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 أسباب التعدد في التحليل النحوي 

 د.محمود حسن الجاسم   
 قسم اللغة العربية -كلية اآلداب -جامعة حلب

يلحظ المرء أن تعدد األوجه في تحليل أحد العناصر التركيبية أمٌر شائٌع 
ومألوٌف في درسنا النحوي، ومن ثم ألفنا أساليب الجواز عند النحاة، إذ نرى أحيانًا 

يجيز أكثر من وجه في عنصر ما. كما ألفنا الخالف بينهم في أثناء أن أحدهم قد 
التحليل، فمنهم من يرى وجهًا فيما يتناول، ثم يأتي آخر رافضًا ما سبق ومضيفًا 
وجهًا جديدًا، وربما وقف أحدهم عند شاهٍد ما قيلت فيه أوجه كثيرة تمّثلها جهات 

يرّجح أو يجيز بعضها متنوعة، فيحاكم األوجه ليضعف بعضها أو يرفضه و 
جواز في تحليلهم وكثر األخذ والرد بالترجيح والتضعيف الاآلخر، وهكذا شاع 
 والرفض في حوارهم.

 إلاات تعاادد ونحاااول فااي هااذا البحااي أن نل ااي الضااوء علاات األسااباب التااي ت ااود
عاااان  يبتعاااد األوجاااه فاااي تحليااال أحااااد العناصااار التركيبياااة، ملتااازمين بماااانه  وصااافي

 ة التي تبين التفاوت بين األوجه، من حيي ال وة والضعف.األحكام المعياري

* * * 

ي والعناصر التاي يتشاكل منهاا مان حياي بنظر الّنحاة في طبيعة النظام التركي
األسااا التااي تحكمهااا والمعاااني التااي تتمثاال بهااا، وبعااد أن محظااوا أن هنااا  أنماطااًا 

هايكاًل نظريااا، يدعادو قواعاد  تركيبية معينة تتحكم في نظاام اللغاة التركيباي جاّردوا منهاا
نحوية ي اا عليها التوليد والتحليل، وتمّثل النظام المطارد فاي اللغاة، بياد أن طبيعاة 
اللغة اإلنسانية التاي م تخضاع لكحكاام المطل اة واجهاتم بأنمااط أخارى ت الو اطّارادًا، 

ياااال وتعكااااا شااااواهد بمسااااتويات مختلفااااة شااااعرية ونثريااااة، فااااانبرى الّنحاااااة لهااااا بالتحل
ماان هااذت التااي ت اال  يجعاال وان سااموا فااري ين، األول يوّجااه فااي ضااوء المطّاارد، واآلخاار

عن المطّارد قواعاد ين ااا عليهاا، ومان ثثاما كثار التعادد فاي تحليال مثال هاذت الشاواهد 
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التااي خرجاات علاات األصااول المطااردة، وتشااعبت المواقااف منااه ماان حيااي التضااعيف 
 والجواز والرفض.

ذا كاناات اللغااة تعكااا الط بيعااة اإلنسااانية بأنهااا م تخضااع لكحكااام خضااوعًا وا 
مطل اااًا فانهاااا تعكاااا تلااا  الطبيعاااة بمظهااار آخااار يمثااال الغماااوض المحيااار الاااذي م 
يخضااع لتفسااير واحااد، ف ااد محااظ النحاااة أن هنااا  شااواهد لاام تخاار  علاات قاعاادة ولاام 
 يؤثر فيها أمٌر سياقي، وتب ت فيها بعض ال ضايا المحيرة فاي الفهام التاي ت بال  يار

 وجه، مما جعل طبيعة اللغة اإلنسانية سببًا في تعدد أوجه التحليل أحيانًا.

وم ش  أن المفسر عندما يتناول نصاا ما ين اد إلت فهم معين، وهذا الفهم يعاد 
بيعاااة طحصااايلًة لتفاعااال أمااارين، المعطياااات الساااياقّية التاااي يتشاااكل منهاااا المعنااات، و 

إذ يتعاادد المعناات فااي نظاار المفساار  المتل ااي ماان حيااي التكااوين الفطااري والمكتسااب،
الواحد بسبٍب من المعطياات الساياقية التاي يرتكاز عليهاا فاي فهام الان ، وي اود هاذا 
إلت تعدد في التحليل الّنحاوي عنادت، وقاد يختلاف فهام المعنات بااختالف النااا، مماا 
يجعلناا ناارى التفاااوت النسابي فااي عمليااة التل اي وتحديااد المعناات أمارًا شااائعًا، وهااو مااا 
يجعل التحليل الّنحوي أحيانًا يختلف امختالف نفسه، كما يظهر فاي تفاساير ال ارآن 

 الكريم و يرها.

ويبدو أن هذت ال ضايا المشار إليها قابلة لالجتهاد مع مرور األيام، فاذا كانت 
الشاواهد التاي تمثال الفصاحت وقاد خرجاات علات المطارد ثابتاة فاان األشاخا  الااذين 

بماارور الاازمن، وكااذل  األماار مااع مااا تمثلااه طبيعااة اللغااة، أو ينظاارون فيهااا يتزاياادون 
، عالنصااو  المهماااة الثابتاااة، كااال رآن الكاااريم، ومااان ثااام كثاار التعااادد بالتولياااد والتفريااا

 وكثر األخذ والرد بالجواز والترجيح والتضعيف والرفض.

ومما ت دم يمكن النظر إلت األساباب التاي كانات وراء ظااهرة التعادد مان أربعاة 
 امجتهاد.و الخرو  علت ال اعدة، وطبيعة اللغة، والمعنت،  :جوانب
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ًالخروجًعلىًالقاعدة:ً-أولًا

، (1) يباادو أن ال اعاادة فااي النحااو العربااي لاام تحااظ إلاات يومنااا هااذا بدراسااة معّم ااة
ولعاااال المتأماااال يالحااااظ أن ال واعااااد بمعناهااااا الواسااااع هااااي مجموعااااة ماااان األحكااااام، 

ي للغااة العربيااة، وهااذت بااتمثاال النظااام التركي استخلصاات ماان األنماااط التركيبيااة التااي
األحكام تستنبط لل ياا عليها فاي عملياة التحليال الّنحاوي، أو فاي تولياد الكاالم عناد 

د فاي أبناء اللغة، ولعل هذا األمر كان السبب الذي جعل كثيرًا من هذت ال واعد يجارا 
 م ومت نظرية.

ول متفق عليه عند الجمهور، والمالحظ أن هذت ال واعد عند النحاة قسمان، األ
ههناا هاو الانمط   (2) علت شواهد م يدش  في اطرادهاا، والماراد باالمّطرد يوهو ما بن

التركيبي الذي يرد متكررًا في المستويات األسالوبية المختلفاة، أي أن يارد فاي ال ارآن 
ا ما ةالكريم، وفاي كاالم العارب شاعرًا ونثارًا، وفاي الحاديي النباوي الشاريف. ومان أمثلا

بناااي علااات المطّااارد قاعااادة رفاااع الفاعااال والمبتااادأ والخبااار، والماااتالزم باااين الموصاااول 
علات المطّارد ين سام قسامين أيضاًا،  يوصلته، والعامل واإلساناد و يارت. ثام إن ماا بنا

وذل  بحسب أصال الوضاع وعدماه، فهناا  قواعاد أصاول وأخارى فاروع، ومان الناوع 
، وباذل  تدجاراد (9) به التاأّخر عان فعلاه األول، مثاًل أن ي ال: إن األصل في المفعول

قاعدة مبنية علت أصل الوضع، وقد يخالف هذا األمر بشواهد مّطردة أيضاًا، في ادم 
المفعاول بااه علاات فعلاه لغايااة بال يااة، وماان ثام تولااد قاعاادة فرعياة مبنيااة علاات مطاارٍد 

. وأصااال (9) خااار  علااات أصااال الوضاااع ت اااول: يجاااوز ت اااديم المفعاااول باااه علااات الفعااال
                                                           

. هنا  مؤلف يحمل عنوان " ال اعدة النحوية " للباحي أحمد عبد العظيم عباد الغناي، وقاد تاأثر صااحبه 1
علات درسانا النحاوي  اتأثرًا واضحًا بم ومت سدبق بها، وقدمتها بعاض الدراساات الحديثاة، ويبادو تطبي ها

  ير دقيق.
لاايا ماان السااهولة تحدياادت، فالنحاااة األوائاال لاام يوضااحوا وتركااوا األماار  . لعاال الفيصاال بااين المطاارد و ياارت2

طااال، مصااااطفت: نظاااام الجملااااة عناااد اللغااااويين العااارب فااااي ال ااارنين الثاااااني والثالااااي ج ائماااًا، انظاااار: 
 .995-2/969للهجرة

 .1/209بن عثمان: كتاب سيبويه و. سيبويه، عمر 9

 .209، 1/66نفسه . المصدر 9
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ضااع فااي العربيااة أن يااذكر الجااار قباال "أن" المصاادرية، وقااد خولااف هااذا األصاال الو 
بشااواهد مطااردة، فحااذف الجااار عنااد أماان اللاابا، ممااا جعلهاام يجااردون قاعاادة مبنيااة 

علات أصال الوضاع ت اول: يطارد حاذف الجاار ماع "أن" المصادرية  خار  علت مطارد
 .(9) إذا أمن اللبا

لاااف فياااه، وشاااكل ملمحاااًا باااارزًا مااان أماااا ال سااام اآلخااار مااان ال واعاااد فهاااو ماااا اخت
مالمح الخالف الّنحوي، ولعل السبب في عدم اإلجماع علت هذت ال واعد يعاود إلات 
أمرين، األول هو اضطراب مفهوم المطرد عند الّنحااة أحياناًا، فهناا  أنمااط تركيبياة 
يعت ااد بعضااهم أنهااا تطاارد فااي الكااالم شااعرًا ونثاارًا، فيجعاال منهااا قاعاادة ي اايا عليهااا، 

لت حين يعت د بعضهم اآلخر أن هذت األنماط م تطرد في كالم العرب، وبذل  م ع
يجوز الت عيد لها وال ياا عليها، من ذل  أسالوب ال لاب، ف اد ذهاب قسام مان النحااة 
إلت أنه يجوز في الكالم والشعر اتساعًا واتكاًم علات فهام المعنات، وبنااًء علات ذلا  

ال اارآن الكااريم قياسااًا علاات ال لااب، علاات حااين  حّللااوا بعااض األساااليب التااي وردت فااي
ذهب نحاة األندلا إلت أن هذا النمط  ير مطارد، وم يجاوز فاي الكاالم إنماا يجاوز 
فاي الشااعر اضااطرارًا، وبااذل  لاام ي يسااوا تلاا  األساااليب التااي وردت فااي ال اارآن الكااريم 

ل يااا علات . فالنحاة هنا لام يختلفاوا فاي الت عياد وا(6) أخرى عليه، بل وجهوها وجهة
نما اختلفوا في تحديد المّطرد، وبناًء علت ذل  حدي الخاالف فاي الت عياد  المطرد، وا 

 وال ياا.

أّما السبب اآلخر الذي أدى إلت الخالف في بعض ال واعد فهو المعياار الاذي 
إم للمطاارد،  الت عيااد  عيااد، فهنااا  ماان يتشاادد فااي المعيااار وم ي باالتيتخااذت الّنحااوي لل
، (5) يطااااارد لااااام ناااااا  مااااان يتوساااااع فاااااي المعياااااار في بااااال الت عياااااد لمااااااكالبصاااااريين، وه

كاالكوفيين، فاالمطرد فاي المناادى، ماثاًل، أّم يااأتي معرفّاا بااأللف والاالم، وقاد جاااءت 
                                                           

 .692، 1/299ثير الدين محمد بن يوسف: البحر المحيط. أبو حّيان النثحوي، أ9

 .165-1/166. المصدر نفسه6

. إن ما لم يطرد له تسميات كثيرة، منهاا الشااذ وال ليال والناادر والارديء وال بايح و يارت، وقاد تتاداخل هاذت 5
المصطلحات فتختلف من نحاوي إلات آخار، انظار: فلفال، محماد عبادو: ماا لام يّطارد فاي قواعاد النحاو 

 .1والصرف عند أعالم النحاة حتت ال رن السابع الهجري  
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اااّرف بااااأللف والاااالم، فتناولهاااا  بعاااض الشاااواهد ودخلااات أداة الناااداء فيهاااا علااات ماااا عد
دة، أمااااا الكوفيااااون فتمسااااكوا البصااااريون بالتأوياااال والت اااادير، لتنسااااجم وال واعااااد المطّاااار 

نماا جعلاوا مان  بالظاهر، واعتبروا المعارف بااأللف والاالم هاو المناادى، ولام يكتفاوا وا 
. والمالحااااظ أن اخاااتالف المعياااار فااااي (6) هاااذت الشاااواهد ال ليلاااة قاعاااادة ي ااااا عليهاااا

الت عيد م ي تصر علت الخالف في بعض ال واعد، بل ياؤدي إلات تعادد فاي التحليال 
ما رأينا عند البصريين والكوفيين في تحليل المعرف باأللف والالم بعد أداة أحيانًا، ك
 النداء.

وربمااااا أّدى تفاااااوت ال واعااااد عنااااد الّنحااااوي الواحااااد إلاااات أن يمنااااع ال ياااااا علاااات 
بعضااااها فااااي توليااااد الكااااالم، ويجعاااال عمليااااة ال ياااااا عليهااااا ت تصاااار علاااات الشااااواهد 

فاي ضاوء قاعادة أقاوى. يارى  اجههاالفصيحة التي يحللها، وذل  إذا لم يساتطع أن يو 
. وعنادما ياأتي (3) هاا( ماثاًل أن زياادة البااء فاي المفعاول م تن ااا995أبو حياان )ت

اافدوِن ِإنط كدنطاتدم  اافدوهدمط وخث ِليثااءثتد فثاالث تثخث اُوفد أثوط ا ذثِلكدمد الشاايططثاند يدخث إلت قوله تعالت: ] ِإنامث
ِمِنينث  ااؤط "يخااوفكم بأوليائااه "، فيجيااز فااي أحااد  (11) اءات. ي ااف عنااد إحاادى ال اار (10)  مو

. (12) "يخااوف "لااا            الوجااوت زيااادة الباااء فااي " أوليائااه " ليجعلهااا مفعااوًم ثانيااًا 
نما يعتمد أمثال هذت ال واعد المبنية علات  ولعله في هذا األمر لم ي ع في تناقض، وا 

ًا أنها  ير مطردة، وبذل  شواهد قليلة في التحليل إذا اضطرت األمر إلت ذل ، مدرك
نرى قواعد ضعيفة مأخوذة من شواهد قليلة ي يا عليهاا الّنحاوي فاي تحليلاه، عنادما 

 اا عليهاا يم يجد قاعدة أقوى يوجه في ضوئها، وقواعد أخرى أقوى تتجاوز ذل  ل
 في تحليل الكالم وتوليدت.

                                                           

 .990-1/999ابن األنباري، كمال الدين أبو البركات: اإلنصاف في مسائل الخالف .6

 .2/226. البحر المحيط3

 ". 159. سورة آل عمران، اآلية "10

 م ال ااراءات ال رآنيااةوعماار، أحمااد مختااار: معجاا ،والنوخعااي، انظاار: مكاارم، عبااد العااال سااالم أدباايّ . قااراءة 11
2/69. 

 .9/129. البحر المحيط12
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لتشاااامل وقااااد تتشااااعب ال واعااااد وتمتااااد، فتتجاااااوز عناصاااار األنماااااط التركيبيااااة،  
معطياااات الساااياق، في اااال ماااثاًل: " متااات أمكااان حمااال الكاااالم علااات  يااار إضااامار ماااع 

، و"الضاامير م يعااود علاات (19) علاات اإلضاامار" هصااحة المعناات كااان أولاات ماان حملاا
 ، و ير ذل .(19)  ير األقرب إم بدليل"

والمالحظ أن الشواهد التي خرجت علات ال اعادة واقتضات تعاددًا تتناوع األوجاه 
وتتع د بحساب مفهاوم ال اعادة و يارت، إذ إن التعادد فاي الشاواهد المطاردة  في تحليلها

التي خرجت علت ال واعاد المتفاق عليهاا يبادأ بسايطًا، ثام يتع اد فاي الشاواهد التاي لام 
تبلغ حد المّطرد وخرجت علت هذت ال واعاد، وذلا  بسابب كثارة ال واعاد الفرعياة التاي 

ه ال  شواهد في ضوئها.تتنوع وتختلف من نحوي إلت آخر لتوجا

ومااان ال واعاااد المتفاااق عليهاااا المبنياااة علااات مطااارد وخرجااات عليهاااا شاااواهد مطاااردة 
اقتضت تعددًا قاعدةد اإلسناد، فبعد أن محاظ النحااة أن هاذت الفكارة تتجلات واضاحة فاي 
معظم األنماط التركيبية، بمظهر الجملة الفعلية والجملة امسمية، جعلوا منها قاعادة م 

هاام األماار إلاات أبعااد ماان ذلاا  عناادما ب، م باال ذهاب (19) عبااارة مساات لةباد منهااا فااي كاال 
 ها في أجزاء العبارات التي تح ق في جزء منها اإلسناد.نراحوا يلمسو 

ومااان المطّااارد الاااذي خااار  علااات هاااذت ال اعااادة واقتضااات تعاااددًا بعاااض العباااارات 
، و" حبااذا المساات لة، مثاال أساالوب المااد  والااذم، " نعاام الرجاالد زيااٌد وباائا الرجاالد زيااٌد"

زيٌد". فهذت عبارات مست لة تؤدي أسلوبًا معينًا كما هو معروف، ويظهر أن  موض 
ي لهااااذت بااااالصاااايغة الصاااارفية لااااا " نعاااام " و " باااائا " و" حبااااذا " جعاااال الاااانمط التركي

األسااااليب قل اااًا يخااار  علااات ماااا يتجلااات باااه اإلساااناد، فاااال هاااو باااالنمط الفعلاااي وم هاااو 
إلااات تعااادد األوجاااه فاااي تحليااال هاااذت األسااااليب  باااالنمط امسااامي، ومااان ثااام قااااد ذلااا 
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 .2/6. المصدر نفسه19
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المطردة، ف اد رأى البصاريون أن " نعام " و"بائا " أفعاال، وباذل  توجاه العباارة علات 
نمط اإلسناد الفعلي، ورأى الكوفيون أنها أسماء، فيوجه األسلوب علت نماط اإلساناد 

) متعاادٍ . أمااا صاايغة " حبااذا "، ف ااالوا: إن األصاال فااي " حااّب " هااو فعاال (16) امساامي

هاا( أّن " حاّب " فعال مااض و " ذا " 160ها( وسايبويه)ت150. وعن الخليل )ت(15
بااا "ذا " ركّ  ا أيضااا أن "حااب " وماااإلسااناد الفعلااي، وعنه علاات فاعاال، فيوّجااه الاانمط

، وبااااذل  يوجااااه األساااالوب علاااات اإلسااااناد  (16)   أوصااااارا اساااامًا واحاااادًا مرفوعااااًا مبتااااد
فاي هاذت األلفااظ ي اود إلات تعادد يحادي فاي  امسمي. وم ش  أن التعدد الذي يحدي

 .(13) العناصر التركيبية التي ت ع بعدها

وم ينحصر الخرو  علت قاعادة اإلساناد فاي هاذت العباارات التاي تسات ل بنفساها 
نما يمتد لي ع في عبارات أوسع تجلت اإلسناد في قسم منها،  وتؤدي أسلوبًا معينًا، وا 

من توجيه في ظال العملياة اإلسانادية، وباذل  تتعادد وب ي ال سم اآلخر قل ًا م بد له 
األوجااه فااي تحليلااه، نحااو أساالوب الشاارط بااا "لااو" كااأن ن ااول: لااو أناا  قااادم ألكرمتاا . 
فهااذا الاانمط التركيبااي يح ااق أساالوب الشاارط، وقااد تجلاات اإلسااناد فااي قساام منااه وهااو 

فاعاال " الجااواب الااذي جاااء جملااة فعليااة مؤلفااة ماان مسااند " الفعاال "، ومسااند إليااه " ال
 يار أناه ينبغاي  أن يكااون بعاد " لاو " نمااط إسانادي كماا فااي الجاواب، لاذل  تعااددت 

. وعان (20) األوجه في تحليل المصادر الماؤول، فعان سايبويه أناه فاي موضاع المبتادأ
. وناارى فيمااا (21) محااذوف       هااا( أنااه فااي موضااع الفاعاال لفعااٍل 269المباارد) ت

                                                           

 .9/13رب من لسان العرب. أبو حّيان الّنحوي، أثير الدين محمد بن يوسف: ارتشاف الضث 16

 .9/23. المصدر نفسه15

: " وزعاام الخلياال رحمااه اللااه أن حبااذا " بمنزلااة " حاابا 2/160، وفااي الكتاااب 9/23. المصاادر نفسااه 16
 …"."، ولكن " ذا " و" حب " بمنزلة كلمة واحدة نحو " لوم " وهو اسم مرفوعالشيءد 

يحااادي مااان تعااادد فاااي بعاااض األسااااليب  ماااا ن، ومباااد مااان اإلشاااارة إلااات أ9/13،23. ارتشااااف الضااارب13
المطردة األخرى مثل صيغة التعجب " ماا أفعلاه" وأساماء األفعاال و يارت ساببه يعاود إلات الخارو  علات 

 قاعدة اإلسناد، وقد اكتفينا في المتن بما أوردنات.
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صااادر الماااؤول هاااو الخااارو  علااات نماااط ت ااادم أن ماااا أدى إلااات التعااادد فاااي تحليااال الم
 اإلسناد الذي ينبغي أن يحدد بعد أداة الشرط.

وم يتمثاال خاارو  المطّاارد علاات ال اعاادة بمااا خاار  علاات اإلسااناد، فهنااا  قواعااد 
أخاارى بنياات علاات مطاارد، وخرجاات عليهااا شااواهد مطااردة فاقتضاات هااذا األماار تعااددًا 

لنحاااة أن العالمااة التااي تلحااق ا ىفااي التحلياال، ماان ذلاا  مااثاًل قاعاادة العاماال، ف ااد رأ
أواخاار الكااالم تتغياار بساابب التااأثر والتااأثير بااين الكلاام، ثاام أطل ااوا علاات هااذا امعت اااد 

علاات المطّاارد مصااطلح العاماال، وجعلااوا منااه قاعاادة شاامولية تنطبااق علاات أي المبنااي 
 .(22) تغير للعالمات اإلعرابية كافة، ثم قسموا هذت ال اعدة إلت أصول وفروع

ي باااالاااذي خااار  علااات هاااذت ال اعااادة واقتضااات تعاااددًا الااانمط التركي ومااان المطااارد
ألسلوب امشتغال، ت ول قاعدة العامل المبنية علت المطّارد: إن كال عالماة إعرابياة 
تلحق آخر الكلمة المعربة فاي التركياب م باد لهاا مان عاماٍل أوجادها، وعنادما جااؤوا 

ظااهرًا، كماا فاي قولا :  إلت امسم المنصاوب فاي أسالوب امشاتغال لام يجادوا عاامالً 
زيدًا ضربته. ومان قواعاد العامال أّم يعمال الفعال فاي امسام المنصاوب الم ادم علياه 

هااا( أن الهاااء العائاادة علاات امساام 163إذا أخااذ ضااميرت، لااذل  روي عاان الكسااائي)ت
المنصاااوب زائااادة فاااي هاااذا األسااالوب، والعامااال فاااي امسااام الفعااال الظااااهر،  يااار أناااه 

 ، ألن الشاااا ل، وهاااو الاااذي يااارد بعاااد الفعااال العامااال فاااي تحليااال م يخلاااو مااان ن ااا
نصاابه، قااد يكااون  ياار ضاامير السااابق، كااأن ي ااال: زياادًا ضااربت  المااه، وبااذل  م 

هااااا( أن الفعاااال 205)ت        . وعاااان الفااااّراء (29) يصااااح اعتبااااار "  المااااه "، زائااااداً 
، ألن عامل في الظاهر المت دم  والضمير المتأخر، وهو رأي ليا بأسلم مما ت دمه

                                                           

، وللمزيد حول دراسة العامال انظار: 209-136ال ديم والحديي   والنحو بين . حسن، عباا: اللغة22
، وياااقوت ، أحمااد سااليمان: ظاااهرة اإلعااراب فااي النحااو 99-22مصااطفت، إبااراهيم: إحياااء النحااو  
 .66-99العربي وتطبي ها في ال رآن الكريم  
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. ورأى (29) الفعل الذي يتعدى إلت واحٍد يصير متعديًا إلت اثنين، وهذا  ير صحيح
 .(29) الجمهور أن العامل في الظاهر المنصوب هو فعل م در يفسرت المذكور

وربماااا تضاااافرت قاعااادتان مطردتاااان فاااي تفساااير بعاااض الشاااواهد المطاااردة التاااي 
خل، كما في تفسير المرفوع بعاد هذا التضافر التعدد ويتدابخرجت عليهما، فيتشعب 

ي بعدها أن يكون إسانادّيًا، وباذل  فدسار المرفاوع ب" لوم " إذ ينبغي علت النمط التركي
بعدها بوجهين، فاعل لفعل محذوف ومبتدأ محذوف الخبر، ثم تتدخل قاعدة العامل 
مع قاعادة اإلساناد فاي تعادد األوجاه عنادما يتعاين تحدياد العامال فاي الفاعال، فهناا  

 .(26) من يرات الفعل الم در، وهنا  من يرات " لوم " بالنيابة عن الفعل الم در

ويتجلت خرو  المّطرد علت ال اعدة المتفق عليها بوجه آخر يختلاف عماا مار، 
فهنا  شواهد كثيرة خرجت علت أصل الوضع، من ذل  بعاض الشاواهد التاي تخار  

فاي المساتويات األسالوبية كافاة، في البداية لغاية بال ية، ثم تصبح مطاردة تساتخدم 
كمااااا فااااي أنماااااط امتساااااع والمجاااااز التااااي تخاااارق قااااانون التااااوارد بااااين المفااااردات فااااي 

اااؤدوا            قااال تعااالت:. التركيااب، في ااود هااذا األماار إلاات تعاادد فااي التحلياال ]وثجث
لثتط لثكدمط أثنفدسدكدمط  لتث قثِميِصِه ِبدثٍم كثِذٍب قثالث بثلط سثوا رًا   عث . وقع في اآلية الكريمة (25)  أثمط

المصاااادر " كااااذب " صاااافة مساااام الااااذات " دم "، وال اعاااادة المطااااردة مساااام الااااذات أما  
يوصف  باسم معنًت،  ير أن الغاية البال ية التي تجلت بها البيان اإللهي اتساعت 
في قانون التوارد بين األلفاظ، وهو خارو  علات أصال الوضاع، فاقتضات ذلا  تعاددًا 

ل ياااذكرت لناااا أباااو حياااان، وهاااو أن يكاااون الوصاااف بالمصااادر علااات سااابيل فاااي التحليااا
اااذف المضااااف وقاااام  المبالغاااة، أو أن ي ااادار مضااااف محاااذوف، أي ذي كاااذب، ثااام حد
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. ويظهاار للمتأماال أن هااذا الاانمط المطّاارد الااذي خاار  علاات (26) المضاااف إليااه م امااه
 . (23) أصل الوضع يشيع كثيرًا في امستخدام، ويتجلت بمظاهر مختلفة

أما ما لم يطرد وتعددت فيه األوجه لخروجه علت ال اعدة المتفاق عليهاا فكثيار 
جااادًا، يطالعناااا فاااي المساااتويات األسااالوبية األدبياااة و يرهاااا، ويااارد هاااذا الناااوع بعباااارات 
مرويااة عاان العاارب الااذين يمثلااون الفصااحت، أو بااأخرى تمثاال اللهجااات وتعااود إلاات 

ال اارآن الكااريم وقراءاتااه وفااي الشااعر  بعااض ال بائاال العربيااة، كمااا يتجلاات فااي أساااليب
واألمثاال. وم باد مان اإلشاارة إلات أن هاذا الانمط قاد يتشاعب فياه التعادد ويتع اد لكثارة 
ال واعد النحوية التي يوجه الشاهد في ضوئها، وهي تختلف من نحوي إلت آخر في 

 كثير من األحايين.

يه األنماااط يسااتخدم العربااي لغتااه، وهااو فااي ذلاا  يسااير وفااق نظااام معااين ت تضاا
ي، يسااير وفااق هااذا النظااام ماان  ياار أن ياادر  ال واعااد بااالتركيبيااة لنظااام اللغااة التركي

التااي تااتحكم فااي كالمااه، وربمااا خاار  عمااا ت تضاايه األنماااط المطااردة، فجاااء بعبااارات 
للطبيعااة  مخااالفٍ  هااذا لاام يااأِت بااأمربنااادرة تبتعااد قلااياًل أو كثياارًا عاان المطاارد، وهااو 

ظاهرة إنسانية، والظواهر اإلنسانية م يمكن أن تخضع ل واعد اإلنسانية، ألن اللغة 
مطل ة. ومما جاء عّمن يوثق به من العرب وخر  علت المطرد قولهم: هاذا عبدداللاِه 
منطلٌق. فالمّطرد في كاالم العارب أن ينتصاب المشاتق الاذي ي اع بعاد الخبار الجاماد 

الفاًا للمطّارد برفاع "منطلاٌق"، إذا كاان المبتادأ اسام إشاارة، وقاد جااء هاذا امساتخدام مخ
وقاد هاذا الخارو  إلات تعاّدٍد فاي التحليال، فعان الخليال أّن هاذا المرفاوع إماا أن يكاون 
مااااا أن تجعاااال  خباااارًا لمبتاااادأ محااااذوف فيكااااون التأوياااال: هااااذا عبدداللااااه هااااو منطلااااق، وا 

 . ومان ثام(90) امسمين " عبددالله " و "منطلق " جمعيًا خبرًا عان المبتادأ اسام اإلشاارة
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ناارى أّن العربااي الااذي يوثااق بااه ويحااتّ  بلغتااه اسااتخدم نمطااًا  ياار مطّاارد، وقاااد هااذا 
 األمر إلت تعّدد في التحليل النحوي.

وقاااد كاااان مخاااتالف اللهجاااات أثااار واضاااح فاااي كثيااار مااان الشاااواهد التاااي تطّااارد 
وتعاااددت األوجاااه فاااي تحليلهاااا، فامختالفاااات اللهجياااة أماااٌر طبيعاااي عناااد أي جماعاااة 

ّلماا تعاّددت األمكناة التاي ي طنهاا أبنااء اللغاة الواحادة تعاّددت اللهجاات لغوية، ألناه ك
ذا كاناات اللهجااات العربيااة مت اربااة ماان حيااي الخصااائ  العامااة (91) لتلاا  اللغااة ، وا 

منتمائهااا إلاات أّم واحاادة هااي الفصااحت فاااّن هااذا الت ااارب م يعنااي التطااابق والتماثاال، 
. واقتضاات الماانه  (92) هااا ماان  يرهاااباال يب اات لكااّل لهجااة بعااض الظااواهر التااي تمّيز 

الّنحوي أن تراعت اللهجات العربية في أثناء عملّية الت عيد لّلغة الفصحت، فأصابحنا 
جّياة، هنطالع في الدرا الّنحوي بعض الشواهد التي خرجت علت المطّارد ألساباب ل

واقتضاات خروجهااا فااي كثياار ماان األحااايين تعااّددًا فااي التحلياال النحااوي، ماان ذلاا  أّن 
مطّاارد فاااي اساااتخدام " لااايا " أن تااادخل علااات جملاااة اسااامية، فترفاااع المبتااادأ ويكاااون ال

اسااامها، وتنصاااب الخبااار فيكاااون خبرهاااا، وجااااء عااان تمااايم قاااولهم: لااايا الّطيااابد إم 
. فانهم يهملون " ليا " إذا انت ض النفاي حمااًل علات " ماا " النافياة المهملاة،  المس د

" لاايا " مهملااة حماااًل علاات "مااا " عنااد وقااد راعاات بعااض الّنحاااة هااذا األماار فاارأى أّن 
.  يار أن (99) بني تمايم، و" المسا  " مبتادأ خبارت " الطياب " و " إم " حارف حصار

بعضاااهم اآلخااار حمااال " لااايا " ههناااا علااات المطّااارد الاااذي ي تضاااي إعمالهاااا، وباااذل  
. إذن أّدى مااا لاام يطّاارد ألسااباب لهجّيااة إلاات أن (99) تشااّعب التعااّدد بمااا بعاادها وتع ااد

 األوجه في تحليله. تعّددت

                                                           

 .299دى سوُسر، فردينان: محاضرات في األلسنية العامة   .91
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وهنااااا  أيضااااًا شااااواهد تطالعنااااا فااااي ال اااارآن الكااااريم خرجاااات فااااي ظاهرهااااا علاااات 
المطّااارد، وأّدى ذلااا  إلااات تعاااّدد فاااي تحليلهاااا الّنحاااوي، ف اااد يعااادل البياااان اإللهاااي عااان 
المطّااارد لغاياااة بال ياااة إعجازياااة، إذ ياااؤدي الخااارو  فاااي ال ااارآن الكاااريم إلااات حااادوي 

 ش  أّن المفاجأة تدحدي لّذة في النفا، وتزيد التواصل المفاجأة في أثناء التلّ ي، وم
قّوًة، كذل  يؤّدي هذا الخرو  إلت أن يجعل األسلوب يتحمل أنماطًا تركيبياة عديادة، 
 تلكاالم منهااا دممتااه الخاصااة بااه، وبااذل  يخفااي هااذا األساالوب الااذي خاار  فااي ظاااهر 

 اااال بحسااااب األنماااااط علاااات الاااانمط المطّاااارد أطيافااااًا ماااان الاااادممت الجزئيااااة، تكثاااار وت
حتمل أن يوّجه األسلوب في ضوئها. ومّما جاء خارجًا علت المّطرد التركيبية التي يد 

انط  انط ِملااِة ِإبطارثاِهيمث ِإما مث انط يثرط ثابد عث مث في ال رآن الكاريم واقتضات تعاّددًا قولاه تعاالت ] وث
موقع التميياز، وهاو  . وقع في اآلية الكريمة امسم المنصوب "نفسه"(99)  سثِفهث نثفطسثه 

معااّرف باإلضااافة، وهااذا مخااالف ل اعاادة مطااردة ماان قواعااد التمييااز، وهااي أن يكااون 
نكااارة، وباااذل  تعاااّددت األوجاااه فاااذهب بعاااض الكاااوفيين إلااات أناااه تميياااز وجااااء معّرفاااًا 

باالمفعول باه أو مفعاول باه علات أّن . وذهب بعضهم اآلخر إلت أنه مشابه (96) شذوذاً 
هاا( أّن الفعال ضامن 210. وعان أباي عبيادة )ت(95) ه"ثال " سافّ " سفه " يتعّدى بنفسه م

ها( أن الفعال ضاُمن 911. وعن الّزّجا  )ت(96) معنت " أهل  " و " نفسه " مفعول به 
ها( أّن "نفسه" توكيد لمؤّكٍد محاذوف، 995)ت          وعن مّكي (93) معنت " جهل "

ااه ن امساام انتصااب علاات إساا اط . وعاان بعااض البصاارّيين أ(90) والتأوياال: ساافه قولثااه نفسث
. فااالخرو  علاات ال اعاادة المّطااردة الااذي جاااء فااي هااذت (91) الجاااّر، أي ساافه  فااي نفسااه 

 أّدى إلت التعّدد المذكور. اآلية الكريمة هو الذي
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ذا كّنااا نطااالع بعااض الشااواهد التااي خرجاات علاات ال اعاادة فااي قااراءة الجمهااور  وا 
 اااراءات األخااارى، وال اااراءة سااانة م فهناااا  شاااواهد كثيااارة مااان هاااذا الناااوع نجااادها فاااي ال

، لااذل  م بااد ماان توجيااه لمااا خاار  علاات ال اعاادة. نأخااذ مثاااًم ماان الكثياار (92) تخااالف
الااااااذي خاااااار  علاااااات المطّاااااارد واقتضاااااات تعااااااّددًا، وهااااااو إحاااااادى ال ااااااراءات فااااااي اآليااااااة 

ِركط  رد ط ِمنط بثِيتِه مدهثاِجرًا ِإلثت اللِه وثرثسدِوِله ثدما يددط مثنط يثخط ردتد الكريمة:]وث قثع أثجط تد فث ثدط وث هد الطمثوط
لثاااااااات اللاااااااااِه  ، وعاااااااان اباااااااان (99) . قرئاااااااات اآليااااااااة برفااااااااع المضااااااااارع " يدركااااااااه "(99)  عث

ها( أنه قدر مبتدأ قبل " يدركاه "، أي هاو يدركاه، وجعال ذلا  مان بااب 932جني)ت
الكاااف  ع،  وخُرجاات ال ااراءة بوجااه آخاار، وهااو أن يكااون رفاا(99) العطااف علاات التااوهم

 .(96) لهاء بعدها، وكأن ال ارئ أراد أن ي ف علت الكلمة فن ل الحركةمن وًم من ا

ومما خالف المطّارد واقتضات تعاّددًا شاواهد كثيارة جااءت فاي الشاعر، وذلا  أّن 
لغة الشعر بنظامها  ير المألوف الذي يتجّلت باإلي اع والتكثيف و يرت تختلاف عان 

بالشااعر التااي  ركيبيااة الخاّصااة، وماان ثاام رأى ساايبويه أن الجااوازات الت(95) لغااة النثاار
خرجااات علااات المطااارد أكثااار مااان أن تحصااات، وعلااات النحاااوي أن يجاااد توجيهاااًا لهاااذت 

مااان  (96) ، ألن الشاااعراء م يساااتخدمون أسااالوبًا إم وهااام يحااااولون باااه وجهااااالجاااوازات
وجااوت العربيااة الجااائزة. ونكتفااي بمثااال واحااد ماان أساااليب الشااعر التااي خرجاات علاات 

 :(93) في التحليل النحوي، قال الشاعرالمطرد واقتضت تعددًا 
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دثدطتِ  دث، وقثلامثا صث ددوط لطِت الصو مد  فثأثططوث ِد يثددوط ددوط ِل الصو لثت طدوط اٌل عث  ِوصث

فااالمطرد فااي الفعاال " قثاالا " أنااه إذا دخلاات عليااه " مااا " تكفّااه عاان عماال        
اُر  بفعلهاا قاد جااء فاي البيات ، و (90) الرفع، وم يادخل حينئاذ إم علات جملاة فعلياة صد

مااا خااالف هااذا المطاارد ، وأشااار إليااه ساايبويه بأنااه ضاارورة شااعرية، وجعلااه ماان باااب 
، فااعاًل للفعال الماؤخر " يادوم ".  يار أن الفاعال م يت ادم علات (91) الت ديم والتأخير

وا له فعاًل من جنا الماذكور "ماا  ن   . وعان المبارد أ(92) فعله عند البصريين، ف دارد
. وذهااب آخاارون أن "وصااال" (99) افااة، و "وصااال " فاعاال للفعاال " قااّل "" زائاادة م ك

. وباذل  تعاددت األوجاه فيماا (99) مبتدأ، وأناب الشاعر الجملة امسامية منااب لفعلياة
 جاء مخالفًا للمطرد في الشعر.

كذل  تطالعنا األمثاال بماا خار  عان المطارد، وهاو أماٌر لايا بالغرياب، فالمثال 
، ومما (99) عرفة المراد، وذل  لكثرة دورانه علت األلسنة  معرض للحذف استغناًء بم

. فااالمطرد فااي (96) جاااء مخالفااًا للمطاارد واقتضاات تعااددًا قااولهم: عساات الغااوير أبؤسااا
عست أم يأتي خبرها اسمًا صريحًا، وجاء هذا المثل مخالفاًا للمطارد، فخاُر  بأوجاه، 

امساااتخدام فجااااء منهاااا ماااا ذكااارت سااايبويه، وهاااو أن عسااات أجريااات مجااارى كاااان فاااي 
، (96) . وخرجه المبرد بت دير " أن " والفعل الناق ، أي أن يكون أبؤساً (95) منصوباً 
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هاا( باأن 561ت)فجعل امسام المنصاوب خبارًا لاا "كاان " الم ادرة. وخرجاه ابان هشاام 
. فتعاددت األوجاه بهاذا المثال الاذي (93) قدر الفعل الناق  يكون، أي يكون أبؤساا  

 طرد.تجلت بأسلوٍب لم ي

وهكااذا يتبااين لنااا ممااا ت اادم أن ال اعااادة النحويااة قساامان، أحاادهما متفااق علياااه، 
واآلخر مختلف فيه، وأن ما خر  علت ال اعدة المتفاق عليهاا واقتضات تعاددًا شاواهد 
كثيرة، بعضها مطرد، وبعضها اآلخر  يار مطارد، وهاذا األخيار يتشاعب التعادد فياه 

اااه  يااار المطااارد فاااي  ويتع اااد، بسااابب ال واعاااد المختلاااف فيهاااا عناااد النحااااة التاااي يدوثجا
 ضوئها.

ًطبيعةًاللغة:ً-ثانياًا

لعاال الظااواهر اإلنسااانية م تخضااع فااي أثناااء دراسااتها ألحكااام حاساامة، وذلااا  
ألنهاا تعكااا طبيعااة اإلنساان المع اادة والمحياارة، ففيهاا مااا فيهااا مان أمااوٍر خفيااة يب اات 

ذا كانات اللغاة أهام  العلم يالح ها، وتب ت رؤيته لهاا ضاعيفة ينتابهاا الشا و  والتاردد. وا 
الظاااواهر التاااي تعكاااا طبيعاااة اإلنساااان فاناااه ماااا مااان  راباااة فاااي أن تطالعناااا أحياناااًا 
بعناصاار تركيبيااة محياارة، م يعاارف لهااا وجااه محاادد، وم يمكننااا أن نجااد لهااا أساابابًا 

، إذ تواجهنااا هااذت العناصاار المحياارة بعبااارات لاام تخاار  علاات (60) سااوى طبيعااة اللغااة
 ولم يؤثر فيها أمٌر سياقي. ال اعدة،

ويتجلااي هااذا بمظاااهر متنوعااة وكثياارة، ماان ذلاا  مااثاًل أن يصاالح الموقااع الااذي 
 نمط تركيبي معين لغير وجه، لعدم وجود قرينة حاسمة. فيما  يشغله لفظ

ماااال الموقااااع التركيبااااي  ياااار وجااااه، يتحاااادد كاااال  منهااااا بظهااااور العالمااااة تف ااااد يح
ة عاان اللفااظ، ألسااباب ت تضاايها طبيعااة اللغااة اإلعرابيااة، وعناادما تغيااب هااذت العالماا

ماال موقااع " هااذا " فااي تالعربيااة تتعاادد األوجااه. وماان ذلاا  مااثاًل قااولهم: هااذا ل يتااه. يح
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التركيااب وجهااين مطااردين، امبتااداء والجملااة بعاادت خباارت، أو النصااب علاات امشااتغال 
ن اللفاظ مال الاوجهين، ألت، وب ي التركيب في هاذا المثاال يح(61) والجملة بعدت مفُسرة

الاااذي شاااغل الموقاااع لااام تظهااار علياااه عالماااة إعرابياااة لبنائاااه. ومااان هاااذا الااانمط قولاااه 
ااابُ  ُباااتعاااالت: ] سث ااامث رث لثااات ِح اسط الاااذي يشاااغله  " األعلااات "  الموقاااع مااالت. يح(62)   ث اطألثعط

وجهين، لتعذر ظهور الحركة علت امسم، فيجوز فيه أن يكاون فاي موضاع نصاٍب، 
ف باإلضافة، ويجوز فيه أيضًا أن يكون فاي موضاع  جار صفة لا " اسم " الذي عدرُ 

لطنثااتد . وقاال تعاالت: ] وثهثاذثا ذِ (69) صفة لا " رب " الذي عارف باإلضاافة ٌ  أثنزث اٌر مدبثاارث كط
. يتحماال موقااع "أنزلنااات" وجهااين لعاادم ظهااور الحركااة علاات الجملااة، فيجااوز أن (69)  

ويجاوز أن تكاون فاي موضاع  تكون الجملة في موضع رفع، صفة ثانياة لاا " ذكار "،
. وربماا قيال: رّب رجاٍل صاالٍح (69) نصب، حاًم من "ذكر"، ألناه خّصا  بالوصاف

ل يتااه. فاادخول العاماال الطااارئ " رب " علاات امساام المعاارب " رجاال " جعاال الموضااع 
) يتحماال وجهااين لغياااب الحركااة اإلعرابيااة، وهمااا امبتااداء، والنصااب علاات امشااتغال

ا ت دم أن  يااب الحركاة اإلعرابياة ألساباب ت تضايها طبيعاة . وبذل  يتبين لنا مم(66
 اللغة جعل الموقع التركيي  يصلح لغير وجه.

وقااد يصاالح الموقااع الااذي تشااغله كلمااة مااا لغياار وجااه ألسااباب أوسااع ممااا ت اادم، 
فيكون نتيجة للعالقة النحوية المع دة باين المفاردات فاي التركياب. وكاأن ي اال ماثاًل: 

" جاااء " ألن  للفعاال لح فااي " ركضااًا " وجااه المفعوليااة المطل ااةجاااء زيااٌد ركضااًا. يصاا
هااذا األخياار تشاامل دملتااه دملااة فعاال المصاادر " ركااض "، ويصاالح فااي هااذا امساام 
المفعولية المطل ة لفعله المحذوف الذي ناب عنه، أي يركض ركضًا، كاذل  تصالح 
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جعال اللفاظ فاي  . وباذل  نارى أن ماا(65) فيه الحالية أيضاًا فيكاون بمعنات " راكضاًا "
ماال  ياار وجااه مطاارد هااو العالقااة النحويااة المع اادة بااين المفااردات، تهااذا التركيااب يح

هذا األمر ت تضيه طبيعة اللغة، ألن الشاهد لم يخار  علات ال اعادة، ولام ياؤثر فياه و 
 أمٌر سياقي.

ويحاادي شاابيه بااذل  فااي الكاااف التااي ت ااع هااذا الموقااع. قااال تعااالت: ] يثااا أثيوهثااا 
ااادثقثاِتكدمط بِاااالطمثنُ الااااِذينث  نداااوا مث تدبطِطلداااوا صث الثاااهد ِرئثااااءث الناااااِا ِومث  آمث وث اطألثذثى كثالااااِذي يدنِفاااقد مث

ِم اطآلِخااِر  ِمند ِباللاااِه وثالطيثااوط يدااؤط
.تحتماال الكاااف ماان " كالااذي " فااي مثاال هااذا التركيااب (66)  

عاااان المصاااادر  أينمااااا وقااااع الحاليااااة، أو المفعوليااااة المطل ااااة علاااات أنهااااا صاااافة ناباااات
 ، والوجهان مطردان في هذا الموقع.(63) المحذوف

أو باين  رولعل األمر م يختلف في الضمير المنفصل الواقع بين المبتدأ والخب
. يحتمال (50)   العثِلايمد  ما أصله مبتدأ وخبر، كما في قوله تعالت: ] ِإناا ث أثنطاتث السااِميع

ناااه وقاااع باااين معااارفتين، ويحتمااال الضااامير المنفصااال فاااي اآلياااة الكريماااة الفصااال، أل
التوكياااد مسااام " إّن " الضااامير المتصااال، كاااذل  يحتمااال الضااامير " أنااات " أن يكاااون 
مبتدأ، في موضع رفع، وامسم بعدت الخبر، والجملاة مان المبتادأ والخبار فاي موضاع 

. واألوجاااه الساااب ة محتملاااة فاااي مثااال هااذا التركياااب أينماااا وقاااع ، (51) الخباار لاااا " إّن "
 ضيها طبيعة اللغة، وليا هنا  قرينة حاسمة تحدد وجهًا وتلغي  يرت.ألسباب ت ت

وربما كان الموقع الذي يشغله تركيب ما فاي العباارة يصالح لغيار معنات نحاوي 
ال اوم ماا  : قاامبسبب الغموض الذي تسبّبه العالقة النحوياة المع ادة، مان ذلا  قاولهم

 ياار وجااه يطاارد وقوعااه  خااال زياادًا. يصاالح فااي المصاادر المااؤول ماان " مااا " وصاالتها
هذا الموقع، وفيه رائحة المعنت النحاوي الاذي فاي المصادر الماؤول، لاذل  يجاوز أن 
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، (52) تكااون " مااا " وصاالتها فااي موضااع الحااال، والمعناات قااام ال ااوم خااالين عاان زيااد
، (59) ويصلح أيضًا معنت الظرفية الزمنية، والت دير: قام ال اوم وقات خلاوهم عان زياد

. فهااذت (59) زيااد   أي قااام ال ااوم  ياار المعناات علاات امسااتثناء، كمااا يصاالح أن يكااون 
ة فاي مثال هاذا التركياب عان "ماا " وصالتها. ومان ذلا  يبالمعاني جمعيًا ليست بالغر 

لاات  أيضااًا مااا ي ااع موقااع المفعوليااة لكفعااال التااي تصاالح للتعديااة إلاات مفعااول واحااد وا 
انط تثكداو  لثمداونث مث فث تثعط اِقبثاةد الاداار مفعولين. قال تعالت: ] فثسثوط ن  يااب (59)  ند لثاهد عث . وا 

ة التااي تحاادد التعديااة للفعاال " تعلمااون " المعلااق عاان العماال لفظااًا جعاال الجملااة ينااال ر 
امسمية المصدرة باسم استفهام، باعتبار " من " استفهامية، جعلهاا تحتمال وجهاين، 

ناااين، ثافيصااالح فيهاااا أن تكاااون فاااي موضاااع المفعاااولين، علااات أن الفعااال يتعااادى إلااات 
ويصااالح أن تكاااون فاااي موضاااع المفعاااول، علااات أن الفعااال يتعااادى إلااات واحاااد، ألناااه 

، ويطرد استخدام الفعل في كال الوجهين. وهكاذا يتباين لناا مماا (56) بمعنت " عرف "
ت دم أن طبيعة اللغة تجعال أحياناًا العالقاة النحوياة باين المفاردات مع ادة، فيولاد هاذا 

ر النحويااة ماان خااالل صااالحية الموقااع الااذي األماار تعااددًا فااي معاااني بعااض العناصاا
يشغله لفاظ ماا لغيار وجاه، وهاو أماٌر  يتجااوز  يااب الحركاة اإلعرابياة كماا نالحاظ، 

ي، ولعل األمثلة علات هاذا الانمط بفيشمل العالقة النحوية بين عناصر النظام التركي
 كثيرة نكتفي بما ت دم منها.

ه آخار، وهاو أن تتعادد معااني بوجا اللغاة ويظهر التعدد الذي تؤدي إليه طبيعة
المبنت للفظ ما، لعدم وجود قرينة تحدد وجهًا معينًا، ويحدي هذا األمر في األدوات 

 واألفعال واألسماء.
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تطالعنا جملة من األدوات بهذا النمط، من ذل  ماثاًل " أن " عنادما تحتمال التفساير 
ااوثارُيينث  يطااتد إلثاات الطحث ذط أثوطحث ِبرثسدااوِلي  و ياارت. قااال تعااالت: ] وثا  أثنط آِمندااوا ِبااي وث

 . يحتماال(55)  
" أن " اعتبارهاا تفسايرية، ألن قاعادة أن المفسارة مح  اة فاي هاذا التركياب، وهاي  في

أن تسبق بجملة فيها معنت ال ول من  ير حروفه، وتليها جملاة، ويحتمال أيضاًا أن 
نااه، كمااا ، أل(56) تكاون حرفااًا مصادرّيًا، تااؤول وماا بعاادها بمصاادر علات إساا اط الجاار

. وباذل  نارى (53) المصادرية          هو معروف، يطارد إسا اط الجاار قبال " أن " 
أن هذا الشاهد لم يخر  علت قاعادة حتات اقتضات تعاددًا، ألن األوجاه التاي احتملهاا 
مطردة، ثم إنه ليا هنا  مؤثر سياقي أّدى إلت ذل ، ألن هذا التركياب يحادي فياه 

اا    ي قوله تعالت:أينما وقع. وم يختلف األمر ف ناةد أدوِرثطتدمدوهثاا ِبمث ندوددوا أثنط ِتلطكدمد الطجث ]وث
لدااونث  كدنااتدم تثعطمث

لااة، ي. تحتماال " أن " التفسااير، وتحتماال أن تكااون المخففااة ماان الث (60) 
، والوجهان مطردان فاي (61) واسمها ضمير الشأن، والجملة بعدها في موضع الخبر

 مثل هذا التركيب. 

  في األداة " ما " عندما تحتمل الموصولية و يرها. قال كما يحدي ذل
ا ِبكدم مان نعطمثٍة فثِمن اللِه   مث تعالت: ] وث
. تحتمل " ما " أن تكون شرطية وأن (62)  

ذا كان سياق ال رآن الكريم يرجح الشرطية لما تفيدت من (69) تكون موصولة ، وا 
ي، ألن الترجيح م يلغي بال ة من خالل الجزم فان ذل  م يلغي الوجه الثان

الجواز، فالوجهان محتمالن في مثل هذا التركيب. وقال تعالت: ] الاِذينث يدنِف دونث 
وثالثهدمط  بُ فِ أثمط ردهدمط ِعنطدث رث ا أثنفث دوا مثناا وثمث أثذى لاهدمط أثجط ِهمط وثمث ي سثِبيِل اللاِه ثدما مث يدتطبعدونث مث

لثيطِهمط وثمث  ٌف عث وط ندونث خث زث . تحتمل " ما " أن تكون موصولة، أي الذي (69)  هدمط يثحط
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أنف وت، وتحتمل المصدرية فتؤول وما بعدها بمصدر في موضع المفعول به، 
. وقد تحتمل أن تكون موصولة أو موصوفة، كما في قوله (69) والتأويل: إنفاقهم

ِجِه تعالت: ] فثيثتثعثلامدونث ِمنطهدمثا مثا يدفثُرقدونث ِبِه  وط بثيطنث الطمثرطِء وثزث
. يعود الضمير في " (66) 

به " علت "ما " وبذل  م يمنع التركيب أن تكون موصولة، أو موصوفة بالجملة 
 .(65) بعدها

وم يختلف األمر في " مثن " عندما تحتمل الشرّطية والموصولة. قال تعالت: ] 
ااااءث ث ِمااانث  اااا جث اااِد مث ااا ث ِفياااِه ِمااانط بثعط اجا ااانط حث أثبطنثاءثنثاااا وثأثبطنثااااءكدمط  الطِعلطاااِم فث دااالط تثعثاااالثوطا نثااادطعد فثمث

 ِِ لثات الطكثااِذِبينث نِ وث عثالط لثعطنثاةث اللااِه عث سثاءثنا وِنسثاءثكدمط وثأثنطفدسثنثا وثأثنطفدسثكدمط ثداما نثبطتثِهالط فثنثجط
 (66) .

يا ، ولا(63) تحتمل " مان " فاي هاذا التركياب أن تكاون شارّطية، وأن تكاون موصاولة
 هنا  دليل يلغي أحد الوجهين.

الدملة علت المضاارع أو الماضاي.  ما أّما ما جاء في األفعال ف د تحتمل صيغةٌ 
ااةد ظثاااِلِمي أثنفدِسااِهمط قثااالدوا ِفاايمث كدنااتدمط  فااااهدمد الطمثالثِئكث قااال تعااالت: ] ِإنا الاااِذينث تثوث
. تحتماال (30)  

 .(31) لمضارع وعلت الماضيصيغة الفعل في " توّفاهم " الجاللة علت ا

وهناااا  بعاااض الصااايغ التاااي تحتمااال الدملاااة علااات الفعااال المضاااارع وعلااات اسااام 
مث ثاِم ث    الفاعل. قال تعالت: ] قثالث ِعفطريٌت ِمنث الطِجُن أثنثا آِتي ث ِبِه قثبطلث أثنط تث دومث ِمنط 
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لدملاة علات . تحتمل صيغة " آتي  " الدملة علت الفعال المضاارع كماا تحتمال ا(32) 
 ، وليا هنا  دليل يلغي امحتمال في مثل هذا التركيب.(39) اسم الفاعل

ب مّطردة، وتحتمل  ير معنت، يوتطالعنا أيضًا صيغ لكسماء ت ع في تراك
ِخلطكد  نددط نث عثنطهد ندكثُفرط عثنطكدمط سثُيئاِتكدمط وث ا تدنطهثوط تثنِبوا كثبثائرث مث مط كما في قوله تعالت: ] ِإنط تثجط

اًل كثريمًا  مددطخث
. تحتمل صيغة " مدخاًل " الدملة علت اسم المكان كما تحتمل (39)  

 ، وما من دليل يلغي التعّدد في مثل ذل .(39) الدملة علت المصدر

وهنا  نوع آخر من التعّدد الاذي تاؤّدي إلياه طبيعاة اللغاة، يارتبط بجماع اللغاة. 
تااارة وبحاارف تااارًة أخاارى، وعناادما ت ااع "أن" ف ااد يدسااتخدم مااثاًل فعاال مااا متعااّديًا بنفسااه 

المصاادرية وصاالتها موقااع مااا يتعااّدى إليااه هااذا الفعاال تحتماال عندئااٍذ أن تكااون مفعااوًم 
به، وتحتمل أن تكون علت إس اط الجااّر. مان ذلا  الفعال " سائم "، إذ ثبات أّناه يارد 

اا(36) متعااّديًا بنفسااه كمااا ياارد متعااّديًا بحاارف جاار تدبدااوتد  أثمدوا. قااال تعااالت: ] وثمث تثسط أثنط تثكط
اااغيراً  ِلاااِه  صث أثوط كثبيااارًا ِإلثااات أثجث

. يحتمااال المصااادر الماااؤّول مااان " أن " وصااالتها أن (35) 
، وذلاا  (36) يكااون علاات إساا اط الجاااّر، ويحتماال أيضااًا أن يكااون موضااع المفعااول بااه

 قياسًا علت امستخدام المطرد الذي ثبت بالسماع.

لتعاااّدد شاااكاًل آخااار، وذلااا  عنااادما يضااايع ويأخاااذ هاااذا األمااار الاااذي ياااؤّدي إلااات ا
الفيصاال بااين الفصااحت والخصااائ  اللهجّيااة، فاااذا كااان كااالم العاارب ماان المصااادر 
األساسية التي تمّثل الفصحت فااّن الفيصال باين الخصاائ  اللهجّياة لابعض العارب 
وباين الفصاحت قاد يضاايع، إذ تواجهناا أحياناًا قضاايا يطّاارد اساتخدامها فاي الفصااحت 

                                                           

 ". 93. سورة النمل، اآلية "32

 .5/52، والبحر المحيط9/952. الكشاف 39

 ".91. سورة النساء، اآلية "39

 .1/999. الكشاف 39

 .2/965بحر المحيط . ال36

 ". 262. سورة الب رة، اآلية " 35

 .2/965. البحر المحيط 36



 119 

فااين، ويعااود هااذا امخااتالف إلاات ال بائاال التااي جمعاات منهااا اللغااة. ماان بااوجهين مختل
   النافيااة الداخلااة علاات الجملااة امساامية، فاّنااه يطاارد إعمالهااا إعمااال  "ذلاا  مااثاًل " مااا 

"لاايا " بشااروط فااي الفصااحت، وهااذا اإلعمااال يعااود فااي أصااله إلاات أهااالي الحجاااز، 
يعود إلت بني تميم. وعندما  وفي الوقت نفسه يطرد إهمالها في الفصحت، وهو أمرٌ 

يأتي تركيب ليا فيه قرينة تحّدد اإلعمال أو اإلهماال تتعاّدد األوجاه. قاال تعاالت: ] 
ما اللاهد ِبغثاِفٍل عثماا تثعطمثلدونث  وث

يجوز في " ما " اإلعمال علت اللغة الحجازياة. و " (33) 
منصاوب محااًل علات  الّله " اسمها، والباء حرف جّر زائد، و "  افل " مجارور لفظااً 

ر " ماااا " العاملاااة عمااال " لااايا "، ويجاااوز فاااي " ماااا " اإلهماااال علااات اللغاااة باااأناااه خ
التميمّيااة، و" اللّااه " مبتاادأ، والباااء حاارف جااّر زائااد، و"  افاال " مجاارور لفظااًا مرفااوع 

، واألمر نفسه ي ع في أسلوب امستثناء المن طع إذا كان (100) أنه الخبرعلت محاًل 
ِمانطهدمط أدُميواونث مث المستثنت متأخر  ًا عن المستثنت منه وليا من جنساه. قاال تعاالت:] وث

لثمدونث الطِكتثابث ِإما  نط هدامط إما يثظدنواونث  أثماانيا يثعط وثا 
. يجاوز فاي " أمااناي "  الّنصاب (101)  

علاااات امسااااتثناء، وهااااي لغااااة أهاااال الحجاااااز، ويجااااوز فيااااه اإلتباااااع علاااات الباااادل ماااان 
 .(102) ة تميم"الكتاب"، وهي لغ

ورّبمااا حاادي التعااّدد الااذي ت تضاايه طبيعااة اللغااة بساابب الغمااوض فااي معاااني  
     بعااض األدوات أحيانااًا، كااأن ي ااال: زيااٌد أفضاالد ماان عماارو. ويااروى عاان ساايبويه أنّ 

هااا( أناااه 652. وعااان اباان مالااا  )ت(109) يااد ابتاااداء امرتفاااعفت هاااذا "ماان "، فاااي مثاال
ر واضااااح فااااي " ماااان " فجعلهااااا للمجاااااوزة، شااااّك  فااااي هااااذا التحلياااال، ألّن معنااااات  ياااا

. ثّاام يشااّك  اباان هشااام فااي صااّحة معناات (109) والتأوياال: زيااٌد جاااوز عماارًا فااي الفضاال
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. ولعاال الغمااوض فااي معناات األداة فااي مثاال هااذا التركيااب هااو الااذي (109) المجاااوزة 
 دفع إلت التعّدد.

فهنا  وقد يحدي التعّدد، ألّن شبه الجملة يصلح للتعليق بغير عنصٍر نحوي، 
تراكيب مّطردة يصعب فيها تحديد وجه مّعين في تعليق شبه الجملة، من ذلا  ماثاًل 

اااءثتطكدمط  ُبكداامط  بثُينثااةٌ  قولااه تعااالت:] قثاادط جث . يساابق إلاات الااّذهن أن يتعلّااق الجاااّر (106) ِماانط رث
) ي احتماال التعلياق بالفعال جااءغا"بيناة "، لكان هاذا م يل اوالمجرور بصفة محذوفة ل

105). 

ّبمااااا أّدت طبيعااااة اللغااااة إلاااات اسااااتخدام بعااااض األلفاااااظ التااااي يصااااعب تحديااااد ور 
معناهاااا المعجماااي بّدقاااة، في اااود إلااات تعاااّدد فاااي التحليااال الّنحاااوي، قاااال تعاااالت:] قثاااالدوا 

تثنثاا  لامط اا عث انث ث مث ِعلطمث لثنثاا إما مث سدبطحث
. قاد يكاون معنات سابحان  هاو " تنزيها  "، (106)  

ضافة المصدر إلات مفعولاه، وقاد يكاون المعنات " تنزاهات" فتكون اإلضافة من باب إ
، ولاايا هنااا  قرينااة تحااّدد معنااات (103) وهااو بااذل  ماان إضااافة المصاادر إلاات فاعلااه

 لتلغي التعّدد في التحليل الّنحوي. معيناً  معجمياً 

صاااالح ألن تكااااون توتواجهنااااا اللغااااة أحيانااااًا بألفاااااظ تصاااالح ألن تكااااون مفااااردة، و 
ر إلات تعاّدد فاي التحليال الّنحاوي، ومان ذلا  " مااذا " عنادما مرّكبة، فيؤّدي هاذا األما

ااذثا أثرثادث  وا فثيث دولداونث مث اا الااِذينث كثفثارد تأتي في بعض العباارات المطّاردة. قاال تعاالت:] وثأثما
يثهطاِدي بِاِه كثِثيارًا  اثثاًل يدِضالو بِاِه كثِثيارًا وث اللاهد ِبهثاذثا مث
. يجاوز فاي مثال هاذا التركياب (110)  

ينمااااا وقااااع أن تكااااون " ماااااذا " مؤلفااااة ماااان كلمتااااين، أي مااااا الااااذي  إحااااداهما مبتاااادأ أ
واألخاارى خباار، وجملااة " أراد اللااه " صاالة لااا " ذا " الموصااولة والعائااد محااذوف، ألن 
فيه شروط جواز الحذف، والت دير: ماا الاذي أرادت اللاه  ويجاوز فيهاا أن تكاون كلماة 
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فتعاارب مفعااوًم بااه م ااّدمًا للفعاال أراد، أي  واحاادة تفيااد امسااتفهام بمعناات " أي شاايء "
، (111) أيا شيء أراد الله بهذا  وهذا التعّدد في " ماذا " متعارف عند جمهاور الّنحااة

 ًا.نألنه ما من قرينة تلغيه وتحّدد وجهًا معي

وربمااااا طالعتنااااا اللغااااة بألفاااااظ م يعاااارف أصاااالها، إذ تحتماااال أن تكااااون دخيلااااة 
د هذا األمر أحيانًا إلت تعّدد في التحليل الّنحوي. قال وتحتمل أن تكون عربية، في و 

لدوطًا  يدونداث وث اِعيلث وثالطيثسثعث وث مث سط تعالت:] وثاِ 
. اختلف في "اليساع " أهاو عرباي أم (112)  

م  ف يل" إنه عربي، وبذل  تحتمل " أل " وجهين، فبعضهم يرى أّنه مضاارع ساّمي 
ر وعدّرف با " أل "، وعلت هذا التفسير تكون به العلم، وم ضمير فيه، فأعراب ثم ندكّ 

. وبعضهم اآلخر يرى أّنه فعل مضاارع ساّمي باه العلام (119) " أل " زائدة  ير مزمة
ولزماات كمااا  عاان طريااق الن اال كمااا فااي " يزيااد " ثّاام أدخلاات فيااه " أل" زائاادة شااذوذًا،

" أل  . ومن قال: إناه أعجماي رأى أن(119) لزمت في " اآلن " فأصبحت زائدة مزمة
" زائاااادة مزمااااة شااااذوذًا، ألن األسااااماء األعجميااااة لاااام يجااااتء منهااااا شاااايء فيااااه " أل " 

 .(119) التعريف

هو التعّدد الاذي  اللغة  تضيه طبيعةتوهكذا يتبين لنا مما ت دم أّن التعّدد الذي 
ٌر ساياقي، وتباين أيضاًا ماي في عباارات لام تخار  علات ال اعادة، ولام ياؤثر فياه أديح

جعاال هااذا التعااّدد يتجلّاات بمظاااهر متنّوعااة، لعاال أبرزهااا أن يصاالح أن طبيعااة اللغااة ت
الموقع الذي يشغله لفظ ما لغير وجه، وأن تتعّدد معااني المبنات، وأن يحادي بسابب 
جمع اللغة، وللغماوض فاي معااني بعاض األدوات، ولصاالحية شابه الجملاة للتعلياق 

اد والتركياب، ولعادم بغير عنصر، ولتعاّدد المعنات المعجماي، ولصاالحية اللفاظ ل فار 
 معرفة أصل اللفظ.
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 :  المعنى-ثالثاًا

تسهم عناصر معّ دة في تشكل المعنت عند المتل اي، والمالحاظ أن قسامًا منهاا 
نسبي يتفاوت ويختلاف مان إنساان إلات آخار، ألن المعنات يختلاف بااختالف النااا، 

خالف من حيي الوضو  والغموض، أو امستحسان وامستهجان، أو ما يحدي من 
ملهاا، تفي تحديد المعنت، كما في تحديد م صد الان ، وفاي تعاّدد المعااني التاي يح

أو التعّدد والخالف في فهم المعاني الجزئية في بعض العبارات التي تدشاّكل الان ، 
 أو  ير ذل .

وتتنااوع تلاا  العناصاار التااي تشااكل المعناات، فيتمثّاال جاازٌء منهااا بااأموٍر خارّجيااة 
الاذي يبتغاي هادفًا ماا، وهاي جملاة ال ارائن المحيطاة بالحادي يراعيها صاحب الكاالم 

اللغوي، والتي تعرف بالم ام، ويتعّلق جزٌء منها بالمتحّدي، وذل  من خاالل الصاورة 
الصااوتية التااي يااؤّدى بهااا الكااالم والتااي تسااّمت باااألداء، وهنااا  مااا يتصاال بالعناصاار 

طيات الم ام يب ات لاه معناًي التي تدشّكل الكالم، فان هذا األخير عندما يّجرد من مع
ما توّلدت العناصر التي يتشكل منها، وهاي ماا يعارف بالساياق اللغاوي، ويطلاق علات 

 هذت العناصر الساب ة جمعيًا مصطلح السياق.

ذا كان المتل ي يتمّيز من سوات بجبّلته التي فطارت اللاه سابحانه وتعاالت عليهاا  وا 
كااالم واحاادًا عنااد كااّل الناااا، ولعااّل وبتكوينااه الث ااافي ف ااد يصااعب أن يكااون معناات ال

األماار يااازداد تع يااادًا كلماااا ساااما األسااالوب بأدبيتاااه، فمااان المعاااروف أن هاااذا األسااالوب 
إليهاا،  أيعتمد الحذف وامتساع والفصل والت ديم والتأخير و ير ذل  من ظواهر يدلجا

 فتتوّسع دائرة امحتمامت في فهم المعنت وتتلّون.

ت إلاات تعاادد فهاام المعناات وانعكساات علاات التحلياال ويظهاار أّن األمااور التااي أدّ 
الّنحوي تتمّثل بمعطيات سياقية  ائبة، مثل  ياب الم ام و ياب األداء، وبمعطيات 
ساااياقية حاضااارة مساااتمدة مماااا يشاااّكل المعنااات، كماااا تتمثااال بظااااهرة الغماااوض التاااي 
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تطالعناااا أحيانااااًا فاااي عبااااارات الّنحاااااة مااان  ياااار أن ي صاااادوها، وفاااي بعااااض األلفاااااظ 
 مشكلة، كالتي وردت في ال رآن الكريم.ال

إذا كان الم ام عنصرًا أساسيًا من عناصر المعنت فاّن  يابه قد يجعل المعنت 
الدملي محتماًل لغير وجه، مما يؤّدي إلت تعّدد فاي فهام المعااني النحوياة وتحليلهاا، 

ذل  يشامل والمراد بالم ام جملة العناصر  ير اللغوّية المكّوناة للموقاف الكالماي، وبا
مجماااوع النااااا المشااااركين فاااي الكاااالم، مااان حياااي الجااانا والعمااار واأللفاااة والتربياااة 
وامنتماااااء امجتماااااعي والث ااااافي والمهنااااي، واإليحاااااءات واإلشااااارات العضااااوّية التااااي 
تصدر منهم و ير ذل ، كما يشمل ظاروف الزماان والمكاان التاي ياؤّدى بهاا الحادي 

ماعيااة والسياسااية والدينياة والتاريخيااة والفكريااة، الكالماي وتااؤثر فيااه، والعالقاات امجت
. فالم ااااام إذن هااااو كااااّل (116) والعناصااااراألخرى التااااي تااااؤثر فااااي الكااااالم وفااااي  ايتااااه

العناصاار الخارجّيااة التااي تحاايط بااالكالم وتشااار  السااياق اللغااوي فااي تكااوين المعناات 
 الدملي.

ملي أكثاار ويباادو أنااه " كلمااا كااان وصااف الم ااام أكثاار تفصااياًل كااان المعناات الااد
، لااذل  فااان  ياااب الم ااام يااؤثر فااي فهاام الكااالم، فيجعلااه يحتماال  ياار (115) وضااوحاً 

 معنت، وقد ينعكا التعّدد في فهم الكالم علت عملية التحليل النحوي بتعّدد األوجه.

ويتنّوع  ياب الم ام الذي يؤثر في فهم المعنت، وياؤّدي إلات تعاّدد فاي التحليال 
إلت بعض العناصر الحالية، ومن ثثما ي ود هاذا األمار إلات النحوي، ف د يفت ر الكالم 

تعااّدد فااي فهاام الااّن ، لياانعكا هااذا الفهاام علاات عملّيااة التحلياال النحااوي. وماان ذلاا  
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هااا( قااد 90هااا(، وهااو أّن الدمِغياارثة بان شدااعطبثةث )ت996ماثاًل مااا وقااف عناادت الزمخشاري )
وثةث بن مسعود)ت لله عليه وسلم، ويتناول لحيتاه ها( عثماه يّكلم النبي صلت ا3رأى عدرط

يمّسها، ف ال: أمس  يد  عن لحية رسول الله صلت الله علياه وسالم قبال أّم تصال 
ااااااادثر  وهااااااال  سااااااالت رأسااااااا  مااااااان  ااااااادرت  إّم بااااااااألما ) إلي .ف اااااااال عاااااااروةد: ياااااااا  د

 فالعناصااار الحالياااة المحيطاااة بالم اااال التاااي ارتسااامت علااات وجاااه المغيااارة وعلااات (116
يهّدد عماه ب طاع يادت،  أهول  يتعّدد فهم المعنت، فال يدعرف حركاته و يرت  ائبة، لذ

أي قباال أّم تصاال يااد  إلياا   أم ينهااات بأدب،وي صااد: قباال أّم تصاال لحيااة الرسااول 
صلت الله عليه وسلم إلي ، ألنه سيحول بين ياد عّماه وبينهاا  إذن  يااب العناصار 

ن كاان ا التي الحالية لفهام األّول أقاوى، وهاذا تحايط باالكالم جعلات المعنات يتعاّدد، وا 
التعّدد في فهم المعنت ينعكا علت عملية التحليل الّنحوي، ألنه يتعّلق بعنصر مان 
عناصرت، وهو فاعل الفعال " تصال "، مماا جعال الزمخشاري م يجازم بعاود الضامير 

، بناااء علاات فهاام المعناات (113) علات " اليااد "، فاارأى أّنااه يجااوز أن يعااود علات "اللحيااة"
 ياب الم ام.الذي تعّدد لغ

ورّبما  ابت عناصر الم ام كلها، وأدت إلت  موض المراد من الكالم، وهاو   
مااا يطالعنااا أحيانااًا فااي بعااض الّشااواهد التااي يتعااّدد تفساايرها وتحليلهااا نحوّيااًا بحسااب 
. يااورد  لياا ث الحاا ا الفهاام الااذي يرتئيااه الاادارا، ماان ذلاا  مااثاًل العبااارة التاليااة: كثااذثبث عث

هاا(، فيفتارض هاذا األخيار م اماًا ي تضاي وجاود 916مبان الّسارا )تالزمخشري رأيًا 
ثالثااة أشااخا  جاارى بياانهم الحااوار علاات الشااكل التااالي: شااخ  يريااد الحاا  فسااأل 
شخصاًا ماا عنااه، أو تادّخل هااذا الشاخ  ماان  يار سااؤال، فاّذم الحاا ، ف اال الثالااي: 

.يريااد ماان يااذمّ  ) علياا  الحاا ا  الحاا ، ثاام توّجااه إلاات الرا ااب فااي الحااّ ، ف ااال لااه: كذبث

. وبااذل  يخااّر  أبااو بكاار العبااارة، بااأن جعلهااا عبااارتين، األولاات ماان فعاال وفاعااٍل (120
) يعااود علاات ماان ذّم الحااّ ، والثانيااة ماان اساام فعاال ومفعااول بااه إل ااراء ماان يااوّد الحاا ّ 
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.  يار أن الزمخشااري ياارّجح تخريجااًا آخاار مان  ياار أن يفتاارض م امااًا مااا، وهااو (121
، ك ولاا  العاارب: كذبتااه نفسااه إذا مّنتااه باألماااني وخّيلاات أّن المااراد بالكااذب التر يااب

إليه من اآلمال ما م يكاد يكون، لذل  فمعنت " كذب " هو لير ب ،  تخري  العبارة 
بااأن يكااون فاعاال " كااذب " ضااميرًا يعااود علاات الحااّ ، والمااراد تر يااب المخاطااب، ثاام 

 .(122) فعوله " الحّ  ""علي  " وم       يأتي أسلوب اإل راء المؤّلف من اسم الفعل

إلياه إلات تعاّدد فاي تحليلهاا الّنحاوي،  هااوربّما لم يكن للعبارة م ام، فياؤّدي افت ار 
ويتجلت هذا األمر فاي األمثلاة التاي يعرضاها الّنحااة ل واعاد التنظيار التعليمّياة، وفاي 
 المسائل التي يوّلدها ال ياا. يمّثل أبو حيان لل واعد التي يعرضها ببعض العباارات
التي تفت ر إلت الم ام، ففي أثناء حديثه عن التمييز المحّول مثاًل يذكر عبارة " كثاردمث 

أنهااا تحتماال أن يكااون زيااٌد هااو األب، أي بمعناات: مااا أكرمااه ماان  يبااين زيااٌد أبااًا " ثدااما 
أٍب، وتحتمل أن المراد: كرم أباو زياٍد، ولايا زيادًا، ثام يع اب باأّن التميياز فاي الوجاه 

وٍل ماان فاعاال، فيجااوز دخاااول " ماان " عليااه، بخااالف الوجااه الثااااني األّول  ياار من اا
. وم شاا  أن أمثااال هااذت العبااارات م (129) الااذي يباادو فيااه التمييااز من ااوًم ماان فاعاال

يتحدي بها المتكلم العادي من  ير أن يستخدمها فاي م اام ماا، ولكاّن النحاوي ياأتي 
 اعد.بها من  ير م ام لغاية الشر  والتوضيح لما يعرض من قو 

كما يذكر أبو حيان بعض المسائل التي وّلدها ال ياا، وتفت ار إلات الم اام مان 
حاذفت " هاو " احتمال أن يكاون الضامير  اذل  أن ن ول: زيٌد عمارٌو ضااربه هاو. إذ

المجااارور فاااي " ضااااربه " عائااادًا علااات " زياااد "، فيكاااون الضاااارب عمااارًا، واحتمااال أن 
. فالمعنت، كما نارى، مرهاون بالم اام (129) يعود علت " عمرو " ليكون الضارب زيداً 

الذي تفت ر إليه العبارة. وباذل  يتباين لناا أن  يااب بعاض عناصار الم اام أو  يااب 
الم اااام كااااماًل ياااؤّدي إلااات تعاااّدد فاااي فهااام الكاااالم الاااذي يااانعكا علااات عملياااة التحليااال 

 النحوي.
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يااؤّدى ولعااّل األماار نفسااه يااؤّدي إليااه  ياااب األداء، أي الصااورة الصااوتّية التااي 
بهااا الحاادي الكالمااي، إذ ي ااود هااذا األماار إلاات تعااّدد فااي فهاام المعناات الااذي ياانعكا 
علت عملية التحليل النحوي، ويتجّلت األداء في ظاهرتين معاروفتين، ظااهرة التنغايم 

 وظاهرة الوصل والوقف.

يعراف التنغيم بأنه تنوع األصوات الذي يحدثه اهتزاز الوترين الصوتيين، تناوٌع 
بااين امرتفاااع وامنخفاااض فااي أثناااء النطااق، وياانظم عالقااة الوحاادات اللغويااة  يتااراو 

. وين ساام (129) المتتابعااة فااي السااياق ليشااكل اإلطااار الصااوتي الااذي ت ااال بااه الجملااة
مااع نمااط التنغاايم إلاات مرتفااع ومسااتٍو وماانخفض، ويباادو أن كاال أساالوب نحااوي يتفااق 

يختلااف عمااا ي تضاايه أساالوب تنغيمااي خااا  بااه، فمااا ي تضاايه أساالوب امسااتفهام مااثاًل 
. فاألساااليب (126) التوكيااد، وكااذل  فااي أساالوب النفااي وأساالوب الندبااة والتفجااع و ياارت  

 .(125) النحوية ي ع كل  منها في نمط تنغيمي خا  به

ويظهر أن للتنغيم أثارًا مهماًا فاي تشاكل المعنات الاّدملي والنحاوي للعباارة، حتات 
ن أهاادر (126) دي اعتمااادًا علاات التنغاايمإن المسااتمع يسااتطيع أن يفهاام مااراد المتحاا ، وا 

) ذلااا     بعاااض ال ااارائن الم الياااة، كاااأن يحاااذف أداة امساااتفهام أو الصااافة أو ساااوى 

123). 
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ذا كان التنغيم خاصًا باللغة المنطوقة فهنا  أمثلة كثيرة مكتوباة، ويجياز (190) وا 
ي علت بغير صورة صوتية، فيتوقف معناها الدملي والنحو  ىرسمها الكتابي أن تؤدا 

طبيعاااة أدائهاااا، وباااذل  تتعااادد أوجاااه التحليااال لهاااذت األمثلاااة بتعااادد أنمااااط األداء التاااي 
مال تتحتملها، ولعال مان أبارز األمثلاة التاي يتجلاي فيهاا األمار بوضاو  تلا  التاي تح

امستفهام واإلخبار، فالتادر  التنغيماي الاذي ي تضايه أسالوب امساتفهام يختلاف عماا 
جاء في ذل  بعض األمثلة التي تحتمال ت ادير همازة  ي تضيه أسلوب اإلخبار، ومما

مث  ِِ ند امستفهام وعدمه. قال تعالت:] فثالطيثوط  .(191)  لطفث ث آيًة نط خث مث نثُجي ث ِببثدثِن ث ِلتكدونث ِل

 يحتمال أن يتوقف معنت اآلية الكريمة وتحليلها النحوي علات طبيعاة أدائهاا، إذ
فيفيااد باذل  معناات باين امنخفاااض وامرتفااع  ثام يتاادر يبادأ التاادر  التنغيماي مرتفعااًا، 

بنغمة مستوية فيفيد اإلخبار، وألن معطيات السياق تسمح  أمل أن يبدتامستفهام، ويح
بتعاادد األداء الغائااب ذهااب بعضااهم إلاات أن األساالوب اسااتفهام، وهنااا  هماازة اساااتفهام 

ت أن  فااااافترض امحتماااال األول، وذهااااب أباااو حيااااان إلاااا…م ااادرة، أي أفاااااليوم ننجيااا  
، فأخااذ بامحتماااال الثااااني مااان  (192) اساااتفهام األساالوب إخباااار، وم حاجاااة لت اادير همااازة

 .(199) قول عمر بن أبي ربيعة طبيعة األداء. ومنه

: بثهطراً  ت والتورابِ  ثدما قثالدوا: تدِحبوها، قدلطتد ِل والحثصث  عثدثدث الرامط

ن التاادر  التنغيمااي يتوقااف معناات جملااة " تحبهااا " علاات طبيعااة األداء، ف ااد يكااو 
مرتفعااًا، ثاام يتااراو  بااين امرتفاااع وامنخفاااض، فيفيااد امسااتفهام الااذي ي تضااي ت اادير 

 .(199) همزة في بداية الجملة، وقد يكون التدر  التنغيمي مستويًا فيفيد اإلخبار
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نمااا ي اااع فاااي  وم يحاادي هاااذا األماار فاااي ت اادير الهمااازة أو عااادم ت ااديرها ف اااط، وا 
حتماال امسااتفهام واإلخبااار، ماان ذلاا  الجماال التااي تتصاادرها أنماااط تركيبيااة أخاارى ت

أدوات تحتماال مبانيهااا امساااتفهام و ياارت. وماان ذلااا  " مااا "، كمااا فاااي قولااه تعالااااات:] 
اذثاٌب أثِلايٌم  نث أثوط عث اجث زثاءد مثنط أثرثادث بأثهطِل ث سداوءًا إما أثنط يدسط . تحتمال (199)        قثالثتط مثا جث

ألسلوب إخبارًا مؤكدًا بالحصر، وتحتمل امستفهام لغير العاقال "ما " النفي، فيكون ا
. وم يخفااااات أن التااااادر  التنغيماااااي الاااااذي ي تضااااايه (196) فيكاااااون األسااااالوب اساااااتفهاماً 

األساالوب األول يختلااف عمااا عليااه األساالوب الثاااني الااذي ي تضااي تغياارات ملحوظااة 
 تتراو  بين امرتفاع وامنخفاض بخالف األول.

) الهمازة      ألدوات تحتمل مبانيها امساتفهام و يارت، مثال وهنا  مبان أخرى 

ااان " (193) و" مااااذا " (196) ، و"كاام"(195 و" مث
، تتوقاااف معرفااة المعنااات فيهاااا علااات (190) 

 طبيعة األداء، ونكتفي بما ذكرنات عن " ما " من هذا النوع.

وربما كان تعدد األداء سببًا في أن يجعل األسلوب يحتمل اإلخبار والدعاء. 
لثيطِهمد الطبثابث فثِاذثا قال  لدوا عث ا ادطخد لثيطِهمث افدونث أثنطعثمث اللاهد عث تعالت:] قثالث رثجدالثن ِمنث الاِذينث يثخث

اِلبدونث  لطتدمدوتد فثاناكدمط  ث دثخث
. تحتمل جملة " أنعم الله عليهما " امعتراض بين (191)  

لحالية من "رجالن" ألنه ، وا(192) ، والصفة لا " رجالن "…"" ادخلوا هال ول وم ول
ذا كانت وصفية أو حالية (199) وصف، وذل  بت دير " قد " في صدر الجملة ، وا 

فاألسلوب يب ت إخبارًا، أما إذا كانت معترضة فاألسلوب يتحول من اإلخبار إلت 
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الذي تفيدت الجملة المذكورة. ويبدو أن األداء الذي ي تضيه الوجه  (199) الدعاء
بتدرجات تنغيمية مستوية ومتواصلة، بخالف الوجه الثالي  يتجلت األول والثاني

الذي ي تضي تدرجًا تنغيمّيًا مستويًا حتت الم طع  " فونث " من " يخافون "، ثم 
 مرتفعًا واقعًا علت " أنعم " بعد فاصلة تنغيمية بسيطة.

وربماااا أساااهمت طبيعاااة األداء فاااي تعااادد األوجاااه للشاااواهد التاااي قاااد تخااار  علااات 
هناااا  بعاااض الشاااواهد التاااي تحتمااال فاااي ظاهرهاااا خروجاااًا علااات ال اعااادة، ال اعااادة، ف

وطبيعة أدائها  ائبة، مما يجعل بعض النحاة يفترض أداًء معينًا  يار الاذي يتباادر 
إلااات الاااذهن، ليجعااال التوجياااه فاااي اعت اااادت أقاااوى مااان  يااارت. قاااال تعاااالت:] إما الااااِذينث 

بثيطاانثهد  ٍم بثيطاانثكدمط وث ااددوردهدمط أثنط يد ثاااِتلدوكدمط أثوط يثِصاالدونث ِإلثاات قثااوط ِصاارثتط صد اااؤوكدمط حث مط ِميثثاااٌق أثوط جث
مثهدمط  يد ثاِتلدوا قثوط
.ذهب الجمهور إلت أن جملة " حصرت صدورهم " تفيد أسالوب (199)  

،  يار أن مانهم مان يارى أن الجملاة الفعلياة (195) ، ووقعت موقع الحال(196) اإلخبار
ذا لااام تكااان  إذا وقعااات موقاااع الحاااال، وكاااان فعلهاااا ماضااايًا مباااد أن تساااب ه " قاااد "، وا 

) ظاهرة فهي م درة، لذل  قدروا " قد " قبل الجملة، وجعلوها حاًم من فاعال " جااء "

وذهااااب بعضااااهم إلاااات أنااااه م حاجااااة إلاااات ت اااادير " قااااد "، فجعلااااوا الجملااااة صاااافة ، (196
، ألن (193) صدورهم         لموصوف محذوف هو الحال، أي جاؤوكم قومًا حصرت

وذهب بعضاهم إلات أن ، (190) ضمار امسم عندهم أسهل من إضمار حرف المعنتإ
جعال الجملاة فاي موضااع جار، صافة لااا " قاوم" فاي " يصالون إلاات قاوٍم " ، ليبعاد الكااالم 

مان جملاة " جااؤوكم "،  اشتمال  ، وذهب آخرون إلت أن الجملة بدل(191) عن الت دير
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المبرد أن الجملة الفعلية التاي  وعندما اعت د. (192) ألن المجتء مشتمل علت الحصر
يتصدرها فعل ماض م ت ع حااًم اساتعان باالتنغيم ليوجاه التركياب بعيادًا عماا سابق، إذ 

وبذل  جعلها اساتئنافية. ولعال طبيعاة       ، (199) رأى أن الجملة الفعلية تفيد الدعاء
 األداء هااااي التااااي أعانتااااه علاااات هااااذا التوجيااااه، ألن أساااالوب الاااادعاء الااااذي افترضااااته

 عنه في أسلوب اإلخبار الذي انبنت عليه األوجه الساب ة.يختلف ي تضي تنغيمًا 

نمااا يحاادي فااي الشااعر  وم يحاادي هااذا األماار فااي أساااليب ال اارآن الكااريم ف ااط، وا 
 :(199) أيضًا. قال أحدهم

لثت مثنط يثتاِكلط  إنا الكثِريمث وأبطي  يثعطتثِملط  مًا عث  ِإن لامط يثِجدط يثوط

في الجملة الشرطية  ريبًا، ف د جااء جاار ومجارور مان  يار أن  يبدو التركيب
يجد " ثم إن عالقة التوارد بين األلفااظ تبادو  يار مريحاة، وم باد مان  "يأتي مفعول 

"علات      تأويل حتت يست يم الكاالم، ف اد ذكار ابان هشاام عان ابان جناي أن تركياب
يجاد يوماًا مان يتكال عل ات جملة الشرط، واألصال إن لام تمن يتكل " يدخل ضمن م

قبااال  "علااات"علياااه. فحاااذف الجاااار والمجااارور المتعل اااان بالفعااال " يتكااال "،  وزيااادت  
.  يار أن بعضاهم (199) امسم الموصول " من " الذي وقع مفعاوًم باه للفعال " يجاد "

له هذا التوجيه، فاستعان باألداء الغائب، ليجعل أسلوب الشرط انتهت عند "  لم يرق
وًم به للفعل " يجد "، أي إن لم يجد يومًا شيئًا، ثم ادبتادئ بأسالوب يومًا "، وقدر مفع

. وبذل  نرى أن األداء في التوجيه (196) استفهام مست ل عما قبله، والجملة استئنافية
 األول  يرت في الثاني.

                                                           

 .. المصدر نفسه192

 .129-9/129. الم تضب199

. يعتمل: يعمل لنفسه، ويحترف إلقاماة العاي ، والشااهد مان الخمساين التاي م يعارف قائلهاا، انظار: 199
 .9/61كتاب سيبويه

 .132. مغني اللبيب  199

 .. المصدر نفسه196



 126 

وقااد يااذهب ال ااارئ أحيانااًا إلاات قطااع السلساالة النط ّيااة، ليحااول أداء الكااالم إلاات 
بعضها عن بعضها اآلخار، وهاو فاي أثنااء ذلا  ي طاع لفظاًا  دفعات كالمية منفصل

ذا لام (195) ما عماا بعادت، ثام يبادأ بلفاٍظ جدياد، وهاذا ال طاع هاو ماا يسامت باالوقف . وا 
يفعاال ال ااارئ ذلاا  فانااه يجعاال السلساالة النط يااة ذات دفعااة كالميااة واحاادة ماان  ياار 

وثي اااة قطاااع، وهاااذا ماااا يعااارف بالوصااال. وماااا مااان شااا  فاااي أن هاااذا األمااار لاااه صااالة 
بالمعنت، إذ نرى أن معرفة مواطن الوقف وأحكامه تشكل أمارًا مهماًا فاي فهام ال ارآن 

إم دليال علات  (193) ، وماا ت سايمهم الوقاف إلات تاام وحسان وكااف وقبايح(196) الكريم
ذل ، مماا جعال األئماة يحضاون علات تعلماه، حتات سااوى بعضاهم باين تعلام أحكاام 

 .(160) مالوقف وقضايات وبين تعلم ال رآن الكري

ذا كااان هااذا األماار يتصاال بااالمعنت فااال تخفاات صاالته بااالنحو أيضااًا، ألن هااذا  وا 
األخياار جاازٌء ماان المعناات، لااذل  ناارى كثياارًا ماان قضااايا الوقااف تاارتبط بااالنحو، مثاال 

، ويااازداد األمااار وضاااوحًا إذا ماااا تأملناااا فيماااا (161) المواضاااع التاااي يمتناااع فيهاااا و يااارت
، ألن أداء الكااااالم فااااي حااااال (162) وييعكسااااه الوصاااال والوقااااف علاااات التحلياااال النحاااا

الوصااول قااد ي تضااي تحلااياًل نحوّيااًا يختلااف عنااه فااي حااال قطااع أجزائااه إلاات دفعااات 
ا أدنِزلث إلثيطاِه  لد ِبمث كالمية منفصل بعضها عن بعضها اآلخر. قال تعالت:] آمثنث الراسدود
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مثاِلئكثتِااِه وث  اانث ِباللاااِه وث ِمندااون كداال  آمث ُبااِه وث الطمدؤط ااٍد ِماانط ِماانط رث ااِلِه مث ندفثااُرقد بثاايطنث أثحث كدتدبااِه وثردسد
ااِلِه  . يتوقااف تحلياال بعااض العناصاار النحويااة فااي اآليااة الكريمااة علاات كيفيااة (169)  ردسد

األداء، فاذا كان ذا سلسلة نط ية واحدة فان الواو قبل " المؤمنون " عاطفة، وامسام 
نااب عناه التناوين عائااٌد  بعادها معطاوف علات " رساول " والضامير فااي " كال  " الاذي

ذا كااان األداء ذا دفعتااين نط يتااين تنتهااي األولاات  علاات " الرسااول" و "المؤمنااون "، وا 
بلفااظ " ربااه " وتباادأ الثانيااة بااا " والمؤمنااون : فااان الااواو التااي ساابق تحليلهااا فااي حااال 
الوصل تكون ههنا حرف استئناف، وامسم بعدها مبتدأ، والضمير في " كل  " الاذي 

. وبااذل  يب اات األماار مرهوناااًا (169) نااه التنااوين عائااد علاات " المؤمناااون " ف ااطناااب ع
بطبيعاة األداء، ويباادو أن األمثلااة علاات قضااايا الوصال والوقااف التااي ت ااود إلاات تعاادد 

 . (169) األوجه كثيرة جّداً 

قاااف فاااي تعااادد األوجاااه و وربماااا أساااهمت طبيعاااة األداء الاااذي يتحمااال الوصااال وال
تعاالت:]        خرو  علات ال اعادة فاي ظاهرهاا. قاال لبعض الشواهد التي تحتمل ال

ااِري ِماانط  اارث وثهثااِذِت اطألثنطهثااارد تثجط ِم أثلثاايطاث ِلااي مدلطاا د ِمصط ِمااِه قثااالث يثاااقثوط ند ِفااي قثوط ااوط نثااادثى ِفرطعث وث
ِهاايٌن  يطااٌر ِماانط هثااذثا الاااِذي هدااوث مث ون. أثمط أثنثااا خث تِااي أثفثااالث تدبطِصاارد  ياارى ساايبويه أن. (166)  تثحط

، وبذل  يكون األداء ذا سلسلتين نط يتين، تنتهي األولت بنهاية اآلية (165) "أم" من طعة
األولت، وتبدأ الثانية با "أم". وذهب بعضهم إلت أن ظاهر الكالم م ي تضي امن طاع، 

، ماان حيااي المعناات، واألداء ذو سلساالة نط يااة واحاادة، أي (166) وعليااه تكااون "أم" زائاادة
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متصااالة، ولكاااي يساااو    "أم"    وذهاااب الزمخشاااري إلااات أن…أفاااال تبصااارون أناااا خيااار
أن المعناات: أفاااال  ىعطااف الجملااة امسااامية " أنااا خيااار" علاات الفعليااة "تبصااارون" رأ

تبصاارون أم تبصاارون..  ألنهاام إذا قااالوا لااه: أناات خياار فهاام عناادت بصااراء، فوضااع 
 . وذهاب بعضااهم إلاات أن " أم"(163) السابب " أنااا خيااٌر " موضاع المساابب "تبصاارون"

نما يوقف علت "أم" المتصالة، ومعطوفهاا  متصلة، ولكن األداء م ي تضي وصاًل، وا 
  (150) خير "  محذوف، والتأويل: أم تبصرون، ثم يبتدأ با " أنا 

ين، التنغايم والوصال تالمعاروف ها ت دم أن  ياب األداء بظاهرتياموهكذا يتبين م
لنحااوى، شااأنه فااي ذلاا  والوقااف، كااان ماان أسااباب التعاادد فااي المعناات وفااي التحلياال ا

 شأن  ياب الم ام.

اق يوقاااد يتعااادد المعنااات الاااذي ياااؤثر فاااي التحليااال النحاااوي بسااابب معطياااات السااا
الحاضااارة والملتمساااة مماااا يشاااكل المعنااات، والماااراد بالساااياق ههناااا هاااو كااال ماااا يحااايط 
ويااؤثر فااي فهمهااا وتحليلهااا، ويتمثاال بعناصاار  ياار لغويااة تعاارف بالم ااام وعناصاار 

معنات والمكوناة الق اللغاوي، فهاو مجماوع ال ارائن التاي تادل علات لغوية تعرف بالسايا
 .(151) من معطيات الم ام والسياق اللغوي

وربماااا تعااادد المعنااات بسااابب بعاااض المعطياااات الساااياقية، وكاااأن يحااادي نتيجاااة 
قثالثاااِت  ٍء وث ااايط لثااات شث اااارثى عث اااِت الناصث قثالثاااِت الطيثهداااودد لثيطسث لمعطياااات الم اااام قاااال تعاااالت:] وث

ااا لثاات الناصث ٍِ رثى لطيطسثااِت الطيثهدااودد عث وثهداامط يثتطلدااونث الطكثتِااابث  شاايٍء
. يحتماال ماان خااالل (152)  

معطيات الم ام التاريخياة أن الماراد عاماة اليهاود وعاماة النصاارى، وهاو إخباار عان 
) جنسااية     األمام السااالفة التااي كاذبت بالرساال والكتااب ماان قبال، وبااذل  تكااون "أل" 
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يل: إن المراد يهود المديناة ونصاارى نجاران الاذين تمااروا وق .لالستغراق العرفي (159
عنااد الرسااول صاالت اللااه عليااه وساالم وتساااّبوا، فااأنكرت يهااود المدينااة اإلنجياال ونبااّوة 
عيسااات علياااه الساااالم، وأنكااارت نصاااارى نجاااران التاااوراة ونباااوة موسااات علياااه الساااالم، 

حاال فاي زمان  وبذل  يتبين من معطيات العناصر الحالية أن هذا األمر هاو حكاياة
. وقياال أيضااًا: إن المااراد بااذل  رجااالن، أحاادهما (159) اللااه عليااه وساالم صاالت الرسااول

وآخر من  ،له نافع بن حرملة قال لنصارى نجران: لستم علت شيء من اليهود ي ال
نصارى نجران قال لليهود: لستم علت شيء، فيكون قد نسب ذل  للجميع حيي وقع 

ألمااار عماااا قبلاااه، فهاااو حكاياااة حاااال حاضااارة، ، وباااذل  م يختلاااف ا(159) ماان بعضاااهم
 (156) بمعطيااااات الم ااااام الحاليااااة تكااااون " أل " للعهااااد الماااارتبطين هااااذين التفساااايرينبو 

 الذهني. 

وربما اقتضت تعدد المعنت من خالل معطيات السياق اللغوي تعددًا في 
وطجد ث  قدلطنثا يثا آدثمد اسطكدنط أثنطتث وثزث كدالث ِمنطهثا رث ثدًا  جناةث الالتحليل النحوي. قال تعالت:] وث وث

ا الشايططثاند  لاهدمث رثةث فثتثكدونثا ِمنث الظااِلِمين.فثأثزث بثا هثِذِت الشاجث يطيد ِشئطتدمثا وثمث تث طرث  عنها حث
ا ِمماا كثانثا ِفِيه  هدمث رثجث فثأثخط
"عنها     . يتعدد التحليل النحوي للضمير " ها " في(155)  
"ها "       ود إليه السياق اللغوي، فيرى أبو حيان الضمير" بتعدد المعنت الذي ي

في "عنها" يعود علت الشجرة، ألنهما أقرب مذكور، والمعنت فحملهما الشيطان علت 
. وقيل: إن الضمير يعود علت "الجنة " ألنها (156) الزلة بسببها، وتكون " عن" للسبب

معنت المتحصل من . وقيل: عائد علت  ير مذكور يفهم من ال(153) أول مذكور
المعنت:                ألن  السياق، وهو " الطاعة "، بدليل قوله تعالت: "وم ت ربا"،
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أطيعاني بعدم قربان هذت الشجرة، فعاد الضمير علت معنت " الطاعة " المتحصل 
، ه. وقيل : يعود علت الحالة التي كانوا عليها من الرفاهية والتفكو (160) في السياق
. وهنا  أقوال أخرى مرتبطة بمعطيات (161) ه تعالت: " وكال منها ر دًا "بدليل قول

 .(162) السياق اللغوي

وربماااا كاااان تعااادد المعنااات الاااذي ي اااود إلااات تعااادد فاااي التحليااال النحاااوي حصااايلة 
لتفاعاال معطيااات السااياق بنوعيهااا، معطيااات الم ااام ومعطيااات السااياق اللغااوي. قااال 

ااانث ِلمدوسااات ِإما  اااا آمث نث تعاااالت:] فثمث اااوط ٍف ِمااانط ِفرطعث اااوط لثااات خث ِماااِه عث لثااائهمذدُريااااٌة ِمااانط قثوط مث أثنط  وث
. تحتمل معطيات السياق أن يعاود الضامير فاي " قوماه " علات موسات (169)  يثفطِتنثهدمط 

ها( معطيات الم ام التي تجعل الضامير 66عليه السالم، وتذكر عن ابن عباا )ت
عليه السالم دخل مصار فاي اثناين  عائدًا علت موست عليه السالم، وهو أن يع وب

، فتوالاادوا فااي مصاار حتاات صاااروا سااتمئة ألااف، ويعتباار موساات عليااه وساابعين شخصاااً 
. ويااذكر أبااو (169) السااالم ماان هااؤمء ال ااوم، وبااذل  يعااود الضاامير فااي " قومااه " عليااه

حيان معطيات السياق اللغوي التي تجعله يعود علت موست عليه السالم، وهو ألنه 
. وتحتمال معطياات الساياق (169) وألنه المحداي عنه في اآلية الكريماةأقرب مذكور، 

وجهااًا آخاار ي تضااي أن يعااود الضاامير فااي " قومااه " علاات "فرعااون"، ويااذكر بعضااهم 
معطيات الم ام التي تدعم هذا الرأي، وهي أنه آمنت زوجة فرعون، وخازناه، وامارأة 

. وعان ابان (166) هاؤمء خازنه وشباٌب مان قوماه، مماا يادل علات ان الماراد بالضامير
ها( أن معطيات السياق اللغوي التي تؤيد هذا الوجه هي ما ت دم في 992عطية )ت

عليه السالم ل وم فرعون، وردت عليهم وتوبيخاه لهام اآليات الساب ة من محاورة موست 
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. وبااذل  ناارى أن كااالا ماان الااوجهين اعتمااد معطيااات (165) "  علاات قااولهم: "هااذا سااحرٌ 
 الم ام والسياق اللغوي.، هالسياق بنوعي

وقاااد ياااؤدي الااان  األدباااي مااان خاااالل معطياااات ساااياقه إلااات أن يجعااال الكاااالم 
يحتمل أوجهًا عديدة، والمراد بالن  في هذا البحي النسي  اللغوي المدّون والمؤلّاف 
مان سلساالة ماان الجمال المترابطااة المنظمااة التاي تشااكل وحاادات ذات دممت خاصااة 

) شااكل كالمااًا يااؤدي هاادفًا مااا، وهااذا الكااالم هااو الاان بهااا، تتضااافر هااذت الوحاادات لت

166). 

ويطالعناااا الااان  األدباااي مااان خاااالل معطياااات الساااياق بغماااوض شااافاف يجعااال 
المعنت في بعض العبارات أحيانًا يحتمل أوجهًا عديدة، وقد ينعكا هذا األمر علت 

ااتث  اانط لثاامط يثسط مث ِطعط ِماانطكدمط التحلياال النحااوي ليجعاال األوجااه متعااددة أيضااًا. قااال تعااالت:] وث
ااااااااا مث  اااااااانثاِت الطمدؤِمنثاااااااااِت فثِمما صث ااااااااتط طثااااااااوطًم أثنط يثاااااااانِكحث الطمدحط        ِماااااااانط فثتثيثاااااااااِتكدمط  أيثماااااااااندكدمط  لثكث

الطمدؤِمنثاِت 
. يحتمال التركياب " طاوًم أن يانكح " فاي ظال الساياق معااني عديادة (163)  

يسااتطيع ماانكم تتجلاات فااي التحلياال النحااوي، ف ااد رأى بعضااهم أن المعناات: وماان لاام 
أن "  ى. وهناا  مان رأ(130) وصلًة إلت أن ينكح، ف در " إلت " قبل المصدر الماؤول

، ف اادر مم الجاار (131) طااوًم " بمعناات "مهاارًا "، أي مهاارًا كائنااًا ألن ياانكح المحصاانات
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وهنا  من رأى أن  (132) قبل المصدر المؤول، ليجعله في موضع الصفة لا " طوًم "
المفعااول ألجلااه، ف ادر مم الجاار بناااًء علات هااذا الفهاام،  المصادر المااؤول فااي موضاع

"طاااوًم "    . وذهاااب بعضاااهم إلااات أن(139) والمعنااات: طاااوًم ألجااال نكاااا  المحصااانات
مصدر " طال "، في ول": طلتد الشيء إذا نلته. والمعنت: ومن لم يستطيع منكم أن 

ي ، وباااذل  يكااااون المصااادر الماااؤول مااان " أن " وصااالتها فااااتيناااال نكاااا  المحصااانا
. وذهب بعضهم إلت أن " طوًم " بمعنات "قادرة"، (139) موضع المفعول به لا " طوًم "

والنكا  قدرة أيضًا، وبذل  يكون المصدر المؤول في موضع البدل مان المفعاول باه 
. وأجاز بعضاهم أن يكاون (139) " طوًم "، ألنهما يدمن علت شيء واحد، وهو ال درة

"طااوًم " إمااا مفعااول   وبااه للفعاال "يسااتطع "، المااؤول فااي  موضااع المفعااول المصاادر 
ألجله علت حذف مضاف، أي ومن لم يستطيع منكم نكا  المحصنات لعدم طول، 
ما مفعاول مطلاق، والعامال فياه الفعال " يساتطع "، ألن فياه معنات فعال المصادر "  وا 

لاذي . وبذل  يتبين لنا أن هذا الفهم للدممت الجزئية في اآلية الكريمة ا(136) طوًم "
 اقتضات المستوى األدبي قاد إلت تعدد في التحليل النحوي.

وم شاا  أن النحاااة والمفساارين ينطل ااون فااي تحلاايلهم الاان  ماان أمااور مع اادة، 
فردياة ومكتساابة كالااذوق األدباي والمخاازون الث ااافي والنحااوي، فتاؤثر هااذت األمااور فااي 

 التعدد.

عدد الذي يسمح به الن  إذا كان المتل ي يتميز من سوات بذوقه األدبي فان الت
ف ماان إنسااان إلاات آخاار. لاااألدبااي قااد ينبااع ماان هااذت الخصوصااية التااي تتفاااوت وتخت

لثاهد ذثهثابث اللااهد ِبنداِوِرِهمط  وط اا حث ااءثتط مث اا أثضث تثوقثدث نثاارًا فثلثما ثثِل الاِذي اسط ثثلدهدمط كثمث قال تعالت:] مث
ون  وتثرثكثهدمط ِفي ظدلدمثاٍت مث يدبطِصرد
ذهب الزمخشري إلات أن األبلاغ فاي أسالوب . (135)  
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الشرط الذي يبدأ با " لما " أن يكون محذوف الجواب لما فاي ذلا  مان الوجاازة وأداء 
الماااراد، و " كأناااه قيااال: فلماااا أضااااءت ماااا حولاااه خمااادت فب اااوا خاااابطين فاااي ظاااالم، 

. (136) متحيارين متحسارين علاات فاوت الضااوء، خاائبين بعااد الكاد  فااي إحيااء النااار "
لزمخشاااري موقاااع جملاااة " ذهاااب اللاااه بناااورهم " علااات هاااذا الوجاااه، فيااارى أنهاااا وباااين ا

تحتماال امسااتئناف، وكأنهمااا بمثابااة التفسااير لماان يسااأل مااا بااالهم قااد أشاابهت حااالهم 
. (133) حااال هااذا المسااتوقد  كمااا تحتماال الباادل ماان الجملااة الم اادرة علاات ساابيل البيااان

رهم " هااي الجااواب، وهااو علاات حااين ذهااب أبااو حيااان إلاات أن جملااة " ذهااب اللااه بنااو 
أن  ىالااذي يتبااادر إلاات الااذهن، ألن ذهاااب اللااه بنااورهم مترتااب علاات اإلضاااءة، ورأ
 .(200) ت دير الزمخشري ذهاب عما يتبادر إلت الذهن إلت أمٍر متكلف م دليل عليه

ويتاااأثر معنااات الااان  بث افااااة المفسااار، وم سااايما الااااذي يهاااتم ب ضاااايا التركيااااب 
تعااد جملاااة ماان األنماااط التركيبياااة التااي يحفظهااا، والتاااي  النحويااة، فااان هاااذت األخياارة

يستحضاارها فااي أثناااء فهاام المعناات إذا اقتضاات األماار، بصاافتها قواعااد ي اااا عليهااا، 
ومنها المطرد وال ليل والنادر والشاذ والذي م يجوز إم في ضرورة ونحو ذل ، فانه 

اكمااه فااي ضااوء عناادما يتشااّكل فااي ذهنااه معنااًت مااا ذو مساااا بالجانااب التركيبااي يح
ذا  معطيات السياق وهذت األنماط، في يا علت المطرد من هذت األنماط ما أمكان، وا 
لم يستطع فاناه يتادر  فيماا يحااول ال يااا علياه، وباذل  بحساب ماا ي تضايه المعنات 
وما تسمح به معطيات السياق، وهذت أموٌر نسبية تختلف باختالف النااا، ومان ثام 

ريااع وامخااتالف والاارفض والتضااعيف والتاارجيح والجااواز يتااأثر التعاادد بالتشااعب والتف
ذط يثِعاااددكدمد اللااااهد  و يااارت، مااان ذلااا  التعااادد الاااذي حااادي فاااي " إذ " مااان قولاااه تعاااالت: ] وثا 

يدِرياادد اللاااهد أثنط  كثِة تثكدااوند لثكداامط وث يطاارث ذثاِت الشاااوط دوونث أثنا  ث تثااوث اادثى الطااااِئفثتثيطِن أثناهثااا لثكداامط وث ِإحط
ِِ قا يدِحااا اااِرتث  الحاااقا ِبكثِلِمتاااِه لثاااوط كث يدبطِطااالث الطبثاِطااالث وث اااقا وث ااااِفِرينث ِليدِحاااقا الطحث يث ططثاااعث دثابِااارث الطكث وث

 ٍِ ِمااادوكدمط بِاااأثلٍف اب لثكدااامط أثُناااي مد اااتثجث باكدااامط فثاسط اااتثِغيثدونث رث اااون. ِإذط تثسط ِرمد اااِة مااان ِ   الطمدجط الطمثالثِئكث
عثلثهد اللا  مثا جث . وث دِفينث ارد  ِإما ِمانط ِعنطاِد اللااِه مدرط اا الناصط مث ِلتططِمئثنا ِبِه قدلدوبدكدمط وث هد إما بدشطرثى وث
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ِكاايٌم. ِإذط يدغثُشاا ِزيااٌز حث اااًء ِإنا اللاااهث عث لثاايطكدمط ِماانث السااامثاء مث يدنثااُزلد عث نثااًة ِمنطااهد وث يكدمد الونعثاااا أثمث
اا اانكدمط ِرجط ِهبث عث يدااذط يدثثُبااتث بِااِه اطألثقطاادثامث ِليدطثهُاارثكدمط بِااِه وث لثاات قدلدااوِبكدمط وث ِبطث عث ِليثاارط زث الشااايططثاِن وث

  (

"إذ يغشااااايكم "، فعااااان  وتحليلهاااااا نحوياااااًا فاااااي"إذ"  اختلااااف المفسااااارون فاااااي معنااااات. (201
) باه قلاوبكم " ها( أن العامال فيهاا الفعال " تطمائن " " مان " ولتطمائن910الطبري)ت

ن تكاااون بااادًم ثانياااًا مااان " إذ يعااادكم" ، أو . وذكااار الزمخشاااري أناااه يجاااوز فيهاااا أ(202
منصااوبة بااا " النصاار " ماان " ومااا النصاار إم ماان عنااد اللااه "، أو منصااوبة بمعنااات 
الفعاال الااذي تتضاامنه شاابه الجملااة فااي " ماان عنااد اللااه "، أو بالفعاال "جعاال" ماان " مااا 

. ثاااام يااااأتي اباااان عطيااااة فيمااااا يااااروى عنااااه، (209) جعلااااه اللااااه " أو باضاااامار" اذكاااار "
، ثم (209) رأي الطبري، ويوافق الزمخشري في جواز البدلية من " إذ يعدكم"فيضعف 

يضيف أنه لو جعل العامل في " إذ " شيئًا قرنها بما قبلها لكان األولت فاي ذلا  أن 
) أمنة حكمة من الله عاز وجال هيعمل في "إذ" حكيم، ألن إل اء النعاا عليهم وجعل

أيًا قريبًا من هذا الذي ذكرت ابن عطية، ها( ر 616. ويرى أبو الب اء العكبري )ت(209
. ثام (206) إذ يدروى عنه أناه يجاوز أن يكاون " إذ " ظرفاًا لماا دل علياه " عزياز حكايم

ياااأتي أباااو حياااان فياااروي بعاااض هاااذت األوجاااه مااان  يااار موقاااف، وي اااف عناااد بعضاااها 
 اآلخر مضعفًا بأسا مختلفة تتعلاق بال اعادة وأقاوال النحااة أحياناًا، وباالمعنت أحيانااً 

، الااذي باادأ بااه الزمخشااري. وبااذل  يتبااين لنااا أن (205) أخاارى، ثاام ياارجح وجااه البدليااة
الن  األدبي جعل جملة من امحتماامت تصالح فاي فهام "إذ" وتحليلهاا نحوّياًا، وأن 

رسين اختلفوا وفرعوا في التحليل بحسب تكوين كلم منهم وث افته، وما بدا له من االد
 معطيات سياقية.
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المعنت الذي ينعكا علات التحليال النحاوي بوجاه آخار يختلاف وربما تعدد فهم 
عما مّر، وهو أن يكون في كاالٍم ماا  ماوض وم يعارف الماراد مناه، في اود هاذا إلات 
تعّدد في الفهم ينبني عليه تعّدد في التحليل الّنحوي. وقد يكون هذا األمار مان  يار 

د يكااون م صااودًا، قصااٍد ماان صاااحب الكااالم، كمااا فااي عبااارات النحاااة الغامضااة، وقاا
 كما في الحروف الم طعة وبعض األلفاظ األخرى التي تطالعنا في ال رآن الكريم.

ولعااال أبااارز حاااامت الغماااوض عناااد الّنحااااة تتجلااات فاااي كتااااب سااايبويه، إذ فياااه 
نصو  تعاني من  موض في تحديد الحكم النحوي لما تتناول، ومن ثثما ي اود هاذا 

م المااراد، يتمثاال بتعاادد األوجااه لاابعض ال ضااايا خااالف بااين النحاااة فااي فهاا إلاات األماار
فاي التحليال، قياساًا علات تعادد الفهام، مان ذلا  ماثاًل حاديي سايبويه عان العامال فااي 
البدل، واختالف النحاة في فهمه، ي اول سايبويه: " هاذا بااٌب مان الفعال يساتعمل فاي 

ول، فياه، كماا عمال فاي األ (206) امسام اساٌم آخار فيعمال ذلا  امسم، ثم يبدل مكاان
اا  أكثاارثهم فهااذا يجاايء، علاات وجهااين، علاات أّنااه أراد رأيااتد …وذلاا  قولاا : رأيااتد قومث

وهااو أن يااتكلم، …ويكااون علاات الوجااه اآلخاار…امساام توكيااداً  ثّنااتأكثاارث قوماا ، لكنااه 
في اول: ثلثايهم أو ناساًا لاه أن يباين ماا الاذي رأى مانهم،  في ول: رأيت قوم . ثم يبادو

يبويه إلاات أّن العاماال فااي الباادل هااو العاماال فااي . يشااير ظاااهر كااالم ساا(203) …"ماانهم
المبدل منه، وذل  ب وله: " فيعمل فيه كما عمل في األّول "، ثم يذكر في موطن آخار 
كالمًا يختلف عما رأينا، عندما يشار  البادل فاي نحاو: رأيات زيادًا إياات، في اول: " واعلام 

فمنفاارد، كأناا  قلاات: فأمااا الباادل …أّن هااذا المضاامر يجااوز أن يكااون باادًم ماان المظهاار
. ولعاّل ظااهر كالماه ههناا يادّل (210) …"إياات رأيات زيدًا رأياتد أو رأياتد زيادًا ثام قلات:

علت أّن العامل م ّدر، لاذل  نارى الّنحااة يختلفاون فاي تحدياد العامال فاي البادل، ف اد 
ذهااب أبااو حيااان إلاات أّن أكثاار النحاااة فهمااوا ماان كااالم ساايبويه أّن العاماال فااي الباادل 

، ويضيف أبو حيان (211) هو بلفظ األّول، وبناء عليه فالبدل من جملة ثانيةم ّدر، و 
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فأما قوله: "فيعمل فياه" فحاّل إشاكاله أّناه لماا كاان   :مفّسرًا قول سيبويه " فيعمل فيه"
العاماال فااي الباادل م ااّدرًا  ياار منطااوق، وكااان الظّاااهر نائبااًا منابااه فااي اللفااظ نساااب 

يتبناات أبااو حيااان هااذا الفهاام يااذكر  أن بعااض  . وبعااد أن(212) …"العماال إليااه مجااازاً 
النحاة فهم من كالم سيبويه أّن العامل في البدل هو العامل فاي المبادل مناه، ولايا 

، ويباادو أنهام اعتماادوا ماا ياادل علياه ظاااهر الان  األّول، ماان (219) علات نّيااة التكارار
 …".خالل قول سيبويه " فيعمل فيه 

نمااا يتجاااوز  وم ي تصاار الغمااوض فااي نصااو  ساايبويه علاات تحديااد العاماال، وا 
إلاات قضااايا الموقااع الااذي يشااغله اللفااظ فااي تركيااب مااا، فيااؤّدي تعااّدد الفهاام لمااا يرياادت 
سيبويه إلت تعّدد في التحليل النحوي. وي ول سيبويه عندما يتحّدي عن التعليق عن 
ل العمل لفظًا:" هذا باب ما م يعمل فيه ما قبله من الفعال الاذي يتعاّدى إلات المفعاو 

، ألنااه كاالم قااد عمال بعضااه فااي بعاض، فااال يكاون إّم مبتاادأ م يعماال (219)  يداِرتوم 
فيه شيء قبله، ألّن ألف امستفهام تمنعه من ذل ، وهو قول : قد علماتد أعبادد اللاه 

وأما ترى أيو برٍق ههناا  فهاذا فاي موضاع مفعاول، كماا أنا  إذا قلات: … ثثما أم زيد 
الكااالم فااي موضااع المبنااي علاات المبتاادأ الااذي عماال فيااه عباادد اللااِه هاال رأيتااه، فهااذا 

فيرفعااه. ومثاالد ذلاا  لياات شااعري أعباادد اللااِه ثّااما أم زيااد  ولياات شااعري رأيتااه  فهااذا فااي 
موضااع خبااار لياات، فانماااا أدخلااتث هاااذت األشااياء علااات قولاا : أزياااٌد ثثااما أم عمااارو لماااا 

 .(219) احتجت إليه من المعاني"
                                                           

، وللمزيااد ماان هااذت 169-162. أبااو حيااان النحااوي، أثياار الاادين محمااد باان يوسااف: تااذكرة النحاااة  212
األمثلة التي توضح العامل وقادت إلت تعدد في التحليل انظر مثاًل في حديي سيبويه عن العامال فاي 

فاي فهام النحااة لاذل  انظار: ارتشااف و ، 63 -2/65، 1/906 شبه الجملة بعد المبتادأ: كتااب سايبويه
، وكذل  في حديثه عن العامل في " فات " من كلمته فاات إلات فاي، انظار: كتااب سايبويه 2/99الضرب

 .2/999، وفي فهم النحاة لحديثه، انظر: ارتشاف الضرب1/950-939
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مثال ذلا  ليات شاعري أعبادد اللاِه ثثاما أم زياد " يحتمل كالم سيبويه فاي قولاه: " و 
أن هاااذا مااان بااااب التعلياااق أيضاااًا، وباااذل  تكاااون الجملاااة امسااامية المصااادرة بحااارف 
استفهام فاي موضاع مفعاولي " شاعري "، كماا يحتمال قولاه: " فهاذا فاي موضاع خبار 
ليت " مثاًم لما ي ع موقع الخبار، فتكاون شاعري بمعناي مشاعوري، والجملاة امسامية 

مصدرة بأداة استفهام في موضع خبار " ليات ". ولعال فهام كاالم سايبويه هاو الاذي ال
دفع النحاة إلت التعّدد في تحليل مثل هذا التركيب، ف الوا: إّن الجملة المصدرة بأداة 
اساااتفهام فاااي مثااال هاااذا التركياااب يجاااوز أن تكاااون فاااي موضاااع مفعاااولي " شاااعري "، 

كااون عااام، كااائن أو موجااود، أو أن  وشااعري اساام " لياات "، والخباار محااذوف، ت ااديرت
تكااون " لياات " مخباار لهااا، ألن المعناات: ليتنااي أشااعر، ويجااوز أن يكااون " شااعري " 
) بمعنت " مشعوري "، والجملة امسمية المصّدرة بأداة استفهام في موضع خبار ليات

216). 

وقاااد يظهااار الغماااوض عناااد سااايبويه فاااي اضاااطراب الدملاااة امصاااطالحية التاااي 
اخااتالف فهاام النحاااة لتلاا  الدملااة إلاات تعاادد فااي التحلياال النحااوي. ي ااف يبتغيهااا، في ااود 

نثاًة سايبويه عنااد الاواو ماان قولااه  اِد الطغثااُم أثمث لثاايطكدمط ِماانط بثعط يثغطشثاات ندعاسااًا تعاالت:] ثدااما أثنطازثلث عث
يطا اتطهدمط أثنطفدسداهدمط يثظدنواونث ِباللااِه  ث طثاِئفثاٌة قثادط أثهثما اِهِليااةِ طثاِئفثاًة ِمانطكدمط وث اُق ظثانا الطجث . (215)   رث الطحث

ي ول سيبويه: " فاّنما وّجهوت علت ]أّنه  يغشات طائفاٌة مانكم وطائفاٌة فاي هاذت الحاال، 
كأناااه قاااال: إذ طائفاااة فاااي هاااذت ]الحاااال ، فانماااا جعلاااه وقتاااًا، ولااام يااارد أن يجعلهاااا واو 

نما هي واو امبتاداء" للاواو، فجااء  . لام يوّضاح سايبويه معنات الحالياة(216) عطف، وا 
تمثيله قل ًا يحتمل  ير وجه، ف وله: " وطائفة في هاذت الحاال " تجعال دملاة الحالياة 

" ياادل فااي  اً محتملااة، وقولااه: " كأنااه قااال إذ طائفااٌة فااي هااذت الحااال، فانمااا جعلااه وقتاا
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ظاااهرت علاات أنهااا بمعناات " إذ " الظرّفيااة الّزماّنيااة، وقولااه: " ولاام ياارد أن يجعلهااا واو 
نّ  ما هي واو امبتداء "، يجعلها تحتمل امستئناف، لتكون في بداية جملة، عطف، وا 

لذل  اختلف النحاة فاي الدملاة امصاطالحية التاي يبتغيهاا سايبويه لهاذت الاواو، ومان 
د بهااا ياا، ولعلااه ير (213) ثااام تعااددت األوجااه فااي تحليلهااا، فعاان مكااي أّنهااا واو امبتااداء

من طعًا عّما قبلاه. ثام أضااف أناه قيال فاي هاذت الواو امستئنافية التي تتصدر كالمًا 
. وم يخفات أثار كاالم سايبويه (220) الواو: إنها للحال، وقيل أيضًا: إنها بمعنت " إذ "

سايبويه في هذت األوجه، فاّنه يحتملها جمعيًا. ويع ب ابن هشام بأن المراد من كالم 
عناهااا، فااالحرف م ياارادف هااو أنهااا واو الحااال، وأن ت ااديرها بااا "إذ" م ي صااد بااه أنهااا بم

نما يراد بهذا الت دير أنها وما بعادها قياد للفعال الساابق، كماا أّن " إذ " كاذل ،  امسم، وا 
. ونرى أن األوجاه التاي تعاددت فاي (221)  ومن ذهب إلت  ير ذل  فانه وقع في وهم

الواو قاد إليها كالم سيبويه، وما أضافه ابان هشاام يادّل علات عماق نظارت، ولكناه م 
لغي تعّدد الفهم، مضطراب الدملة امصطالحية كما تبّين. ولعل ظااهرة الغماوض ي

 .(222) التي رأيناها في األمثلة السالفة لها أمثلة كثيرة في كتاب سيبويه

ويواجهااا الغمااوض عنااد ساايبويه بمظهاار يختلااف عمااا مااّر، ف ااد يتناااول بعااض 
د إلاات تعاادد فااي  مااوض مااا ي ااو  هال ضااايا بالشاار  والتفسااير، في ااع فااي بعااض جملاا

األسماء    تفسير كالمه وتحليله نحويًا. ي ول سيبويه عندما يفسر ظاهرة التثنية في
:" واعلم أّن  إذا ثّنيتث الواحد لح ته زيادتان، األولت منهماا حارفد الماّد واللاين، وهاو 

إلعااراب  ياار متحاار  وم منااون، يكااون فااي الرفااع ألفااًا، ولاام يكاان واوًا ليفصاال احارف 
نية والجمع الذي علت حّد التثنية، ويكون في الجّر ياًء مفتوحًا ما قبلها، ولم بين التث

ل بين التثنية والجمع الذي علت حد التثنياة، ويكاون النصاب كاذل ،  فاي يكسر ليفصث
ولاام يجعلااوا النصااب ألفااًا ليكااون مثلااه فااي الجمااع، وكااان مااع ذا أن يكااون تابعااًا لمااا 
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 يجااوزت، والرفاع قاد ينت ال إلات الفعال، فكاان هاذا الجّر منه أولت، ألّن الجّر لالسام م
 .(229) أ لب وأقوى "

م يتضاااح ماااراد سااايبويه فاااي قولاااه:" ولااام يجعلاااوا النصاااب ألفاااًا ليكاااون مثلاااه فاااي 
الجمع "، ولعل اإلشكال يكمن فيما يعود علياه الضامير مان " مثلاه "، إذ يحتمال أن 

ّنات لائال يكاون مثال ذلا  فاي ألفاًا لالسام المث بيكون مراد سايبويه: ولام يجعلاوا النصا
الجمااع، ألّن الااواو التااي هااي عالمااة الرفااع فااي الجمااع سااتكون عندئااٍذ عالمااًة للرفااع 
نماااا  والنصاااب. أو يكاااون مااارادت: ولااام يجعلاااوا عالماااة النصاااب ألفاااًا لالسااام المثّنااات، وا 
جعلوهاااا يااااًء حمااااًل علااات الجاااّر، ألّناااه مااان خصوصااايات امسااام بخاااالف الرفاااع، فلااام 

ذا كاان امحتماال يحملوها عليه، لي كون مثل حمل النصب علت الجر فاي الجماع. وا 
الثااني أقاوى فااان هاذا م يلغاي تعاادد الفهام التحليال النحااوي، وهاو ماا يطالعنااا باه أبااو 
حيان، إذ يذكر أن التفساير األّول ي تضاي ت ادير " م " النافياة التاي حاذفها سايبويه، 

. ثاام إن التعاادد يحاادي (229) ذلاا  وهااو يريااد معناهااا، أّمااا التفسااير الثاااني فااال ي تضااي
أيضًا في عود الضمير من " مثله " كما تبين لناا. إذن وقاع التعادد باذل  فاي تحليال 
كااالم ساايبويه، وهااو يفساار بعااض الظااواهر بالتعلياال. ويباادو أّن ظاااهرة الغمااوض فااي 

) رأيناات     عبارات النحاة ب يت شائعة بعد سيبويه، وهي في طبيعتهاا م تخار  عماا

 حاجة تدعو ألن ن ف عند نماذ  مشابهة. ، فال(229

وقد يحدي الغموض في فهم لفظ ما، في ود ذل  إلت تعدد في معاني اللفظ 
المحتملة، ثم ينعكا علت عملّية التحليل النحوي، من ذل  مثاًل فواتح الّسور، كما 

يطبث ِفيِه هددًى ِللطمدتاِ ين  . تعدد تفسير " (226)  في قوله تعالت:] آلم. ذثِل ث الطِكتثابد مث رث
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، وانعكا هذا األمر علت التحليل النحوي، (225) آلم " فبلغ شأوًا بعيدًا في الكثرة
ف يل بناء علت بعض التفاسير: إن هذت الفواتح أسماء للسور بعدها، وهي بذل  
تحتمل أن تكون في موضع رفع، مبتدأ محذوف الخبر، أو خبرًا محذوف المبتدأ، 

ضع نصب، باضمار فعل، كما تحتمل أن تكون في وتحتمل أن تكون في مو 
. وقيل بناء علت بعض التفاسير: إن (226) موضع جُر، علت إضمار حرف ال سم

نما هي كحروف المعجم، أ ردت و هذت الفواتح ليست أسماء للسور التي بعدها، وا 
مفردة من  ير عامل، فاقتضت أن تكون مستكّنة، كأسماء األعداد التي ترد لمجّرد 

. وهذا الذي عرضه أبو حيان في تعدد (223) د، وبذل  م محّل لها من اإلعرابالعد
األوجه لهذت الفواتح نّبه علت أّنه مختصر، وأن النحاة توّسعوا وفصلوا، فتكلموا 
علت ما يمكن إعرابه منها، وما م يمكن، وعلت ما إذا أعرب فمنه ما يمنع من 

ش  أن هذا التعدد في التحليل  . وم(290) الصرف ومنه ما م يمنع، و ير ذل 
 النحوي، هو حصيلة لغموض اللفظ الذي تعددت تفاسيرت.

وم ي تصر األمر علت فواتح السور، فهنا  ألفاظ أخرى تعدد تفسيرها لغموضها، 
نااااوطا مثكثانثاااهد  ااابثحث الااااِذِينث تثمث وقااااد ذلااا  إلااات تعااادد فاااي التحليااال النحاااوي. قاااال تعاااالت:] وثأثصط

ِا يث د  اانط باااطألثمط قث ِلمث ااأثنا اللاااهث يثبطسدااطد الااُرزط يطكث يث طااِدرد يشاااءد ولدااونث وث ِماانط ِعبثاااِدِت وث
. اختلااف (291)  

في تفسير " ويكأن "، وقاد ذل  إلت تعدد في التحليل النحاوي ف اد ذهاب الخليال إلات 
أنهااا كلمتااان همااا " وي " اساام فعاال يااراد بااه التنااّدم، و " كااأن " الداخلااة علاات الجملااة 

هااا( أن األصاال " ويلاا  162، و" اللااه " اساام " كااأن ". وعاان يااونا )ت(292) يةامساام
"، حذفت الالم، والكاف في موضع جُر باإلضافة، وهي كلمة يراد بها التحّزن، و " 
أّن " وصلتها علت إس اط الجار، وهنال  فعل مضامر، واألصال: ويلا  أعجابد ألّن 
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" " أّن" ، و " وي  " اسم فعال ها( أّن األصل:"وي 210، وعن األخف  )ت(299) الله
. وعان أباي زياد األنصااري (299) والكاف حرف خطاب، واألصل: ويا  أعلام أّن اللاه

. وهناااا  أوجاااه (299) هاااا( أن " ويكاااأّن " كلماااة واحااادة معناهاااا " ألااام تااارث أّن "219)ت
نكتفاااي بماااا عرضااانا، ومااان ثااام نالحاااظ أن هاااذا   (296) أخااارى فّسااارت بهاااا هاااذت الكلماااة

 موض معنت اللفظ.التعدد نت  بسبب  

يتبين لنا مما ت ّدم أن معطيات السياق الغائبة والحاضرة وظاهرة الغموض تعد 
من أهم األسباب التي تجعل الكالم يحتمل  ير معنت، وأن تعدد الفهم الذي يحدي 
نتيجاااة لهااااذت األساااباب ي ااااود إلااات تعاااادد فاااي التحلياااال النحاااوي، وذلاااا  ألن العناصاااار 

ية، تسهم مع عناصر أخرى في تشكل المعنت الدملي النحوية ما هي إم معان جزئ
 العام فتؤثر وتتأثر.

ًالجتهاد:ً-رابعاًا

ماااّرت بناااا أساااباب ثالثاااة لظااااهرة التعااادد، هاااي الخااارو  علااات ال اعااادة، وطبيعاااة 
اللغااة، والمعناات. وهنااا  ساابب رابااع أ ناات الظاااهرة هااو امجتهاااد، وهااذا امجتهاااد قااد 

ي تحتماال التعاادد ماان خااالل األسااباب المااذكورة، يولااد أوجهااًا جدياادة فااي ال ضااايا التاا
فيغني الظاهرة بما لم يكن من قبل إضافة إلت ما كان ساب ًا. وقاد يكاون ماا أدضايف 
قوّيااًا، فيلغااي مااا ت ااّدم أو يضااّعف وياارّجح، أو يكااون م يختلااف عمااا قبلااه ماان حيااي 

ضااعيفًا  وجهااًا ماان األوجااه التااي تحتملهااا الظّاااهرة، أو يكااون يال ااّوة والضااعف، فيب اا
نابعًا من اجتهاد قاصر، فيبدو مستغربًا مساتهجنًا حتات يتالشات بالنسايان. وقاد يولّاد 

ف وجهااًا صااحيحًا يلغااي آخاار خاطئااًا يامجتهاااد وجهااًا فيمااا م يحتماال التعاادد، فيضاا
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ت ّدماه، أو يحادي خاالف ذلا ، فيكاون امجتهااد قاصارًا خاطئاًا  ايتاه حاّب اإلضااافة 
 وت الوجه الذي أدضيف مع األيام، ويب ت ما ت ّدمه.فيما م يحتمل التعدد، فيم

ويبدو أّن معظم ال ضايا التي تحتمل التعدد وت بل اإلضافة بامجتهاد هي تل  
التاااي خرجااات علااات ال اعااادة، أو التاااي أّدى إليهاااا التعااادد فاااي فهااام المعنااات، ويلحاااظ 

اعااد باادأ المتتبااع أنااه بعاادما انتهاات جمااع الماااّدة وأّسساات األصااول وجااّردت معظاام ال و 
النحااة يعيادون الّنظار فاي قضاايا النحاو وشاواهدت، وم شا  أّن كاالا مانهم ينطلاق فاي 

زاٍد معرفاي وانتمااء مدرساي يختلاف عناه عناد  يارت، إضاافة إلات حاّب  من أثناء ذل 
التمّيز الذي تغّذيه أمور عديدة، فكان أن وقفوا عند كثياٍر مان الشاواهد التاي خرجات 

دد، فولّااادوا أوجهاااًا جديااادة تجياااز ماااا ساااب ها مااان أوجاااه أو علااات ال اعااادة وتحتمااال التعااا
ترفضه، فتشعب بذل  التعدد فاي ال ضاية الواحادة، وكثارت األساا المعتمادة، وطاال 

جارى فاي تحليال " ماا الحوار والجدل بالتعليل واألخذ والّرد و يرت. ومن ذل  ماثاًل ماا 
وطا ِباه " من " بئسما " الذي خر  علت قاعدة اإلسناد، كما في قوله ت اتثرث ا اشط عالت:] ِبئطسثامث

ا أثنزثلث اللاهد  وا بمث فدرد لثت مثنط يثشثادء ِمانط ِعبثاادت  بغيًا أنط يدنّزلث اللهد  أثنفدسثهدمط أثنط يثكط ِلِه عث  ِمنط فثضط

. عاان ساايبويه أّنهااا معرفااة تامااة فااي موضااع رفااع فاعاال "باائا "، والتأوياال: باائا (295) 
ناقصااااة موصااااولة فااااي موضااااع رفااااع فاعاااال،  . عاااان الكسااااائي أنهااااا معرفااااة(296) الشاااايء

. وعنااه أيضاًا أنهااا مصاادرية، (293) يكفاروا   والتأويال: باائا الاذي اشااتروا باه أنفسااهم أن
. وعناه أيضاًا أّن " ماا " فاي موضاع نصاب علاات (290) فتكاون وصالتها فاي موضاع رفاع

المخصااو  بالااذم، أي باائا      موصااولة هااي  التمييااز، وثثااّم "مااا " أخاارى محذوفااة
ي اشتروا به أنفساهم، وجملاة " اشاتروا " صالة لاا " ماا " المحذوفاة م موضاع شيئًا الذ

، فاعاااال باااائا مضاااامر ت ااااديرت " هااااو " يفّساااارت مااااا بعاااادت. ويتشااااعب التعاااادد (291) لهااااا
بامجتهاد، فعن الفّراء أّن " ما " مع " بئا " رّكبت فصاارت كلماة واحادة، وباذل  م 
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ًا جدياادًا، إذ ياروى عنااه أّن " . ثام يضاايف األخفا  رأيا(292) موضاع لهاا ماان اإلعاراب
صافة لهاا، وفاعال  ما " نكرة ناقصة في موضع نصب علت التمييز، والجملاة بعادها

" ما "، والت دير: بئا هو شيئًا اشتروا به أنفسهم، و " أن  ا" بئا " مضمر مفّسر ب
. ثااام تدضاااعاف بعاااض األوجاااه الماااذكورة وتولّاااد (299) يكفاااروا " هاااو المخصاااو  بالاااذم

ن ماان قباال، ف ااد ذدكاار عاان اباان عطّيااة أّنااه ضااّعف الوجااه المنسااوب إلاات أخاارى لاام تكاا
الكسائي الذي ي ول: إن " ما " مصدرية، والت دير" بئا اشتراؤهم، وذل  ألّن " بئا 

. ثم يضيف أبو حيان (299) " م تدخل علت اسم معين يتعرف باإلضافة إلت ضمير
لمخصااو  بالااذم والفاعاال أن الكسااائي فااي هااذا الوجااه قااد يريااد أن " مااا " وصاالتها ا

مضااامر، أي بااائا اشاااتراٌء اشاااتراؤهم، ولكناااه إذا قصاااد ذلااا  فاااال يجاااوز أيضاااًا، ألّن 
سايعود علات " ماا "، و" ماا " المصادرية م يعاود عليهاا ضاامير،  "الضامير فاي " باه 

، وماان ثاام يارفض هااذا الوجاه. ويضاايف أبااو (299) ألنهاا حاارف علات مااذهب الجمهاور
خف ، أنه يجوز في جملة "اشتروا" أن تكون صفة حيان بحسب الوجه الذي قاله األ

. (296) للمخصااو  بالااّذم المحااذوف، والت اادير: باائا شاايئًا شاايٌء اشااتروا بااه أنفسااهم
 وهكذا يحدي التوليد في المسألة التي خرجت علت ال اعدة، وتحتمل التعّدد.

ذا كااان الاادارا يولّااد ويشاا ق فااي مسااائل وشااواهدت منطل ااًا ماان ث افتااه النحويااة  وا 
ان األماار مختلااف فااي تناااول العناصاار التركيبيااة التااي تااؤثر فااي تحليلهااا معطيااات فاا

السياق، من خالل فهم المعنت وانعكاسه علت التحليال النحاوي، ألن عملياة التحليال 
حصيلًة لتفاعل عنصرين، الرصيد النحوي، وفهم المعنت الذي  تكون عند كّل نحوي

بي  يختلاااف مااان إنساااان إلااات آخااار، تشاااير إلياااه معطياااات الساااياق، وهاااذا التفاعااال نسااا
وبذل ، تتكاثر األوجه في المسألة الواحدة مع الزمن حتت تبلغ شأوًا بعيدًا. من ذلا  
االثةث  مثاًل ما قيال فاي تحليال الكااف فاي " كماا " فاي قولاه تعاالت:] الااِذينث يدِ يمداونث الصا
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ِمند  لثِئ ث هدمد الطمدؤط . أدوط قطنثاهدمط يدنِف دونث زث ٌق وِمماا رث ِفارثٌة وثرزط مثغط ُبِهامط وث ااٌت ِعنطادث رث ونث حث اا لثهدامط دثرثجث
نا فثري ًا ِمنث  ُق وثا  بو ث ِمنط بثيطِت ث بالطحث رثجث ث رث ا أثخط ِمنينث كثريٌم. كثمث اِدلدونثا ث الطمدؤط . يدجث لثكثاِرهدونث

تِ  ااوط ااا يدسااقدونث ِإلثاات الطمث ااا تثبثاايانث كثأثنامث اادث مث ااُق بثعط ونث  ِفاي الطحث وثهداامط يثنظداارد
. اختدلااف فااي (295)  

ها نحويًا، فعن الكسائي أّن التأويل: " كما أخرج  ربوا  مان لفهم معنت الكاف وتحلي
، وباذل  (296) بيت  علت كراهة من فريٍق منهم كذل  يجادلون  في قتال كفّاار مّكاة "

 تكون الكاف في موضع رفع، مبتدأ، علت ت دير كاف أخرى فاي موضاع الخبار، أو
يكون الكسائي أراد بتمثيل العبارة وت دير " كاذل  " تفساير المعنات وتوضايحه، فيرياد 
أنهاااا فاااي موضاااع نصاااب صااافة لمصااادر م ااادار. وعااان الفاااّراء أن ماااا ت ااادم فاااي اآلياااة 

ن األولت ي تضي أن يكون أصل العبارة:  امِض ألمر  في الغنائم، ونُفل من شائت وا 
الكاااف فااي موضااع نصااب، حاااًم. ثاام وبااذل  تكااون     (293) ،…كرهااوا كمااا أخرجاا 

. وعان (290) هاذين الارأيين بكاالم يستحسانهماعلات عناه  ىيع ب ابن عطّية فيما يارو 
أباااي عبيااادة أن الكااااف بمعنااات واو ال سااام، و "ماااا " بمعنااات الاااذي، والماااراد بهاااا لفاااظ 
الجاللااااة، فتكااااون فااااي موضااااع جااااّر بالكاااااف، وجااااواب ال ساااام جملااااة " يجادلوناااا  "، 

.  ياار أن بعااض (291) ذي أخرجاا  ماان بيتاا  يجادلوناا  فااي الحااقّ والت اادير: واللااه الاا
. ويعلّاق  أباو حياان باأّن (292) م تأتي لل سام  النحاة استهجن هذا الرأي، ألن الكاف

. وعااان األخفاااا  أن الكااااف صاااافة لاااا " ح ّااااًا "، (299) أباااا عبيااادة ضااااعيٌف فاااي النحااااو
ن عطّيااة أنااه م . ويااروى عاان اباا(299) والتأوياال: هاام المؤمنااون ح ّااًا كمااا أخرجاا  ربواا 

. وعااااان الّزّجاااااا  أّن الكااااااف صااااافة لمصااااادر م اااااّدر، (299) تناساااااق فاااااي هاااااذا التحليااااال
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ذهب الزمخشري إلت قريٍب و . (296) اتًا كما أخرج  ربو بواألصل: األنفال ثابتٌة لله ث
ماان ذلاا ، فاارأى أن الكاااف صاافة مصاادر لفعاال م ااّدر فااي قولااه تعااالت: " األنفااال للااه 

"األنفااال اساات ّرت للااه والرسااول وثبتاات مااع كااراهتهم ثباتااًا       والرسااول "، والتأوياال:
، ورأى الزمخشااري أيضااًا (295) مثاال ثبااات إخاارا  رباا  إيااا  ماان بيتاا  وهاام كااارهون "

أنااه يجااوز أن تكااون الكاااف فااي موضااع رفااع، خباارًا لمبتاادأ محااذوف، والت اادير: هااذت 
راءة مثااال الحاااالد كحااااِل إخراجااا ، أي أن حاااالهم فاااي كراهاااة ماااا رأيااات مااان تنفيااال ال ااا

. وهنااا  ماان رأى أن الكاااف بمعناات "إذ" و (296) حااالهم فااي كراهااة خااروجهم للحاارب
ويضاعف هاذا أباو حياان، فيارى أناه . (293) "ما" زائدة، والت دير: اذكار إذ أخرجا  ربوا 

. (260) لم يثبت أن الكاف تكون بمعنت " إذ " في لسان العرب، ولم يثبات زيادتهاا ههناا
بمعناات " علاات " و " مااا " موصااولة بمعناات الااذي، وهنااا  ماان ذهااب إلاات أن الكاااف 

. ويضااااعفه أبااااو حيااااان (261) والتأوياااال: امااااِض علاااات الااااذي أخرجاااا  رّباااا  ماااان بيتاااا 
بامسااتخدام وال اعاادة، فياارى أنااه لاام يثباات مجاايء الكاااف بمعناات " علاات "، وم يجااوز 

. وبعضااهم ياارى أن أصاال (262) حااذف العائااد علاات الموصااول فااي مثاال هااذا التركيااب
عاوا اللاه ورساوله إن كناتم ماؤمنين، كماا أخارجكم فاي الطاعاة خياٌر لكام، الكالم، وأطي

. ولعاال الكاااف فااي هااذا التأوياال تكااون فااي موضااع (269) كمااا كااان إخراجاا  خياارًا لهاام
المبتدأ، والخبر محذوف. وهناا  مان رأى أن أصال الكاالم: كماا أخرجا  ربوا  فاات وا 

لاااة " ات اااوا " الم ترناااة ، وكأناااه جعااال الكااااف فاااي موضاااع المبتااادأ، خبااارت جم(269) اللاااه
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. ويضعفه ابن عطية فيما يروى عنه منعدام الدليل السياقي الذي يسمح (269) بالفاء
. وبعضااهم رأى أن الكاااف فااي موضااع رفااع صاافة لمحااذوف، وأصاال (266) بهااذا الفهاام

 .(265) الكالم: لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم هذا وعٌد حٌق كما أخرج 

اااّر  باااه لااام يلتااائم يلوجاااه ضاااعويااارى أباااو حياااان أن هاااذا ا ف، ألن الم ااادر لاااو صد
. وهنااا  أيضااًا ماان رأى أن الكاااف فااي موضااع رفااع، صاافة (266) التشاابيه ولاام يحساان

) ربو         لخبر م ّدر، والمعنت: وأصلحوا ذات بينكم ذلكم خيٌر لكم كما أخرج  

ا" . ولاام ياارق ألبااي حيااان هااذا الوجااه لكثاارة الت اادير، وطااول الفصاال بااين "أصاالحو (263
. وبعضاهم رأى أن المعنات ي تضاي أن تكاون الكااف فاي (250) وبين " كماا أخرجا  "

موضااع رفاااع، صااافة لخبااٍر م اااّدر، علااات أن التأوياال: قسااامت  للغناااائم حااق  كماااا كاااان 
. ويااارى بعضاااهم أّن المعنااات ي تضاااي التشااابيه باااين إخاااراجين، أي (251) خروجااا  ح ااااا 

روجاا ، وكاناات عاقبتااه الخياار لخ تإخاارا  رباا  إيااا  ماان بيتاا ، وهااو مّكااة، وأناات كااار 
يكااون ع ااب ذلاا   توالنصاار كاااخرا  رباا  إيااا  ماان المدينااة، وبعااض المااؤمنين كااار 

. وباذل  تكاون الكااف فاي موضاع الرفاع، خبارًا لمبتادأ محاذوف. (252) الظفار والنصار
وذهب بعضهم إلت أّن الكاف للتشبيه علات سابيل المجااز، ك اول ال ائال لعبادت: كماا 

ضااعفو ، وسااألت مااددًا، فأمااددت  وقويتاا  وأزحاات عللهاام وجهتاا  إلاات أعاادائي فاست
. ثااام يخلااا  صااااحب هاااذا الااارأي إلااات أّن الكااااف (259) فخاااذهم اآلن، فعااااقبهم بكاااذا
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، (259) ، ويضعفه أبو حيان لطول الفصال(259) متعل ة با " اضربوا " التي ت دم ذكرها
  ثاام  يضاايف مضااعفًا مااا ساابق فااي أوجااه وذاهبااًا مااذهبًا جدياادًا: وماان دفااع إلاات حااو 

الكالم وت لب في إنشاء أفانينه، وزاول الفصاحة والبال ة لم يستحسن شيئًا من هاذت 
ن كان بعض قائلها له إماماة فاي علام النحاو ورساو، قادم، لكناه لام يحاتط  األقوال، وا 

بلفاظ الكااالم ولاام يكاان فااي طبعااه صاو ه أحساان صااو ، وم التصاارف فااي النظاار فيااه 
بل تسطير هذت األقوال هنا وقعت علت من حيي الفصاحة، وبه يظهر اإلعجاز. وق

يرق لخاطري منها شيء، فرأيت في النوم أنني أمشاي فاي رصايف،  مجملة منها، فل
ومعي رجٌل أباحثه في قوله تعالت:"كما أخرج  رب  من بيت  بالحق"، ف لت له: ما 
ماّر باي شايء مشاكل مثال هاذا، ولعال ثام محاذوفًا يصاح باه المعنات، وماا وقفات فياه 

لااه: ظهاار لااي الساااعة تخرجااه، وأّن  لمفساارين علاات شاايء طائاال، ثاام قلااتألحااد ماان ا
ذل  المحذوف هو " نصر  ". واستحسنت أنا وذل  الرجل هذا التخري ، ثم انتبهت 
من النوم، وأنا أذكرت، والت دير، فكأنه قيل :" كما أخرج  رب  من بيت  بالحق " أي 

عزاز شريعته، وقد كرهاوا خ روجا  تهيباًا لل تاال وخوفاًا مان بسبب إظهار دين الله، وا 
المااااوت، إذ كااااان أماااار النبااااي صاااالت اللااااه عليااااه وساااالم لخااااروجهم بغتااااًة، ولاااام يكونااااوا 
مسااتعدين للخاارو ، وجااادلو  فااي الحااّق بعااد وضااوحه نصاار  اللااه وأمااد  بمالئكتااه. 

] ِإذط :            ودل علاااات هااااذا المحااااذوف الكااااالم الااااذي بعاااادت، وهااااو قولااااه تعااااالت
تثِغيثدونث رث  ِدِفينث تثسط ابث لثكدم أثُني مدِمدوكدمط ِبأثلطٍف ِمنط الطمثالثِئكثِة مدرط تثجث . ويظهر (256)  باكدمط فثاسط

أّن الكاف في هذا التخر  المنامي ليست لمحصن التشابيه، بال فيهاا معنات التعليال، 
ومن الكالم الشائع علت …وقد ن  النحويون علت أنه قد يحدي فيها معنت التعليل

: كمااا تطيااع اللااه ياادخل  الجنااة، أي ألجاال طاعتاا  اللااه ياادخل  الجنااة، هااذا المعناات
فكاااأن المعنااات: إن خرجااات إلعااازاز ديااان اللاااه، وقتااال أعدائاااه، نصااار  اللاااه، وأماااّد  

ونالحااظ أّن مااا ذهااب إليااه أبااو حيااان لاايا بااأقوى ماان كثيااٍر ممااا  (255) …"بالمالئكااة
التركيب الذي ي اود إلياه  ت دم، ألن معطيات السياق المعتمدة، وكثرة الت دير، وكيفية
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هذا الفهم تجعله ليا بأقوى مان كثيار مماا ت ادم. وباذل  يبادو أن امجتهااد فاي مثال 
ذل  يغني ما يحتمل التعدد بأوجه كثيرة، تفاوق ماا يحادي فيماا يخار  علات ال اعادة، 
ألن معطيات التحليل التي ينطلق منها النحوي أوسع، فهي حصيلة لث افتاه النحوياة 

 نت، ولعل ما ت دم في تحليل " كما " خير دليل علت ذل .وفهمه للمع

وقد يتناول امجتهاد بعض المسائل التي تحتمل التعدد، فيصّحح وجهاًا خاطئاًا 
ت دمه، أو يكون ما ت دمه صحيحًا ثابتًا، ولكان حاّب اإلضاافة ي اود إلات وجهاة نظار 

اد، ألن الظااهرة م جديدة لم تكن من قبل، فيب ت بذل  الارأي المت ادم وينادثر امجتها
قثالث ِإُني  تحتمل التعدد. ومن النوع األول تحليل جملة " يهديني " من قوله تعالت:] وث

ُبي سثيثهطِديِن  . ذهب بعضهم إلت أن جملة " يهاديني " فاي موضاع (256)  ذثاِهٌب ِإلثت رث
. (253) نصب، حال من الضامير المساتتر فاي " ذاهاب "، كماا ت اول: ساأذهب مهادياً 

ناااااه تحليااااال خااااااطم لوجاااااود قريناااااه تمناااااع ذلااااا ، وهاااااي الساااااين التاااااي ت تضاااااي  يااااار أ
امسااااتئناف، لااااذل  يصااااّححه اباااان هشااااام، ويجعاااال الجملااااة اسااااتئنافية، ألّن الجملااااة  

 .(260) الحالية م تصدار بدليل است بال

أما الناوع الثااني مان امجتهااد فيماا م يحتمال التعادد فخيار مثاال علياه ماا قالاه 
لمد الااذِينث ظثلثمداوا أثيا أبو الب اء العكبري  سثايثعط في " أّي " امستفهام من قوله تعاالت: ] وث

فا " أي " فاي اآلياة الكريماة اسام اساتفهام فاي موضاع المفعاول  (261)   يثنطِ لثبدونث مدن ثلثٍب 
المطلااااق الم ااااّدم علاااات فعلااااه " ين لااااب "، وقدااااّدم، ألنااااه اساااام اسااااتفهام، وامسااااتفهام لااااه 

الب اء لم يرث ذل ، إذ يروى عنه أّن "أيا : اسام اساتفهام، وهاي الّصدارة.  ير أن أبا 
. ومااااا ذهاااب إلياااه  ياااار (262) صااافة لمصااادر م اااّدر، أي ين لبااااون ان الباااًا أّي من لاااب

صحيح ألن " أيا " إذا كانت استفهامية م يوصف بها، فتل  التي يوصف بها قسٌم 
) لشاارطية والموصااولةبرأسااه، تختلااف ماان حيااي الموقااع والوظيفااة عاان امسااتفهامية وا

                                                           

 ".33اآلية ". سورة الصافات، 256

 .969. مغني اللبيب  253

 .969. مغني اللبيب  260

 ".225. سورة الشعراء، اآلية "261

 .5/95. البحر المحيط262
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. وماان ثاام يناادثر هااذا امجتهاااد وأمثالااه، ويب اات الاارأي األّول الااذي ي ااال فيمااا م (269
 يحتمل التعدد.

وبذل  نالحاظ أن امجتهااد النحاوي يكاون ساببًا رابعاًا مان أساباب التعادد، فيولّاد 
يحتماال  يحتماال تغنااي الظاااهرة بالتشااعب والتفريااع، ويولااد أخاارى فيمااا مأوجهااًا فيمااا 

 صحح من خاللها خطأ سب ه، وحين يكون خاطئًا يهمل وينست.ي

ونخل  مما ت دم إلت أن األسباب التي أدت إلات التعاّدد تتمثال باالخرو  علات 
 ال اعدة، وبطبيعة اللغة، وبالمعنت، وبامجتهاد.

وفاااي أثنااااء الوقاااوف عناااد ال اعااادة وماااا خااار  عليهاااا تباااين لناااا مفهاااوم ال اعااادة، 
المبني علت المطارد والمختلاف فياه المبناي علات ماا لام يطارد، وأنواعها المتفق عليه 

وأن الشواهد التي خرجت علت ال اعدة بعضها مطرد، وبعضاها اآلخار  يار مطارد، 
ويتمثل بأساليب وردت عن العرب، أو عن بعضاهم، أو فاي ال ارآن الكاريم وقراءاتاه، 

ا، بسابب كثارة مان أو الشعر واألمثال، وأن هذت التي لم تطرد، قد يتشعب التعدد فيه
يحللها، وتنوع ال واعد التي يمكن توجيه مثل هذت الشواهد في ضاوئها، وبالتأويال أو 

 من دونه.

أما ما تمثله طبيعة اللغة ف د توصلنا إلت أنه الاذي يخفاي  موضاًا أو قل اًا فاي 
بعاااض المساااائل، في بااال التعااادد مااان  يااار أن يخااار  علااات ال اعااادة، أو أن تاااؤثر فياااه 

ياقية.ويظهر بتجلياااات مختلفاااة، مااان أهمهاااا: صاااالحية الموقاااع الاااذي المعطياااات السااا
يشااغله اللفااظ لغياار وجااه، وتعاادد معاااني المبناات، أو يعااود إلاات قضااايا تتعلااق بجمااع 
اللغاة، أو يكاون حصاايلًة لغماوض جزئااي فاي معااني بعااض العناصار، أو لصااالحية 

حية اللفاظ شابه الجملاة للتعلياق بغيار عنصار، أو لتعادد المعنات المعجماي، أو لصاال
 ل فراد والتركيب، أو لعدم معرفة أصل اللفظ.  

وعندما وقفنا عند قضايا المعنت التاي ت اود إلات التعادد تباين لناا أن هاذا التعادد قاد   
نجدت عند المفسر الواحد، فيكون نتيجة لمعطيات سياقية، ربما كانات  ائباة أحياناًا، 

                                                           

 .. المصدر نفسه269
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ة، وهاااي جملاااة المعطياااات كااابعض عناصااار الم اااام، أو األداء، وربماااا كانااات حاضااار 
 السياقية التي ت ود إلت تشكل المعنت.

ن المعنت يتأثر إكذل  تبين أنه قد يكون نتيجة مختالف الفهم بين الناا، إذ 
بطبيعة المتل ي أحيانًا، وم سيما في النصو  األدبية، ومن ثم ي ود هذا امختالف 

بتعدد األوجه، وهو نتيجة في فهم المعنت إلت اختالف في التحليل النحوي، يتمثل 
لتفاعل طبيعة المتل ي مع المعطيات السياقية، كما محظنا أن التعدد الذي يؤدي 

كون نتيجة لغموض المراد، وعدم معرفة المعنت المحدد منه الذي ي  إليه المعنت قد
، كما في النصو  العلمية التي نجدها ةلم يوضحه صاحبه، لغاية  ير م صود

غاية م صودة كما في الحروف الم طعة أو بعض األلفاظ األخرى عند النحاة، أو ل
 التي نجدها في ال رآن الكريم.

ولعل األمثلة التي وقفنا عندها في أثناء الحديي عن امجتهاد تبين بوضو  
كيف يولد مع مرور األيام أوجهًا لم تكن من قبل، سواء أكانت هذت األوجه ضعيفة 

إننا نجد في الظاهرة الواحدة ما ي ارب العشرين  أم قوية، صحيحة أم خاطئة، حتت
 وجهًا.

 

 

ً*المصادرًوالمراجع

، منشاورات جامعاة :ًالمنهجًالوصفيًفيًكتابًسيبويه، نوزاد حسانأحمد -
 م.1336(1قاريونا، بنغازي ليبيا، ط)

، تح ياق فاائز فاارا، معاانيًالقار  ، سعيد بان مساعدة: األخفشًاألوسط  -
 م.1361(2الصفاة الكويت، ط)

                                                           

. م يعتد بكلمة " ابن " أو " أبو "، وترتيب أسماء األعالم ال دماء بحسب ما اشتهروا به من أل اب أو  *
 .كنت، أما المحدثون فيرتبون بحسب الكنت



 191 

منااارًالهااد ًفاايًبيااا ًالوداا،ًوالبتاادا  ً، علاات باان محمااد: األشااموني  -
 .1359ها/1939(2مصطفت البابي الحلبي بمصر، ط)

 اإلنصاا،ًفايًمسااالًالخاا ،، كماال الادين أباو البركااات: ابا ًاألنباار ً -
، ومعاااااه كتااااااب امنتصااااااف مااااان باااااي ًالنحاااااويي ًالبصاااااريي ًوالكاااااوفيي 

، مديريااة الكتااب والمطبوعااات اإلنصاااف لمحمااد محيااي الاادين عبااد الحميااد
 م "تصوير".1363-1366الجامعية بحم ، مطابع الروضة النموذجية 

 ، دار الفكر العربي بال اهرة،د.ت.فيًاللهجاتًالعربيةإبراهيم: أنيس ًً -

، الشااركة المصاارية العالميااة للنشاار علاالًلغااةًالاان سااعيد حساان: بحياار  ً -
 م.1335( 1بال اهرة، ط)

، المكتباااة النشااارًفااايًالقااارا اتًالعشااارمحماااد: أباااو الخيااار  ابااا ًالجااا ر   -
 التجارية الكبرى بال اهرة، د.ت.

 نظالًالجملةًعنادًاللغاويي ًالعاربًفايًالقارني ًالثاانيمصطفت: جطل ًً -
، مديرياااة الكتاااب والمطبوعاااات الجامعياااة بجامعاااة حلاااب، والثالااالًللهجااارة

 م.1361-1362

الشريعة واللغة ، مجلة كلية نظريةًالنظلًالنحو أحمد نصيف:  الجنابي ً -
 ها.1933-1936رجب1العربية بأبها، ع 

 المحتسبًفايًتبياي ًوجاووًشاواقًالقارا اتأبو الفتح عثمان: اب ًجّني ًً -
، تح يااق علااي النجاادي ناصااف وعبااد الحلاايم النجااار وعبااد واإليضاااعًعنهااا

الفتا  شلبي، وزارة األوقاف بمصار، المجلاا األعلات للشاؤون اإلساالمية، 
 م.1339هام1919سنة، لجنة إحياء كتب ال

، شاركة كتابًاإلعرابً"ًمحاولةًجديدةًلكتناوًالظااررةً"، أحماد: حاطول  -
 .1332ها/1912(2المطبوعات للتوزيع والنشر ببيروت، ط)
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 ، تمام:حّسا   -

 م.1359الهيئة المصرية العامة للكتاب،  اللغةًالعربيةًمعناراًومبنارا ً

 م.1359دار الث افة، منارجًالبحلًفيًاللغة ً

، دار المعارف بمصر، اللغةًوالنحوًبي ًالقديلًوالحديلعباا:  حس  ً -
 (د.ت.2ط)

، مجلااة مواضااعًاللاابسًفاايًالعربيااةًوأماا ًلبسااهاعبااد الفتااا :  الحمااو  ً -
 م.1365األردن، حزيران1ع2جامعة مؤتة للبحوي والدراسات، م  

منشاااااورات الجامعاااااة  6، مجلاااااة ألاااااف، عدااااارا ةًالااااان ًحسااااان:حنفاااااي ًً -
 م.1366ال اهرة،األمريكية ب

 أثير الدين محمد بن يوسف: أبوًحّيا ًالنحو  ً -

تح ياق وتعلياق مصاطفت أحماد النّمااا،  ارتشا،ًالضّربًم ًلسا ًالعرب 
 م.1369ها/1909(1ح وق الطبع محفوظة للمح ق، د.ن، ط )

دراسااة وتح يااق وتعليااق عااادل أحمااد عبااد الموجااود تفساايرًالبحاارًالمحاايط ًً
( 1دار الكتاااااااااب العلمياااااااااة بياااااااااروت، ط) وعلااااااااي محماااااااااد معاااااااااوض وآخاااااااارين،

 .1339ها/1916-م1339ها/1919

       تح يااااق عفيااااف عبااااد الاااارحمن، مؤسسااااة الرسااااالة بيااااروت،  النحاااااة  تااااقكرة 
 م.1366ها/1906(1ط)

، تح ياااق سااايدني جالسااار، نيوهاااافن مااانهجًالسااااللًفااايًألفياااةًابااا ًمالااال 
 م.1395كونيكتيكت، الوميات المتحدة األمريكية، 



 199 

، دار الكرمااااال بعماااااان، الااااان ًاألدبااااايًتحليلاااااهًوبناااااا واهيم: ، إبااااار خليااااال  -
 م.1339(1ط)

ترجمااة يوسااف  ةًالعامااة يمحاضااراتًفاايًاأللساان، فردينااان: د ًسوسِّاار  -
 .1369 ازي ومجيد النصر، دار نعمان للث افة بجونيه لبنان، 

المساالً دراسةًنحويةًفيًع دةًبعض، عبد الكريم جواد كاظم: ال بيد  -
، دار البيااااااااااااااان العربااااااااااااااي بجاااااااااااااادة، ساااااااااااااايبويهًالخ فيااااااااااااااةًبكتاااااااااااااااب

 م.1369ها/1909(1ط)

 جار الله محمود بن عمر: ال مخشر  ً -

تح ياق علاي محماد البجااوي ومحماد أباو الفضال  الفااقًفيًغريبًالحديل 
 م.1399ها/1969(1إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية بال اهرة، ط)

تح يق عباد  التأويل وجووًًفيً يلًوعيو ًاألداويلنالكّشا،ًع ًحقااقًالت
       (1الاااااااااااااارزاق المهاااااااااااااادي، دار إحياااااااااااااااء التااااااااااااااراي العربااااااااااااااي ببيااااااااااااااروت، ط)

 م.1335ها/1915

،  نساايجًالاان "ًبحاالًفيماااًيكااو ًبااهًالملفااوظًنّصاااا"األزهاار: ال ناااد ً
 م.1339(1المركز الث افي العربي ببيروت، ط)

، تح ياق عباد :ًكتابًسايبويهأبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبرسيبويه ً -
 م.1366لسالم هارون، دار ال لم بال اهرة،ا

، تح يااق محمااد أبااو اإلتقااا ًفاايًعلااولًالقاار  ، جااالل الاادين: الساايوطي  -
 م.1359الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة،

 ة" ياالقاعدةًالنحوية"ًدراسةًنقدياةًتحليل، أحمد عبد العظيم: عبدًالغني  -
 م.1330ها/1910دار الث افة بال اهرة،
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 ، محمد حماسة:،عبدًاللطي -

( 1مكتبااااااااة الخااااااااانجي بال اااااااااهرة، ط) الجملااااااااةًفاااااااايًالشااااااااعرًالعربااااااااي 
 م.1330ها/1910

ال اااهرة، د.ن  النحااوًوالدللااةً"ًماادخلًلدراسااةًالمعنااىًالنحااو ًالاادلليً"    
 م.1369ها/1909( 1ط)

، معهاد اإلنمااء 3-6، مجلة الفكر العربي،عالتقديرًوظاررًاللفظ، داود: عبدو-
 م.1353-1356العربي ببيروت،

، دار المعرفاة اإلعرابًوأثروًفيًضابطًالمعناىمنيرة بنت سليمان:  العلول  -
 .1339الجامعية باإلسكندرية،

عااالم  فاايًنحااوًاللغااةًوتراكيبهاااً"مهااجًوتطبيااقً" خلياال أحمااد:  عمااايرة ً -
 م.1369ها/1909(1المعرفة بجدة، ط)

العلمااي  أحمااد خطاااب: ال ااراءات والوقااف وامبتااداء، مجلااة المجمااع عماار  -
 م.1366ها/93،1906م  1العراقي  

، شار  محماد عمرًا ًأبيًربيعةًالمخ ومي:ًديوا ًعمرًب ًأبيًربيعاة  -
محيااااي الاااادين عبااااد الحميااااد، المكتبااااة التجاريااااة الكباااارى، مطبعااااة السااااعادة 

 م.1392ها/1951( 1بمصر، ط)

 المعناااىًاللغاااو ًوعناصااارًتحديااادوًفااايًضاااو ًالااادرس، فاااارا: عيساااى  -
جلاة البل ااء للبحاوي والدراساات، جامعاة عماان األهلياة، ، ماللغو ًالحديل

 م.1332هت/2،1912ع1م 

، ح اااق الجااازء األول معاااانيًالقااار  ، أباااو زكرياااا يحيااات بااان زيااااد: الفااارا   -
والثااااني أحماااد يوساااق نجااااتي ومحماااد علاااي النجاااار، دار الكتاااب المصااارية 
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م، وح ااااق الجاااازء الثالااااي عبااااد الفتااااا  شاااالبي وراجعااااه علاااات 1399بال اااااهرة
 م.1352جدي ناصف، الهيئة المصرية العامة، الن

، مجلااة ماا ًالوجهااةًاإلحصاااايةًفاايًالدارسااةًاألساالوبية، صااال : فضاال  -
 م.1369، الهيئة المصرية العامة 1ع9فصول م 

 مااًلالًيطاردًفايًدواعادًالنحاوًوالصار،ًعنادًأعا ل، محمد عبدو: فلفل  -
باشاراف  ، رساالة دكتاورات " مخطاوط "النحاةًحتاىًالقار ًالساابعًالهجار 

عباااد الحفااايظ الساااطلي فاااي قسااام اللغاااة العربياااة مااان كلياااة اآلداب بجامعاااة 
 دمشق.

، تح يق محمد عبد الخاالق المقتَضب، أبو العباا محمد بن يزيد: المبرد  -
 عضيمة، عالم الكتب ببيروت، د.ت.

ث ثةًمفاريلًنقديةًباي ًالتارالًوالحداثاة"ًنظرياة ً، عبد المل : مرتاض  -
ءة جدياادة لتراثنااا الن اادي، النااادي األدبااي الث ااافي ضاامن: قاارا أدب ًناا " 
 ها.1910/،1،12/5/1330، م 93بجّدة، الكتاب

، لجناااااة التاااااأليف والترجماااااة والنشااااار إحياااااا ًالنحاااااو، إباااااراهيم: مصاااااطفى  -
 م.1395بال اهرة،

، مكتباااة الفيصااالّية بمكاااة نحاااوًالقااارا ًالكاااوفيي ، خديجاااة أحماااد: مفتاااي  -
 م.1369ها/1906(1ببيروت، ط) المكرمة، توزيع دار الندوة الجديدة

، معجاالًالقاارا اتًالقر نيااة، عبااد العااال سااالم وعماار، أحمااد مختااار:مكاارل  -
 م.1362ها/1902(1جامعة الكويت ط )

، تح يااق محمااد أبااو الفضاال مجمااعًاألمثااال، أبااو الفضاال أحمااد: الميااداني  -
 م.1365ها/1905( 9إبراهيم، دار الجيل ببيروت، ط)
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، الشااااركة ر ًومشااااك تًالتفساااايرالاااان ًالشااااع، عاااااطف جاااودة: نصاااار  -
 م.1336(1المصرية العالمية للنشر بال اهرة، ط)

،  دار الغصااااون علاااالًاللغااااةًالجتماااااعيًعناااادًالعاااارب، هااااادي: نهاااار  -
 م.1366ها/1906( 1ببيروت،ط)

 ، جمال الدين:اب ًرشالًاألنصار ً -

األرب ًومعاه كتااب منتهاتشرعًشقورًالقربًفيًمعرفةًك لًالعرب ً -
ر الذهب لمحمد محياي الادين عباد الحمياد، منشاورات بتح يق شر  شذو 

 جامعة حلب " تصوير ".

تح ياق ماازن المباار  ومحماد علاي  مغنيًاللبيبًع ًكتبًاألعاريب ً -
 ًحمد الله، منشورات جامعة حلب " تصوير ".

القر  ً :ًظاررةًاإلعرابًفيًالنحوًالعربيًوتطبيقهاًفي، أحمد سليمانيادوت -
 م.1339الجامعية باإلسكندرية،، دار المعرفة الكريل

 

 


