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 النحّوية بين المركزي والهامشي الوظائف

 من وظيفة الحال" مثل"
 . لطيفة إبراهيم الّنجارد

 العربّية المتحدة اإلمارات جامعة
لى اشتتراهاا  الداللّيةهذا البحث إلى جانب من التداخالت  يعرض النحوّية، وا 

نمتتتا  شتتتارو  الّنحتتتاةفتتتع بعتتتض اابعتتتاد المعنوّيتتتة التتتتع لتتتم يعتتتتّد باتتتا  ا إلياتتتا العتتترب، وا 
 إشارات عابرة فوضعت فع نظرّيتام موضع الاامشع.

دااّل؛ إذ يبتتتّين، متتتن ختتتال  شتتتواهد  مثتتتاالا   الحتتتا متتتن وظيفتتتة   البحتتتث ويتختتتذ
فتع العربّيتتة،  ّن هتذو الوظيفتتة، فتع رتور هثيتترة مناتا، تتتتداخ  دالليتاا متتع  االستتعما 

 عه، والرفة.نحوّية  خرى: هالمفعو  اجله، والمفعو  فيه، والمفعو  م وظائف
فتتتتع خاتمتتتتته،  ن يفستتتتّر عتتتدم احتفتتتتا  الّنحتتتتاة ب شتتتتها  هتتتتذا  البحتتتتث، ويحتتتاو 

النحوّيتة المتذهورة، فيبتّين  ّن النحتاة عتد عّعتدوا عواعتدهم  والوظائفالتداخ  بين الحا  
يعّد المعنى واحداا مناا، وهو ضابط ماّم جّداا فع جوانتب  مختلفة،معتمدين ضوابط 
العربتتتع، إال  ّن ضتتتوابط  ختتترى هالبنيتتتة الرتتترفّية والموعتتتع  النحتتتوهثيتتترة متتتن نظرّيتتتة 

لنظترّيتام متتن  الضتتوابطهتذو  تحددتهوعتد يهتتون ذلتا لمتتا    حيانتاا،النحتو  تتدتدم عليتته 
 تماسا وثبات.

  فتتع نظتتر النحتتاة العتترب الجملتتةإلشتتارة متتوجية فتتع بحتتث بعنتتوان    هتتان وعتتد
ع إلعتتادة النظتتر فتتع بتتاب عبتتد الدتتادر المايتتر  دور ماتتم فتتع توجيتته اهتمتتام للتتدهتور
منطلدتاا، فيمتا بعتد، للبحتث فتع التتداخ  التداللع بتين الوظتائف النحوّيتة  ليهتونالحا  
: فدد ذهر د. الماير  فتع ختتام بحثته  ّن جملتة الحتا  تخترب، فتع بعتض العربّيةفع 

عتن الملحتظ التداللع التذ  وضتعه الّنحتاة لاتذو الوظيفتة، فتعبتتر  العربّيتة،استتعماالت 
. ف ضافت هذو اإلشارة المرّهتية شتيئاا (1) خرى لوظائف نحوّية  خرى داللّية عن  بعاد

 .الحا جديداا لما يستشعرو المرء إياء وظيفة 
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 :الدراسة منهج
الدراسة على استدراء رورة المس لة فتع هتتب النحتو العربتع، ثتم  هذو عامت

 ّن اختيتتار اإلشتتارة، هنتتا، إلتتى ر النرتتوا العربّيتتة، وتجتتد بعتتضعلتتى امتحاناتتا فتتع 
الاتتتتدف ااّو  هتتتتان يترّهتتتي علتتتتى التحدتتت  متتتتن وجتتتتود  انّ النرتتتوا هتتتتان انتدائّيتتتاا؛ 

عتد يلبيته  ّ  نتا متن نرتوا العربّيتة،  مطلتبدالالت  خرى لوظيفة الحا ، وهتذا 
الرتتالحين، ومجموعتتة  ريتتاضفاستتتوعبت النرتتوا مجموعتتة متتن الستتور، وهتتتاب 

: المفضتليات، هتتاباسع متن ختال  من الشعر الجاهلع، واإلسالمع واامو ، والعب
باتتذو  واهتفيتتتوبعتتض دواويتتن الشتتعر، ثتتّم نرتتاا نثريتتاا حتتديثاا هتتو اايتتام لطتته حستتين، 

 مفتوحتتةالنرتتوا اننتتع وجتتدت فياتتا متتن اامثلتتة متتا ي نتتع، والمستت لة، بعتتد ذلتتا، 
 لمييد من البحث واالستدراء.

 لبين المركزي والهامشي: مثل من وظيفة الحا النحوّية الوظائف
العربتتتع علتتتى عتتتوانين و حهتتتام عامتتتة مستتتتنبطة متتتن هتتتالم العتتترب،  النحتتتو يدتتتوم

الّنحتتتاة فتتتع ورتتتفام العربّيتتتة وتدعيتتتد عواعتتتدها.  اعتمتتتدهاومضتتتبوطة بضتتتوابط هلّيتتتة 
التع اتّبعاا النحاة فع عملاتم، عنارتر  المناجّيةوتشّه  هذو الضوابط، مع ااسس 

   عناررها.وتتواف معطياتاانظرّية نحوّية متماسهة تتناس  
ذا  عدلتع يتتو  إلتى ربتط  هبتر عتدد  بنتاءجاي لنا  ْن نعتّرف النظرّيتة ب ّناتا   وا 
مّتسدة يحهماتا مبتد  عتام هتو  مجموعةاهر المالحظة بدوانين خاّرة تهّون و من الظ

هتتذا البنتتاء ستتيحتاب، بتتال ريتتب، إلتتى نتتول متتن التتتحّهم النظتتر   فتت نّ  (2)مبتتد  التفستتير 
اّتستتتتاعاا  لتتتتىتفلّتتتتت متتتتن عوانينتتتته الخاّرتتتتة، ويحتتتتافظ عمتتتتن ال العنارتتتتريمنتتتتع شتتتتتات 

مخرتتوا، ولّهنتته، فتتع الوعتتت نفستته، ال يستتعى إلتتى  تفستتير ّ وتناغماتتا فتتع إطتتار 
التفسير  الذ  ارتضاو،  و الرؤيتة المناجّيتة التتع  اإلطارتحدي  هذا االّتسا  خارب 

 .بّناهات
رتتوغام  النحتتاة علتتى هتتذا التتناه فتتع وضتتعام عواعتتد العربّيتتة وفتتع ستتار وعتتد

فحتتاولوا  ن يبنتتوا هتتذو النظرّيتتة علتتى  ستتس تفستتيرّية  العربتتع،عنارتتر نظرّيتتة النحتتو 
فع تواف  يحد  لنظرّيتام متا ينشتدونه لاتا  معااالمدروسة وتندغم  المعطيات تتدبّلاا

 ْن يعتمتتدوا معتتايير ثابتتتة فتتع ورتتف  هتتذلا،متتن هفايتتة وتماستتا، همتتا  ّناتتم حتتاولوا، 
 المختلفة. النحوّيةد عواعد اابواب تراهيب العربّية وفع تجري



 81 

نحوّية بابتاا يتضتّمن  وظيفةفع مرّنفاتام سيلحظ  ّنام يفردون له   والمت م  
ويعّين  بعادها الداللّيتة،  والموععّيةتعريفاا يحدد للوظيفة شروطاا الررفّية واإلعرابّية 
ضتتمن تدتتديم وتتت خير وحتتذف  متتنثتتّم يمتّتتد الورتتف ليشتتم  متتا يطتتر  علتتى الوظيفتتة 

النحوّيتة والتتع تنتتظم  الوظتائفالعالعات الترهيبية المختلفة التع تربطاتا ب يرهتا متن 
 جميعاا فع إطار نظرّية العام  النحو .

الوظيفتتتة النحوّيتتتة المتتتذهورة  فتتتع الحتتتّد الرتتتورة  اارتتتلّية  لتلتتتا  شتتتروط   وتمثّتتت 
ات متعتتّددة تت ّيتتر وتبتعتتد عتتن اارتت  بمتتا يطتتر  علياتتا متتن استتتثناء عتتدالوظيفتتة التتتع 

ويجّويها الّنحاة مستضيئين بااسس التفسيرية التع اعتمتدوها  االستعما ،يسمح باا 
 .(3)فع ورفام

واالستتتثناءات علتتى اارتتو  فتتع الوظتتائف النحوّيتتة مفتتاتيح  اارتتو  وتشتته 
إلتتتى تحديتتتد اإلعتتتراب الرتتتحيح للمفتتتردات المختلفتتتة  المعتتتربدالّتتتة توّجتتته التتتدارس  و 

تربح، بعتد ذلتا، مرّجحتات يؤختذ باتا عنتد تعتدد   ّنااّوعة، هما داخ  التراهيب المتن
 .(4)الواحدةاالحتماالت اإلعرابية للهلمة 

النحتتتاة إلتتتى التتتتداخ  التتتداللع بتتتين الوظتتتائف النحوّيتتتة المختلفتتتة مبّينتتتين  نّبتتته وعتتتد
التتتع تشتتترا فياتتا ثتتم متتا تنفتترد بتته هتتّ  وظيفتتة متتن خرورتتّية داللّيتتة  الداللّيتتةالمستتاحة 
 هوناتتتامّميتتتياا علتتتى تلتتتا المستتتاحة المشتتتترهة؛ فالحتتتا  تشتتتبه الخبتتتر فتتتع   موععتتتاا تعطياتتتا 
ن هتان الحهتم فتع الخبتر عرتدياا  محهوماا  وفتع الحتا   باا فع المعنى على رتاحباا، وا 

ن هان عردياا  فتع  وتبعيتاا فع النعتت  تبعياا. وتشبه النعت فع إفاام االتراف برفة، وا 
 إال (6)واحتتد منامتتا يتتذهر للبيتتان ورفتتع االشتتتراا  هتت   نّ التمييتتي فتتع   وتشتتبه. (5)الحتتا  

به  يؤتىالبيان يشبه النعت؛ اّنه   وعطف. (7) ناا مبّينة للايئات والتمييي مبّين للذوات
يالة االشتراا  تمامته همتا               فيه، فاتو متن  الهائنإليضاح ما يجر  عليه وا 

ّمن حاالا من  حتوا  المنعتوت يتمّيتي  ّن النعت يتض إال (9) ن النعت من تمام المنعوت 
 ااّو  باسم آخر مرادف له. تفسيرباا  ّما عطف البيان فاو 

اشتتتراا الوظتتائف النحوّيتتة فتتع البعتتد التتداللع يتتتيح اشتتتراهاا آختتر   نّ  والمالحتتظ
فع التنول البنيو  للوظيفة النحوّيتة، و ّن التمتايي التداللع متن   وفع الشرط الررفع 
تمتتايي فتتع الشتترط الرتترفع والتنتتول البنيتتو ، وعتتد يبتتدو اامتتر  لتتىإجاتتة  ختترى يتتؤد  
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شتتتتتبهة العالعتتتتتات بتتتتتين الوظتتتتتائف بتنّوعاتاتتتتتا المختلفتتتتتة  لهتتتتتنّ فتتتتتع ظتتتتتاهرو متناعضتتتتتاا 
ااولوّيتتة والتتتدرب تخلتت  نوعتتاا متتن االنستتجام داختت   يراعتتعوبمستتتوياتاا المرتّبتتة ترتيبتتاا 
فدتتة نوعتتاا متتا؛ فالحتتا ، متتتثالا، والتمتتايي نتتتائه متوا التتتداخ بنيتتة الل تتة، بحيتتث يفتتري 
فياتا  ْن تتّعتدد، و ن تت تع جملتة، إال  ّن جملتة الحتا  ال  جايلشبااا بالخبر والنعت 

لشباه بالنعت فتع هونته عيتداا مخررتاا  ت ليباا للخبر، وذلا   خالفاا تهون إال خبرّية، 
فتتتتع هونتتتته محهومتتتتاا بتتتته؛ اّن ال تتتترض متتتتن اإلتيتتتتان باتتتتا تدييتتتتد  بتتتتالخبرعلتتتتى شتتتتباه 

ولهنّه  عبله،نهرة اّنه يشابه الحا  فع هونه يبّين ما  فاو  التمييي  وهذلا (8)املاا ع
والحتا   للتذواتجامد بخالف الحا  التع ت تع مشتّدة فع ال الب؛ اّن التمييي مبّين 

 مبّينة للايئات.
الوظيفة فع ندطة تماس متع وظتائف  خترى، والتمتايي يحفتظ  ي ْدِخ  فاالشتراا
تتتتدور الوظتتتائف النحوّيتتتة فتتتع فضتتتاء الترهيتتتب بتتتين  وههتتتذااّرتتتة باتتتا، لاتتتا منطدتتتة خ

عناتتتتا، وتنضتتتتبط المستتتت لة، بعدئتتتتذ،  تبعتتتتدهامعتتتتايير تدرّباتتتتا متتتتن ندطّتتتتة متتتتا، و ختتتترى 
علتتتى بعتتتض،  و تتتترا المستتت لة  بعضتتتاابالمواينتتتة بتتتين المعتتتايير المختلفتتتة وتتتترجيح 

 مفتوحة لعّدة احتماالت يدبلاا الترهيب.
الشتتتروط الرتتترفّية بتتتين الوظتتتائف النحوّيتتتة يفتتتتح بتتتاب االشتتتتراا فتتتع   نّ  وهمتتتا

ْن هتان هنتاا  ف نّ االحتما  والتعدد  عدم االشتراا فع ذلا ي لت  هتذا البتاب تمامتاا وا 
وحتتدو ال يستتّوق الدتتو   لعالتتدال فاالشتتترااوظيفتتة و ختترى؛  بتتينتتتداخ  داللتتع واضتتح 

ة هتتاإلعراب محتتتاب إلتتى متتا يعّضتتدو متتن معتتايير شتتهليّ  هتتوبالتعتتدد واالحتمتتا ، بتت  
 .(19)والشهلّية ااخرى الموععّيةوالبنية الررفّية وبعض الشروط 

اامتتر واضتتحاا فتتع وظيفتتة الحتتا  التتتع تتتتداخ  داللّيتتاا متتع وظتتائف  هتتذا ويبتتدو
يتفتتاوت ويختلتتف؛ فتت ذا هتتان هنتتاا متتا يدّويتته متتن ضتتوابط  التتتداخ شتتتى، ولهتتّن هتتذا 

ح الباب للدو  بتعّدد اإلعراب وتداخ  فع تحليلام انفت الّنحاةنحوّية وشهلّية اعتمدها 
، و الوظائف،  إلتى الستيا  لتترجيح وجته علتى آختر، وهتذا ناته معتروف  حينئتذ،الت ِفت 

هتب إعراب الدترآن وتفستيرو،  ّمتا إذا هتان التتداخ  بتين  فععند الّنحاة، ويّتضح جّداا 
ّ   و رترفع داللّياا خالراا ال يعّضدو اشتراا نحتو  ااخرىالحا  والوظائف النحّوية 

الداللّيتتتة المشتتتترهة ال ي لتفتتتت إلياتتتا فتتتع ال التتتب، ويبدتتتى  اابعتتتاد و متتتوععّع فتتت ّن هتتتذو 
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محرتتوراا فتتع الحتتا  ال يختترب عناتتا إلتتى غيرهتتا، وهتتذا متتا  الهلمتتةالدتتو  فتتع إعتتراب 
 .البحثسنحاو  توضيحه فع هذا 

 للحال في حدود النحاة وتعريفاتهم: الداللّية األبعاد
، علتتى اختتتالف  يمنتتتام، تتّفتت  فتتع تحديتتد الملحتتظ التتداللع النحتتاة حتتدود تهتتاد

الفاع   و المفعو  وعت وعول الفعت ، وواضتح  ّن هتذا الملحتظ  هيئةللحا  فع هونه 
 عنارر: ثالثةيشترا فع تهوينه 

 )وهو العام  فع الحا (. الفع  -
 براحب الحا (. تسميتهارطلح على  ما  و المفعو  )وهو الفاع  -
 .الحا  -

غم متتتن  ّن ستتتيبويه، وهتتتو يعتتترض لوظيفتتتة الحتتتا ، اّتجتتته إلتتتى ربطاتتتا التتتر  وعلتتتى
حتتا  وعتتع فيتته  وهتتوبتتاب متتا يعمتت  فيتته الفعتت  فينترتتب  هتتذافتتع عوله:  بالفعتت مباشتترة 
: هستتوت الثتتوب، وفتتع عولتتا: هستتوت ييتتداا عولتتابمفعتتو  هتتالثوب فتتع  ولتتيس الفعتت 

 غلتب  فت نّ  (11)مفعتو  هتااو   ولهنته الفع بحا  وعع فياا  ليسالثوب، ان الثوب 
إلى الترهيي  تّتجهحدود النحاّة وشروحام التع توّضح الملحظ الداللع لاذو الوظيفة 

إنمتا هتع هيئتة  والحتا على العالعة بين الحا  وراحباا؛ هدو  ابن السرّاب مثالا:  
ابتن  وهدتو  (12) عنتهالفاع   و المفعتو   و رتفته فتع وعتت ذلتا الفعت  المخبتر بته 

ييتتتد  جتتتاءحتتتا  ورتتتف هيئتتتة الفاعتتت   و المفعتتتو  وذلتتتا نحتتتو  ن ال اعلتتتميعتتتي":  
.  ّما (13) عادالا ضاحهاا، و عب  محمد مسرعاا، وضربت عبدالله باهياا، ولديت اامير 

يعمت    نربطام الحا  بالفع  )العام ( في تع فع سياعات  خرى؛ هبيان متا يرتلح 
  بعتاداا التتع توّضتح فع الحا  متن العوامت  اللفظيتة والمعنوّيتة،  و بعتض التفستيرات 

عبت   مترّ خاّرة فع هتذو الوظيفتة و شتهاالا بنيوّيتة معّينتة تت تع عليته؛ هتعلتيلام التذ  
عليتتتتت  لمنتتتتتع مجتتتتتعء جملتتتتتة الحتتتتتا  إنشتتتتتائية بدتتتتتولام إّن ال تتتتترض متتتتتن الحتتتتتا  تدييتتتتتد 

 .(14)عاملاا
هان لاذا التوّجه فع ربط الحا  براحباا فع بيان الملحظ التداللع التذ   وعد

وظيفة  ْن  ربح هذا الملحظ هو ااهثر وضوحاا وبروياا، وهو الضابط هذو ال تؤديه
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تحليتت  الّنحتتاة وتفستتيرهم لهثيتتر متتن اابعتتاد الداللّيتتة التتتع تتشتتّعب عناتتا  يوّجتتهالتتذ  
 .الوظيفةهذو 

التتتع تتت تع علياتتا هتتذو الوظيفتتة دور فتتع تفطّتتن  الدالليتتة هتتان للتنّوعتتات ورّبمتتا
تتعتتتتّدد رتتتتورها وتتنتتتتّول دالالتاتتتتا بحيتتتتث ال  إلتتتتى  ّن وظيفتتتتة الحتتتتا  الّنحتتتتاةبعتتتتض 

لاتتتا هتتتّ  هتتتذو الرتتتور والتتتدالالت، ولتتتذلا، متتتثالا، ختتتالف  الموضتتتوليستتتتوعب الحتتتّد 
فلتم يترتض الحتّد التذ  وضتعوو للحتا ، ووجتد  ّن هثيتراا  الّنحتاة؛متن  مالرضّع سابديه

 : ال يرتتد  علياتتا حتتّد الّنحتتاة، وعلتتى هتتذا نجتتدو يدتتو  للحتتا متتن ااشتتها  الترهيبّيتتة 
على ضربين: منتدلة ومؤهدة، ولهّ  منامتا حتّد الختتالف  الحا  ن ندو :  فااْولى 

الحتتتدث   هتتتالم يتدّيتتتد بوعتتتت حرتتتو  مضتتتمونة تعلّتتت جتتتيءماهيتامتتتا، فحتتتّد المنتدلتتتة: 
: استم المؤهدةبالمفعو   و بما يجر  مجراهما... وحّد   والذ  فع الهالم بالفاع   

 . (15) غير حدث يجعء مدرراا لمضمون جملة
  نّ  لوظيفتتة العتتاممتتن حتتدود الّنحتتاة وحتتديثام فتتع بيتتان الملحتتظ التتداللع  ويبتتدو

هذا الملحظ يتراوح عندهم بتين بعتدين: ااّو  يتربط الحتا  برتاحباا، والثتانع يتربط 
بعاملاا؛ فاع بيان لايئة الراحب وتدييد ليمن العام ، هما يّتضح ذلا من  الحا 
 التوضيحع التالع: الرسمخال  

 العام  يمن تدييد
 

 
 

 هيئة الراحب بيان                                             
 الداللّية للحال في صور االستعمال العربي: األبعاد

فع  هثر رور استعمالاا متوافدة مع ما وضعه الّنحاة من حدود  الحا  ت تع
باا وعت وعول عاملاا، استعماالتاا تبّين هيئة راح  غلبوتدسيمات: فاع فع 

 )العامل( الفعل )الصاحب( المفعول/ الفاعل الحال
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تمتلئ باا مرّنفات الّنحاة وتيخر باا نروا  مستفيضةواامثلة على ذلا هثيرة 
 .يمناااالستعما  العربع على اختالف 

ذا هتتان هتتذا التوافتتت  متتع ورتتف الّنحتتتاة وعواعتتدهم يمثّتت  الهثتتترة الهتتاثرة متتتن  وا 
 خرى ت تاير متا  هذو الوظيفة ف ّنه يدع على هام" هذو الهثرة  مثلة استعما رور 
وتّتجتته فتتع دالالتاتتا إلتتى حتتدود وظتتائف نحوّيتتة  ختترى فتتتتداخ  معاتتا  الّنحتتاة، ّرتتله 

 داللّية ال تدع ضمن الدائرة الداللّية لوظيفة الحا .  بعادوتعّبر عن 
تنّبه الّنحاة إلى بعتض رتور هتذا التتداخ ، و شتاروا إلياتا إشتارات عتابرة،  وعد
و الرور االستعمالّية المخرورة إلى باب الحا ، ظّلوا متمسهين بضّم هذ ولهّنام
داللّيتاا عمتا تعّبتر عنته هتذو الوظيفتة عتادة، وستنحاو ، متن ختال  هتذو  ابتعادهارغم 

نعتتترض لجوانتتتب متتتن هتتتذا التتتتداخ  و ن نتتتتلّمس ااستتتباب التتتتع منعتتتت   نالدراستتتة، 
 الّنحاة من الدو  به.

 التداخل بين الحال والمفعول ألجله: -أّوالا 
هثير من الّنحاة فع بتاب المفعتو  اجلته  ْن ي ْعتر ب المرتدر الواعتع فتع  يجيي

المواعتتع، حتتاالا؛ اّن المرتتدر، عنتتدهم، يجتتوي  ن يدتتع  نالوظيفتتة، فتتع هثيتتر متت هتتذو
نحاالا،   :(17)هما عا  فع ذلا ابن مالا ،(16)هان هذا خالف اار  وا 

 هب تة ييد طلع بهثرة يدعمنّهر حاالا  ومردر

 : (19)تعالىعوله  من  عبثاا جّوي الّنحاة، مثالا، وجاين فع إعراب  فدد  وعليه،  
 ع ون بثاا وّ نه م ال ت ْرج  لدناه م ع     ف حِسبت م   ّنما خ 

فياتتتا: يحتمتتت   ن تهتتتون مفعتتتوالا اجلتتته ويحتمتتت   ن تهتتتون حتتتاالا، فاتتتذا  فدتتتالوا
مفعو  اجله ال مدبو ؛ اّن فع الشروط الررفّية للوظيفتين ما يبّررو؛ فال االحتما 

إال مرتتدراا، والحتتا  يجتتوي فياتتا ذلتتا  يضتتاا، فاتتذا التجتتويي فتتتح عنتتاة توارتت   يهتتون
ووظتتتتتائف نحويتتتتتة  ختتتتترى، مناتتتتتا المفعتتتتتو  اجلتتتتته، ممتتتتتا ستتتتتمح بتعتتتتتدد  الحتتتتتا بتتتتتين 

 .(18)الترهيب الواحد فعاالحتماالت اإلعرابية 
 فتعلتداللع عالوا عن المفعو  اجله الذ  يلتدتع متع الحتا  فتع البعتد ا فالّنحاة

 .الشرط الررفع للحا  يسمح بذلا انّ سيا  ما: حاالا؛ 
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هتت  عتتالوا عتتن الحتتا  التتتع تلتدتتع متتع المفعتتو  اجلتته فتتع البعتتد التتداللع  ولهتتن
 انّ ما: مفعوالا اجله؟ هتذا االحتمتا  غيتر وارد عنتدهم فتع الحديدتة؛      سيا فع 

عنتدما ندتو :  فتنحن ؛تمتا لوظيفتة المفعتو  اجلته ال يستمح باتذا االح الررفع الشرط
 االستفادة من علما. فع رغبةجئتا 

 جئتتااجلته،  و حتاالا. ولهتن إذا علنتا:             مفعتوالا   رغبتةب عراب   نسمح
 .علمافع االستفادة من  راغباا 

فياتا،  آختر، وال احتمتا  حتا وجته واحتد؛ فاتع  إال  راغبتاا يبت  فتع إعتراب   لم
نفستته، فملحتتظ  التتداللعد بعتتيالتتت محتفظتتة بال متتا  بتتاا راغعلتتى التترغم متتن  ّن الهلمتتة  

ْن هانت ري ة المشت     ضتفت علتى المعنتى  عتد  الفاعت  استمالعلة واضح فياا، وا 
المعنتتتى المستتتتفاد متتتن رتتتي ة  الترهيتتتبلونتتتاا خارتتتاا وبعتتتداا جديتتتداا ف ّناتتتا لتتتم تستتتلب 

ّمن مشتتت  آختتر ال يتضتت بتت ياءالمرتتدر. ولعتت  هتتذا يّتضتتح إذا وضتتعنا هتتذا المشتتت  
 معنى العّلة، وذلا هما فع الجملتين التاليتين:

 راغباا. جئتا -
 ماشياا. جئتا -
متتن المثتتالين الستتابدين  ْن لتتيس هتتّ  مشتتت ، فتتع وظيفتتة الحتتا ، يبتتّين  يتبتتّين إذ

بعض المشتدات تتضّمن  بعاداا داللّية  خرى، هبيان العلّتة، وهتذا  و نّ هيئة راحبه، 
  غباا ار و  فع المعتانع المعجمّيتة للمشتتدات؛ فتت هبير منه على الفر  جانبيعتمد، فع 

 إّناتا: تعريفاتامجموعة اافعا  التع يسمياا الّنحاة علبّيتة، والتتع يدولتون فتع إلى  ينتمع
ّنمتا هتع  متور تدتع   ّمت   ،(29)التنفس  فتع فعا  غير مؤثرة وال وارلة منا إلى غيرا، وا 

وهتتع التتتع يناستتباا  ن  الجّيتتة،العمجموعتتة  ختترى تعتترف باافعتتا  إلتتى  فينتمتتع  ماشتتياا  
. (21)ضتمنياا م ْستت ْنت جاا    فياتا يت تع  الايئتةتهون مبيّنة للايئات،  ّمتا ستابدتاا فت ّن بيتان 

 فتتعف يتحّمتت  النتتول ااّو  متتن المشتتتدات ملحتتظ العلّتتة،  حيانتتاا، همتتا يتتوعتتد يّتضتتح ه
 :اآلتيةاامثلة 

ْينع  ال - )البحتتر ،                  مّستع هذ  البلتوى فتنهتر بعد الختبار  مياوالا تر 
 (.2/1153 الديوان،
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                  ماتتتتتتتتتتتتتتتتر  ستتتتتتتتتتتتتتتتراراا  الخيتتتتتتتتتتتتتتتت و يجتتتتتتتتتتتتتتتتر فتتتتتتتتتتتتتتتتع  مستتتتتتتتتتتتتتتتتحيياا اللحتتتتتتتتتتتتتتتتظ   ستتتتتتتتتتتتتتتتارعا -
 (.2/187 الديوان)المتنبع،

 (.3/112عليه.)اايام، طه حسين  مشفدينوهم يردونه عن ذلا  -
نحوّيتتة عتتتد  ّن التعمتتيم التتذ  نجتتدو فتتع الشتترط الرتترفع للوظيفتتة ال يبتتدو وههتتذا

الداللّيتتة الدعيدتتة بتتين مجموعتتة االفتتاظ التتتع يتحدتت  فياتتا ذلتتا  الفتترو ي   ّيتتب بعتتض 
 الشرط.

التتتداخ  التتداللع بتتين الحتتا  والمفعتتو  اجلتته، إذا جتتاءت الحتتا  ورتتفاا  يبتتدو وعتتد
يمهتن التجتاوي عنته، خاّرتة إذا هانتت اامثلتة عليته عليلتة عابلتة للت ويت   ضتعيفاا مشتداا، 
إلتتى داللتاتتا اارتتلّية وهتتع بيتتان هيئتتة رتتاحباا. ولهتتّن هتتذا التتتداخ  يدتتوى  ايرّدهتتالتتذ  
يعّبتتر عتتن وظيفتة الحتتا  بجملتتة فعلّيتتة مضتارعّية؛ إذ يتت تع ملحتتظ التعليتت   عنتتدماويشتتّد 
اابعتتتاد الداللّيتتتة التتتتع يعّبتتتر عناتتتا بالجملتتتة الفعلّيتتتة المضتتتارعّية، لهتتتّن هتتتذو  مدّدمتتتةفتتتع 

 يهفتعفع احتمتا  هوناتا تعلتيالا؛ اّن التتداخ  التداللع ال تعرب حاالا، وال ينظر  الجملة
 والمفعتتو وحتتدو، فتتال بتتّد متتن اشتتتراا فتتع الشتترط الرتترفع  و التنتتّول البنيتتو  للوظيفتتة،  

ال  اجلهيبدو  ّن تمّسا الّنحاة بهون المفعو   وههذا  ؛اجله ال ي تع جملة عند النحاة
ع ّبتر  التتعظ العّلة فتع هثيتر متن التراهيتب يهون إال مردراا جعلام ال يتنّباون إلى ملح

 ب تتتضفياتتا عتتتن هتتذا الملحتتتظ بالجملتتة، ففتتتع مثتت  هتتتذو الستتياعات تعتتترب الجملتتة حتتتاالا 
 النظر عن البعد الداللع الذ  يفام مناا.

 حتواالا، متن دون  ن يتنّا  الّنحتاة عنتديعرب   ي تعما تحته خط فيما  ف نّ  وعليه
 : (22)سيرّية معلِّلةعلى ما يتحّمله اللفظ من داللة تف

ل د نا اإلْنسا ن  ِمن ن ْطف ٍة   مشاٍب نب تليه) -  .2/اإلنسان( إ ّنا خ 
       اللتتتتته تعتتتتتالع   وجتتتتته نلتتتتتتمسوستتتتتلم  عليتتتتتهمتتتتتع رستتتتتو  اللتتتتته رتتتتتلى اللتتتتته  هاجرنتتتتتا  -

 .219الرالحين/ رياض

الله، رلى الله عليته وستلم، و ّمتر علينتا  بتا عبيتدة، رضتع اللته عنته،  رسو  بعثنا  -
 .232الرالحين/ رياضلدري"    عيراا  نتلدى

  وتفّر  ...  -

 .51الرالحين/ رياض...  بالشجر يستظلونلناس  -
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 .69الرالحين/ رياض...  باا يترّد  دنانير ... هان  بع، يييد ،  خرب  -
 .(57)المفضلّيات/بشامة بن عمرو:  عا  -

 الحويال يريدما  راق  إذا الِدداحهعين م فيض  بعينٍ 

 (191المفضلّيات/)الميّرد:  عا  -
 وعد  هدْت عليه المسائ  فآب يستثيبام رحابه  فع فط ّوف

 (226)المفضلّيات/المرع" ااهبر:  عا  -

 طامس  غبر  علم فع اآل   بدا به ىياتدعلٌم خّلْفته  إذا

 (24)الديوان/عمر بن  بع ربيعة:  عا  -
 الدلبفلم  ر  حلى منا فع العين و          الدمى  عترضالنفر  غداة خرجت

 (18)الديوان/البحتر :  عا  -

 سعنْ ع   المدائنِ  إلى  بيضِ  ت  ت فوجاتم ع الامو  رحل   ترْ ض  ح  

 درسِ  ساستان   من آ ِ   ٍ حمل وآسى الحظتوظِ  عن تسلى  

 تنضجهخّلى بينه وبين هذو النار        رادإذا تّم له من تايئة الطعام ما  حتى -
 (.2/41)اايام، طه حسين . ما  على

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

لى من يعرفان من الردي   -  (.3/98هذا اإلذن.)اايام  يتعجالنو برعا إلى الجامعة وا 
االشتراا فع الشرط الررفع عناة توار  مفتوحة تتداخ  فياا   ثيم وههذا

داب  يمّث  عدم االشتراا فع  وجه الت وي  الداللع، وفع الم فيااالوظائف وتتعّدد 
وهمّياا ي ّيب بعض اابعاد الداللّية التع ينتجاا الترهيب  حاجياا الشرط الررفع 

 . (23)سيا  الهالم إلياا حياناا ويوّجه 
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ذا وجدنا  ّنام هانوا، فع ال الب، يربطون بين الملحظ  الّنحاةت ملنا نروا  وا 
اجله ال يهون إال مردراا  فالمفعو   ؛(24)النحوّية للوظيفةالداللع والشرط الررفع 

 .(25) عيناا عّلة وسبب لوعول الفع  وداٍل له، والداعع إنما يهون حدثاا ال  اّنه 
فع مداب  اسم العين الذ  ينتفع وعوعه  المردرفع تفسيرهم يضعون  فام

فع مداب  المشت   و الفع ، على  المردرعّلة انتفاء واضحاا، ولهّنام ال يضعون 
هدولا: احتملتا  ؛آخر فع  ن يجتذب به  إّما الفع من  نام يرّرحون ب ّن   الرغم

فاستدامة المودة معنى يجذب باالحتما   معروفا،الستدامة مودتا ويرتا البت اء 
ماوابت اء الري  معنى يجذب بالييارة،  حار ؛  معنى ااو  بالفع  ن يدفع  وا 

يتور  بما عبله من الفع   حار  معنى: فعلت هذا حذر ّشرا، فالحذر اهدول
هانت علة بخالف العين  فلذلا معان تحدث وتندضع والمرادرإلى دفعه، 

 . (26)الثابتة 
لمجعء المفعو  اجله مردراا يرد  على  وضعوو ّن المدياس الذ   وواضح

حتى إننا لو علنا: احتملتا  ستديم  فيه،الفع  المضارل؛ فملحظ العّلة غير منتف 
اّن اافعا ،  يضاا،  ؛(27)مفاوماا  العّلة بت ع معروفا، لبدع معنى موّدتا، ويرتا 

 .(29)معاٍن تحدث وتندضع هالمرادر تماماا 
ونظرنا فياا من بعد آخر وجدنا  ّن التعبير عن العّلة  المس لةإذا عّلبنا  ونحن

مضمون  انّ الْنحاة جواي مجعء الحا  جملة بدولام   عّل بالفع  ال يمتنع؛ فدد 
 ْن يهون الديد مضمون الجملة هما يهون مضمون  ويرحّ عيد عاملاا،  الحا 

. وبالدياس يمهننا الدو  إّن مضمون المفعو  اجله عّلة عاملة، ويرّح (28)المفرد  
العّلة مضمون الجملة هما تهون مضمون المردر، خاّرة إذا علمنا  ّن  تهون ن 

 داللياا، معنى الحدث. يتضّمن،الفع  
ذا الذ  وضعه الّنحاة للتمييي بين الحا  والمفعو   المبدئعمفتاح هان ال وا 

لم       : هيف فعلت؟ والثانع يدع فع جواب: جواباجله هو  ّن ااولى تدع فع 
 ّن بعض اابنية يرح فياا  ن تدع  إلىفعلت؟ ف ّن هذا الضابط عد يشير  حياناا 
،  حياناا، على وعوعاا جواباا عن العلة عنجواباا للسؤالين، وعد يتدّدم وعوعاا جواباا 
. اامثلةالايئة، ويّتضح ذلا إذا  عدنا النظر فع   المذهورة عب  
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فع االستعما  العربع جواباا عن السبب  مباشرةإّن بعض اابنية ترد  ب 
: ... خرب معاوية رضع الله عنه على عولهوالعّلة؛ فدد ورد فع الحديث الشريف 

: جلسنا نذهر الله عا : الله ما  جلسهم إال عالواجلسهم؟   ماحلدة فع المسجد فدا : 
 .599الرالحين/ رياض  ذاا؟ عالوا ما  جلسنا إال ذاا

طلحة ييد بن سا  رضع الله عنه عا : هنا   بع عنحديث آخر :  وفع
الله رّلى الله عليه وسّلم، فدام علينا  رسو ععوداا باافنية نتحّدث فياا، فجاء 

عدنا ل ير ما ب س، ععدنا نتذاهر ع: إنما فدلناجالس الرعدات؟ لهم ولم مافدا : 
 .578/الرالحين رياض  ونتحّدث ...

َ  بناء على الداعدة النحوّية  الفعلّيتان فالجملتان )نذهر/ نتذاهر( تعربان حاالا
الجم  واشباو الجم  بعد المعارف  حوا  وبعد النهرات   نّ التع تنا على 

 سيا  اإلجابة عن العّلة والسبب. فعاا رفات، على الرغم من وعوع
الّنحاة وضعوا شرطاا النتراب المردر على  ّنه   نّ المس لة وضوحاا  ويييد

 انّ إذا رّح تدديرو بالالم:   إالاجله  مفعوالا مفعو  اجله؛ فال يعرب المردر 
جدنا ونحن  إذا  عدنا النظر فع اامثلة السابدة و  ،(39) وال رضالالم معناها العّلة 
 وال يناعض داللة الترهيب، فلو علنا:  محتم  ّن تددير الالم فياا 

 ذلا: وعب . لنتذاهر/ ععدنا الله لنذهر جلسنا -
 .به لياتدىعلٌم خّلْفته  إذا -
 .بالشجر ليستظلواالناس  تفّر  -
 .باا ليترّد دنانير   خرب -
 .ليستثيبامفع  رحابه  فطّوف -
 .الدمى اعترضغداة النفر  خرجت -
 الحظوظ. عن اتسلىإلى  بيض المدائن عنسع  فوّجات -
 ما ... على لتنضجهبينه وبين هذو النار  خّلى -
 البعيد... للسفر ليتاّي الفتى إلى الداهرة  و عب  -
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...لرتتتتتتتتتتتتتّح التدتتتتتتتتتتتتتدير               اإلذنهتتتتتتتتتتتتتذا  ليتتتتتتتتتتتتتتعّجالإلتتتتتتتتتتتتتى الجامعتتتتتتتتتتتتتة...  و برعتتتتتتتتتتتتتا -
 . (31)المعنى واستدام

المضارل من هتذو التالم فتع    ستيا   فع الإننا لو عهسنا اامر فجّردنا   ب 
داللتة التعليت  تبدتى،  حيانتاا، مفاومتة واضتحة،   نّ يرد الفع  فيه مدروناا باتا لوجتدنا 
يوّجته الدتتو  فيته توجياتاا آختتر. فلتو ت ملنتتا،  لعنارتروإال  ّن اختتالف الشته  البنيتتو  

 :اآلتيةمثالا، العبارة  
عتتد جففتتت و رستتلت إليتته  اشتتتملت بعتتض هتتذو الرستتائ  علتتى يهتترة وربمتتا  -

 (.3/89.)اايام،عرض له النسيان إن لتذّهرو تحم  التمائم هما ليحملاا

 ال  لتتتذّهرو و  ليحملاتتاإستتداط التتالم الدالّتتة علتتى التعليتت  فتتع عولتته :   نّ  لوجتتدنا
 يجّرد الترهيب من داللة التعلي  تماماا، فلو علنا:

فتت و رستتلت إليته، يحملاتتا عتتد جف يهترةاشتتملت بعتتض هتذو الرستتائ  علتى  ورّبمتا -
 .النسيانعرض له  إن وتذّهروهما تحم  التمائم، 

المعنتى مفاومتاا متراداا، فت ن هتان وجتود التالم يتدفع    احتمتا  داللتّع  هذا لبدع
لداللتتة التعليتت  وحتتدها، فتت ّن غيتتاب هتتذو التتالم ال يعنتتع، بتت    الترهيتتبآختتر، ويجتترد 

 تماماا. التعلي حا ، غياب داللة 
التتتداخ  التتداللع بتتين التتوظيفتين، فتتع مثتت  هتتذو التراهيتتب، واضتتح  نّ فتت  وعليتته،

غائب فع مرّنفات الّنحاة؛ ذلا  ّن ضتوابط الورتف والتدعيتد  ذلا،جّداا، ولهّنه مع 
علتتى البعتتد التتداللع وحتتدو، وهتتذا متتا سنوّضتتحه فتتع خاتمتتة  تدترتترعنتتدهم تتعتتّدد وال 

 البحث.
 ل فيه أو بين الحال والمفعول معه:بين الحال والمفعو الدالليالتداخل  -ثانياا 

الّنحاة لم يشيروا إلى التداخ  الداللع بين الحا  والمفعو  اجله ف ّنام  هان إذا
تتتداخالا آختتر و شتتاروا إليتته وعرضتتوا ل شتتها  فيتته؛ فدتتد نّرتتوا علتتى الشتتبه  استشتتعروا

 ظتترف اليمتتان؛ اّن الحتتا  ال تبدتتى بتت  تنتدتت  وخرورتتاا والمفعتتو  فيتته   الحتتا بتتين 
 . (32) خرى، هما  ّن اليمان مندٍض ال يبدى ويخلفه غيرو  حا إلى 

سيبويه، منذ الب ْدء، إلتى هتذا التتداخ  وهتو يفّستر عولته تعالى:)ي شتى   شار وعد
عتتد  هّمتتتام  نفستتام( فدتتا  فيتته: )ف نمتتا وّجاتتوو علتتى  ّنتته ي شتتى  وطائفتتةطائفتتة متتنهم 
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جعلته  ف نمتا ،هذو الحا  فعطائفة فع هذو الحا ، ه ّنه عا : إذ  وطائفةطائفة منهم 
نمتتا هتتع واو االبتتتداء  ولتتم وعتتتاا  ويبتتدو متتن تفستتير  ،(33)يتترد  ن يجعلاتتا واو عطتتف، وا 

الجمتت  فرتتّرح باتتا،  هتتذوستتيبويه  ّنتته استشتتعر الداللتتة اليمنّيتتة التتتع تتحمّلاتتا  مثتتا  
إليتتته، و شتتتار  استشتتتعروولهتتتّن متتتت خر  الّنحتتتاة فّستتتروا عولتتته تفستتتيراا يجتتتّرد الجملتتتة مّمتتتا 

 .(34)ويدررها على داللة الحا  التع تعارفوا علياا 
بتتين واو الحتتا  والداللتتة علتتى اليمتتان  وردهتتا ابتتن منظتتور فتتع  االرتبتتاط ولشتتّدة

عسمين على الرغم من عدم وجود فار  داللع بيناما؛ إذ يدو :   إّياهااللسان مدّسماا 
ا  طلوعاتا، عتا  اللته :  تيتته والشتمس طالعتة،    فتع حتدولاالحا ، ه واوات ومناا

وهتتو مهظتوم(، ومناتتا واو الوعتت هدولتا: اعمتت  و نتت رتتحيح،     نتادىتعتالى )إذ 
 فتارق، فاتذو واو الوعتت وهتع عريبتة متن واو الحتا ...  و نتتواآلن  وعت رتحتافع 

(35). 
علياا ابن السّراب، وهو يتحّدث عن مواضع هسر همية )إّن(، فدتا :  نّا  هما

ذا   شاباا او الوعت هسرت، إلنه موضع ابتداء، نحو عولا: ر يته و  عدب  إن:  ذهرت وا 
 . (36)نه يومئذ يفخر ا  و 

هشتتتتام يهتتتتون  ّو  متتتتن وضتتتتع هتتتتذا التتتتتداخ  التتتتداللع بتتتتين هتتتتاتين  ابتتتتن ولعتتتت 
يشتتته   وممتتايستت   عنتتته؛ فدتتد عتتا  فتتتع الم نتتع:   التتذ التتوظيفتين موضتتع اإلشتتتها  

 ّناتتتا ال  متتتعستتتمّية حتتتا ، الجملتتتة اال إنّ طالعتتتة   والشتتتمسييتتتد  جتتتاءعتتتولام فتتتع نحتتتو  
فدتتا  ابتتن  ،هيئتتة فاعتت  وال مفعتتو ، وال هتتع حتتا  مؤهتتدة تبتتّينتنحتت  إلتتى مفتترد، وال 

الشمس عند مجيئه، يعنع: فاع هالحا  والنعت وعا   طالعةجنع: ت ويلاا جاء ييد 
بدولتتتتتا مبّهتتتتتراا ونحتتتتتوو، وعتتتتتا  رتتتتتدر اافاضتتتتت  تلميتتتتتذ  مؤولتتتتتةابتتتتتن عمتتتتترون: هتتتتتع 

و ثبتتتت مجتتتعء المفعتتتو  معتتته جملتتتة، وعتتتا   معتتته،فعتتتو  اليمخشتتتر : إنمتتتا الجملتتتة م
ن مت( فتع عتراءة  بحترمن بعدو سبعة  يمّدواليمخشر  فع تفسير عوله تعالى )والبحر  

والجي" مرتطف   جئت.. و وهناتاارفع البحر، هو هدوله: وعد  غتد  والطير فع 
متتن ضتتمير ذ   يتتت فلتتذلا عر  الظتتروف،متتن ااحتتوا  التتتع حهماتتا حهتتم  ونحوهمتتا

 .(37)حا   ال
مثتتت  هتتتذو ااحتتتوا  هثيتتترة جتتتّداا، نتتتورد مناتتتا هتتتذو اامثلتتتة لتبتتتري  علتتتى والشتتتواهد

 جلّع: واضحالمس لة فع بعد 
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 (:126)المفضلّيات/عمرو بن ااهتم: عا  -

 حان من نجم الشتاء خفو  وعد دعوتهبعد الادوء  وم ْست ْنِبح

 :(143)المفضلّيات/عبدة بين الطبيب:  عا  -

 للي  تجلي من سواد ا ودونه الشمس منفت  وعرنغدوت  وعد

 :(198)المفضلّيات/م: و ربيعة بن مدر  عا  -

 انردالل با وفع الفجر  وما داب اللي  ولون ف وردها

 (271)المفضلّيات/متمم بن نويرة:  عا  -

 حان من تالع النجوم طلول وعد حبيب بعد هدء ذهرته لذهرى

 :(385)المفضلّيات/عا  علدمة بن عبدة:  - 

 شمس الناار غروب منحان  وعد اتد ْوا بهبشام حتى فداتْلت ام

 (424)المفضلّيات/عا   بو ذؤيب:  - 

باء رابئ الت مدعد والعيو  فوردن ر   النظم ال يتتّلع فو  تضُّ

 ّن الداللة على اليمان فع الجم  الحالّية السابدة واضحة جتّداا؛ إذ تنعدتد  شاّ  فال
ين يحددان يمان الحدث، ولهْن لم يدت   حتد متن الّنحتاة فتع اإلسناد فياا بين رهن عالعة
المفعتو  فيته   نّ إّناا فع مح  نرب مفعو  فيه؛ اّن الّنحتاة مجمعتون علتى    إعراباا

متن استم وعتت،  و استم  بتاّطراد،  فتعضتّمن معنتى   متا:  عترفامفاتو فتع  ؛ال يدع جملة
نّرتتوا فتتع  ولهتتّنام ،(39)عرضتتت داللتتته علتتى  حتتدهما،  و جتتار مجتتراو  استتممهتتان،  و 

إجتراء إلتى ذ  الحتا   الراجتع عتنمث  الجم  الحالّية السابدة على  ّنته يجتوي إخالؤهتا  
 .(38) لاا مجرى الظرف النعداد الشبه بين الحا  وبينه

الحتتا  تتترتبط، داللّيتتاا،  العاريتتة متتن ضتتمير ذ  مثتتا  هتتذو الجمتت    نّ  وواضتتح
ّع بالراحب، وهع بتذلا تبتعتد عتن الرتور لاا  ّ  ارتباط دالل وليسبالعام  فياا، 
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لوظيفة الحا  التع تتضّمن بعدين داللّين، همتا  شترنا إلتى ذلتا  الم لوفةاالستعمالّية 
هيئتتة الرتتاحب، وتدييتتد يمتتن العامتت ؛ فاتتذو الجمتت  تدترتتر دالليتتاا  بيتتانستتابداا، همتتا: 

 مّما يخلّراا للداللة على اليمان. طفدعلى البعد الثانع 
ذو الجملتتتتة الحالّيتتتتة الخاليتتتتة متتتتن ضتتتتمير ذ  الحتتتتا  علتتتتى بيتتتتان هتتتت تدترتتتتر وال
استعماالت  خترى لتحتّو  انتبتاو الستامع إلتى حتدث آختر تدتع  فعذ عد ت تع إاليمان؛ 

مضتتمون العامتت ، وهتتذا النتتول متتن الجمتت  يوّستتع  فيتتهعنارتترو فتتع الوعتتت التتذ  يدتتع 
فتتع اللحظتتة  و  حتتداث تتتتيامن جميعاتتا  حتتدثينإطتتار الرتتورة ويتتوّيل الترهيتتي علتتى 

مفاتوم المعّيتة التذ  عتا  بته  علياتانفساا، ولع   مثا  هذو الجمت  هتع التتع يرتد  
متتا بعتتد  مرتتاحبةيعنتتع    النحتتاةبعتتض الّنحتتاة؛ إذ إّن التنرتتيا علتتى المعّيتتة عنتتد 

. وهتذا البعتد التداللع )المرتاحبة اليمنّيتة( متحدّت  (49)الواو لمتا عبلاتا فتع وعتت واحتد 
إال  نتته، وحتتدو، ال يهفتتع، عنتتد الّنحتتاة، للدتتو  بوعتتول  ربّيتتة،العفتتع تراهيتتب هثيتترة فتتع 
 اامثلة على ذلا: ومنالجملة مفعوالا معه، 

     ...ورجتتالن يستتتّبانعليتته وستتلم،  اللتتهجالستتاا متتع النبتتّع، رتتّلى  هنتتت  -
 .35/الرالحين رياض

 (1/198)الديوان المتنبع:  عا  -
 الجنباذهرتاا نفسه لمس  إذا سْورةٌ  للطعنو وّلى  ولهّنه

 (2/343)الديوان المتنبع:  عا  -
 تمترع واابطا بلوتا  حتى حمّدتا فع هو  ثبّت له وما

 (29)المفضلّيات/سويد بن  بع هاه  اليشهر :  عا  -
 ذات سم عد ندع بنبا  شّاد وااعاد  وارتمينا

 (347)المفضلّيات/ بشر بن  بع خايم:  عا  -
 الدم منمشعلة النحور  والخي  نس بالسيوف ونعتي الدوا نعلو

  ورستو  اللته، رتّلى اللته عليته وستّلم، فتع بيتتعبن حارثة المدينة  ييد عدم  -
 .354/ الرالحين رياض

 (.1/25)اايام، طه حسين   وراحبنا جالس يسمعينشدهم  الشاعر و عب   -
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المعنى المستفاد من عالعة اإلسناد فع هذو المجموعة يختلف عنه   نّ  وواضح
إذ ال تنعدتتتد العالعتتتة بتتتين رهنتتتع اإلستتتناد هنتتتا لتحديتتتد يمتتتان  ابدة؛الستتتفتتتع المجموعتتتة 
 حداثاا يدتترن وعوعاتا بوعتول العامت ، ولتذلا هانتت الداللتة علتى  تبّينالعام ، ولّهناا 
 ضمنّية. المجموعةاليمان فع هذو 
 ّن هتتتتذو المجموعتتتتة خاليتتتتة متتتتن  ّ  رابتتتتط يربطاتتتتا، دالليتتتتّا،   يضتتتتاا، ويالحتتتتظ،

اليمان مباشرة، وال ترتبط بالراحب مطلداا. ب  ترتبط  على بالراحب، فاع ال تد ّ 
من دالالت المفعو  معه؛ اّناا تبّين  ّن وعتول  يدّرباابالعام  على وجه مخروا 
فع العام ، وهتذا متا تتد  عليته واو المعّيتة؛ إذ  الحدثالحدث فياا متيامن مع وعول 

الساب ،    مدارنته له فع ما بعدها لمعمو  العام   مراحبةعلى  للتنرياّناا  إ
ولعتّ   ،(41)هجئت وييداا  وال، هاستتوى المتاء والخشتبة  الحهماليمان سواء اشترها فع 

 آختتتر مثتتتا  هتتتذو الجمتتت  هتتتع التتتتع دفعتتتت الرضتتتّع، شتتتارح الهافيتتتة، إلتتتى وضتتتع حتتتّد 
 للحا ، هما  شرنا عب  هذا، يشم  ما تتضمّنه من دالالت.

العتتة اإلستتناد فتتع مثتت  هتتذو الجمتت  الحالّيتتة التتدالالت المستتتفادة متتن ع  نّ  ويبتتدو
حستتب رهنتع اإلستناد وطبيعتتة العالعتة بينامتا؛ فانعدتتاد عالعتة اإلستتناد  وتت تايرتتنتّول 

التتذ  يستتمح بتحّمتت  هتتذو  هتتو ضتتمير رتتاحب الحتتا  واحتتداا منامتتا لتتيسبتتين رهنتتين 
من بعنارتتر الجملتتة التتتع تتضتت مستتتدلة غيتتر مدّيتتدة، إال يمنّيتتاا، جديتتدةالجملتتة داللتتة 

محتور مستتد ،  العام  والراحب، ان ه  حدث فع مث  هذو التراهيب يتدور حتو 
فاتذو  ؛رهنتع اإلستناد فياتا ضتمير ذ  الحتا   حتد يهتونبخالف الجم  الحالّية التع 

ولهتتتّن هتتتذو االختتتتالف ال يطتتتا  الداللتتتة  ااحتتتداث،تتوّحتتتد فياتتتا الرتتتورة ،إن تعتتتددت 
 :اآلتيةويّتضح ذلا فع اامثلة  ،ضمنياا على اليمان فياا؛ فاع باعية مفاومة 

 ّن النتتاس علتتى ضتتاللة و ّناتتم ليستتوا علتتى شتتعء   ظتتنّ  فتتع الجاهلّيتتة و نتتا هنتتت  -
 .292/الرالحين رياضوهم يعبدون ااوثان  

ذا  -  عينتتهفتت عر  ينظتتر، حتتعّ  وهتتوهاتتا لف ه ،حتتعّ  ونبّياتتاهلهتتة  ّمتتة عتتّذباا   راد وا 
 .294الراحلين/ رياضباالهاا  

دّ  ... ّن  -  رياض        تخشى الفدر وت م  ال نع...  شحيح رحيح و نت  ت ر 
 .57الرالحين/

 (2/67)الديوان/المتنبع:  عا  -
 الماود فع وهموجادوا  وسادوا ربية وهمللمعالع  سعوا

وهو فليرعد حتى يذهب عنه النوم، ف ّنه إذا رّلى  وهو يرلع حدهم  نعس إذا  -
 .78/الرالحين رياض  ناعس
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 على  بين هذو المجموعة وسابدتياا  ّن ااولى عد خلرت للداللة  ّن الفر  ويبدو
اليمتتان تمامتتاا، و ّن الثانيتتة تشتتير إلتتى حتتدث مستتتد  يتتتيامن متتع مضتتمون العامتت ،  متتا 

فه ّناتتا يتنايعاتتا معنيتتان؛ معنتتى اليمتتان ومعنتى الحتتا  )بيتتان الايئتتة(، بتت  إننتتا إذا  هتذو
 اإلحستاسّيتة دعيدتة بيناتا؛ فبعضتاا يعلتو فيته العبارات الستابدة وجتدنا فروعتاا دالل ت ملنا

(، ويخفتت الماودّياا حّع، وهم ربية، وهم فع نببالداللة اليمنية )و نا فع الجاهلّية، و 
 وبعضتتاافياتتا بيتتان الحتتا ، حتتتى ه ّنتته ظتت  باهتتت يلتتوح وراء نرتتاعة معنتتى اليمتتان، 

 معنتىه ليياحم نّ إاآلخر يتدّدم فياا ملحظ بيان الايئة )وهو يرلع، وهو ناعس( حتى 
 بالتدتتدماليمتتان، وعتتد يتدّدمتته بتتدرجات. بتت  إّنتته يرتتعب  حيانتتاا الحهتتم احتتد الملحظتتين 

 . (42) على اآلخر )و نت رحيح(
التمتتايي يهتتون  وضتتح و جلتتتى إذا وضتتعت العبتتارات الستتابدة بتت ياء هتتتذو  ولعتت ّ 
 :العبارات

 .277الرالحين/ رياض...  وجاعماموم على  و نا فانطلدت  -
  منبستتتط إليتتته وجاتتتا و نتتتتشتتتيئاا، و ْن تهلتتتم  ختتتاا  المعتتتروفمتتتن   نتحدتتترّ  ال  -

 .328الرالحين/ رياض
               رستتتتتتتو  اللتتتتتتته رتتتتتتتلى اللتتتتتتته عليتتتتتتته وستتتتتتتلم و نتتتتتتتا جتتتتتتتالس ههتتتتتتتذا..   بتتتتتتتع متتتتتتتر  -

 .337الرالحين/ رياض
 .545/الرالحين رياضإلى حديث عوم وهم له هارهون...   استمع ومن  -

يهاد، ويبري فياا بيان الايئة بروياا عوياا ال  و ينعدم فياا معنى اليمان  فاذو
 .(43) غيرويهاد ي لتفت فيه إلى معنى آخر 

الداللّية بين المجموعتين السابدتين تعتمد، بالدرجة  الفرو  ّن هذو  ويبدو
 فع الجملة الحالّية؛ ت ّم ، مثالا الفر  بين: الخبرااولى، على دالالت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .الجاهلّيةا فع و ن - يمنّية داللية 
 حّع. ونبّياا -
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 رحيح. و نت -
 منبسط إليه وجاا. و نت -

 .ههذاو نا جالس  -حالّية        داللة
 ة:اآلتي ْن نوّضح ما سب  بيانه من خال  الرسوم التوضيحّية  ونستطيع

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العامل
 الصاحب

 حالال جملة

 من ضمير ذ  الحا  خالية -
اإلسناد فياا منعددة بين  عالعة -

العام   وعولعنررين يحددان يمان 
 والشمس طالعة( زيد )جاء

بالعام  فدط  ةمرتبط الحا 
 وداللتاا رريحة على اليمان

 الحال جملة الصاحب العامل

 من ضمير ذ  الحا . خالية -
اإلسناد فياا منعددة بين  عالعة -

خارجع  حدثعنررين يشيران إلى 
يدترن يمنه بيمن العام  )خرجت من 

 بيتع والجّو بارد(

بالعام  فدط  ةمرتبط الحا 
 ليمانوداللتاا ضمنية على ا

 العامل
 الحال جملة الصاحب

 ضمير ذ  الحا  مشتملة على -
 اإلسناد فياا منعددة بين عالعة -

  و حدهما ضمير ذ  الحا   عنررين
 مشتم  عليه. 

 )هنت و نا فع الجاهلّية( -

حب والعام  ابالر مرتبط الحا 
 اليمانعلى  وعد تتضمن الداللة
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 ّن الحتا ، إذا هانتتت جملتة، تتعتتّدد دالالتاتتا متن العتترض الستتاب   يتّضتتح والتذ 
يجعلاا، فتع  حيتان هثيترة، تبتعتد عتن اارت  التداللع الموضتول  مّماوتتنّول معانياا 

نحوّيتتة  ختترى فتعّبتتر عّمتتا تعّبتتر عنتته تلتتا الوظتتائف،  وظتتائفلاتتا وتدتتترب متتن تختتوم 
و  الداللّيتتة النحوّيتتة تدتتف حتتاجياا  متتام تبّرتتر الفتتر  للوظتتائفولهتتّن الشتتروط البنيّويتتة 
اابعاد الداللّيتة ااخترى التتع يتّضتمناا الستيا  الواععتة  إلىبين هذو الجم  والتفطن 

 فيه.
 الداللي بين الحال والصفة: التداخل: ثالثاا 

الستتيا  التتذ  تتترد فيتته جملتتة الحتتا  يتتؤثر تتت ثيراا عويتتاا فتتع توجيتته معنتتى   نّ  يبتتدو
ائف نحوّيتتة  ختترى؛ فتت ذا هتتان الفتتر  تدريباتتا متتن  بعتتاد داللّيتتة لوظتت وفتتعهتتذو الجملتتة 
تيو  بيوا  العام  و ّن الرفة ال تتدّيتد  طارئةالحا    نّ والرفة  الحا الحاسم بين 

فاتتع  ،(44)هتتع تحليتتة للمورتتوف وتبتتين لتته  ّنتته المعتتروف باتتذو الرتتفة بتت بالعامتت  
 المورتتوفيتبتع المورتوف فتتع إعرابته تحليتة وتخريرتاا لتته بتذهر معنتى فتع  لفتظ 

فت ّن جملتة الحتا   ،(45)متن ستببه، وذلتا المعنتى عترض للتذات اليم لته   و فع شعء
إذ يبتتري فياتتا  دالليتتاا؛تتت تع، فتتع بعتتض الستتياعات، عريبتتة متتن الرتتفة متداخلتتة معاتتا 

وال يتعلّتت   طارئتتةملحتتظ التحليتتة والتبيتتين التتذ  نجتتدو فتتع وظيفتتة الرتتفة، فتتال تهتتون 
الاليمتة  الحتا ت تختلف عن وجودها بوجود العام  فياا، وهع فع مث  هذو السياعا

 :اآلتيةالتع ذهرها الّنحاة وعّددوا  عساماا. وذلا هما فع اامثلة 
وو    حبُّ إلى  بينا ِمّنا ) - ن ْحن  ع ْربةل ي وس ف  و خ   .9/يوسف( و 
وعستتتتتتتى  ن ت ِحّبتتتتتتتو شتتتتتتتتيئاا            و ه تتتتتتتو  خيتتتتتتتتٌر له تتتتتتتمو ع ستتتتتتتى  ْن تهره تتتتتتتوا شتتتتتتتيئاا ) -

 .621/رةالبد (46) (وه و  شرٌّ له م
 .384الرالحين/ رياض...( هذوب وهوعد ردعا  إّنه  ما  -
 (1/361)الديوان المتنبع:  عا  -
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 البروب وهع نجوماا ونحن النرارى توعدنا  ِبال مرات

 ريتتاضمتتع الستتفرة الهتترام البتتررة           وهتتو متتاهر بتتهالدتترآن  يدتتر  التتذ   -
 .397الرالحين/

ميعاتتتا، جمتتت  استتتمّية مستتتبوعة بتتتالواو، ااحتتتوا  الستتتابدة  ّناتتتا، ج علتتتى والمالحتتتظ
يرجح ملحظ الثبات والتحلية فياا، هما يبري فع اامثلتة ااربعتة  مماوخبرها اسم، وهو 

 ،(47)هو ما ارطلح د. عبد الدادر الماير  على تستميته بالمدابلتة آخر،ااولى ملحظ 
 الترهيب. إلىالرغم   علىما نستطيع  ن نوّضحه ب ضافة عبارة   وهو

،  ّن  مثتتتتا  هتتتتذو الجمتتتت  تفتتتتار  اابعتتتتاد اعتمتتتتاد المعنتتتتى وحتتتتدو عنتتتتد ،وواضتتتتح
الحتتتا ، التتتتع ستتتب   ن وّضتتتحناها آنفتتتاا، وتستتتتد  ب بعادهتتتا  لوظيفتتتةالداللّيتتتة العاّمتتتة 

ّداا متتن وظيفتتة الرتتفة، لتتوال  ّن جتتعلتتى تختتوم عريبتتة  تضتتعااالداللّيتتة الخارتتة التتتع 
ّن الجمتت  بعتتد المعتتارف  حتتوا  التتتع تتتنا علتتى   ااختترىالديتتود والضتتوابط الشتتهلّية 

 فع العربّية. الحا تجذباا ثانية إلى حدود وظيفة 
 البحث خاتمة
التتداخ  بتين  ابنتا، اآلن،  ن نحتاو  تفستير عتدم احتفتا  الّنحتاة باتذ يجتدر لعّله

المتتذهورة آنفتتاا، علتتى التترغم متتن استشتتعارهم بعتتض رتتورو  النحوّيتتةالحتتا  والوظتتائف 
منته، فمتا ااستباب التتع منعتت الّنحتاة متن الدتو  بضتّم  ةمختلفتوالتفاتام إلتى  شتها  
 الوظائف التع تتواف  معاا فع اابعاد الداللّية؟ إلىتلا الرور الترهيبّية 

النظرّيتة النحتو العربتع، ومتا  افع اارو  العاّمتة التتع عامتت عليات المت ّم  إنّ 
عيتتد عواعتتدها متتن ضتتوابط رئيستتة توّجتته الدتتو  فتتع ورتتف العربّيتتة وتد الّنحتتاةرتتاغه 

إلتتتى متتتا يعتتتتر  التراهيتتتب،  حيانتتتاا، متتتن تجتتتاذب بتتتين المعنتتتى  الّنحتتتاةيستشتتتعر تنّبتتته 
الداللّيتتة الخالرتتة متتن جاتتة والضتتوابط الشتتهلّية المختلفتتة  اابعتتادواإلعتتراب،  و بتتين 

 شتاروا إليته فتع مرحلتة مّبهترة متن ورتف العربّيتة؛ متن  ملحتظمن جاة  خرى، وهتو 
ذلا عولا: إن ييداا ظريف وعمرٌو  ومث فع عوله:   سيبويه ذلا، مثالا، ما  لمح إليه

 .(49) واحد وما يراد من اإلعما  مختلف الحديثفع  فالمعنىمراا، عو 



 119 

ابن هشام باباا هامالا للحديث عن الموّجاات التع تضتبط الدتو  فتع  وضع وعد
الترهيتتتب، وّضتتتح فيتتته متتتن ختتتال   مثلتتتة هثيتتترة هيتتتف تتتتتداخ   فتتتعإعتتتراب العنارتتتر 

وهيتتف الستتبي  إلتتى ضتتبط المستت لة علتتى نحتتو متتن  والرتتناعّية،حتتات الداللّيتتة المرجّ 
 .(48)تماسهاا وتوافداا  للنظرّيةالتحّهم المشرول الذ  يحفظ 

ابن جّنع هذو المس لة فع خرائره على نحتو يخرجاتا إلتى مستتوى  جّرد هما
ة، عليتته نظرّيتتة النحتتو العربتتع متتن ختتال  ثالثتتة  بتتواب ماّمتت تنبنتتعت رتتيلع  ساستتّع 

 هع:
 فع تجاذب المعانع واإلعراب. باب -
 .اللفظفع التفسير على المعنى دون  باب -
 المعنى. وتفسيرفع الفر  بين تددير اإلعراب  باب -

 -رحمه الله–موضع هان  بو علّع  هذافع الباب ااو  مناا:  يدو  وهو
لطاف النظر فيه،  هثيراا يعتادو، ويلّم   ّنا تجد  وذلابه، ويبعث على المراجعة له وا 

والمنظوم اإلعراب والمعنى متجاذبين، هذا يدعوا إلى  مر  المنثورفع هثير من 
اعتورا هالماا  مسهت بعروة المعنى، وارتحت لترحيح  فمتى ،وهذا يمنعا منه

. وعلى الرغم من  ّن ابن جّنع يدّدم المعنى على اإلعراب فع  غلب (59)اإلعراب 
اإلجراء لم يهن وارداا عند الّنحاة فع اامثلة  عرض لاا، إال  ّن هذا التعاامثلة 
فع هذا البحث؛ ذلا  ّنام ال يمانعون  ْن يختلف تفسير المعنى عن  سيدتالتع 
وهع المس لة التع تناولاا ابن جنع،  يضاا، فع الباب الثالث  اإلعراب،تددير 

 المذهور هنا.
طة، عنتتد الّنحتتاة، النحتتو العربتتع الدائمتتة علتتى الدتتو  بالعامتت  منضتتب نظرّيتتة إنّ 
يعد المعنى واحداا مناتا، فاتو  لتيس ضتابطاا رئيستاا، فتع هثيتر متن  مختلفة،بضوابط 

النظرّيتتة النحوّيتتة المتمّثلتتة فتتع العامتت  النحتتو  ذات طبيعتتة ترهيبّيتتة  فبنيتتةالمواضتتع؛  
 ولهّناتاتّتخذ من العالعات النحوّية  ساساا فتع رستم  طرهتا و بعادهتا الرئيستة،  شهلّية،
لوعتتتتت نفستتتته ال ت فتتتت  دور العنارتتتتر )الداللّيتتتتة( فتتتتع تشتتتتهي  النستتتت  الناتتتتائع فتتتتع ا

فتضتتتتتتتتع لاتتتتتتتتا  دواراا متتتتتتتتؤثرة تحتتتتتتتترا مهّونتتتتتتتتات النظرّيتتتتتتتتة فتتتتتتتتع اّتجاهتتتتتتتتات  للنظرّيتتتتتتتتة،
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لهّناا ال ت طِل  لاا يمام التحّهم فع الورف، ب  تدّيتدها بالضتوابط  ،(51)مخرورة 
 طاا وتماسهاا.والبنيوّية ااخرى التع ت عّد  هثر انضبا الشهلّية
افترضنا  ّننا واجانا الّنحاة بمث  تلا التتداخالت الدالليتة بتين الوظتائف  إذا إّننا
التتتع عرضتتنا لجانتتب مناتتا فتتع هتتذا البحتتث، فتت ّن جتتوابام ستتيهون حاضتتراا،  النحوّيتتة
منتٍع فتع  ْن يتّفت   و  ّ  رولام، متناغماا مع ضوابطام؛ اّنام سيدولون   معمتوافداا 

 : جئتت راهبتاا  جئتإال ترى  ّن معنى   ؟مدرود المختلفان فع اإلعرابالمعنى ال فع
 .(52)وعت رهوبع، وااّو  حا  والثانع مفعو  فيه؟ 

 ّن هذا النا يدّ  داللة عاطعة على استشتعار الّنحتاة التتداخ  التداللع  شاّ  ال
عتتّدد النحوّيتتة، و ّن هتتذا التتتداخ ، وحتتدو، لتتيس هافيتتاا، عنتتدهم، للدتتو  بت الوظتتائفبتتين 

اإلعرابّية فع الترهيب؛ اّناتم ال يدترترون عليته فتع الورتف والتدعيتد،  االحتماالت
منتته فتتع الت رتتي  والتنظيتتر، إّناتتم يست نستتون بتته ويلتفتتتون إليتته، ولهتتّنام  ينطلدتتونوال 

بضوابط  خرى  هثر تماستهاا و عتّ  تفّلتتاا منته، وهتع بتذلا، تحدت  لنظترّيتام  يتمّسهون
 ّوة ومتانة.ينشدونه لاا من ع ما

 ردنتتا  ْن نجعتت  اابعتتاد الداللّيتتة التتتع تعّبتتر عناتتا الوظتتائف النحوّيتتة  إذا ولّهننتتا
فتتع الورتتف والتدعيتتد فتتال شتّا  ّن هتتذا الورتتف ستتيختلف، وسيرتتبح  ااّو منطلدنتا 

 ختتترى لتتم يتتتنّا علياتتتا الّنحتتتاة. وهتتذا  متتتر مرهتتتون ب عتتتادة  رتتتوراا للوظتتائف النحوّيتتتة 
 يختلف عّما تعارف عليه الّنحاة العرب. لضوابطلورف العربية وف  ترتيب 

 
 
 
 
 
 
 



 112 

 
 

 الهوامش
 

العترب، حولّيتات الجامعتة التونستّية،   الّنحتاةر ، الجملتة فتع نظتر يالدادر الما عبد .1
 .46-35، 1866، 3ل

 ت،، منشتتورات عويتتدا1والل تتة العربيتتة، ط اللستتانّياتالدتتادر الفاستتع الفاتتر ،  عبتتد .2
 .13، 1896 بيروت،

العربتع، الايئتة  الل تو  للفهتر ابيستتيمولوجّية: تمام حسان: اارتو : دراستة انظر .3
 .146، 1892المررّية العاّمة للهتاب، 

ابن هشام  هم هذو المرّجحات التع ينظر إلياا عنتد إعتراب عنارتر الترهيتب  بّين .4
التتتتع يتتتدخ  البتتتاب الختتتامس متتتن الم نتتتع التتتذ  جعلتتته بعنتتتوان: فتتتع الجاتتتات  فتتتع

 من جااتاا. المعرباالعتراض على 
    لفّيتتتة ابتتتن مالتتتا، دار إحيتتتاء الهتتتتب العلمّيتتتة،  علتتتىشتتترح ااشتتتمونع  شتتتمونع،اا .5

 )بترّرف بسيط(. 2/193
 .2/79 بيروت، -يعي"، شرح المفر ، عالم الهتب ابن .6
 .2/293 مالا،: شرح ااشمونع على  لفّية ابن انظر .7
 .3/71يعي"، شرح المفر ،  ابن .9
 .2/196ااشمونع على  لفّية ابن مالا  شرح .8
إلتتتى الدتتتو  بتتتالفر  بتتتين تدتتتدير اإلعتتتراب  الّنحتتتاةهتتتذا اامتتتر هتتتو التتتذ  عتتتاد  ولعتتت ّ  .19

 : الخرائاجّنعوتفسير المعنى، انظر فع ذلا: ابن 
 .1/44الهتاب،  سيبويه، .11
 .1/213ابن السّراب، اارو  فع النحو،  .12
 فتتتع: الستتتايلع، نتتتتائه الفهتتتر . وانظتتتر  يضتتتاا 2/55ابتتتن يعتتتي"، شتتترح المفرتتت ،  .13

، وشتترح ااشتتمونع علتتى  لفّيتتة ابتتن 1/189، والرضتتّع، شتترح الهافيتتة 384النحتتو 
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، وعبتتتتاس حستتتتن، النحتتتتو 295 التعريفتتتتات، والشتتتتريف الجرجتتتتانع، 2/196 مالتتتتا
 .363الوافع 

لتم يتنّباتوا للعالعتتة بتين الحتتا  وعاملاتا ومتا ينتتته عنته متتن  الّنحتتاةيعنتع هتذا  ّن  ال .14
فالدرتد، هنتتا، بيتتان  ّن ترهيتتي الّنحتاة علتتى العالعتتة بتتين  مخرورتتة؛ّيتتة  بعتاد دالل

 المدّدم فع ال الب. هوالحا  وراحباا هان 
 .1/188شرح الهافية،  الرضّع، .15
معنتتتتى  علتتتتىالحتتتتا   ْن يهتتتتون ورتتتتفاا، وهتتتتو متتتتا دّ   ح ّ يدتتتو  الّنحتتتتاة فتتتتع ذلتتتتا:  .16

ذ إ ؛ ورتتاحبه: هدتتائم، وحستتن، ومضتتروب، فوعوعاتتا مرتتدراا علتتى ختتالف اارتت
ضتتمن  مالتتا،ابتتن عديتت  علتتى  لفّيتتة ابتتن  شتترحفيتته علتتى رتتاحب الحتتا    داللتتةال 

، وهتتذا الدتتو  هتتو 1/319، 1885لبنتتان، -حاشتتية الخضتتر ، دار الفهتتر، بيتتروت
اتتتور البرتتتريين، انظتتتر فتتتع تفرتتتي  ذلتتتا متتتثالا: ابتتتن هشتتتام موج ستتتيبويهمتتتذهب 

 .2/395   لفّية ابن مالا إلىاانرار ،  وضح المسالا 
  ّمتتتتابويه والجماتتتتور يؤولونتتتته بالورتتتتف، ياختتتتتالف فتتتتع الت ويتتتت  عنتتتتدهم؛ فستتتتعلتتتتى  .17

ااخفتتتت" والمبتتتتّرد فيتتتتذهبان إلتتتتى  ّن المرتتتتدر منرتتتتوب علتتتتى المرتتتتدرّية بفعتتتت  
عنتدهما الجملتة ال المرتدر.  نظتر: شترح ااشتمونع علتى  لفّيتة  فالحا محذوف، 
 .2/172ابن مالا 

 3/45ر ، الهشتتاف، دار الفهتتر، علتتى ستتبي  المثتتا : اليمخشتت انظتتر،. 115: المؤمنتتون .19
 .3/295دار إحياء التراث العربع، بيروت،  ،اإللاّيةوالجم ، الفتوحات 

 باعتمتادعلتى وجته آختر  لوجتهال ي ْترا هذا التعدد، فع ال التب، متن دون تترجيح   .18
ضتتوابط مخرورتتة يتّهتتئ معظماتتا علتتى الستتيا  العتتام للهتتالم. انظتتر فتتع ذلتتا: 

 و.معانع النح السامرائع،فاض  

  فعتتتا ، وواضتتتح  ّن هتتتذا التعريتتتف ال ينحرتتتر فتتتع 7/79ابتتتن يعتتتي"، شتتترح المفرتتت ،  .29
 الظّن واليدين ب  يتجاوي ذلا ليشم  ه  اافعا  التع يهون محلاا النفس.
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فتتتع  التفهيتتترال شتتتّا  ّن هيئتتتة الراغتتتب تختلتتتف عتتتن هيئتتتة الختتتائف، متتتثالا، إال  ّن  .21
هتذا النتول  يتضتمّناا و العاطفّيتة التتع الايئة ي تع تالياا، بعد معرفة الحالة النفسّية 

يخفتتى  ّن  وال. 1/362متن المشتتدات ويتتد  علياتا داللتتة مباشترة، وانظتتر: ستيبويه 
تعريتتف  علياتتاهتتذا التدستتيم فيتته هثيتتر متتن العمومّيتتة؛ فاافعتتا  الدلبّيتتة التتتع ينطبتت  

ة، مالحظتت عوّيتتةالايئتتة داللتتة  يتتد الّنحتتاة الستتاب  تتفتتاوت فيمتتا بيناتتا؛ فبعضتتاا عتتد 
وبعضتتاا اآلختتر يضتتعف فيتته ذلتتا  و ينعتتدم فتتيخلا للداللتتة علتتى متتا يستتتدر فتتع 

حسا التتتتنفس ولعتتتتّ  الفتتتتر  يّتضتتتتح إذا ت ملنتتتتا الفتتتترو  بتتتتين ستتتتيس متتتتن عواطتتتتف وا 
: عتتتاد: خائفتتتاا، مرتتتّممّا، متتتت ثراا، خائبتتتاا، راضتتتياا، غاضتتتباا، فرحتتتاا، التاليتتتةالهلمتتتات 
 .مستبشراا 

  عطتتتتعتتتتتى ال  ثدتتتت  الاتتتتوام"، وحتتتتتى ال ر يتتتتت  ْن  ضتتتتع توثيتتتت  النرتتتتوا بجانباتتتتا ح .22
 استرسا  الدارئ.

بتين يتد   بشتراا ومثا  آخر على ذلا ما جاء فع عولته تعتالى: )وهتو التذ  يرست  الريتاح  .23
اجلتته ويجتتوي فيتته  ن  مفعتتوالا فيتته  ن يهتتون  فيجتتوي  بشتتراا رحمتتته( إذ يحتمتت  الدتتو  فتتع  

 ن يرس  الرياح مبشترات(  ياتهآيهون حاالا على ت ويله بالمشت .  ما عوله تعالى: )ومن 
التتذ  يطترح نفستته هنتا: هتت   والستؤا فمبشترات ال تعترب إال حتتاالا؛ اّناتا ورتتف مشتت ، 

تمامتتاا؟ والستتؤا  نفستته يتهتترر  العلّتتةمجتتعء الهلمتتة علتتى هتتذو الرتتورة يجرّدهتتا متتن ملحتتظ 
 (.ومنذرينمع عوله تعالى )فبعث الله النبيين مبشرين 

الّنجتتتار، دور البنيتتتة الرتتترفّية فتتتع ورتتتف الظتتتاهرة  لطيفتتتةفتتتع شتتتعء متتتن هتتتذا:  انظتتتر  .24
 وما بعدها. 172، 1883ااردن،  -عّمان البشير،. دار 1النحوّية وتدعيدها. ط

فعت  اجلته  متا. وورد فع تعريفته عنتد الرضتع عولته:  2/52 المفّر ،يعي"، شرح  ابن .25
د  ، وواضح  ّن هذا التعريتف عتد يرتد  علتى الفعت  همتا يرت1/181  هعاملمضمون 

اشتراط الّنحتاة المرتدرّية فتع هتذو الوظيفتة لرتلح التعريتف الستاب   فلوالعلى المردر، 
 المعنى ب شها  مخرورة. تديدعيود بنيوّية  دونماللتعبير عناا 

 .2/52 الساب  .26
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هتتذلا،  ّن  ويبتدوال شتّا  ّن داللتة المرتدر علتى العلّتة  عتوى و وضتح متن داللتة الفعت ،  .27
هتتذا المعنتتى  وجتتودوى متتن داللتتة المشتت ، ولهتتّن هتتذا ال ينفتتع داللتة الفعتت  علتتى العلّتتة  عتت

 فع ااشها  الثالثة، ثم يبد  التفاوت بيناا بعد .
متتن معنتتى  ختتا ٍ ال يعنتتع ذلتتا التطتتاب  التتتام بتتين الفعتت  والمرتتدر، فمعلتتوم  ّن المرتتدر  .29

الحتتدوث  معنتتىاليمتتان التتذ  يتضتتّمنه الفعتت ، ولهتتن ذلتتا ال ينفتتع  ّن االثنتتين يجمعامتتا 
 الندضاء.وا

           لبنتتتتتتتتتتان، -الرضتتتتتتتتتّع، شتتتتتتتتترح الهافيتتتتتتتتتتة فتتتتتتتتتع النحتتتتتتتتتو، دار الهتتتتتتتتتتتب العلمّيتتتتتتتتتة، بيتتتتتتتتتروت .28
1895 ،1/211. 

 .2/53ابن يعي"، شرح المفر ،  .39
مثالا،  ستارعا اللحتظ  المتنبينيالحظ هنا  ّن تددير الالم ينتفع تماماا مع المشت : هدو   .31

عولتته: بعتيٍن هعتين مفتتيض  فتع مستتحيياا، همتا ينتفتع متتع بعتض اافعتا  المضتتارعة، همتا
التدتدير ال ينفتع تضتّمن تلتا  هتذاالدداح إذا متا  راق يريتد الحتويال، ومتع ذلتا فت ّن انتفتاء 
عمتر بتن  بتع ربيعتة )التديوان  عتو المفردات معنى العلة والسبب. ولعتّ  هتذا يّتضتح فتع 

31:) 
 وعتابع تحّيتعتريد  منىب غداة لديتاا  نسى نس ال  ما

 احة ااحباببس العدوّ  حذر لداءها  ريدشاراا  وتلّدد 

        علتتتتىء جتتتتاءت جملتتتتة الحتتتتا  ) ريتتتد( فتتتتع ستتتتيا  التعليتتتت  مدترنتتتة بتعليتتتت  آختتتتر جتتتتا فدتتتد
يعلت   متراا؛ فالجملتة تعلت  استتمرارو فتع التلتدد متّدة  منامتااار  )حذر( لهتّن هتّ  واحتد 
 حّد ذاته. فعشار، والمردر يعل  التلدد 

 .2/55 ابن يعي"، شرح المفّر ، .32
فاو محتا   -الدارإذا علت: مررت بييد عمرو فع  ف ما، وفع المدتضب: 1/47سيبويه  .33

وعمتترو  بييتدإال علتى عطتع خبتر واستتئناف آختر، فت ن جعلتته هالمتاا واحتداا علتت: متررت 
ذلا عوله  فع الدار. وهذو الواو التع يسمياا النحويون واو االبتداء، ومعناها )إْذ(. ومث 

إذ طائفتتة فتتع  -واللتته  علتتم–م وطائفتتة عتتد  هممتتتام  نفستتام(، والمعنتتى )ي شتتى طائفتتة متتنه
المبتتتترد، المدتضتتتتب، تحديتتتت  محمتتتتّد عبتتتتد الختتتتال   هتتتتذا الحتتتتا ، وهتتتتذلا عتتتتو  المفستتتترين 

 .4/125عضمية، عالم الهتب 
 ّناتا بمعناهتا؛ إذ ال  يريتدونسيبويه وااعدمون ب ذ، وال  وعّدرهايدو  ااشمونع فع ذلا:   .34

 . وستتنعود للحتتديث عتتن الستتاب االستتم، بتت   ّناتتا ومتتا بعتتدها عيتتد للعامتت  يتترادف الحتترف 
 عولام فع الحا  إّناا عيد لعاملاا فيما بعد.
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المشتملة على  الجملةلسان العرب، حرف الواو، والمالحظ  ّن ابن منظور لم يفّر  بين  .35
ويارة النحتو،  معتانعضمير ذ  الحا  والجملة الخاليتة منته. وانظتر: فاضت  الستامرائع، 

 وما بعدها. 2/729التعليم العالع والبحث العلمع، جامعة ب داد، 
 .1/265اارو  فع النحو  .36
 .697-2/696ابن هشام، م نع اللبيب  .37
 -بيتروت    والنشرابن هشام،  وضح المسالا إلى  لفّية ابن مالا، دار الفهر للطباعة  .39

 .2/231لبنان، 
 .2/69"، اليمخشر ، المفر : ضمن شرح المفر  البن يعي .38
 .2/666معانع النحو،  .49
 .2/134حاشية الرّبان على شرح ااشمونع على  لفّية ابن مالا،  .41
 :بثينةتظار شّدة التداخ  بين الداللة على الحا  وظرف اليمان فع عو  جمي   .42

، يعود ياتوّلى،  ودهراا  جديد الرفاءليت  يام   ال  بثين 

ذ ردي ، هون، و نتمن هّناهما  ىفن ن  يهيد تبذلين ما  وا 

)إذ( عد عطف على الجملة الحالّيتة )و نتتم رتدي ( بت  هتذا  الظرفي ْظِار الترهيب  ّن  إذ
اإلعرابّيتة المحتملتة فتع إعتراب البيتت )انظتر فختر التدين  ااوجتهما عاله بعضام فع بيان 
(. وب ض النظر عن ااوجته 294، 1894، مؤسسة الرسالة، 3طعباوة، المورد النحو ، 

وجملتة الحتا  بينامتا حترف عطتف يجعت  التستاؤ  عتن  اليمتانف ّن وجود ظرف المحتملة 
 مشروعاا. الحالّيةبعد اليمان فع مث  هذو الجم  

بيان الحالة النفسية بخالف  فيههارهون    وهم: وعولهماموم   و نايالحظ  ّن عوله :  .43
داللّية  يضاا، فرو   وهذو،جالس ههذا   و نا: وعولهمنبسط له وجاا   و نتعوله: 
  خرى.

 . وال يدخ  فع ذلا الحا  الماليمة.4/288انظر: المبرد، المدتضب  .44
 .3/47ابن يعي"،  .45
:  ّناا فع مح   ظارهماهذو الجملة وجاان،  فعيدو  السمين فع هذو اآلية ما نّره:   .46

ن هانتتت الحتتا  متتن النهتترة ب يتتر   متتن الشتتروط المعروفتتة عليلتتة.  شتترطنرتتب حتتا ، وا 
نمتتا دخلتتت التتواو علتتى  تهتتونوالثتتانع:  ن  فتتع محتت  نرتتب علتتى  ّناتتا رتتفة لشتتعء، وا 

الواععتتة ان رتتورتاا الحتتا ، فهمتتا تتتدخ  التتواو علياتتا رتتفة التتدر المرتتون فتتع  الجملتتة
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. ويدتو  2/399دمش ، -، دار الدلم1ط حمد الخراط،  علوم الهتاب المهنون، تحدي  
مهتروو عبت  ورود اامتر   و  بالطبيعتة لهمحا ،    وهو مهروو  والجملةفياا  بو حياّن: 

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

    التونستتتية، الجامعتتتةعبتتتد الدتتتادر المايتتتر ، الجملتتتة فتتتع نظتتتر الّنحتتتاة العتتترب، حولّيتتتات  .47
 .46-35، 3،1866ل

 .1/61الهتاب،  .49
 اللبيب. انظر: الباب الخامس من الجيء الثانع من م نع .48
 .3/255ابن جّنع، الخرائا،  .59
 .199 دهتوراو،فع نظرية النحو العربع، رسالة  ى لطيفة الّنجار، منيلة المعن .51
 .1/182الرضّع، شرح الهافية،  .52
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