهرو متناعضت ت تا له ت ت ّتن ش ت تتبهة العالع ت تتات ب ت تتين الوظ ت تتائف ّ
ااولويتتة والتتتدرب تخلت نوعت ا متتن االنستتجام داخت
وبمستتتوياتاا المر ّتبتتة ترتيبت ا ي ارعتتع
ّ
بنيتتة الل تتة ،بحيتتث يفتتري التتتداخ والتمتتايي نتتتائه متوافدتتة نوع ت ا متتا؛ فالحتتا  ،متتثالا،
تتعتدد ،و ن تت تع جملتة ،إال ّن جملتة الحتا ال
لشبااا بالخبر والنعت جاي فياتا ْن ّ
تهون إال خبرّية ،خالفا للخبر ،وذلا ت ليبا لشباه بالنعت فتع هونته عيتدا مخررتا
ان ال تترض م تتن اإلتي تتان با تتا تديي تتد
عل تتى ش تتباه ب تتالخبر ف تتع هون تته محهومت تا ب تته؛ ّ
()8
عاملاا وهذلا التمييي فاو نهرة ّ
يبين ما عبله ،ولهنهّ
انه يشابه الحا فع هونه ّ
مبين للتذوات والحتا
ان التمييي ّ
جامد بخالف الحا التع ت تع مشتدّة فع ال الب؛ ّ
مبينة للايئات.
ّ
فاالشتراا ي ْد ِخ الوظيفة فع ندطة تماس متع وظتائف خترى ،والتمتايي يحفتظ
النحوي تتة ف تتع فض تتاء الترهي تتب ب تتين
ار تتة با تتا ،وهه تتذا ت تتدور الوظ تتائف
ّ
لا تتا منطد تتة خ ّ
مع تتايير تدرّبات تتا مت تتن ندطّت تتة مت تتا ،و خ تترى تبعتتتدها عنات تتا ،وتنضت تتبط المس ت ت لة ،بعدئ تتذ،
بالمواين تتة ب تتين المع تتايير المختلف تتة وت تترجيح بعض تتاا عل تتى بع تتض ،و ت تترا المست ت لة
لعدة احتماالت يدبلاا الترهيب.
مفتوحة ّ
النحويتتة يفتتتح بتتاب
فية بتتين الوظتتائف
ّ
وهمتتا ّن االشتتتراا فتتع الشتتروط الر تر ّ
االحتما والتعدد ف ّن عدم االشتراا فع ذلا ي لت هتذا البتاب تمامت ا وا ْن هتان هنتاا
تتتداخ داللتتع واضتتح بتتين وظيفتتة و ختترى؛ فاالشتتتراا التتداللع وحتتدو ال يست ّتوق الدتتو
تهلية هتتاإلعراب
يعضتتدو متتن معتتايير شت ّ
بالتعتتدد واالحتمتتا  ،ب ت هتتو محتتتاب إلتتى متتا ّ
الشهلية ااخرى(.)19
فية وبعض الشروط
الموععية و ّ
ّ
والبنية الرر ّ

دالليت ا متتع وظتتائف
ويبتتدو هتتذا اامتتر واضتتح ا فتتع وظيفتتة الحتتا التتتع تتتتداخ
ّ
يدويتته متتن ض توابط
شتتتى ،ولهت ّتن هتتذا التتتداخ يتفتتاوت ويختلتتف؛ ف ت ذا هتتان هنتتاا متتا ّ
بتعدد اإلعراب وتداخ
النحاة فع تحليلام انفتح الباب للدو
نحوية
ّ
وشهلية اعتمدها ّ
ّ
ّ
الوظائف ،والت ِفت ،حينئتذ ،إلتى الستيا لتترجيح وجته علتى آختر ،وهتذا ناته معتروف
جدا فع هتب إعراب الدترآن وتفستيروّ ،متا إذا هتان التتداخ بتين
النحاة ،ويتّضح ّ
عند ّ
يعضدو اشتراا نحتو ّ و رترفع
الحا والوظائف
داللي ا خالر ا ال ّ
النحوية ااخرى ّ
ّ
الدالليتتة المشتتترهة ال يلتفتتت إلياتتا فتتع ال التتب ،ويبدتتى
توععع ف ت ّن هتتذو اابعتتاد
ّ
و مت ّ
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الدتتو فتتع إع تراب الهلمتتة محرتتو ار فتتع الحتتا ال يختترب عناتتا إلتتى غيرهتتا ،وهتتذا متتا
سنحاو توضيحه فع هذا البحث.
الداللية للحال في حدود النحاة وتعريفاتهم:
األبعاد
ّ
تهتتاد حتتدود النحتتاة ،علتتى اختتتالف يمنتتتام ،تتّفت فتتع تحديتتد الملحتتظ التتداللع
للحا فع هونه هيئة الفاع و المفعو وعت وعول الفعت  ،وواضتح ّن هتذا الملحتظ
يشترا فع تهوينه ثالثة عنارر:
 الفع (وهو العام فع الحا ). -الفاع

و المفعو (وهو ما ارطلح على تسميته براحب الحا ).

 الحا .وعل تتى ال تترغم م تتن ّن س تتيبويه ،وه تتو يع تترض لوظيف تتة الح تتا  ،اتّج تته إل تتى ربطا تتا
مباش ترة بالفع ت فتتع عوله :هتتذا بتتاب متتا يعم ت فيتته الفع ت فينترتتب وهتتو حتتا وعتتع فيتته
الفع ت ولتتيس بمفعتتو هتتالثوب فتتع عولتتا :هستتوت الثتتوب ،وفتتع عولتتا :هستتوت ييتتدا
الثوب ،ان الثوب ليس بحا وعع فياا الفع ولهنته مفعتو هتااو ( )11فت ّن غلتب
توضح الملحظ الداللع لاذو الوظيفة تتّجه إلى الترهيي
حدود النحاةّ وشروحام التع ّ
على العالعة بين الحا وراحباا؛ هدو ابن الس اّرب مثالا :والحتا إنمتا هتع هيئتة
الفاع و المفعتو و رتفته فتع وعتت ذلتا الفعت المخبتر بته عنته ( )12وهدتو ابتن
يع تتي" :اعل تتم ن الح تتا ور تتف هيئ تتة الفاعت ت و المفع تتو وذل تتا نح تتو ج تتاء يي تتد
ضاحها ،و عب محمد مسرعا ،وضربت عبدالله باهيا ،ولديت اامير عادالا (ّ .)13ما
ربطام الحا بالفع (العام ) في تع فع سياعات خرى؛ هبيان متا يرتلح ن يعمت
فع الحا متن العوامت اللفظيتة و
توضتح بعتادا
المعنويتة ،و بعتض التفستيرات التتع ّ
ّ
معينتة تت تع عليته؛ هتعلتيلام التذ م ّتر عبت
بنيويتة ّ
خارة فع هتذو الوظيفتة و شتهاالا ّ
ّ
إن ال ت تترض مت تتن الحت تتا تدييت تتد
تولام
ت
ت
د
ب
تائية
ت
ت
ش
إن
تا
ت
ت
ح
ال
تة
ت
ت
ل
جم
تعء
ت
ت
ج
م
تع
ت
ت
ن
لم
علي ت ت
ّ
عاملاا(.)14

التوجه فع ربط الحا براحباا فع بيان الملحظ التداللع التذ
وعد هان لاذا
ّ
تؤديه هذو الوظيفة ْن ربح هذا الملحظ هو ااهثر وضوح ا وبرو اي ،وهو الضابط
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الدالليتتة التتتع تتشت ّتعب عناتتا
النحتتاة وتفستتيرهم لهثيتتر متتن اابعتتاد
التتذ
يوجتته تحليت ّ
ّ
ّ
هذو الوظيفة.
للتنوعتتات الدالليتتة التتتع ت ت تع علياتتا هتتذو الوظيفتتة دور فتتع تفطّتتن
ورّبمتتا هتتان ّ
النحت تتاة إلت تتى ّن وظيفت تتة الحت تتا تتعت ت ّتدد رت تتورها وتتنت ت ّتول دالالتات تتا بحيت تتث ال
بعت تتض ّ
يستتتوعب الح ت ّتد الموض تتول لا تتا هت ت ّ ه تتذو الر تتور وال تتدالالت ،ول تتذلا ،م تتثالا ،خ تتالف
النحتاة؛ فلتم يترتض الح ّتد التذ وضتعوو للحتا  ،ووجتد ّن هثيت ار
الرضع سابديهم متن ّ
ّ
النحتتاة ،وعلتتى هتتذا نجتتدو يدتتو :
تد
ت
ح
تا
ت
ا
علي
تد
ت
ر
ي
ال
تا
ت
ح
لل
تة
ت
الترهيبي
تها
ت
ش
متتن اا
ّ ّ
ّ
فااولى ن ندو  :الحا على ضربين :منتدلة ومؤهدة ،وله ّ منامتا ح ّتد الختتالف
ْ
يتديتتد بوعتتت حرتتو مضتتمونة تعلّ ت الحتتدث
تالم
ت
ه
ء
تي
ت
ج
تة:
ت
ل
المنتد
تد
ت
ح
ف
تا،
ت
م
ماهيتا
ّ
ّ
وحد المؤهدة :استم
الذ فع الهالم بالفاع و بالمفعو و بما يجر مجراهماّ ...
غير حدث يجعء مدر ار لمضمون جملة (. )15
النحتتاة وحتتديثام فتتع بيتتان الملحتتظ التتداللع العتتام لوظيفتتة ّن
ويبتتدو متتن حتتدود ّ
ااو يتربط الحتا برتاحباا ،والثتانع يتربط
هذا الملحظ يتراوح عندهم بتين بعتدينّ :
الحا بعاملاا؛ فاع بيان لايئة الراحب وتدييد ليمن العام  ،هما يتّضح ذلا من
خال الرسم التوضيحع التالع:
تدييد يمن العام
الفعل (العامل)

الفاعل /المفعول (الصاحب)

الحال

بيان هيئة الراحب
الداللية للحال في صور االستعمال العربي:
األبعاد
ّ
النحاة من حدود
ت تع الحا فع هثر رور استعمالاا متوافدة مع ما وضعه ّ
تبين هيئة راحباا وعت وعول عاملاا،
وتدسيمات :فاع فع غلب استعماالتاا ّ
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النحاة وتيخر باا نروا
واامثلة على ذلا هثيرة مستفيضة تمتلئ باا
مرنفات ّ
ّ
االستعما العربع على اختالف يمناا.
النحتتاة وعواعتتدهم يمثّ ت الهث ترة الهتتاثرة متتن
واذا هتتان هتتذا التواف ت متتع ورتتف ّ
رور استعما هذو الوظيفة ف ّنه يدع على هام" هذو الهثرة مثلة خرى ت تاير متا
نحويتتة ختترى فتتتتداخ معاتتا
رتتله ّ
النحتتاة ،وتتّجتته فتتع دالالتاتتا إلتتى حتتدود وظتتائف ّ
ّ
الداللية لوظيفة الحا .
داللية ال تدع ضمن الدائرة
ّ
وتعبر عن بعاد ّ
ّ

النحاة إلى بعتض رتور هتذا التتداخ  ،و شتاروا إلياتا إشتارات عتابرة،
تنبه ّ
وعد ّ
االستعمالية المخرورة إلى باب الحا ،
بضم هذو الرور
ّ
ّ
ولهنام ظلّوا متمسهين ّ
تعبتر عنته هتذو الوظيفتة عتادة ،وستنحاو  ،متن ختال هتذو
تا
م
ع
ا
ت
داللي
ابتعادها
رغم
ّ
ّ
تتلمس ااستتباب التتتع منعتتت
الد ارستتة ،ن نعتترض لجوانتتب متتن هتتذا التتتداخ و ن نت ّ
النحاة من الدو به.
ّ
ّأوالا -التداخل بين الحال والمفعول ألجله:

النحاة فع بتاب المفعتو اجلته ْن ي ْعترب المرتدر الواعتع فتع
يجيي هثير من ّ
ان المرتتدر ،عنتتدهم ،يجتتوي ن يدتتع
هتتذو الوظيفتتة ،فتتع هثيتتر متن المواعتتع ،حتتاالا؛ ّ
حاالا ،وان هان هذا خالف اار ( ،)16هما عا فع ذلا ابن مالا(:)17
بهثرة هب تة ييد طلع

ومردر من ّهر حاالا يدع

()19

ال ،وجاين فع إعراب عبثا من عوله تعالى
النحاة ،مث ا
جوي ّ
وعليه ،فدد ّ
 ف ِ
حسبتم ّنما خلدناهم عبث ا وّنهم ال ت ْرجعون

:

فد تتالوا فيا تتا :يحتمت ت ن ته تتون مفعت توالا اجل تته ويحتمت ت ن ته تتون ح تتاالا ،فا تتذا
يبررو؛ فالمفعو اجله ال
ان فع الشروط الرر ّ
االحتما مدبو ؛ ّ
فية للوظيفتين ما ّ
يهتتون إال مرتتد ار ،والحتتا يجتتوي فياتتا ذلتتا يض تا ،فاتتذا التجتتويي فتتتح عنتتاة توار ت
بت تتين الحت تتا ووظت تتائف نحويت تتة خت تترى ،منات تتا المفعت تتو اجلت تته ،ممت تتا ست تتمح بتعت تتدد
االحتماالت اإلعرابية فع الترهيب الواحد(.)18
فالنحاة عالوا عن المفعو اجله الذ يلتدتع متع الحتا فتع البعتد التداللع فتع
ّ
ان الشرط الررفع للحا يسمح بذلا.
سيا ما :حاالا؛ ّ
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ولهتتن هت عتتالوا عتتن الحتتا التتتع تلتدتتع متتع المفعتتو اجلتته فتتع البعتتد التتداللع
ان
فع سيا ما :مفعوالا اجله؟ هتذا االحتمتا غيتر وارد عنتدهم فتع الحديدتة؛
ّ
الشرط الررفع لوظيفتة المفعتو اجلته ال يستمح باتذا االحتمتا ؛ فتنحن عنتدما ندتو :
جئتا رغبة فع االستفادة من علما.
نسمح ب عراب رغبتة مفعتوالا اجلته ،و حتاالا .ولهتن إذا علنتا:
راغبا فع االستفادة من علما.

جئتتا

لم يبت فتع إعتراب راغبت ا إال وجته واحتد؛ فاتع حتا  ،وال احتمتا آختر فياتا،
علتتى التترغم متتن ّن الهلمتتة راغب ت ا متتا ايلتتت محتفظتتة بالبع تد التتداللع نفستته ،فملحتتظ
العلة واضح فياا ،وا ْن هانت ري ة المشت استم الفاعت عتد ضتفت علتى المعنتى
لونت تا خارت تا وبع تتدا جدي تتدا ف ّنا تتا ل تتم تس تتلب الترهي تتب المعن تتى المس تتتفاد م تتن ر تتي ة
المرتتدر .ولعت هتتذا يتّضتتح إذا وضتتعنا هتتذا المشتتت بت ياء مشتتت آختتر ال يتضت ّمن
معنى العلّة ،وذلا هما فع الجملتين التاليتين:
 جئتا راغب ا. جئتا ماشي ا.إذ يتبت ّتين متتن المثتتالين الستتابدين ْن لتتيس ه ت ّ مشتتت  ،فتتع وظيفتتة الحتتا  ،يبت ّتين
داللية خرى ،هبيان العلّتة ،وهتذا
هيئة راحبه ،و ّن بعض المشتدات
تتضمن بعادا ّ
ّ
يعتمد ،فع جانب هبير منه على الفرو فع المعتانع
المعجميتة للمشتتدات؛ ف ت ارغب ا
ّ
علبيتة ،والتتع يدولتون فتع تعريفاتاّ :إناتا
ينتمع إلى مجموعة اافعا التع يسمياا ّ
النحاة ّ
()29
فعا غير مؤثرة وال وارلة منا إلى غيرا ،واّنمتا هتع متور تدتع فتع التنفس ّ ،مت
الجيتتة ،وهتتع التتتع يناستتباا ن
ماشتتيا فينتمتتع إلتتى مجموعتتة ختترى تعتترف باافعتتا الع ّ
مبينة للايئاتّ ،متا ستابدتاا فت ّن بيتان الايئتة فياتا يت تع ضتمني ا م ْستت ْنتج ا(.)21
تهون ّ
ااو متتن المشتتتدات ملحتتظ العلّتتة ،حيان ت ا ،همتتا فتتع
وعتتد يتّضتتح هي تف ّ
يتحم ت النتتول ّ
اامثلة اآلتية:
مستع
 ال ترْينع م ايوالا الختبار بعد هذ البلتوى فتنهتر ّالديوان.)1153/2 ،

86

(البحتتر ،

-

ست ت ت ت ت ت ت تتارعا اللحت ت ت ت ت ت ت تتظ مست ت ت ت ت ت ت تتتحييا و يجت ت ت ت ت ت ت تتر فت ت ت ت ت ت ت تتع الخي ت ت ت ت ت ت ت ت مات ت ت ت ت ت ت تتر س ت ت ت ت ت ت ت ت ار ار

(المتنبع،الديوان .)187/2

 -وهم يردونه عن ذلا مشفدين عليه(.اايام ،طه حسين .)112/3

نحويتتة عتتد
وههتتذا يبتتدو ّن التعمتتيم التتذ نجتتدو فتتع الشتترط الر ترفع للوظيفتتة ال ّ
الدالليتتة الدعيدتتة بتتين مجموعتتة االفتتاظ التتتع يتحد ت فياتتا ذلتتا
ي ّيتتب بعتتض الفتترو
ّ
الشرط.
وعتتد يبتتدو التتتداخ التتداللع بتتين الحتتا والمفعتتو اجلتته ،إذا جتتاءت الحتتا ورتتفا
خارتة إذا هانتت اامثلتة عليته عليلتة عابلتة للت ويت
مشتدا ،ضتعيفا يمهتن التجتاوي عنته،
ّ
تلية وهتتع بيتتان هيئتتة رتتاحباا .ولهت ّتن هتتذا التتتداخ يدتتوى
التتذ
ّ
يردهتا إلتتى داللتاتتا اارت ّ
عية؛ إذ يت تع ملحتتظ التعليت
ويش ّ
فعليتتة مضتار ّ
يعبتتر عتتن وظيفتة الحتتا بجملتتة ّ
تتد عنتتدما ّ
عية ،لهت ّتن ه تتذو
يعب تتر عناتتا بالجمل تتة
مددم تتة اابعتتاد
فتتع ّ
الفعليتتة المض تتار ّ
ّ
الداللي تتة التتتع ّ
ّ
ان التتداخ التداللع ال يهفتع
الجملة تعرب حاالا ،وال ينظر فع احتمتا هوناتا تعلتيالا؛ ّ
وحتتدو ،فتتال بت ّتد متتن اشتتتراا فتتع الشتترط الر ترفع و التنت ّتول البنيتتو للوظيفتتة ،والمفعتتو
النحاة بهون المفعو اجله ال
تمسا ّ
اجله ال ي تع جملة عند النحاة؛ وههذا يبدو ّن ّ
يتنباون إلى ملحظ العلّة فتع هثيتر متن التراهيتب التتع عّبتر
يهون إال مرد ار جعلام ال ّ
فياتتا عتتن هتتذا الملحتتظ بالجملتتة ،ففتتع مث ت هتتذو الستتياعات تعتترب الجملتتة حتتاالا ب تتض
النظر عن البعد الداللع الذ يفام مناا.
تنا
وعليه ف ّن ما تحته خط فيما ي تع يعرب عنتد ّ
النحتاة حتواالا ،متن دون ن ي ّ
يتحمله اللفظ من داللة تفسيرّية معلِّلة(: )22
على ما ّ
مشاب نبتليه) اإلنسان.2/
طف ٍة
ٍ
اإلنسان ِمن ن ْ
 (إّنا خلدنا ْ-

هاجرنت تتا م ت تتع رس ت تتو الل ت تته ر ت تتلى الل ت تته عليت تته وس ت تتلم نل ت تتتمس وج ت تته الل ت تته تع ت تتالع

-

بعثنا رسو الله ،رلى الله عليته وستلم ،و ّمتر علينتا بتا عبيتدة ،رضتع اللته عنته،
نتلدى عي ار لدري" رياض الرالحين.232/

رياض الرالحين.219/

وتفر
 ّ ... -لناس يستظلون بالشجر ...رياض الرالحين.51/
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-

يترد باا ...رياض الرالحين.69/
 ...هان بع ،يييد ،خرب دنانير
ّ

(المفضليات.)57/
 عا بشامة بن عمرو:ّ
بعين هعين مفيض ِ
ٍ
الدداح
-

إذا ما راق يريد الحويال

المفضليات)191/
الميرد( :
عا
ّ
ّ

هدت عليه المسائ
فط ّوف فع رحابه يستثيبام فآب وعد
ْ
(المفضليات)226/
 عا المرع" ااهبر:ّ
علم خلّ ْفته ياتدى به
إذا ٌ
-

بدا علم فع اآل

عا عمر بن بع ربيعة( :الديوان)24/

خرجت غداة النفر عترض الدمى
-

غبر طامس

فلم ر حلى منا فع العين والدلب

عا البحتر ( :الديوان)18/

حض ْرت رحلع الاموم فوجات

ِ
ِ
المدائن ع ْنسع
بيض
تت إلى

تسلى عن الحظ ِ
توظ وآسى

لمح ٍ من آ ِ ساستان ِ
درس

تم له من تايئة الطعام ما راد خلّى بينه وبين هذو النار
 حتى إذا ّعلى ما ( .اايام ،طه حسين .)41/2

تنضجه

-

و عب الفتى ذات يوم إلى الداهرة يتاي للسفر البعيد( .اايام.)79/3 ،

-

و برعا إلى الجامعة والى من يعرفان من الردي يتعجالن هذا اإلذن(.اايام .)98/3

وههذا يمث االشتراا فع الشرط الررفع عناة توار مفتوحة تتداخ فياا
وتتعدد فياا وجه الت وي الداللع ،وفع المداب يمثّ عدم االشتراا فع
الوظائف
ّ
الداللية التع ينتجاا الترهيب
وهمي ا ي ّيب بعض اابعاد
الشرط الررفع حاج اي
ّ
ّ
()23
ويوجه إلياا سيا الهالم .
حيان ا ّ
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النحاة وجدنا ّنام هانوا ،فع ال الب ،يربطون بين الملحظ
واذا ت ملنا نروا ّ
النحوية()24؛ فالمفعو اجله ال يهون إال مرد ار
الداللع والشرط الررفع للوظيفة
ّ
()25
ودال له ،والداعع إنما يهون حدثا ال عينا .
انه علّة وسبب لوعول الفع
ٍ
ّ

فام فع تفسيرهم يضعون المردر فع مداب اسم العين الذ ينتفع وعوعه
ولهنام ال يضعون المردر فع مداب المشت و الفع  ،على
علّة انتفاء واضح اّ ،
إما ن يجتذب به فع آخر؛ هدولا :احتملتا
الرغم من نام ّ
يررحون ب ّن الفع ّ
الستدامة مودتا ويرتا البت اء معروفا ،فاستدامة المودة معنى يجذب باالحتما
وابت اء الري معنى يجذب بالييارة ،واما ن يدفع بالفع ااو معنى حار ؛
هدولا :فعلت هذا حذر ّشرا ،فالحذر معنى حار يتور بما عبله من الفع
إلى دفعه ،والمرادر معان تحدث وتندضع فلذلا هانت علة بخالف العين
الثابتة (. )26

وواضح ّن المدياس الذ وضعوو لمجعء المفعو اجله مرد ار يرد على
الفع المضارل؛ فملحظ العلّة غير منتف فيه ،حتى إننا لو علنا :احتملتا ستديم
()27
ان اافعا  ،يض ا،
ّ
مودتا ،ويرتا بت ع معروفا ،لبدع معنى العلّة مفاوم ا ؛ ّ
()29
ٍ
معان تحدث وتندضع هالمرادر تمام ا .
ونحن إذا علّبنا المس لة ونظرنا فياا من بعد آخر وجدنا ّن التعبير عن العلّة
ان مضمون
بالفع ال يمتنع؛ فدد علّ ْ
النحاة جواي مجعء الحا جملة بدولام ّ
ويرح ْن يهون الديد مضمون الجملة هما يهون مضمون
الحا عيد عاملاا،
ّ
()28
ويرح
إن مضمون المفعو اجله علّة عاملة،
المفرد
ّ
 .وبالدياس يمهننا الدو ّ
خارة إذا علمنا ّن
ن تهون العلّة مضمون الجملة هما تهون مضمون المردر،
ّ
يتضمن ،داللي ا ،معنى الحدث.
الفع
ّ
النحاة للتمييي بين الحا والمفعو
واذا هان المفتاح المبدئع الذ وضعه ّ
لم
اجله هو ّن ااولى تدع فع جواب :هيف فعلت؟ والثانع يدع فع جواب:
فعلت؟ ف ّن هذا الضابط عد يشير حيان ا إلى ّن بعض اابنية يرح فياا ن تدع
يتددم وعوعاا جوابا عن العلة ،حيانا ،على وعوعاا جوابا عن
جوابا للسؤالين ،وعد ّ
الايئة ،ويتّضح ذلا إذا عدنا النظر فع اامثلة المذهورة عب .
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إن بعض اابنية ترد مباشرة فع االستعما العربع جوابا عن السبب
ب ّ
والعلّة؛ فدد ورد فع الحديث الشريف عوله ... :خرب معاوية رضع الله عنه على
حلدة فع المسجد فدا  :ما جلسهم؟ عالوا :جلسنا نذهر الله عا  :الله ما جلسهم إال
ذاا؟ عالوا ما جلسنا إال ذاا رياض الرالحين.599/
وفع حديث آخر  :عن بع طلحة ييد بن سا رضع الله عنه عا  :هنا
نتحدث فياا ،فجاء رسو الله رلّى الله عليه وسلّم ،فدام علينا
ععودا باافنية
ّ
فدا  :ما لهم ولمجالس الرعدات؟ فدلنا :إنما ععدنا ل ير ما ب س ،ععدنا نتذاهر
ونتحدث  ...رياض الرالحين.578/
ّ
النحوية
الفعليتان (نذهر /نتذاهر) تعربان حاالاَ بناء على الداعدة
فالجملتان
ّ
ّ
التع تنا على ّن الجم واشباو الجم بعد المعارف حوا وبعد النهرات
رفات ،على الرغم من وعوعاا فع سيا اإلجابة عن العلّة والسبب.

النحاة وضعوا شرطا النتراب المردر على ّنه
ويييد المس لة وضوحا ّن ّ
ان
مفعو اجله؛ فال يعرب المردر مفعوالا اجله إال إذا
ّ
رح تدديرو بالالمّ :
الالم معناها العلّة وال رض ( ،)39ونحن إذا عدنا النظر فع اامثلة السابدة وجدنا
ّن تددير الالم فياا محتم وال يناعض داللة الترهيب ،فلو علنا:
 جلسنا لنذهر الله /ععدنا لنتذاهر .وعب ذلا:علم خلّ ْفته لياتدى به.
 إذا ٌتفر الناس ليستظلوا بالشجر.
 ّ-

ليترد باا.
خرب دنانير
ّ

فطوف فع رحابه ليستثيبام.
ّ
 خرجت غداة النفر اعترض الدمى.فوجات إلى بيض المدائن عنسع اتسلى عن الحظوظ.
ّ
 خلّى بينه وبين هذو النار لتنضجه على ما ...ليتاي للسفر البعيد...
 و عب الفتى إلى الداهرة ّ199

تتعجال هت ت ت ت ت تتذا اإلذن...لرت ت ت ت ت ت ّتح التدت ت ت ت ت تتدير
 و برعت ت ت ت ت تتا إلت ت ت ت ت تتى الجامعت ت ت ت ت تتة ...ليت ت ت ت ت ت ّواستدام المعنى(. )31

فجردنا الفع المضارل من هتذو التالم فتع ستيا
ب إننا لو عهسنا اامر ّ
يرد الفع فيه مدرون ا باتا لوجتدنا ّن داللتة التعليت تبدتى ،حيانت ا ،مفاومتة واضتحة،
يوجته الدتتو فيته توجيات ا آختتر .فلتو ت ملنتتا،
إال ّن اختتالف الشته البنيتتو لعنارترو ّ
مثالا ،العبارة اآلتية:
-

وربمتتا اشتتتملت بعتتض هتتذو الرستتائ علتتى يهترة عتتد جففتتت و رستتلت إليتته
ليحملاا هما تحم التمائم لتذ ّهرو إن عرض له النسيان(.اايام.)89/3،

لوجتتدنا ّن إستتداط التتالم الدالّتتة علتتى التعلي ت فتتع عولتته  :ليحملاتتا و لتتتذ ّهرو ال
يجرد الترهيب من داللة التعلي تمام ا ،فلو علنا:
ّ
 ورّبمتا اشتتملت بعتتض هتذو الرستتائ علتى يهترة عتتد جففتت و رستتلت إليته ،يحملاتتاهما تحم التمائم ،وتذ ّهرو إن عرض له النسيان.

تع
لبدع هذا المعنتى مفاومت ا مترادا ،فت ن هتان وجتود التالم يتدفع احتمتا دالل ّ
آختتر ،ويجتترد الترهيتتب لداللتتة التعلي ت وحتتدها ،ف ت ّن غيتتاب هتتذو التتالم ال يعنتتع ،ب ت
حا  ،غياب داللة التعلي تماما.
وعليتته ،ف ت ّن التتتداخ التتداللع بتتين التتوظيفتين ،فتتع مث ت هتتذو التراهيتتب ،واضتتح
النحاة؛ ذلا ّن ضتوابط الورتف والتدعيتد
ولهنه مع ذلا ،غائب فع
ّ
مرنفات ّ
ّ
جداّ ،
سنوضتتحه فتتع خاتمتتة
عنتتدهم تتعت ّتدد وال تدترتتر علتتى البعتتد التتداللع وحتتدو ،وهتتذا متتا
ّ
البحث.
ثاني ا -التداخل الداللي بين الحال والمفعول فيه أو بين الحال والمفعول معه:
النحاة لم يشيروا إلى التداخ الداللع بين الحا والمفعو اجله ف ّنام
إذا هان ّ
نرتوا علتتى الشتتبه
استشتتعروا تتتداخالا آختتر و شتتاروا إليتته وعرضتوا ل شتتها فيتته؛ فدتتد ّ
ان الحتتا ال تبدتتى بت تنتد ت
بتتين الحتتا والمفعتتو فيتته وخرور ت ا ظتترف اليمتتان؛ ّ
()32
ٍ
مندض ال يبدى ويخلفه غيرو .
إلى حا خرى ،هما ّن اليمان
يفستر عولته تعالى(:ي شتى
وعد شار سيبويه ،منذ الب ْدء ،إلتى هتذا التتداخ وهتو ّ
وجاتتوو علتتى ّنتته ي شتتى
همتتتام نفستتام) فدتتا فيتته( :ف نمتتا ّ
طائفتتة متتنهم وطائفتتة عتتد ّ
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طائفة منهم وطائفة فع هذو الحا  ،ه ّنه عا  :إذ طائفة فع هذو الحا  ،ف نمتا جعلته
وعتت ا ولتتم يتترد ن يجعلاتتا واو عطتتف ،وانمتتا هتتع واو االبتتتداء ( ،)33ويبتتدو متتن تفستتير
اليمنيتتة التتتع تتحملّاتتا مثتتا هتتذو الجم ت فرت ّترح باتتا،
ستتيبويه ّنتته استشتتعر الداللتتة
ّ
ممتتا استشتتعرو و شتتار إليتته،
ولهت ّتن مت ت خر ّ
النحتتاة ّ
فستتروا عولتته تفستتي ار يجت ّترد الجملتتة ّ
()34
ويدررها على داللة الحا التع تعارفوا علياا .
ولشت ّتدة االرتبتتاط بتتين واو الحتتا والداللتتة علتتى اليمتتان وردهتتا ابتتن منظتتور فتتع
مدسم ا ّإياها عسمين على الرغم من عدم وجود فار داللع بيناما؛ إذ يدو :
اللسان ّ
ومناا واوات الحا  ،هدولا :تيتته والشتمس طالعتة ،فتع حتا طلوعاتا ،عتا اللته
تعتالى (إذ نتادى وهتتو مهظتوم) ،ومناتتا واو الوعتت هدولتا :اعمت و نتت رتتحيح،
فع وعت رتحتا واآلن و نتت فتارق ،فاتذو واو الوعتت وهتع عريبتة متن واو الحتا ...
(.)35
(إن) ،فدتا :
السراب ،وهو ّ
يتحدث عن مواضع هسر همية ّ
هما ّ
نا علياا ابن ّ
واذا ذهرت :إن بعد واو الوعت هسرت ،إلنه موضع ابتداء ،نحو عولا :ريته شابا
وانه يومئذ يفخر (. )36
ولع ت ت ابت تتن هشت تتام يهت تتون ّو مت تتن وضت تتع هت تتذا التت تتداخ الت تتداللع بت تتين هت تتاتين
التتوظيفتين موضتتع اإلشتتها التتذ يس ت عنتته؛ فدتتد عتتا فتتع الم نتتع :وممتتا يشتته
تمية حتتا  ،متتع ّناتتا ال
إن الجملتتة االست ّ
عتتولام فتتع نحتتو جتتاء ييتتد والشتتمس طالعتتة ّ
تنح ت إلتتى مفتترد ،وال تبت ّتين هيئتتة فاع ت وال مفعتتو  ،وال هتتع حتتا مؤهتتدة ،فدتتا ابتتن
جنع :ت ويلاا جاء ييد طالعة الشمس عند مجيئه ،يعنع :فاع هالحا والنعت وعا
اب ت تتن عم ت تترون :ه ت تتع مؤول ت تتة بدول ت تتا مب ّهت ت ت ار ونح ت تتوو ،وع ت تتا ر ت تتدر اافاضت ت ت تلمي ت تتذ
اليمخش تتر  :إنم تتا الجمل تتة مفع تتو مع تته ،و ثب تتت مج تتعء المفع تتو مع تته جمل تتة ،وع تتا
يمدو من بعدو سبعة بحتر) فتع عتراءة متن
اليمخشر فع تفسير عوله تعالى (والبحر ّ
رفع البحر ،هو هدوله :وعد غتد والطير فع وهناتاا ..و جئت والجي" مرتطف
ونحوهمتتا متتن ااح توا التتتع حهماتتا حهتتم الظتتروف ،فلتتذلا عريتتت متتن ضتتمير ذ
الحا (.)37
والش تواهد علتتى مث ت هتتذو ااح توا هثي ترة جت ّتدا ،نتتورد مناتتا هتتذو اامثلتتة لتبتتري
جلع:
المس لة فع بعد واضح ّ
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-

(المفضليات:)126/
عا عمرو بن ااهتم:
ّ

وم ْست ْنبِح بعد الادوء دعوته

وعد حان من نجم الشتاء خفو

(المفضليات:)143/
 عا عبدة بين الطبيب:ّ
ودونه من سواد اللي تجلي

وعد غدوت وعرن الشمس منفت

(المفضليات:)198/
 عا ربيعة بن مدروم:ّ
ف وردها ولون اللي داب
-

وما ل با وفع الفجر انردال

(المفضليات)271/
عا متمم بن نويرة:
ّ

لذهرى حبيب بعد هدء ذهرته

وعد حان من تالع النجوم طلول

(المفضليات:)385/
 عا علدمة بن عبدة:ّ
فداتْلتام حتى اتد ْوا بهبشام
 -عا

وعد حان من شمس الناار غروب

(المفضليات)424/
بو ذؤيب:
ّ

فوردن والعيو مدعد رابئ الت

تضُّرباء فو النظم ال يتتلّع

الحالية السابدة واضحة ج ّتدا؛ إذ تنعدتد
ا ّن الداللة على اليمان فع الجم
فال ش ّ
ّ
النحتاة فتع
ولهن لم يدت حتد متن ّ
عالعة اإلسناد فياا بين رهنين يحددان يمان الحدثْ ،
النحتاة مجمعتون علتى ّن المفعتو فيته
ان ّ
إعراباا ّإناا فع مح نرب مفعو فيه؛ ّ
ال يدع جملة؛ فاتو فتع عترفام :متا ض ّتمن معنتى فتع بتاطّراد ،متن استم وعتت ،و استم
()39
نر توا فتتع
مهتتان ،و استتم عرضتتت داللتتته علتتى حتتدهما ،و جتتار مج تراو  ،ولهت ّتنام ّ
الحالية السابدة على ّنته يجتوي إخالؤهتا عتن ال ارجتع إلتى ذ الحتا إجتراء
مث الجم
ّ
()38
لاا مجرى الظرف النعداد الشبه بين الحا وبينه .

داللي تا،
وواضتتح ّن مثتتا هتتذو الجم ت العاريتتة متتن ضتتمير ذ الحتتا ت ترتبطّ ،
بالعام فياا ،وليس لاا ّ ارتباط دالل ّع بالراحب ،وهع بتذلا تبتعتد عتن الرتور
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داللين ،همتا شترنا إلتى ذلتا
االستعمالية الم لوفة لوظيفة الحا التع
تتضمن بعدين ّ
ّ
ّ
ستتابد ا ،همتتا :بيتتان هيئتتة الرتتاحب ،وتدييتتد يمتتن العامت ؛ فاتتذو الجمت تدترتتر دالليت ا
يخلراا للداللة على اليمان.
مما
ّ
على البعد الثانع فدط ّ

الحالي تتة الخالي تتة م تتن ض تتمير ذ الح تتا عل تتى بي تتان
وال تدتر تتر هت تذو الجمل تتة
ّ
اليمان؛ إذ عد ت تع فع استعماالت خترى لتح ّتو انتبتاو الستامع إلتى حتدث آختر تدتع
يوستتع
عنار ترو فتتع الوعتتت التتذ يدتتع فيتته مضتتمون العام ت  ،وهتتذا النتتول متتن الجم ت
ّ
تويل الترهيتتي علتتى حتتدثين و حتتداث تت تيامن جميعاتتا فتتع اللحظتتة
إطتتار الرتتورة ويت ّ
المعيتة التذ عتا بته
نفساا ،ولع مثا هذو الجمت هتع التتع يرتد علياتا مفاتوم
ّ
المعيتتة عنتتد النحتتاة يعنتتع مرتتاحبة متتا بعتتد
إن التنرتتيا علتتى
بعتتض ّ
ّ
النحتتاة؛ إذ ّ
اليمنيتة) متحدّت
الواو لمتا عبلاتا فتع وعتت واحتد ( .)49وهتذا البعتد التداللع (المرتاحبة
ّ
النحتتاة ،للدتتو بوعتتول
فتتع تراهيتتب هثي ترة فتتع العر ّبيتتة ،إال نتته ،وحتتدو ،ال يهفتتع ،عنتتد ّ
الجملة مفعوالا معه ،ومن اامثلة على ذلا:
-

تتبان...
تع ،ر تلّى اللتته عليتته وستتلم ،ورجتتالن يست ّ
هنتتت جالس تا متتع النبت ّ

-

عا المتنبع( :الديوان )198/1

رياض الرالحين.35/

سورةٌ
ّ
ولهنه ولّى وللطعن ْ
 -عا المتنبع( :الديوان )343/2

إذا ذهرتاا نفسه لمس الجنبا

ثبت له
حمدتا فع هو
وما ّ
ّ

حتى بلوتا واابطا تمترع

-

(المفضليات)29/
عا سويد بن بع هاه اليشهر :
ّ

بنبا ذات سم عد ندع

وارتمينا وااعاد شاّد
(المفضليات)347 /
 عا بشر بن بع خايم:ّ

والخي مشعلة النحور من الدم

نعلو الدوانس بالسيوف ونعتي
-

عدم ييد بن حارثة المدينة ورستو اللته ،رتلّى اللته عليته وستلّم ،فتع بيتتع

-

و عب الشاعر ينشدهم وراحبنا جالس يسمع (اايام ،طه حسين .)25/1

رياض الرالحين.354 /
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وواضح ّن المعنى المستفاد من عالعة اإلسناد فع هذو المجموعة يختلف عنه
فتتع المجموعتتة الس تابدة؛ إذ ال تنعدتتد العالعتتة بتتين رهنتتع اإلستتناد هنتتا لتحديتتد يمتتان
تبين حداثا يدتترن وعوعاتا بوعتول العامت  ،ولتذلا هانتت الداللتة علتى
العام  ،ول ّهناا ّ
ضمنية.
اليمان فع هذو المجموعة
ّ
ويالحت تتظ ،يض ت تاّ ،ن هت تتذو المجموعت تتة خاليت تتة مت تتن ّ اربت تتط يربطات تتا ،داللي ت تاّ،
بالراحب ،فاع ال تد ّ على اليمان مباشرة ،وال ترتبط بالراحب مطلد ا .ب ترتبط
تبين ّن وعتول
يدرباا من دالالت المفعو معه؛ ّ
اناا ّ
بالعام على وجه مخروا ّ
المعيتة؛ إذ
الحدث فياا متيامن مع وعول الحدث فع العام  ،وهتذا متا تتد عليته واو
ّ
إّناا للتنريا على مراحبة ما بعدها لمعمو العام الساب  ،مدارنته له فع
اليمان سواء اشترها فع الحهم هجئت وييدا وال ،هاستتوى المتاء والخشتبة ( ،)41ولعت ّ
تع ،شتتارح الهافيتتة ،إلتتى وضتتع حت ّتد آختتر
مثتتا هتتذو الجم ت هتتع التتتع دفعتتت الرضت ّ
تتضمنه من دالالت.
للحا  ،هما شرنا عب هذا ،يشم ما
ّ
الحاليتتة
ويبتتدو ّن التتدالالت المستتتفادة متتن عالعتتة اإلستتناد فتتع مثت هتتذو الجمت
ّ
تتن ّتول وتت تاير حستتب رهنتع اإلستناد وطبيعتتة العالعتة بينامتا؛ فانعدتتاد عالعتة اإلستتناد
بتحمت هتتذو
بتتين رهنتتين لتتيس ضتتمير رتتاحب الحتتا واحتتدا منامتتا هتتو التتذ يستتمح ّ
يمني ت ا ،بعنارتتر الجملتتة التتتع تتض تمن
مديتتدة ،إال ّ
الجملتتة داللتتة جديتتدة مستتتدلة غيتتر ّ
العام والراحب ،ان ه حدث فع مث هذو التراهيب يتدور حتو محتور مستتد ،
الحالية التع يهتون حتد رهنتع اإلستناد فياتا ضتمير ذ الحتا ؛ فاتذو
بخالف الجم
ّ
تتوحتتد فياتتا الرتتورة ،إن تعتتددت ااحتتداث ،ولهت ّتن هتتذو االختتتالف ال يطتتا الداللتتة
ّ
على اليمان فياا؛ فاع باعية مفاومة ضمني ا ،ويتّضح ذلا فع اامثلة اآلتية:
الجاهليتتة ظت ّتن ّن النتتاس علتتى ضتتاللة و ّناتتم ليستوا علتتى شتتعء
 هنتتت و نتتا فتتعّ
وهم يعبدون ااوثان رياض الرالحين.292/
تع ينظتتر ،ف ت عر عينتته
 واذا راد هلهتتة ّمتتة ع ت ّذباا ّتع ،ف هلهاتتا وهتتو حت ّ
ونبياتتا حت ّ
باالهاا رياض الراحلين.294/
رياض
 ّ ...ن تر ّد و نت رحيح شحيح تخشى الفدر وت م ال نع...الرالحين.57/

-

عا المتنبع( :الديوان)67/2/

وسادوا وجادوا وهم فع الماود
سعوا للمعالع وهم ربية
 إذا نعس حدهم وهو يرلع فليرعد حتى يذهب عنه النوم ،ف ّنه إذا رلّى وهوناعس رياض الرالحين.78/
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ويبدو ّن الفر بين هذو المجموعة وسابدتياا ّن ااولى عد خلرت للداللة على
اليمتتان تمامتا ،و ّن الثانيتتة تشتتير إلتتى حتتدث مستتتد يتتيامن متتع مضتتمون العامت  ،متتا
هتذو فه ّناتتا يتنايعاتتا معنيتتان؛ معنتتى اليمتتان ومعنتى الحتتا (بيتتان الايئتتة) ،بت إننتتا إذا
ت ملنا العبارات الستابدة وجتدنا فروعتا دالل ّيتة دعيدتة بيناتا؛ فبعضتاا يعلتو فيته اإلحستاس
حع ،وهم ربية ،وهم فع الماود) ،ويخفتت
بالداللة اليمنية (و نا فع
ّ
الجاهلية ،ونبّياا ّ
فياتتا بيتتان الحتتا  ،حتتتى ه ّنتته ظ ت باهتتت يلتتوح وراء نرتتاعة معنتتى اليمتتان ،وبعضتتاا
يتددم فياا ملحظ بيان الايئة (وهو يرلع ،وهو ناعس) حتى إّنه ليياحم معنتى
اآلخر ّ
يتددمتته بتتدرجات .ب ت ّإنتته يرتتعب حيان تا الحهتتم احتتد الملحظتتين بالتدتتدم
اليمتتان ،وعتتد ّ
()42
.
على اآلخر (و نت رحيح)
ولع ت ّ التمتتايي يهتتون وضتتح و جلتتى إذا وضتتعت العبتتارات الستتابدة ب ت ياء هتتذو
العبارات:
 فانطلدت و نا ماموم على وجاع ...رياض الرالحين.277/ ال تحدت ّترن متتن المعتتروف شتتيئا ،و ْن تهلتتم ختتاا و نتتت منبستتط إليتته وجاتتارياض الرالحين.328/
 م ت ت تتر ب ت ت تتع رس ت ت تتو الل ت ت تته ر ت ت تتلى الل ت ت تته علي ت ت تته وس ت ت تتلم و ن ت ت تتا ج ت ت تتالس هه ت ت تتذا..رياض الرالحين.337/

 ومن استمع إلى حديث عوم وهم له هارهون ...رياض الرالحين.545/فاذو ينعدم فياا معنى اليمان و يهاد ،ويبري فياا بيان الايئة برو اي عويا ال
يهاد يلتفت فيه إلى معنى آخر غيرو (.)43
الداللية بين المجموعتين السابدتين تعتمد ،بالدرجة
ويبدو ّن هذو الفرو
ّ
الحالية؛ ت ّم  ،مثالا الفر بين:
ااولى ،على دالالت الخبر فع الجملة
ّ

يمنية
داللية ّ

الجاهلية.
 و نا فعّ
حع.
ّ
ونبياا ّ
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 و نت رحيح. و نت منبسط إليه وجاا. و نا جالس ههذا.حالية
داللة ّ
التوضيحية اآلتية:
نوضح ما سب بيانه من خال الرسوم
ّ
ونستطيع ْن ّ
العامل

الحا

مرتبطة بالعام

الصاحب

وداللتاا رريحة على اليمان

العامل

الحا

مرتبطة بالعام

فدط

جملة الحال

 خالية من ضمير ذ الحا عالعة اإلسناد فياا منعددة بينعنررين يحددان يمان وعول العام

(جاء زيد والشمس طالعة)

الصاحب

جملة الحال
 -خالية من ضمير ذ الحا .

فدط

 -عالعة اإلسناد فياا منعددة بين

وداللتاا ضمنية على اليمان

عنررين يشيران إلى حدث خارجع
يدترن يمنه بيمن العام (خرجت من

الجو بارد)
بيتع و ّ

العامل

الصاحب

جملة الحال
 -مشتملة على ضمير ذ الحا

الحا مرتبط بالراحب والعام

 عالعة اإلسناد فياا منعددة بينعنررين حدهما ضمير ذ الحا

وعد تتضمن الداللة على اليمان
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مشتم عليه.
الجاهلية)
 (هنت و نا فعّ

و

يتضتتح متن العتترض الستتاب ّن الحتا  ،إذا هانتتت جملتة ،تتعت ّتدد دالالتاتتا
والتذ
ّ
مما يجعلاا ،فتع حيتان هثيترة ،تبتعتد عتن اارت التداللع الموضتول
وتتنول معانياا ّ
ّ
تعبتتر عنتته تلتتا الوظتتائف،
عمتتا ّ
نحويتتة ختترى ّ
لاتتا وتدتتترب متتن تختتوم وظتتائف ّ
فتعبتتر ّ
الدالليتتة
تبرتتر الفتترو
البنيويتتة للوظتتائف
ولهت ّتن الشتتروط
ّ
ّ
النحويتتة تدتتف حتتاج اي متتام ّ
ّ
يتضتمناا الستيا الواععتة
بين هذو الجم والتفطن إلى اابعاد
الدالليتة ااخترى التتع ّ
ّ
فيه.
ثالثا :التداخل الداللي بين الحال والصفة:
يبتتدو ّن الستتيا التتذ تتترد فيتته جملتتة الحتتا يتتؤثر تت ثي ار عويت ا فتتع توجيتته معنتتى
نحويتتة ختترى؛ ف ت ذا هتتان الفتتر
دالليتتة لوظ تائف ّ
هتتذو الجملتتة وفتتع تدريباتتا متتن بعتتاد ّ
تتديتد
الحاسم بين الحا والرفة ّن الحا طارئة تيو بيوا العام و ّن الرفة ال ّ
بالعام ت ب ت هتتع تحليتتة للمورتتوف وتبتتين لتته ّنتته المعتتروف باتتذو الرتتفة( ،)44فاتتع
لفتظ يتبتع المورتوف فتتع إع اربته تحليتة وتخريرت ا لتته بتذهر معنتى فتع المورتتوف
و فع شعء متن ستببه ،وذلتا المعنتى عترض للتذات اليم لته ( ،)45فت ّن جملتة الحتا
ت ت تع ،فتتع بعتتض الستتياعات ،عريبتتة متتن الرتتفة متداخلتتة معاتتا داللي ت ا؛ إذ يبتتري فياتتا
ملحتتظ التحليتتة والتبيتتين التتذ نجتتدو فتتع وظيفتتة الرتتفة ،فتتال تهتتون طارئتتة وال يتعلّت
وجودها بوجود العام فياا ،وهع فع مث هذو السياعات تختلف عن الحتا الاليمتة
وعددوا عساماا .وذلا هما فع اامثلة اآلتية:
النحاة ّ
التع ذهرها ّ
ِ
 (ليوسف و خوو ُّربة) يوسف.9/
حب إلى بينا مّنا ون ْحن ع ْ

 (وعس ت ت تتى ْن تهرهت ت ت توا ش ت ت تتيئ ا وه ت ت تتو خي ت ت ت ٌتر له ت ت تتم وعس ت ت تتى ن ت ِحّب ت ت تتو ش ت ت تتيئ اشر لهم) ( )46البدرة.216/
وهو ٌّ
-

ما ّإنه عد ردعا وهو هذوب )...رياض الرالحين.384/

عا المتنبع( :الديوان )361/1
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بِال مرات توعدنا النرارى
-

ونحن نجوماا وهع البروب

التتذ يدتتر الد ترآن وهتتو متتاهر بتته متتع الستتفرة اله ترام البتتررة

ريتتاض

الرالحين.397/

تمية مس تتبوعة ب تتالواو،
والمالح تتظ عل تتى ااحت توا الس تتابدة ّنا تتا ،جميعا تتا ،جمت ت اس ت ّ
وخبرها اسم ،وهو مما يرجح ملحظ الثبات والتحلية فياا ،هما يبري فع اامثلتة ااربعتة
ااولى ملحظ آخر ،هو ما ارطلح د .عبد الدادر الماير على تستميته بالمدابلتة(،)47
نوضحه ب ضافة عبارة على الرغم إلى الترهيب.
وهو ما نستطيع ن ّ

وواض تتح ،عن تتد اعتم تتاد المعن تتى وح تتدوّ ،ن مث تتا ه تتذو الجمت ت تف تتار اابع تتاد
وض تتحناها آنفت ت ا ،وتس تتتد ب بعاده تتا
العام تتة لوظيف تتة الح تتا  ،الت تتع س تتب ن ّ
ّ
الداللي تتة ّ
الدالليتتة الخارتتة التتتع تضتتعاا علتتى تختتوم عريبتتة ج ت ّدا متتن وظيفتتة الرتتفة ،ل توال ّن
ّ
تهلية ااختترى التتتع تتتنا علتتى ّن الجمت بعتتد المعتتارف حتوا
الديتتود والضتوابط الشت ّ
تجذباا ثانية إلى حدود وظيفة الحا فع العر ّبية.
خاتمة البحث

النحتاة باتذا التتداخ بتين
لعلّه يجتدر بنتا ،اآلن ،ن نحتاو تفستير عتدم احتفتا ّ
النحويتتة المتتذهورة آنف ت ا ،علتتى التترغم متتن استشتتعارهم بعتتض رتتورو
الحتتا والوظتتائف
ّ
النحتاة متن الدتو بض ّتم
والتفاتام إلتى شتها مختلفتة منته ،فمتا ااستباب التتع منعتت ّ
الداللية؟
الترهيبية إلى الوظائف التع تتواف معاا فع اابعاد
تلا الرور
ّ
ّ

العامتة التتع عامتت علياتا النظرّيتة النحتو العربتع ،ومتا
إن المت ّم فع اارو
ّ
ّ
توجتته الدتتو فتتع ورتتف العر ّبيتتة وتدعيتتد عواعتتدها
رتتاغه ّ
النحتتاة متتن ض توابط رئيستتة ّ
النح تتاة إل تتى م تتا يعت تتر التراهي تتب ،حيانت ت ا ،م تتن تج تتاذب ب تتين المعن تتى
تنب تته ّ
يستش تتعر ّ
تهلية المختلفتتة
واإلعتراب ،و بتتين اابعتتاد
الدالليتتة الخالرتتة متتن جاتتة والض توابط الشت ّ
ّ
مبهترة متن ورتف العر ّبيتة؛ متن
من جاة خرى ،وهتو ملحتظ شتاروا إليته فتع مرحلتة ّ
وعمرو
ذلا ،مثالا ،ما لمح إليه سيبويه فع عوله :ومث ذلا عولا :إن ييدا ظريف
ٌ
وعم ار ،فالمعنى فع الحديث واحد وما يراد من اإلعما مختلف (.)49
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الموجاات التع تضتبط الدتو فتع
وعد وضع ابن هشام باب ا هامالا للحديث عن
ّ
وض تتح في تته م تتن خ تتال مثل تتة هثيت ترة هي تتف تت تتداخ
إعت تراب العنار تتر ف تتع الترهي تتبّ ،
تناعية ،وهيتتف الستتبي إلتتى ضتتبط المس ت لة علتتى نحتتو متتن
المرجحتتات
الدالليتتة والرت ّ
ّ
ّ
()48
التح ّهم المشرول الذ يحفظ للنظرّية تماسهاا وتوافداا .
جنع هذو المس لة فع خرائره على نحتو يخرجاتا إلتى مستتوى
جرد ابن ّ
هما ّ
مام تة،
تع تنبنتتع عليتته نظرّيتتة النحتتو العربتتع متتن ختتال ثالثتتة ب تواب ّ
ت رتتيلع ساست ّ
هع:
 باب فع تجاذب المعانع واإلعراب. باب فع التفسير على المعنى دون اللفظ. باب فع الفر بين تددير اإلعراب وتفسير المعنى.علع –رحمه الله-
وهو يدو فع الباب ااو مناا :هذا موضع هان بو ّ
ويلم هثي ار به ،ويبعث على المراجعة له والطاف النظر فيه ،وذلا ّنا تجد
يعتادوّ ،
فع هثير من المنثور والمنظوم اإلعراب والمعنى متجاذبين ،هذا يدعوا إلى مر
وهذا يمنعا منه ،فمتى اعتو ار هالم ا مسهت بعروة المعنى ،وارتحت لترحيح
()59
يددم المعنى على اإلعراب فع غلب
جنع ّ
اإلعراب  .وعلى الرغم من ّن ابن ّ
النحاة فع اامثلة
اامثلة التع عرض لاا ،إال ّن هذا اإلجراء لم يهن واردا عند ّ
التع سيدت فع هذا البحث؛ ذلا ّنام ال يمانعون ْن يختلف تفسير المعنى عن
تددير اإلعراب ،وهع المس لة التع تناولاا ابن جنع ،يض ا ،فع الباب الثالث
المذهور هنا.
النحتتاة،
إن نظرّيتتة النحتتو العربتتع الدائمتتة علتتى الدتتو بالعام ت منضتتبطة ،عنتتد ّ
ّ
بضوابط مختلفة ،يعد المعنى واحدا مناتا ،فاتو لتيس ضتابط ا رئيست ا ،فتع هثيتر متن
ترهيبيتتة
النحويتتة المتمثّلتتة فتتع العامت النحتتو ذات طبيعتتة
المواضتتع؛ فبنيتتة النظرّيتتة
ّ
ّ
ولهناتا
شهلية ،تتّخذ من العالعات
النحوية ساس ا فتع رستم طرهتا و بعادهتا الرئيستةّ ،
ّ
ّ
(الدالليت تتة) فت تتع تشت تتهي النس ت ت النات تتائع
فت تتع الوعت تتت نفست تته ال ت ف ت ت دور العنارت تتر
ّ
مهون ت ت تتات النظرّيت ت ت تتة ف ت ت تتع اتّجاهت ت ت تتات
للنظرّي ت ت تتة ،فتض ت ت تتع لات ت ت تتا دوا ار م ت ت تتؤثرة تحت ت ت تترا ّ
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()51
ِ
تديتدها بالضتوابط
مخرورة ّ ،
لهناا ال تطل لاا يمام التح ّهم فع الورف ،ب ّ
عد هثر انضباط ا وتماسه ا.
البنيوية ااخرى التع ت ّ
الشهلية و ّ
ّ

النحاة بمث تلا التتداخالت الدالليتة بتين الوظتائف
ّإننا إذا افترضنا ّننا واجانا ّ
النحويتتة التتتع عرضتتنا لجانتتب مناتتا فتتع هتتذا البحتتث ،ف ت ّن ج توابام ستتيهون حاض ت ار،
ّ
انام سيدولون و ّ من ٍتع فتع ْن يتّفت
متوافد ا مع رولام ،متناغم ا مع ضوابطام؛ ّ
فع المعنى المدرود المختلفان فع اإلعراب؟ إال ترى ّن معنى جئت راهبت ا  :جئتت
ااو حا والثانع مفعو فيه؟ (.)52
وعت رهوبع ،و ّ
النحتاة التتداخ التداللع
ال ش ّ
ا ّن هذا النا يد ّ داللة عاطعة على استشتعار ّ
النحويتتة ،و ّن هتتذا التتتداخ  ،وحتتدو ،لتتيس هافيت ا ،عنتتدهم ،للدتتو بتعت ّتدد
بتتين الوظتتائف
ّ
اناتم ال يدترترون عليته فتع الورتف والتدعيتد،
ابية فع الترهيب؛ ّ
االحتماالت اإلعر ّ
وال ينطلدتتون منتته فتتع الت رتتي والتنظيتترّ ،إناتتم يست نستتون بتته ويلتفتتتون إليتته ،ولهت ّتنام
يتمسهون بضوابط خرى هثر تماسته ا و عت ّ تفلّتت ا منته ،وهتع بتذلا ،تحدت لنظترّيتام
ّ
ما ينشدونه لاا من ع ّوة ومتانة.
النحويتتة
تعبتتر عناتتا الوظتتائف
ول ّهننتتا إذا ردنتتا ْن نجع ت اابعتتاد
ّ
الدالليتتة التتتع ّ
ّ
ا ّن هتتذا الورتتف ستتيختلف ،وسيرتتبح
ااو فتتع الورتتف والتدعيتتد فتتال شت ّ
منطلدنتا ّ
النحتتاة .وهتتذا متتر مرهتتون ب عتتادة
للوظتتائف
تنا علياتتا ّ
ّ
النحويتتة رتتو ار ختترى لتتم يت ّ
النحاة العرب.
عما تعارف عليه ّ
ورف العربية وف ترتيب للضوابط يختلف ّ
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الهوامش
حوليتات الجامعتة التونس ّتية،
 .1عبد الدادر الماير  ،الجملتة فتع نظتر ّ
النحتاة العتربّ ،
ل.46-35 ،1866 ،3
تانيات والل تتة العربيتتة ،ط ،1منشتتورات عويتتدات،
 .2عبتتد الدتتادر الفاستتع الفاتتر  ،اللست ّ
بيروت.13 ،1896 ،
تتيمولوجية للفهتر الل تو العربتع ،الايئتة
 .3انظر :تمام حسان :اارتو  :د ارستة ابيس
ّ
العامة للهتاب.146 ،1892 ،
المررّية ّ

المرجحات التع ينظر إلياا عنتد إعتراب عنارتر الترهيتب
ّ .4بين ابن هشام هم هذو
ّ
ف تتع الب تتاب الخ تتامس م تتن الم ن تتع ال تتذ جعل تته بعنت توان :ف تتع الجا تتات الت تتع ي تتدخ
االعتراض على المعرب من جااتاا.

العلمي تتة،
لفي تتة اب تتن مال تتا ،دار إحي تتاء الهت تتب
ّ
 .5ااش تتمونع ،ش تترح ااش تتمونع عل تتى ّ
(بتررف بسيط).
193/2
ّ
 .6ابن يعي" ،شرح المفر  ،عالم الهتب -بيروت.79/2 ،

لفية ابن مالا.293/2 ،
 .7انظر :شرح ااشمونع على ّ
 .9ابن يعي" ،شرح المفر .71/3 ،

لفية ابن مالا .196/2
 .8شرح ااشمونع على ّ
النح تتاة إلتتى الد تتو ب تتالفر بتتين تد تتدير اإلعت تراب
 .19ولع ت ّ ه تتذا اامتتر ه تتو ال تتذ عتتاد ّ
جنع :الخرائا
وتفسير المعنى ،انظر فع ذلا :ابن ّ

 .11سيبويه ،الهتاب.44/1 ،

السراب ،اارو فع النحو.213/1 ،
 .12ابن ّ

 .13اب تتن يع تتي" ،ش تترح المفرت ت  .55/2 ،وانظ تتر يضت تا :الس تتايلع ،نت تتائه الفه تتر ف تتع
لفيتتة ابتتن
تع ،شتترح الهافيتتة  ،189/1وشتترح ااشتتمونع علتتى ّ
النحتتو  ،384والرضت ّ
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مالت تتا  ،196/2والش ت تريف الجرجت تتانع ،التعريفت تتات  ،295وعبت تتاس حست تتن ،النحت تتو

الوافع .363

يتنباتوا للعالعتتة بتين الحتتا وعاملاتا ومتا ينتتته عنته متتن
 .14ال يعنتع هتذا ّن ّ
النحتتاة لتم ّ
النحتاة علتتى العالعتتة بتتين
بعتاد داللّيتتة مخرورتتة؛ فالدرتد ،هنتتا ،بيتتان ّن ترهيتتي ّ
المددم فع ال الب.
الحا وراحباا هان هو ّ
الرضع ،شرح الهافية.188/1 ،
.15
ّ

النح تتاة ف تتع ذل تتا :ح ّ الح تتا ْن يه تتون ور تتف ا ،وه تتو م تتا د ّ عل تتى معن تتى
 .16يد تتو ّ
ورتتاحبه :هدتتائم ،وحستتن ،ومضتتروب ،فوعوعاتتا مرتتد ار علتتى ختتالف اار ت ؛ إذ
لفيتتة ابتتن مالتتا ،ضتتمن
ال داللتتة فيتته علتتى رتتاحب الحتتا شتترح ابتتن عديت علتتى ّ
حاشتتية الخضتتر  ،دار الفهتتر ،بيتتروت-لبنتتان ،319/1 ،1885 ،وهتتذا الدتتو هتتو

م تتذهب س تتيبويه وجما تتور البرت تريين ،انظ تتر ف تتع تفر تتي ذل تتا م تتثالا :اب تتن هش تتام

لفية ابن مالا .395/2
اانرار  ،وضح المسالا إلى ّ
.17عل تتى اخ تتتالف ف تتع الت ويت ت عن تتدهم؛ فست تيبويه والجما تتور يؤولون تته بالور تتفّ ،م تتا
ااخفت تت" والمبت ت ّترد فيت تتذهبان إلت تتى ّن المرت تتدر منرت تتوب علت تتى المرت تتدرّية بفع ت ت
لفيتة
محذوف ،فالحا عنتدهما الجملتة ال المرتدر .نظتر :شترح ااشتمونع علتى ّ

ابن مالا .172/2

 .19المؤمنتتون .115 :انظتتر ،علتتى ستتبي المثتتا  :اليمخشتر  ،الهشتتاف ،دار الفهتتر45/3 ،
اإللاية ،دار إحياء التراث العربع ،بيروت.295/3 ،
والجم  ،الفتوحات
ّ

 .18ال يتْرا هذا التعدد ،فع ال التب ،متن دون تترجيح لوجته علتى وجته آختر باعتمتاد
ض توابط مخرورتتة يت ّهتتئ معظماتتا علتتى الستتيا العتتام للهتتالم .انظتتر فتتع ذلتتا:
فاض السامرائع ،معانع النحو.

 .29ابتتن يعتتي" ،شتترح المفر ت  ،79/7 ،وواضتتح ّن هتتذا التعريتتف ال ينحرتتر فتتع فع تتا
الظن واليدين ب يتجاوي ذلا ليشم ه اافعا التع يهون محلاا النفس.
ّ

113

تا ّن هيئ تتة ال ارغ تتب تختل تتف ع تتن هيئ تتة الخ تتائف ،م تتثالا ،إال ّن التفهي تتر ف تتع
 .21ال ش ت ّ
تمناا هتذا النتول
النفسية و
الايئة ي تع تاليا ،بعد معرفة الحالة
العاطفيتة التتع يتض ّ
ّ
ّ

متن المشتتدات ويتتد علياتا داللتتة مباشترة ،وانظتتر :ستيبويه  .362/1وال يخفتتى ّن
الدلبيتتة التتتع ينطبت علياتتا تعريتتف
العموميتتة؛ فاافعتتا
هتتذا التدستتيم فيتته هثيتتر متتن
ّ
ّ

عويتتة مالحظ تة،
ّ
النحتتاة الستتاب تتفتتاوت فيمتتا بيناتتا؛ فبعضتتاا عتتد يتتد الايئتتة داللتتة ّ
وبعضتتاا اآلختتر يضتتعف فيتته ذلتتا و ينعتتدم فتتيخلا للداللتتة علتتى متتا يستتتدر فتتع

الت تتنفس مت تتن عواطت تتف واحساست تتيس ولع ت ت ّ الفت تتر يتّضت تتح إذا ت ملنت تتا الفت تترو بت تتين
الهلم تتات التالي تتة :ع تتاد :خائفت ت ا ،مر ت ّتمماّ ،متت ت ث ار ،خائبت ت ا ،ارض تتي ا ،غاض تتب ا ،فرحت ت ا،
مستبش ار.

 .22ريت تتت ْن ضت تتع توثي ت ت النرت تتوا بجانبات تتا حتت تتى ال ثد ت ت الا ت توام" ،وحتت تتى ال عطت تتع
استرسا الدارئ.
 .23ومثا آخر على ذلا ما جاء فع عولته تعتالى( :وهتو التذ يرست الريتاح بشت ار بتين يتد

رحمتتته) إذ يحتم ت الدتتو فتتع بش ت ار فيجتتوي فيتته ن يهتتون مفع توالا اجلتته ويجتتوي فيتته ن

يهون حاالا على ت ويله بالمشت  .ما عوله تعالى( :ومن آياته ن يرس الرياح مبشترات)

اناتا ورتتف مشتت  ،والستؤا التتذ يطترح نفستته هنتا :هت
فمبشترات ال تعترب إال حتتاالا؛ ّ
يجردهتتا متتن ملحتتظ العلّتتة تمامت ا؟ والستؤا نفستته يتهتترر
مجتتعء الهلمتتة علتتى هتتذو الرتتورة ّ
مع عوله تعالى (فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين).

النجتتار ،دور البنيتتة الرت تر ّفية فتتع ورتتف الظ تتاهرة
 .24انظتتر فتتع ش تتعء متتن ه تتذا :لطيف تتة ّ
عمان -ااردن 172 ،1883 ،وما بعدها.
ّ
النحوية وتدعيدها .ط .1دار البشيرّ ،

المفر  .52/2 ،وورد فع تعريفته عنتد الرضتع عولته :متا فعت اجلته
 .25ابن يعي" ،شرح
ّ
مضمون عامله  ،181/1وواضح ّن هذا التعريتف عتد يرتد علتى الفعت همتا يرتد
النحتاة المرتدرّية فتع هتذو الوظيفتة لرتلح التعريتف الستاب
على المردر ،فلوال اشتراط ّ
بنيوية تديد المعنى ب شها مخرورة.
للتعبير عناا دونما عيود ّ

 .26الساب .52/2
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ا ّن داللتة المرتدر علتى العلّتة عتوى و وضتح متن داللتة الفعت  ،ويبتدو هتتذلاّ ،ن
 .27ال شت ّ
داللتة الفعت علتتى العلّتتة عتوى متتن داللتتة المشتت  ،ولهت ّتن هتتذا ال ينفتتع وجتتود هتتذا المعنتتى
فع ااشها الثالثة ،ثم يبد التفاوت بيناا بعد.
 .29ال يعنتتع ذلتتا التطتتاب التتتام بتتين الفعت والمرتتدر ،فمعلتتوم ّن المرتتدر ختتا ٍ متتن معنتتى
اليمتتان التتذ يتضت ّتمنه الفع ت  ،ولهتتن ذلتتا ال ينفتتع ّن االثنتتين يجمعامتتا معنتتى الحتتدوث
واالندضاء.
العلمي ت ت ت تتة ،بي ت ت ت تتروت -لبن ت ت ت تتان،
تع ،ش ت ت ت تترح الهافي ت ت ت تتة ف ت ت ت تتع النح ت ت ت تتو ،دار الهت ت ت ت تتب
ّ
 .28الرض ت ت ت ت ّ
.211/1 ،1895
 .39ابن يعي" ،شرح المفر .53/2 ،
 .31يالحظ هنا ّن تددير الالم ينتفع تمام ا مع المشت  :هدو المتنبين مثالا ،ستارعا اللحتظ
مستتحيي ا ،همتا ينتفتع متتع بعتض اافعتا المضتتارعة ،همتا فتع عولتته :بع ٍ
تين هعتين مفتتيض
الدداح إذا متا راق يريتد الحتويال ،ومتع ذلتا فت ّن انتفتاء هتذا التدتدير ال ينفتع تض ّتمن تلتا
المفردات معنى العلة والسبب .ولعت ّ هتذا يتّضتح فتع عتو عمتر بتن بتع ربيعتة (التديوان
:)31
تحيتع وعتابع
ما نس ال نسى غداة لديتاا
بمنى تريد ّ
العدو بساحة ااحباب
حذر
وتلدد شا ار ريد لداءها
ّ
ّ
فد تتد ج تتاءت جمل تتة الح تتا ( ري تتد) ف تتع س تتيا التعليت ت مدترن تتة بتعليت ت آخ تتر ج تتاء عل تتى
اار (حذر) له ّتن هت ّ واحتد منامتا يعلت مت ار؛ فالجملتة تعلت استتم اررو فتع التلتدد م ّتدة
حد ذاته.
شار ،والمردر يعل التلدد فع ّ
المفر .55/2 ،
 .32ابن يعي" ،شرح
ّ
 .33سيبويه  ،47/1وفع المدتضب :ف ما إذا علت :مررت بييد عمرو فع الدار -فاو محتا
إال علتى عطتع خبتر واستتئناف آختر ،فت ن جعلتته هالمت ا واحتدا علتت :متررت بييتد وعمتترو
فع الدار .وهذو الواو التع يسمياا النحويون واو االبتداء ،ومعناها (إ ْذ) .ومث ذلا عوله
(ي شتتى طائفتتة متتنهم وطائفتتة عتتد مهمتتتام نفستتام) ،والمعنتتى –واللتته علتتم -إذ طائفتتة فتتع
ه تتذا الح تتا  ،وه تتذلا ع تتو المفست ترين المب تترد ،المدتض تتب ،تحديت ت محم ت ّتد عب تتد الخ تتال
عضمية ،عالم الهتب .125/4
وعدرها سيبويه وااعدمون ب ذ ،وال يريتدون ّناتا بمعناهتا؛ إذ ال
 .34يدو ااشمونع فع ذلاّ :
ي ترادف الحتترف االستتم ،ب ت

ّناتتا ومتتا بعتتدها عيتتد للعام ت الستتاب  .وستتنعود للحتتديث عتتن

عولام فع الحا ّإناا عيد لعاملاا فيما بعد.

115

يفر بين الجملة المشتملة على
 .35لسان العرب ،حرف الواو ،والمالحظ ّن ابن منظور لم ّ
ضمير ذ الحا والجملة الخاليتة منته .وانظتر :فاضت الستامرائع ،معتانع النحتو ،و ايرة
التعليم العالع والبحث العلمع ،جامعة ب داد 729/2 ،وما بعدها.

 .36اارو فع النحو .265/1

 .37ابن هشام ،م نع اللبيب .697-696/2

لفية ابن مالا ،دار الفهر للطباعة والنشر
 .39ابن هشام ،وضح المسالا إلى ّ
لبنان.231/2 ،

بيتروت-

 .38اليمخشر  ،المفر  :ضمن شرح المفر البن يعي".69/2 ،
 .49معانع النحو.666/2 ،

لفية ابن مالا.134/2 ،
 .41حاشية
الربان على شرح ااشمونع على ّ
ّ
شدة التداخ بين الداللة على الحا وظرف اليمان فع عو جمي بثينة:
 .42تظار ّ
وده ار تولّى ،يا بثين ،يعود
ردي  ،واذ ما تبذلين يهيد

ال ليت يام الرفاء جديد

هنا نهون ،و نتم
فن نى هما ّ
الحاليتة (و نتتم رتدي ) بت هتذا
ظ ِار الترهيب ّن الظرف (إذ) عد عطف على الجملة
إذ ي ْ
ّ
ابيتة المحتملتة فتع إعتراب البيتت (انظتر فختر التدين
ما عاله بعضام فع بيان ااوجته اإلعر ّ

عباوة ،المورد النحو  ،ط ،3مؤسسة الرسالة .)294 ،1894 ،وب ض النظر عن ااوجته

المحتملة ف ّن وجود ظرف اليمتان وجملتة الحتا بينامتا حترف عطتف يجعت التستاؤ عتن
الحالية مشروعا.
بعد اليمان فع مث هذو الجم
ّ
 .43يالحظ ّن عوله  :و نا ماموم وعوله :وهم هارهون فيه بيان الحالة النفسية بخالف
عوله :و نت منبسط له وجاا وعوله :و نا جالس ههذا وهذو ،يض ا ،فرو
خرى.

داللية
ّ

 .44انظر :المبرد ،المدتضب  .288/4وال يدخ فع ذلا الحا الماليمة.
 .45ابن يعي".47/3 ،

نره :فع هذو الجملة وجاان ،ظارهماّ :ناا فع مح
 .46يدو السمين فع هذو اآلية ما ّ
نرتتب حتتا  ،وان هانتتت الحتتا متتن النه ترة ب يتتر شتترط متتن الشتتروط المعروفتتة عليلتتة.
والثتتانع :ن تهتتون فتتع مح ت نرتتب علتتى ّناتتا رتتفة لشتتعء ،وانمتتا دخلتتت ال تواو علتتى
الجملتتة الواععتتة ان رتتورتاا الحتتا  ،فهمتتا تتتدخ التواو علياتتا رتتفة التتدر المرتتون فتتع
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علوم الهتاب المهنون ،تحدي

حيان :والجملة حا ،
فياا بو ّ

حمد الخراط ،ط ،1دار الدلم-دمش  .399/2 ،ويدتو

وهو مهروو لهم بالطبيعتة و مهتروو عبت ورود اامتر

البحر المحيط  .143/2وواضح متن النرتين استشتعار ملحتظ الرتفة فتع الجملتة وارد

عند النحاة.
حولي تتات الجامع تتة التونس تتية،
 .47عب تتد الد تتادر الماي تتر  ،الجمل تتة ف تتع نظ تتر ّ
النح تتاة الع تتربّ ،
ل.46-35 ،3،1866
 .49الهتاب.61/1 ،
 .48انظر :الباب الخامس من الجيء الثانع من م نع اللبيب.

جنع ،الخرائا.255/3 ،
 .59ابن ّ
النجار ،منيلة المعنى فع نظرية النحو العربع ،رسالة دهتوراو.199 ،
 .51لطيفة ّ
الرضع ،شرح الهافية.182/1 ،
.52
ّ
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