تعليق على البحث الموسوم بـ"الوظائف النحوية بين المركزي
والهامشي/مثل من وظيفة الحال" للدكتورة لطيفة إبراهيم النجار
د .عالء الدين حمويه
البحث ُن ِشر في مجلة المجمع األردني /العدد(/)56تموز -كانون األول2001م.
آثررر ك كرري نكررون ِّلررم بمأنررة مررن طمرنررا مررن ال
انتهر

ررو األولررمك طن طبرردط مررن حأررث

الباحثرة الضاةرلةك تق ت:رولو ك ولكننررا تقا طردنرا طن نجعرل األبعراد الد لأرة الترري

تُ َعبمر ِّنها الوظائف النحوأرة من ل:نرا األول فري الوورف والت:عأردك فرن شرا طن رقا
الووف سأ تلفك وسأوبح للوظائف النحوأة وو اًر }كرقا{ ط رر لرم أرنل ِّلأهرا
النحرا ك و رقا طمرر مر ررون باِّراد وورف العربأرة وفر ترتأرط للةرواب أ تلرف ِّمررا
تعارف ِّلأه النحا العرطك.
تن التضكأر في تقامة نظرأة نحوأة غأر التي بأن طأدأنا ح مشروع لكل باحث
ُم َح:مر فرري ررقا العلررمك وقَ هولَتُهررا ررقف رمدد
طحمررد ارتررط النضرراا شررأ العربأررة فرري طأامرره-رحمررة اللرره ِّلأرره-و تن الررقن نملكرره ممررا

فرري نضسرري مررا كرران أ:ولرره طسررتاقنا العنمررة

ُأسرمم بعلررم النحرو والورررف نظرأرةك والنظرأررة مهمرا كانر قوتهرا فانهررا تَهرقرم تلررم
منزلة الح:أ:ة العلمأةك ولكن قف النظرأة التري ورثنا را تكتسرط قوتهرا واحترامهرا مرن
طنه ررا كانر ر وم ررا ازلر ر النظرأ ررة الوحأ ررد الت رري تُض مس ررر لن ررا الظر روا ر اللةوأ ررةو نحو ررا
ووررفها تضسررأ اًر م:بررو ً ومتماسرركاًك ولكررل باحررث ُم َح:مر فرري ررقا العلررم طو طكثررر الحر
في استنبا نظرأة ط ر ك واقا تَم قلا م
فان للمح::أن من ط ل رقا العلرم حر م النظرر

فان وجدوا طَمنهرا تُضسمرر لنرا الظروا ر اللةوأرةو النحوأرة والوررفأة تضسرأ اًر
فأها لت:وأمهاك ه
طفةرل ممررا ِّنرردنا فرن أسررعنا ت طن نتركررهك ونتبرع مررا جا نررا مرن ال أرررك وان تسرراوتا
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فلنا ال أارك وان قور األ أر ِّن األولم تمسكنا بما ِّندنا .انتهرم معنرم كنمره
رحمه الله.
الجلررل طن أتررا توجأرره الن:ررد
وأحسرن بكررل مرن طراد طن أبرردط بهررقا األمرر الجلأررل و َ
ُ
راد منهرا ِّردد
للنظرأة التي نملا تلم أومنا قا سوا اك والتي طثبت مكانتها؛ ت هق طَف َ
غأر قلأل من الباحثأن اللةوأأن المحدثأن في الةرط والشر .

الم هعنأأن بهقا األمر والساِّأن تلم التةأأر أبدؤون من حأث بدط
ولأ الباحثأن َ
َسلضهمك فأست:رون قف اللةة است :ار جدأداً في ح:برة زمنأرة أتواف:رون ِّلرم تحدأرد اك
ثررم أةررعون ألنضسررهم ة رواب منهجأررة أرتةررونها للتح:أ ر فرري ررقا العلررمك كمررا فعررل

قلررا طجررداد مك و ررقف الة رواب المنهجأررة الترري تواةررع ِّلأهررا النحررا كرران طسررتاقنا-
رحمرره اللرره-ك أسررمأها باألوررول المنهجأررة وأررر طنهررا ة رواب تضرةررها بدائرره الع:ررل
السرلأم للتح:أر فري رقا العلرم .و رقا شر ن كرل باحرث؛ أبردط بحثره برقكر منهجرهك كمرا
فعل ر

الباحثررة الضاةررلة فرري ل00ك وش ر ن كررل طوررحاط ِّلررمك فررن بررد مررن قواِّررد

تةب المنهج.
الم هعتَنرأن بهرقا
ولألسف الشدأد ق قف األوول المنهجأة جوماً من بعر
ُ
العلر ررم مر ررن المعاو ر ررأنك فر ررات ِهم النحر ررو بالتبعأر ررة للمن ر ر ...ولتعم الضائر ررد طقكر ررر طن
طستاقنا -رحمه الله -كان ُأ َسمي ال:واِّد العامة التي استنب ها النحا مرن اسرت:رائهم
لكنم العرط باألوول الوةعأة.
وللباحثة الضاةلة كما لةأر ا الح فري طن أجعرل مرا شرا ُم هن َل:ره تقا كران رقا
الم هن َل ُمدلمنً بعد است :ار واسع ِّلم طنه ُم م ِرد في تضسرأرف للظروا ر اللةوأرة .ولكرن
ُ
النظرأة ت:وم ِّلم ِر هجل واحد ؛ لقلا ِّلأنا العود تلم ما رحته الباحثة الضاةلة
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لنناقشه بهدو ومن دون تعوط طو انضعال؛ ألن األمرر أهمنرا جمأعراًك وأتعلر بجرز
مهم من ث:افتنا في قف األأامك وأتول قبل كل شي بلةتنا.
وس قتور من طمثلتها ِّلم الشروا د وِّلرم مرا َمثملر

بره مرن طبأرا

لشرع ار مرن

ارج ِّور ا ستشهادك ُش ِهد لهم بالضواحة.

قكر الباحثة الضاةلة في ل 01طن الملحظ الرد لي للحرال ِّنرد النحرا ِّلرم
ا ررتنف طزمن ررتهم ك أش ررترا ف رري تكوأن رره ثنث ررة ِّناو رررو -الضع ررل( و ررو العام ررل ف رري
الح ررال) والضاِّ ررل طو المضع ررول ( و ررو م ررا اور ر لح ِّل ررم تس ررمأته بو رراحط الح ررال)
لوظأضرة الحرالك اتمجره تلرم رب هرا

والحال .وِّلم الرغم مرن طن سرأبوأهك و رو أعرر

مباشر بالضعل في قولهو ( قا باط ما أعمرل فأره الضعرل فأنتورط و رو حرال وقرع فأره
الضعلك ولأس بمضعول كالثوط في قولاو كسو الثوط} زأداً{ك وفري قولراو كسرو
روط؛ ألن الثرروط لررأس بحررال وقررع فأهررا الضعررلك ولكنرره مضعررول كرراألول) فرران
زأررداً الثر َ
طغلط حدود النحرا وشرروحهم التري توةرح الملحرظ الرد لي لهرقف الوظأضرة تتجره تلرم
التركأز ِّلم العنقة بأن الحال وواحبها ك:ول ابرن السمرراج مثنًو(والحرال تنمرا ري
أئررة الضاِّررل طو المضعررول طو وررضته فرري وق ر

قلررا الضعررل الم بررر برره ِّنرره)...وطما

رب هرم الحرال بالضعرل( العامررل) فأر تي فري سرأاقا
فرري الحررال مررن العوامررل اللضظأررة والمعنوأررة طو بع ر

ط ررر كبأران مرا أورلح طن أعمررل
التضسررأ ار الترري توةررح طبعرراداً

اوة في قف الوظأضة وطشكا ً بنأوأة معأنة ت تي ِّلأه...ك.
المنحظ طو ً طن الضاةلة ا تزل

العامل فري الحرال بالضعرلك ووراحبها بالضاِّرل

والمضعررول .وطِّت:ررد طن ا ت رزال العامررل بالضعررل متع ممررد؛ ألن مررا أعمررل فرري الحررال مررن
غأر الضعل لأس الزمن جز اً من معنافك و ي اِّتبر الحال م:أد لزمن الضعل كمرا
س ررنر ؛ وألن المضع ررول ألجل رره

أعم ررل فأ رره ت الضع ررلك والح ررال أعم ررل فأه ررا الضع ررلك
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وشر رربهه ( المور رردر والمشر ررت:ا )ك ومر ررا فأر رره معنر ررم الضعر ررل كاسر ررم ا شر ررارك وطدوا
التشبأهك وطدوا

ا ستضهام...ال و قا له انعكاس ِّلم ما في البحث كما سأ تي.

والمنحظ ثانأاً طن مراد سأبوأه في الن:ل المقكور تبأان الضرر برأن مرا أنتورط؛

ألنرره حررال ومررا أنتوررط؛ ألنرره مضعررول برره ثر ل
ران لألفعررال الترري تنوررط مضعررولأن لررأس
طوررلهما المبترردط وال بررر .وقررد أ ل ر سررأبوأه فرري كتابرره لضررظ الضعررل وأرأررد الضعررلك طو
شبههك طو ما فأه معنافك طو جمأعها.
وتر الضاةلة طن كتنوع الد

التي ت تي ِّلأها الحال ي التي دفع

بع

النحررا تلررم ِّرردم ارتةررا الحررد الررقن وةررعه النحررا لهررا؛ ولررقا َح ر مد ا الرةرري فرري
شرحه ِّلم الكافأة ب:ولهك فراأل هَولم طن ن:رولو الحرال ِّلرم ةرربأنو منت:لرة ومؤ مكرد ك
رتنف ما أتهمرا .فحرد المنت:لرةو جرز كرنم أت:أرد بوقر

ولكل منهما حد

حورول

مةمونه تعلر الحردث الرقن فري ]قلرا[ الكرنم بالضاِّرل طو برالمضعول طو بمرا أجررن
مج ار ما...وح ررد المؤك ررد و اس ررم غأ ررر ح رردث أج رري م :ررر اًر لمة ررمون الجمل ررةك .ث ررم
قال ر وك وأبرردو مررن حرردود النحررا وحرردأثهم فرري بأرران الملحررظ الررد لي العررام لوظأضررة
]الحال[ طن قا الملحرظ أترراوع ِّنرد م برأن ُبعردأنو األولو أررب الحرال بوراحبها.
والثرانيو أررب الحررال بعاملهرراك فهرري بأرران لهأئرة الورراحط وت:أأررد لررزمن العامررل كمررا
أتةح قلا من نل الرسم التوةأحيو

ت:أأد زمن العامل

الفعل (العامل)

+

الفاعل /المفعول (الصاحب)

+
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الحال

المنحظ طو ً طن التعرأف القن لم أرتةه الرةري رو تعرأرف ابرن الحاجرطو ك
الحررالو مررا ُأب رأمن أئررة الضاِّررل طو المضعررول برره لضظ راً طو معنررمك .ولررأس تعرأررف كررل
الساب:أن لهك فانت:دفك ثم طورد الحد القن أراف مناسباً.
والمنحررظ ثانأ راً طن قولهرراوك وت:أأررد لررزمن العامررلك مررع توةررأح قلررا بالرسررم لررأس

بسردأد .فالحررال تُ:مأر ُرد حردث العامررل

زمنررهك و رقا مررا طشررار تلأره الرةرري حررأن نرراق

تعرأررف ابررن الحاجررطك ف:ررالوكفلأس فرري الحررد معنررم الحررال وبأرران ما مأتررهك ألنرره ربمررا
فري حالرة الضعرلك ف ُرأظن

ُأتو م طنه موةوع لبأان أئة الضاِّل طو المضعرول م ل:راًك
في(جا زأد راكباً) طن (راكباً) أئة لهقا الضاِّل م ل:اًك في حال المجي ك فأكرون
غل اً.ك(شر رررع الكافأر ررة للرةر رري /تح:أ ر ر

حسر ررن أوسر ررف ِّمر رررج 2ل )8والباحثر ررة

الضاةررلة تعلررم ط شرري ُأ:مأررد زمررن الضعررل فرري العربأررة ت ظرررف زمر ل
ران محرردد ك:ولنرراو
ع الشرمس طو ضرو َ الرنجم)...ك طوو
(جئتا فج اًر طو ظهر اًر)...ك طوو (آتأرا غرداً لرو َ

( ائتني ِّو اًر طو ِّشا ً .)...طما الحدث فأ:أدف حدث مثلرهك نحروو (جئترا ةراحكاً)
فالةحا ُأَ:أمد المجي في حال حوول الضعل.
طما قولهمو تن الحرال تشربه الظررف فألنهمرا ُأ:ردران ب ر (فري)ك ولكرن (فري) تكرون
رام)ك طنو د لر ر ف رري
ف رري الظ رررف لمجموِّ رره لج ررز مضهوم ررهك نح رروو (د لر ر ُ الحم ر َ
الحمررامك فلررأس بع ر

الحمررام طولررم بر ر (فرري) مررن بع ر

 .طمررا قولنرراو (جررا ال الررط

ماشررأاً) فمعنررافو جررا ال الررط فرري حررال مشرريك فمعنررم (فرري) م ررتل بجررز مضهرروم
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الم ررقكورُ (.أ ارج ررع ش رررع اب ررن مال ررا ِّل ررم تس ررهأله  -210/2دار الكت ررط العلمأ ررة-
بأرو ).

وأنحظ من الموازنرة السراب:ة طنهرم أ:ردرون (فري) مرع الحرال كمرا ت:ر مدر مرع ظررف

م
رام)ك ونحررن نعلررم طن ظرررف الزمرران
المكرران؛ لررقلا ُمثررل ب رر(د ل الحمر َ
ِّررن الجثررة ت تقا طفررادك والحررال -كمررا قكررروا -بررر فرري األوررلك وورراحط الحررال

أكررون ب ر اًر

وأنظررر لهررقا األمررر المن ه:ر ِرل قبررل السرراب ؛ تق ن:ل ر
أكررون جثررةُ .
السرراج للحررالك وفأرره قولررهوك...الم بر برره ِّنررهك وط َُنمبررهُ نررا تلررم طن لضررظ كبررهك تحرأررفك

الضاةررلة تعرأررف ابررن

وطن الوواطوك بهاك؛ ألنه قال في طول التعرأفو ك والحال تنما ي...ك.
ول ررو كانر ر

الح ررال ت:مأ ررد زم ررن العام ررل فم رراقا ت:مأ ررد ف رري قول رره تع ررالمك (تل ررا بأ رروتهم

اوأرةً)ك وقولررهو (فمررا لهررم ِّررن التررقكر معرةررأن)ك وقررول امررر ال:ررأسوك كر ن قلرروط

ال أ ررر ر بر راً وأابسر راًكك وق ررول الش رراِّروك طأه ررا الرب ررع مبكأر راً بس رراحتهكك وقولن رراو (طق ررادم
ال الط مبك اًر)ك و(مالا حزأناً؟)ك و( ا و ال الط م:بنً)؟.
الشمس العة) ونحوفك وسأ تي الحدأث ِّنه.
ُ
وأستثنم مما سلف قولهمو (جئ ُ و ُ
ننت:ل تلم مناقشة مرا ترراف الضاةرلة تردا نً برأن الحرال والمضعرول ألجلره .المنحرظ
طن الع رررط نو ررب

بعر ر

المو ررادر الت رري تضأ ررد التعلأ ررلك و رري الت رري س ررما ا النح ررا

المضعول ألجله والمضعرول لرهك واشرتر وا لنوربها شررو اً اسرت:رو ا مرن كرنم العررطك
و قا النوط في ح:أ:ته ِّلم نزع ال اف

ك طن ِّلم نزع النمك لقلا جراز فري كرل

ما انتوط ِّلم قا النحو طن تعود تلأه النمك فَُأجر بهاك قال ابن مالا في طلضأتهو
ر(ج هد شر ر ر ررك اًر ِ
ود هن)
تن
ردرك ه
ران تعلر ر ر ررأنً ك ر ر ر ر ُ
ور ر ر ر ُ
طبر ر ر ر َ
ُأ هن َ
رط مضعر ر ر ررو ً لر ر ر رره المور ر ر ر ُ
وقتر ر ر ر ر راً وف ر ر ر ر رراِّنًك وا هن َش ر ر ر ر ر هرر فُِ :ر ر ر ر ر هرد

و ر ر ر ر ر ررو بمر ر ر ر ر ررا َأ هع َم ر ر ر ر ر ر ُل فأر ر ر ر ر رره ُمتم ِحر ر ر ر ر ر هرد
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م ر ر ررع الش ر ر رررو ك ر ر ر ر (لِ ُزه ر ر ر لرد قا قَنِ ر ر ر هرع)

راج ُرهرف ب ر ر ر ررالحرفك ول ر ر ر ررأس َأ همتَنِر ر ر ر ر هرع
ف رررر ه

لررقلا قر مررر النحررا طن الررنم رري األوررلك ألنهررا جررائز فأمررا تح:م :ر

فأرره الشرررو ك

وواجبررة فأمررا لررم تتح:ر فأرره الشرررو  .فاسررت:راؤ م لكررنم العرررط قرراد م تلررم طن نرراا
ك فتنتورطك وطن بعر

ررقف األلضراظ أكرون النرزع منهررا

طلضاظراً قرد ُأنرزع منهررا ال راف
الدأارك ونحروفك وبعةرها م ررد كرا مراد النرزع مرن
م ووواً بالسماع نحووك تمرون
َ
المودر المؤولك نحوو ك طشهد ط تله ت اللهك ونحوف .و حظوا في المنووط ِّلرم
نزع ال اف (نزع الرنم) طنره ُم مررد فري تفراد التعلأرل فسرموف المضعرول ألجلرهك وقَعردوا
له قواِّد وولوا تلأها باست :ار كنم العرطك و ي التي َم مر في قول ابن مالاك ولم
أجعلوا قا الموردر منوروباً ِّلرم الموردرأة (مضعرول م لر ) م ارِّرا للد لرة .فكرل

لضظ تح:م:

فأره الشررو مرع جرواز ِّرود الرنم رو مضعرول لره ِّنرد مك وكرل لضرظ لرم

تتح:م فأه الشرو وجبر

فأره الرنم(طو طحرد حرروف الجرر التري تضأرد التعلأرل)ك و رو

مجرور بهاك ود لة النم التعلأل.
قرال ابررن أعررأ ()68/3وك لررأس كرل شرربه بررأن شررأئأن أوجرط ألحررد ما حكمراً ررو فرري
األول لآل رك ولكن الشبه تقا قون طوجط الحكمك واقا ةعف لم أوجط فكلمرا كران
الشبه ط ل كان طقو ك وكلما كان طِّم كان طةعف.ك.
واِّتماد الد لة وحد ا مود اًر للت:عأرد أرؤدن تلرم ا رتن الكرنمك وةرأاع بعر
الجزئأرا

الد لأرة الترري تُض مرر برأن طمررور دقأ:رة فري السررأاقا

اللةوأرةك فالحرال مررثنً-

كمررا أ:ررول الزم شرررن فرري المضوررل -تشرربه المضعررولك و رري طأةراً -كمررا أررر  -تشرربه
الظرف .فما من شي في قف اللةة ت وأشبه شأئاً آ ر في الد لة ِّلرم نحرو مراك
فبعةررهم أررر طن الحررال فرري ح:أ:ته را بررر (كرران)ك ف:ولنرراو ك طتررم ال الررط مس ررِّاًك
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معنررافو طتررم ال الررط فرري حررال كونرره مسررِّاًك و بر(كرران) لرره شرربه د لرري بالمنورروط
ِّلررم المضعولأررة توسررعاًك فررال:ول السرراب أمكررن طن تكررون د لتررهو طتررم ال الررط حال رةَ
كونِر ِره مس ررِّاًك والمنورروط ِّلررم المضعولأررة توسررعاً لرره شرربه د لرري بالمنورروط ِّلررم
المضعرول بره الوررحأح .و(ت ) فري ا سرتثنا لهررا د لرة ِّلرم الحررالك ف:ولنراو (جررا ني
نم مر ررنهم س ر ررعدك و(مس ر ررتثنم)
ال ر ر ُ
رنط ت س ر ررعداً) د لتر ررهو ج ر ررا ني ال ر ررنط ُم هس ر ررتَثه ً
منووط ِّلم الحالك وقد تكون د لة (ت ) ِّلم الوضة ك:ول الشاِّرو
لعمر

وكر ر ر ر ر ر ر ر ررل طا مضارقر ر ر ر ر ر ر ر رره ط ر ر ر ر ر ر ر ر رروف

الت:دأرو كل طا غأر الضرقداني مضارقه ط وفك و أعترر
(ت )؛ ألنه ررا ج ررا

طبأا
معترر

ت

الضرقدان
ِّلرم رقا بحرفأرة

اس ررماً ف رري قول رره تع ررالمو( ل ررو ك رران فأه ررا آله ررة ت الل ررهُ لضس رردتا)

والمضعول له أشبه المضعول الم لر ك فلرم أتررجم لره الكوفأرون واِّتبرروف منوروباً ِّلرم
المودرأةك ولم أترجم له ابن مالا في شرحه ِّلم تسهأله .و شا طن القأن طفرردوا
لرره بابراً انتبهروا لمررا فأرره مررن د لررة...تقاً

بررد مررع منحظررة الد لررة منحظررة الضرررو

التري ت:رروم ِّلأهررا اللةرة فرري التضرأر برأن طنرواع الررد

ك وكرقلا

وررور البنررم اللةوأررة الترري تجمررع بررأن كررل نرروع مررن طن رواع الررد

بررد مررن منحظررة
 .فاللةررة سررأا

مرروروث محضرروظ فرري ِّ:ررل األمررة الجمعرريك ومعرران ُأ َعمبررر ِّنهررا بسررأاقا
أمكننا طن نحملها ما تحتمل .وبعبار ط ر كان النحا أراِّون طمرأنو

محرردد

األول :التركأ ر ررط اللضظ ر رري للة ر ررة (الس ر ررأاقا )ك أو ر ررضونه ب ر ررن ت ر ررد ل؛ ألن ر رره م ر رروروث
ومحضوظ.
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الثاني :الرد
بع ر

السررأاقا

المعنوأرةك وقرد تكرون اللضظرة محتملرة ألكثرر مرن معنرم تِّ اربري فري
الترري

أسررت أع طحررد طن أحرردد قوررد المررتكلم بهررا؛ ألنرره لررم أكررن

مشافهاً لهك و ي قلألة تقا ما قأس

بعموم السأاقا .

و شررا طن الباحثررة الضاةررلة تتض ر مررع النحررا فرري طن قولنرراو (جئتررا رغب رةً فرري
ِّلما) وو (جئتا لر ل
غبة في ِّلما) أد ن ِّلم التعلألك وطن قولنا (رغبةً) منووط
ألنه مضعول ألجلهك وطن (لرغبة) مجرور بالحرفك وطن النوط في األول والجر فري

الثاني و ووف لما استنب وف من است :ار كنم العرط الضوحا مع تقرار م بد لة
التعلأل في التركأبأن .فكأف أكون األمر تقا اِّتمدنا الد لة ف :؟
واقا ِّرردنا مررر ثانأررة تلررم مررا نحررن فأرره ننحررظ طنهررم اشررتر وا كررون المضعررول لرره

مود اًر؛ ألن كونه مورد اًر أكرون ِّلرم طَ َق مرل حرقفك ف:ولنراو (جئترا رغبرةً فري ِّلمرا)
أحتاج تقا طردنا تِّادته تلم األول ت تلم تِّاد النمك فن:رولو جئترا لرغبرة...ك

ولررو قلنرراو (جئتررا راغبراً فرري ِّلمررا) ِّلررم اِّتبار(راغبراً) مضعررو ً لررهك لمررا جرراز ت:رردأر
النمك وكنا نحتاج تلم ت:دأر ط ولك فن:ولو جئتا لتحول لي رغبة في ِّلما.
وكقلا األمر مع الشرر أن اخ ررأنو اتحرادف بالعامرل زمنراً وفراِّنًك فمرع تح:ر
الشرو أ:ل الحقفك وأكثر مع ِّدم تح::هاُ (.أراجع الت مأر لودر األفاةررل ج3
ل /230تح:أ ر ر ر ر ر ِّبر ر ر ر ررد الر ر ر ر رررحمن العثأمر ر ر ر ررأن –  3دار الةر ر ر ر رررط ا سر ر ر ر ررنمي-
بأرو .)3000
ولر ررقلا

تجر رروز ت الحالأر ررة فر رري قر ررول البحتر رررنوك تَُرهزنر رري م ر رزاو ً...ك وقر ررول

المتنب رريو ك طس ررارقا اللحر رظَ مس ررتحأأاً...ك  .والد ل ررة طأةر راً توج ررط لهم ررا الحالأ ررة؛ ت هق
أ هِ
م
الم َعلمر ِرلك فررالمعنم فرري األولو أكررن منررا َرهوز لرري
ُ
الم َعلررل و ُ
ةررعف التعلأررل حرردث ُ
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وطن ر م رزاول تبررارن بعررد ررقن البلررو فَتُهنكر ُرر َم مسرري.فالحال -كمررا قكرنررا -م:أررد
لحدث العامل وق وقوِّهك طما التعلأرل فأكرون بعرد وقروع حردث العامرل المعلمرلك وقرد
أ :ررع .وق ررد

أ :ررع وا س ررتحأا ف رري بأر ر

المتنب رري م ررنزم لمس ررارقة اللح ررظك ول ررو ك رران

ا ستحأا ِّلة لمسارقة اللحظ لضسد المعنم.
وحدث الحال ُأ:أمد حدث العامل كما قكرناك ولو ِّكسنا لجاز قلا مرع ا رتنف
َأسر ل
المَ:مأررد)ك فن:ررول مررثنً فرري قررول المتنبرريو طسررتحأي
(المَ:مأررد) و(و ُ
رأر فرري المعنررم بررأن ُ

مسارقاً لا اللحظ...ك وفي قول البحترنو تزاولني

تبارن رائ اًز...

الم َعلررل
طمررا المضعررول لرره فهررو ِّلررة للحرردث الررقن قبلررهك فررن أجرروز طن نعكررس فنجعررل ُ

ُم َعلمنًك فن أمكن طن طقولو( رغب ُ في ِّلمرا مجأئراً) .و رقا أجعلنرا ن م
ررجح المضعرول
له في ك ِّبثاًك من قوله تعالمو }طفحسبتم طنما ل:ناكم ِّبثاً وطَمنكم تلأنرا ترجعرون{
(أنظر البحث ل.)06
ُ
طما تجازتهم وقوع المودر حا ً َفلتَ َح ِ :ما طسلضناف؛ وألن المودر قد أؤول بمشرت ك
بررل تن بعر الجامررد قررد أررؤول بمشررت فرري كررنم العرررط؛ وألن المورردر أووررف برره
لةاأا

بنغأةك والحال ووف بشكل من طشكال الشبه الد لي العام.
وأج رروز فر ري لة ررة الع رررط طأةر راً طن أ :ررع المش ررت موق ررع المو رردر ب ررالنظر تل ررم
ارجراً مرن فر مي

الد لرةك نحرووك قررم قائمراًك فرري رطن بعةرهمك ومنره قررول الضررزد و كو
زور كر ر ر ر ر ر ر ِ
رنمك ( أنظر ر ر ر ر ر ررر سر ر ر ر ر ر ررأبوأه321/3ك وابر ر ر ر ر ر ررن أعر ر ر ر ر ر ررأ 06/2ك وال ازن ر ر ر ر ر ر ررة
َ
2/3ك.)220/308
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وقبررل طن نترررا ررقا الموةررع

بررد مررن ا شررار تلررم تضرأر الباحثررة الضاةررلة بررأن

األفعال ال:لبأة واألفعال العنجأة في بأان الهأئا ؛ تق ق ب

تلم طن الثانأة أناسبها

طن تكون مبأنة للهأئا ك طما األولم فبأان الهأئة فأها أ تي ةمنأاً مستنتجاً.
ولنعد تلم بع

طمثلتهاك قول المتنبيوك طسارقا اللحظ مستحأأاًك وقول بشامةو

كتقا ما طراغ أرأد الحوأنك وقول البحترنو ك طتسلم ِّن الحظوظ وآسمك
وطُةأف تلأها قول المتنبي في رثا جدتهو
تَة ر ر مررط مس ر ررتَع ِظماً غأ ر ررر ِ
نضس ر رره
َ ُه ه
َ

و قر ر ر ر ر ر ر ر ررابنً ت ل ال:ر ر ر ر ر ر ر ر رره ُحكمر ر ر ر ر ر ر ر ررا

و سر ر ر ر ر ر ررالكاً ت ف ر ر ر ر ر ر رؤ َاد َِّجاجر ر ر ر ر ر ر لرة

و واجر ر ر ر ر ر ر ررداً ت لمكرمر ر ر ر ر ر ر ررة عمر ر ر ر ر ر ر ررا

ثم لنتسا ل ِّن الضر في بأران الهأئرة برأن مرا طُ ِ رق مرن فعرل قلبري و رو كرل مرا

طشرأر تلأرره ب ر تحترره وبررأن مررا طُ ِ ررق مررن فعررل ِّنجرري فرري قولررهوك و سررالكاً ت فرؤاد
ِّجاجةك.
ثم قال و ك وقد أبدو التدا ل الد لي بأن الحال والمضعول ألجلره -تقا جرا
ووررضاً مشررت:اً -ةررعأضاًك أمكررن التجرراوز ِّنررهك و اوررة تقا كانر

الحرال

األمثلررة ِّلأرره قلألررة

قابلة للت وأل القن أرد ا تلم د لتها األولأةك و ي بأان أئرة وراحبها .ولكرن رقا
التدا ل أ:و وأشتد ِّندما ُأ َعب ُمر ِّن وظأضة الحال بجملة فعلأة مةرارِّأة؛ ت هق أر تي
ملح ر ررظ التعلأ ر ررل ف ر رري م :مدم ر ررة األبع ر رراد الد لأ ر ررة الت ر رري ُأ َعمب ر ر ُرر ِّنهر ر را بالجمل ر ررة الضعلأ ر ررة
المةارِّأةك ولكن قف الجملة تعرط حا ًك و ُأنظر في احتمال كونها تعلرأنً؛ ألن
الترردا ل الررد لي أكضرري وحرردفك فررن بررد مررن اشررتراا فرري الشررر الو ررفي طو التنرروع
البنأون للوظأضةك والمضعرول ألجلره

أر تي جملرة ِّنرد النحرا ك و كرقا أبردو طن تمسرا
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النحا بكون المضعول ألجله

أكون ت مود اًر جعلهم

أنتبهرون تلرم ملحرظ العلرة

في كثأر من التراكأط التي ُِّبمر فأها ِّن قا الملحظ بالجملةك.
قرراد م اسررت:راؤ م تلررم طن المورردر ِّلررم نرروِّأنو و ررأح ومررؤولك والمررؤولو ررو
المنسبا مرن (طن) والضعرلك تقا كانر

(طن)
جملرة الموورول الحرفري فعلأرةك والرم طن ه

قد تةمر في مواةع حددو اك ومنها تةمار ا جوا اًز بعرد م التعلأرلك والرم طن م
(طن) جاز تب:ا النم
(طن)ك فاقا ُقكر
ه
التعلأل تحقف في لةة العرط تقا طُةمر ه
ون ِ
ورط الموردر المررؤول ِّلرم نرزع ال راف ك و ررقا مرن المواةرع الم رررد
وحرقفهاك ُ

طدرس النحررو)ك وو (جئتررا
فري نررزع ال راف كمررا طسرلضناك فلنرا طن ن:ررولو (جئترا ه
ألن َ
طدرس النحو) .وبعد قا الترقكأر نعرود لننراق بعر
ألدرس النحو)ك وو( جئتا ه
طن َ
َ
ما مثمل

قو في نضسها التدا ل الد لي برأن الحرال (الجملرة
به الضاةلةك و و القن م

الضعلأة التي فعلها مةارع) والمضعول له( التعلأل)ك ونرق مكر طأةراً بمرا طشررنا تلأره مرن
طن التعلأل أ ه ِ
م
الم َعلمرل قرد أ:رعك وقرد
(الم َعلمل)
ُ
و(الم َعلرل)ك وطن حردث ُ
ُ
ةعف الحدث في ُ
أ:عك كما في قولناو( شرب ُ الدوا شضا ً لدائي).
راج َن هبتَلِ هأر ِره{المعنررم فرري اخأررة
 قولرره تعررالمو}تِنررا َ لً ه:نررا ا ِ هنسرران ِمررن ُن هضَر لرة ط هَمشر ل
الم َ:مدر ؛ ألنه تعالم ِّالم بحال َم هن َ لَ:هك وطنره أعرأ تلرم زمرن
ِّلم الحال ُ
ا بتن (ا تبار)ك و و زمن التكلأفك ولرو كانر الد لرة فأره تعلرأنًك لكران
تلمك ولرو كران ا برتن ِّلمرة فري رقف
القن ما وةأ اًر قبل سن التكلأف ُم هب ً

اخأة لل ل ك فما الحكمة ِم هرن َ هلر َم هرن مرا
َم هن ِّ:ل له؟

قبرل سرن التكلأرف؟ و ِم هرن لر

ولررو قلنررا فرري غأررر ال:ررآن بعراًو ( تنررا ابتلأنررا ا نسرران ن ل:رره مررن ن ضررة طمشرراج)
لوح بالشكل القن طشرنا تلأه ساب:اًك ولو كان
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د لته التعلأل لما وح.

 قول بشامة بن ِّمروو
بع هأ لن َكع هأ ِن مضأ ِ ِ
داع
الِ :
َ
َ ُ

الح ِوأن
تقا ما طَ ارغَ ُأر ُ
أد َ

الم هأ ِسرررك وأرردفعها لأظهررر ال ررابح) أحرراول
مضررأ ال:ررداع ( ررو الررقن أ:لررط قررداع َ
ا حتأال مر بعد مر وب ر متع مدد ك فعأنه َأ ِ:ظة تراقط ال:وم بمهرار ك رقف ري
حالرره المنزمررة لرره وق ر

لعررط المأسررر .طمررا الررقن أضعررل قلررا و ررو غأررر ُمتَمرررس

اك وفرو ررة نجاح رره تك ررون ة ررعأضةك فم ررع ررقا
ال :ررداع فان رره َأ هرتَبِر ر ُ

تَ َم رررس مض ررأ
تحس ررن الحالأر ررة .وطراغو ح رراول والحوأر ررلو
أحس ررن التعلأر ررلك وم ررع األول ُ
األ أ ررر ُ
حاول راد ا حتأال.
ا حتأالك و ل أكون كنماً لو ق مدرنافو تقا
َ
ولو ِّكسرنا مرع الحالأرة ف:لنراو تقا مرا طراد الحوأرل مرأةراًك لكران ورحأحاً بالشركل
القن طشرنا تلأهك ولو كان

د لته التعلأل لما وح.

* قول المزردو
فآط وقد طَ هك َد
َ

ثأبهُ هم
ف مو َ
ف في طوحابه َأ هستَ ُ

ِّلأه المسائِ ُل

تقا ِّرردنا تلررم ال:وررأد نلررتمس الد لررة نجررد طن الموورروف فرري ررقا البأ ر

ررو

حالرهك ووسروس لره الشرأ ان

وائدك أورأد ب:وسره وطَ هكلُبرهك وطنره فََ:رد كلبرأنك فسرا
طنرره ُم هضتَِ:رررك ف ر مروف فرري طوررحابه الب راً ِّ ررا مك فعرراد غأررر ظررافر مررنهم بشرري .
رط ث رو ِ
اط طوررحابِ ِه برردط مررع ت وافررهك ولررو كان ر الد لررة ِّلررم التعلأررل لةررعف
فَ َلر ُ
الت وافك ولظهر الرجل كالمتردد في استثابتهم.

فاستثاط طوحابه ُأ موف فأهمك ولو كان تعلأنً لما جاز.
و قا أجوز فأهو
َ
* قول المرق

األكبرو
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َغبر ِ
ام ُس
بدا َِّلَم في اخل ط ه َ ُ

تقا َِّلَم َ لم هضتُهُ ُأ ههتَ َد به
ووف المرق

في قوأدته طِّنم الضن في بأتأنك قا ثانأهماك والقن قبلهو
رؤوس ِج ل
تةام ُس
بال في َ ل
ُ
لأج َ

ؤوسها
وط ه
َِّ َر َ طَِّنم ك من ُر َ

حرال مرن الةرمأر فري قولرهو ك لضترهك؛

جملة ك ُأ ههتَ َد بهك وضة ل:ولهوك َِّلَرمكك
ِ
ةر ه لره فري الضرن ك
ألن الحالأة تُ هضس ُد المعنم المراد .فالجبل واحد من جبال َِّ َر َ
و ررقا الجبررل ُم ههتَر َرد ً برره قبررل طن ُأ لمضرره الشرراِّرك والعرررط تهترردن فرري وررحرائها
بالجبال؛ لقلا ُس مم َي الجبل َِّلَماًك فلو كان الجملة حالأة لكان العلم ُمهتد ً بره
بعد طن تركه الشاِّرك و قا معنم غأر ورحأح؛ تق المعنرمو تقا ِّلرم ُم ههتَرد ً بره
لمضترره ظهررر لرري فرري ال مس رراط ِّلررم آ ررر .و ررقا الت:رردأم والت ر أر بررأن الجملتررأنوك

ُأهتد بهك وك لمضتُه ك جائز اقتةاف توحأح وزن الشعر.
 قول ِّمر بن طبي ربأعةو

ِ
ال:هل ِط
الع هأ ِن و َ
فلم ط ََر ط ه
َحلَم منا في َ

َِّتَِر ُ الد َمم
رج ُ َغدا َ المن هض ِر ط ه
ِ
نم.
النضرو نضر الحجأج من م ً
واةح طن ا ِّت ار

في قا البأ

منزم لل روجك فةدا النضر أشتد الزحام في

منمك والدمم تمأل المكانك فالحالأة تضأد كثر ا ِّت ار

وقُ مو ال روجك و قا أناسط

قولهو ك فلم ط ََر طحلم منا فري العرأن وال:لرطك .طمرا التعلأرل فأةرعف ال رروجك وأ:لر ُل
ا ِّت ر ر ار ك وأجعر ررل المعنر ررم سر رر:أماً .ولر ررو ِّكسر ررنا ف:لنر رراو اِّترة ر ر الر رردمم حر ررال
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روجي غدا النضر لجاز بالشكل القن قكرنافك ولرو كانر

الد لرة التعلأرل لمرا جراز

فأه قا.
* قول البحترنو
مهر ر ر ر ر ر ر
َح َ
ري الهَ ُمر ر ر ر ر ر هروُم فَ َوج ه
ةر ر ر ر ر ر َرر ه َر هحلر ر ر ر ر ر َ

طَتَ َسر ر ر ر ر ر ررلمم ِّر ر ر ر ر ر ررن الحظر ر ر ر ر ر رروظ وآسر ر ر ر ر ر ررم

ر ر ر ُ تلر ررم طَبر ررأ ِ المر ر ِ
نسر رري
ردائن ُِّ ه
ِ
ران َد هر ِ
س
ل َمحر ر ر ر ر لرل مر ر ر ر ررن آل ساسر ر ر ر ر َ

الع هنسو الجمال السمأنة التامة.
الهمومو الناقة الحسنة المشيُ .
الس ررأا أؤك ررد الحالأ ررة ف رري الجملت ررأنو كطتس ررلمك وكآس ررمكك فه ررو َو مج ررهَ ركب رره ررقف
ِ
الو هجهررة ُمتسررلأاً وآسررأاً منررق َبر َردطَ التمَوجررهك و ررقا ررو مررق ط العرررط فرري الرحلررةك ولررأس

م ررادفو طنرره وجمههررا ررقف الوجهررة لأتسررلم ولأ سررمك وقررد أكررون تَ َسررلمم وآسررمك وقررد
أكون.

لمحررل مررن آل ساسرران َد هرس

ولررو ِّكسررنا ف:لنرراو فتسررلأ ُ ِّررن الحظرروظك وآسررأ
ُم َو مجه راً تلررم طبررأ المرردائن ُِّ هنسرريك لوررح بالشرركل الررقن شرررحناف آنض راًك ولررو كرران
تعلأنً لما وح.

وبعررد كررنم وأررل قال ر

الباحثررة الضاةررلةو ك وأزأررد المس ر لة وةرروحاً طن النحررا

وةررعوا شررر اً نتورراط المورردر ِّلررم طنرره مضعررول ألجلررهك فررن ُأعرررط المورردر
مضعو ً ألجله ت تقا وح ت:دأرف برالنم؛ ألن الرنم معنراف العلرة والةرر ك ونحرن تقا
طِّرردنا النظررر فرري األمثلررة السرراب:ة وجرردنا طن ت:رردأر الررنم فأهررا محتمررلك و أنرراق
التركأط...ك.
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طن الرنم ترد ل ِّلرم الموردر المرؤولك

طوةح

ِّلرم الضعرلك وطنره

رمار(طن)...ال كمررا طوةررح
الجمررع بررأن حررقف الررنم واةر
ه
من الموادر ح:أ:ته النوط ِّلم نزع النم...ال .
ثم تم

أجروز

قبررل قلررا طن ررقا النرروع

حدأثها ِّن قا الجز من البحث ب:ولهاوك وِّلأه فان التدا ل الد لي

ب ررأن ال رروظأضتأن ف رري مث ررل ررقف التراكأ ررط واة ررح ج ررداًك ولكن رره م ررع قل ررا غائ ررط ف رري
مونضا

النحا ك قلا طن ةواب الووف والت:عأد ِّند م تتعرددك و ت:تورر ِّلرم

البعد الد لي وحدفك و قا ما سنوةحه في اتمة البحثك.
طظن طنني طسلض
طنر رره

ما أجعل الباحثة الضاةلة تعأد النظر في كنمها قا .واِّت:د

بر ررد للباحثر ررة الضاةر ررلة طن تعر رررط كقلر رراك طو المور رردر المر ررؤول كطن ة ر رواب

الووف...تتعددك من كنمها الساب مضعو ً ألجله؛ ألن د لرة التعلأرل فأره واةرحة
جداً .فما تِّراط ما أب:م من جملتها؟
ننت:ل تلرم الجرز الرقن تحردث

فأره الضاةرلة ِّرن (التردا ل برأن الحرال والمضعرول

فأه طو بأن الحال والمضعول معه).
في قا الجز طورد

الباحثة ثنث مجموِّا

من األمثلةو

طما المجموِّة األولم فتحون جمنً تبتد بالواوك و ي الأة من ةمأر أرب ها
بوراحط الحرالك وطرتر ه طن رقف الجمرل تردا ل

فأهرا الد لرة برأن الحرال والمضعررول

فأه.

ون:لر ر ر ه ِّ ر ررن اب ر ررن ش ر ررام قول ر رره ف ر رري مةنأ ر ررهوك...وقال و ر رردر األفاة ر ررل تلمأ ر ررق

الزم شرنو تنما الجملة مضعول معهك وطثب
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مجي المضعول معه جملةك.

ن(أراجع الت مأررر
المنحررظ طو ً طن ورردر األفاةررل لررأس مررن تنمأررق الزم شررر ُ
لوردر األفاةرل ال:اسررم برن الحسررأن ال وارزمي/تح:أر دِّ .بررد الررحمن العثأمررأن-
/3دار الةرط ا سنمي/ج3ل 312الحاشأة رقم)8
والمنحررظ ثانأراً طن قولرره كمعررهك مررن قولررهوكمضعول معرره...المضعول معررهك تحرأررفك
وطن الوواطو كفأهك في الموةعأن.
قال ودر األفاةلو ك األول طن ُأعلَم طن من حكم الجملة تقا َِّ ِرأ ه ِّن قكرر
أرجع منها تلرم قن الحرال طنهرا تورلح حرا ً ت برالواوك فلرو قلر و ( طرأر ُ األمأرر
وقررد اور ف الجررأ ) لررم أجررز حررقف الرواو البتررة؛ ألنرره لررأس فرري ررقف الجملررة ِق هكررر

أعررود تلررم قن الحررالك كمررا فرري قولرراو ( ررج أعرردو برره فرسرره)ك ولررو قل ر و (أعرردو
الضرس) كان محا ًك قف طلضاظ ِّبرد ال:را ر الجرجرانيك وِّنردن طن تكرون رقف الرواو
وق ر

رمس العررة) فمعنررافو جئ ر
واو الظرررفك ط تررر طنررا تقا قل ر و (جئ ر ُ والشر ُ
لروع الشرمسك وطنرا فري رقف المسر لة غأرر ثابر ال:ردمك طُقردم رجرنًك وط َُؤ ِ ُرر ط ررر ك.

أ:ون ظرفأة قف الجملة في نضسه.
(الت مأر ج 3ل .)222ثم طورد ما م
وقبل طن نناق

قف النوع من الجمرل الحالأرة

برد مرن التعرر

لوقروع الظررف

جملة .تن ا ست :ار قاد النحا تلم طن الظرف شبه جملةك فاقا طثبتنا طن الظرف

أ:ررع جملررة نكررون قررد طثبتنررا لرره حكمررأن فرري آن واحررد .ودلمهررم اسررت:راؤ م ِّلررم طن
الظرف

ُةأف م
طن الظروف طوِّأة ت:ع فأها األحداثك ولأس
أ:ترن بالواو .وط
ُ

طحررداثاًك واألوِّأررة

قف الجملة لو كان

تكررون جمرنً ل لو ررا مررن معنررم الحرردثك وطُةررأف طأة راً طن
ظرفاً لكان ح:ها طن ت:ع في مواقعهو ( برك وضةك حرالك

ولة مووول) .ولقلا منعروا وقروع الظررف جملرةك وحملروا الجملرة التري نتحر مدث
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ِّنها ِّلم الحالأة لمنزمة الواو لهاك فاست:راؤ م َدلمهم ِّلرم طنره

أمكرن الجمرع

بأن حقفأنو حقف الةمأر وحقف الواو.

والح في طمثال قف الجمل طنها طحوالك ولكنها َِّبمر ِّن ( أئة ِّامة)
 كمررا َسررما ا طسررتاقنا العنمررة طحم رد ارتررط النضرراا رحمرره اللرره-فلررم تحررتج تلررموراحط لهرراك لرم تحرتح تلرم ةرمأر؛ تق ورراحط
وراحطك ولمرا كانر
رمس
رمس العررة) مررن قولنرراو (جئ ر والش ر ُ
أعررود تلأرره الةررمأر .فجملررة (الش ر ُ
العة) تدل ِّلرم ( أئرة ِّامرة) حرال وقروع المجري ك و ري ت رل فاِّرل
المجي وحدف.
طما من ناحأة الد لة فالظرف بالشبه الد لي العام أتدا ل مع الحالك فلرو قلنراو
ِ
الشمس) قرد أ:ر مدرف بعةرهمو جئترا فري حرال لروع الشرمسك ولرو قلنراو
ع
(جئتا لو َ
(جئتر ررا ُمبك ر ر اًر) ألمكننر ررا طن ن:ر ررولو تن الحر ررال بالشر رربه الر ررد لي العر ررام تر رردا ل

مر ررع

الظرررفك وطن المعنررمو جئتررا وق ر َ بكررورن .و ررقا أجعررل الكررنم أترردا لك وأحرمنررا
وفرقروا بأنهرا فري مور لحاتهم.
الكثأر من الرد
الجزئأرة التري انتبره لهرا النحرا ك م
وانرره لعمررل ِّظررأمو ا سررت :ار ك فا سررتنبا لألوررول العامررة وال:واِّررد ال اوررة بكررل
باط مع التمأأز بأن دقائ الد

ك فوةع المو لح المناسط.

طما المجموِّة الثانأة فتحتون جمنً مشابهة ألمثلة المجموِّة األولرم فري لو را
من الةمأر وابتدائها برالواوك وارتر

الضاةرلة طنهرا تَ َردا َ َل فأهرا الحرال مرع المضعرول

معهك و فرر فري الد لرة ِّلرم (الهأئرة العامرة) برأن جمرل المجمروِّتأنك وان كانر
جمررل المجموِّررة األولررم ترردل ِّلررم طوقررا
لرربع

محرردد مسررتضاد مررن الد لررة المعجمأررة

طلضاظهررا ومررن الووررف طو المورردر الررقن بعررد او ك نجررم الشررتا
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:ررو ك ك ك

قرن الشمس منضت ك كلون اللأل داجك ك كتالي النجوم لوعكك كشمس النهار غرروط
كك ك والعأررو م:عررد اربررب الةرربا ك .طمررا جمررل المجموِّررة الثانأررة فالوق ر

فأهررا غأررر

محرردد ل لو ررا ممررا قكرنرراف فرري جمررل المجموِّررة األولررم .ولكنهررا جمأعهررا ترردل ِّلررم
( أئة ِّامة) واحب

حدث العامل حال وقوِّه.

طمر ررا مر ررن ناحأر ررة الد لر ررة فكمر ررا طر الباحثر ررة الضاةر ررلة تر رردا نً فر رري د لر ررة جمر ررل
المجموِّ ررة الثانأ ررة ب ررأن الح ررال والمضع ررول مع رره فلباح ررث آ ررر طن أ ررر ت رردا نً ب ررأن
ررد وال أالسرةَ) رري واو
المضعررول معرره والحررالك فأ:ررولو تن الرواو فرري قولنرراو (جررا البر ُ

البرد م:ترناً بال أالسة .و رقا كلره – كمرا قكرنرا آنضراً -مرن
الحالك وطن الت:دأرو جا
ُ
قبأل الشبه الد لي العام.

طما جمل طمثلة المجموِّة الثالثةك والتي ارت

الباحثة الضاةلة طن الحال فأها

ومثملَ ه لها ب مثلة
مرتب بالواحط والعاملك وقد تتةمن الد لة ِّلم الزمانك َ
منها قول المتنبيو
سعوا للمعالي و م ِ
و هبأة
ََ

المهود
وسادوا وجادوا و م في ُ

فواةررح طن د لررة الزمرران فرري ك و ررم ورربأةك أشرري بهررا المعنررم المعجمرري للضررظ
(وبأة)ك وطن د لة الزمان في ك و م في المهودك أشي بها الحرف(فري) مرع الد لرة
المعجمأة للضظ(المهود) .وِّلم قلا تسأر ب:أة طمثلتها في قف المجموِّة.
واقا طد لنا مثرل رقف الرد

المعجمأرة لأللضراظ -كمرا فعلر

الباحثرة فري جمرل

المجمرروِّتأن األولررم والثالثررة -فرري الرردرس النحررون فرران ال ررر سأتسررع كثأ ر اًر ِّلررم
ة ه ما طلزم ه به نضسها تق قال و ك ولكننا تقا طردنا طن
الراقع .وتكون الباحثة قد َنَ َ:
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نجعر ررل األبعر رراد الد لأر ررة التر رري تُ َعمبر ررر ِّنهر ررا الوظر ررائف النحوأر ررة من ل:نر ررا األول فر رري
الووف والت:عأد...تل ك.
وطرجررو فرري ال تررام طن أضررتح ررقا التعلأر ن:اشراً مثم ر اًرك أرردفع تلررم محرراو

جرراد

تُهَأمب ل:أام نظرأة نحوأة ِّربأة حدأثة تضي ب موع الباحثأن المعاورأنك كما طرجو
للباحثة الضاةلة كل التوفأ في طبحاثها ال:ادمة.
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