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تعليق على البحث الموسوم بـ"الوظائف النحوية بين المركزي 
 والهامشي/مثل من وظيفة الحال" للدكتورة لطيفة إبراهيم النجار

 د. عالء الدين حمويه

 م.2001كانون األول -(/تموز56البحث ُنِشر في مجلة المجمع األردني/ العدد)

طن طبرردط مررن حأررث آثررر ك كرري نكررون ِّلررم بأمنررة مررن طمرنررا مررن ال  ررو  األولررمك 
انتهر  الباحثرة الضاةرلةك تق ت:رولو ك ولكننررا تقا طردنرا طن نجعرل األبعراد الد لأرة الترري 
ُتَعبمر ِّنها الوظائف النحوأرة من ل:نرا األول فري الوورف والت:عأردك فرن شرا طن  رقا 

ط رر  لرم أرنل ِّلأهرا  }كرقا{الووف سأ تلفك وسأوبح للوظائف النحوأة وورًا 
مر ررون باِّراد  وورف العربأرة وفرر  ترتأرط للةرواب  أ تلرف ِّمررا  النحرا ك و رقا طمرر

 تعارف ِّلأه النحا  العرطك.

تن التضكأر في تقامة نظرأة نحوأة غأر التي بأن طأدأنا ح  مشروع لكل باحث 
َلُتهررا  ررقف ردمد  فرري نضسرري مررا كرران أ:ولرره طسررتاقنا العنمررة  ُمَح:مرر  فرري  ررقا العلررمك وَقوه

و تن الررقن نملكرره ممررا -رحمررة اللرره ِّلأرره-عربأررة فرري طأامررهطحمررد راتررط النضرراا شررأ  ال
قرم تلررم  ُأسرمم بعلررم النحرو والورررف نظرأرةك والنظرأررة مهمرا كانرر  قوتهرا فانهررا   َتره
منزلة الح:أ:ة العلمأةك ولكن  قف النظرأة التري ورثنا را تكتسرط قوتهرا واحترامهرا مرن 

ررررر لنررررا  الظررروا ر اللةوأررررةو نحو ررررا طنهرررا كانرررر  ومررررا زالررر  النظرأررررة الوحأررررد  التررري تُضسم
وورررفها تضسررأرًا م:برروً  ومتماسرركًاك ولكررل باحررث ُمَح:مرر  فرري  ررقا العلررم طو طكثررر الحرر   
قا َتم  قلا فانم للمح::أن من ط ل  رقا العلرم حر م الن ظرر  في استنبا  نظرأة ط ر ك وا 

الوررفأة تضسرأرًا فأها لت:وأمهاك فانه وجدوا َطنمهرا تُضسمرر لنرا الظروا ر اللةوأرةو النحوأرة و 
ن تسرراوتا  طفةرل ممررا ِّنرردنا فرن أسررعنا ت  طن نتركررهك ونتبرع مررا جا نررا مرن ال أرررك وا 
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ن قور  األ أر  ِّن األولم تمسكنا بما ِّندنا. انتهرم معنرم كنمره  فلنا ال أارك وا 
 رحمه الله.

وأحُسرن بكررل مرن طراد طن أبرردط بهررقا األمرر الجلأررل والَجلررل طن أتررا توجأرره الن:ررد 
ة التي   نملا تلم أومنا  قا سوا اك والتي طثبت  مكانتها؛ تقه َطفراَد منهرا ِّردد  للنظرأ

 غأر قلأل من الباحثأن اللةوأأن المحدثأن في الةرط والشر .

ولأ  الباحثأن الَمعهنأأن بهقا األمر والساِّأن تلم التةأأر أبدؤون من حأث بدط 
برة زمنأرة أتواف:رون ِّلرم تحدأرد اك َسلضهمك فأست:رون  قف اللةة است:را  جدأدًا في ح:

ثررم أةررعون ألنضسررهم ةررواب  منهجأررة أرتةررونها للتح:أرر  فرري  ررقا العلررمك كمررا فعررل 
 -قلررا طجررداد مك و ررقف الةررواب  المنهجأررة الترري تواةررع ِّلأهررا النحررا  كرران طسررتاقنا

وأررر  طنهررا ةررواب  تضرةررها بدائرره الع:ررل  أسررمأها باألوررول المنهجأررةك -رحمرره اللرره
  فري  رقا العلرم. و رقا شر ن كرل باحرث؛ أبردط بحثره برقكر منهجرهك كمرا السرلأم للتح:أر

ك وشررر ن كرررل طورررحاط ِّلرررمك فرررن برررد مرررن قواِّرررد 00فعلررر  الباحثرررة الضاةرررلة فررري ل
 تةب  المنهج.

َتنرأن بهرقا  ولألسف الشدأد  ق   قف األوول المنهجأة  جومًا من بعر  الُمعه
 ...ولتعم  الضائرررررد  طقكرررررر طن العلررررم مرررررن المعاوررررررأنك فرررررات ِهم النحرررررو بالتبعأرررررة للمن ررررر

كان ُأَسمي ال:واِّد العامة التي استنب ها النحا  مرن اسرت:رائهم  -رحمه الله -طستاقنا
 .باألوول الوةعأ ةلكنم العرط 

وللباحثة الضاةلة كما لةأر ا الح  فري طن أجعرل مرا شرا  ُمنهَ ل:ره تقا كران  رقا 
ُم مِرد في تضسرأرف للظروا ر اللةوأرة. ولكرن الُمنهَ ل  ُمدلمًن بعد است:را  واسع ِّلم طنه 

ل واحد ؛ لقلا ِّلأنا العود  تلم ما  رحته الباحثة الضاةلة  النظرأة   ت:وم ِّلم ِرجه
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لنناقشه بهدو  ومن دون تعوط طو انضعال؛ ألن األمرر أهمنرا جمأعرًاك وأتعلر  بجرز  
 مهم من ث:افتنا في  قف األأامك وأتول قبل كل شي  بلةتنا.

ر من طمثلتها ِّلم الشروا د وِّلرم مرا َمثملر  بره مرن طبأرا  لشرعرا  مرن وس قتو
  ارج ِّور ا ستشهادك ُشِهد لهم بالضواحة.

طن الملحظ الرد لي للحرال ِّنرد النحرا  ِّلرم  01قكر  الباحثة الضاةلة في ل
الضعرررل) و رررو العامرررل فررري  -ا رررتنف طزمنرررتهم ك أشرررترا فررري تكوأنررره ثنثرررة ِّناوررررو

المضعررررول ) و ررررو مررررا اورررر لح ِّلررررم تسررررمأته بورررراحط الحررررال( الحررررال( والضاِّررررل طو 
والحال. وِّلم الرغم مرن طن سرأبوأهك و رو أعرر  لوظأضرة الحرالك اتمجره تلرم رب هرا 
مباشر  بالضعل في قولهو ) قا باط ما أعمرل فأره الضعرل فأنتورط و رو حرال وقرع فأره 

و كسرو  ك وفري قولرا}زأداً  {الضعلك ولأس بمضعول كالثوط في قولاو كسو  الثوط
زأرردًا الثررروَط؛ ألن الثررروط لرررأس بحررال وقرررع فأهرررا الضعرررلك ولكنرره مضعرررول كررراألول( فررران 
طغلط حدود النحرا  وشرروحهم التري توةرح الملحرظ الرد لي لهرقف الوظأضرة تتجره تلرم 
التركأز ِّلم العنقة بأن الحال وواحبها ك:ول ابرن السمرراج مثًنو)والحرال تنمرا  ري 

ورررضته فررري وقررر  قلرررا الضعرررل الم برررر بررره ِّنررره(...وطما  أئرررة الضاِّرررل طو المضعرررول طو 
رب هرم الحرال بالضعرل) العامررل( فأر تي فري سرأاقا  ط ررر  كبأران مرا أورلح طن أعمررل 
فرري الحررال مررن العوامررل اللضظأررة والمعنوأررة طو بعرر  التضسررأرا  الترري توةررح طبعررادًا 

  اوة في  قف الوظأضة وطشكاً  بنأوأة معأنة ت تي ِّلأه...ك.

 طن الضاةلة ا تزل  العامل فري الحرال بالضعرلك ووراحبها بالضاِّرل المنحظ طو ً 
ررد؛ ألن مررا أعمررل فرري الحررال مررن  والمضعررول. وطِّت:ررد طن ا تررزال العامررل بالضعررل متعمم
غأر الضعل لأس الزمن جز ًا من معنافك و ي اِّتبر  الحال م:أد  لزمن الضعل كمرا 

ك والحرررال أعمرررل فأهرررا الضعرررلك سرررنر ؛ وألن المضعرررول ألجلررره   أعمرررل فأررره ت   الضعرررل
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وشرررربهه ) المورررردر والمشررررت:ا (ك ومررررا فأرررره معنررررم الضعررررل كاسررررم ا شرررررار ك وطدوا  
 التشبأهك وطدوا  ا ستضهام...ال  و قا له انعكاس ِّلم ما في البحث كما سأ تي.

والمنحظ ثانأًا طن مراد سأبوأه في الن:ل المقكور تبأان الضرر  برأن مرا أنتورط؛ 
توررط؛ ألنرره مضعررول برره ثررانل لألفعررال الترري تنوررط مضعررولأن لررأس ألنرره حررال ومررا أن

طوررلهما المبترردط وال بررر. وقررد أ لرر  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  
حرررد  الرررقن وةرررعه النحرررا  لهرررا؛ ولرررقا َحررردم ا الرةررري فررري النحررا  تلرررم ِّررردم ارتةرررا  ال

لم طن ن:رولو الحرال ِّلرم ةرربأنو منت:لرة ومؤكمرد ك  شرحه ِّلم الكافأة ب:ولهك فراأَلوه
ولكل منهما حد    رتنف ما أتهمرا. فحرد  المنت:لرةو جرز  كرنم أت:أرد بوقر  حورول 

ل طو بمرا أجررن الكرنم بالضاِّرل طو برالمضعو  ]قلرا[مةمونه تعل ر  الحردث الرقن فري 
مجرا ما...وحرررد  المؤكررررد و اسررررم غأررررر حرررردث أجررري  م:ررررررًا لمةررررمون الجملررررةك. ثررررم 
قالرر وك وأبرردو مررن حرردود النحررا  وحرردأثهم فرري بأرران الملحررظ الررد لي العررام لوظأضررة 

طن  قا الملحرظ أترراوع ِّنرد م برأن ُبعردأنو األولو أررب  الحرال بوراحبها.  ]الحال[
كمررا  وت:أأررد لررزمن العامررلفهرري بأرران لهأئرة الورراحط والثرانيو أرررب  الحررال بعاملهرراك 

 أتةح قلا من  نل الرسم التوةأحيو

 

 ت:أأد زمن العامل

 

 الحال الفاعل/ المفعول )الصاحب( الفعل )العامل( +                                     +              

 بيان هيئة الصاحب
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المنحظ طوً  طن التعرأف القن لم أرتةه الرةري  رو تعرأرف ابرن الحاجرطو ك 
أئررة الضاِّررل طو المضعررول برره لضظررًا طو معنررمك. ولررأس تعرأررف كررل الحررالو مررا ُأبررأمن  

 الساب:أن لهك فانت:دفك ثم طورد الحد القن أراف مناسبًا.

والمنحررظ ثانأررًا طن قولهرراوك وت:أأررد لررزمن العامررلك مررع توةررأح قلررا بالرسررم لررأس 
بسردأد. فالحررال تُ:أمررُد حردث العامررل   زمنررهك و رقا مررا طشررار تلأره الرةرري حررأن نرراق  
تعرأررف ابررن الحاجررطك ف:ررالوكفلأس فرري الحررد معنررم الحررال وبأرران ما أمتررهك ألنرره ربمررا 

ك فرُأظن    فري حالرة الضعرلُأتو  م طنه موةوع لبأان  أئة الضاِّل طو المضعرول م ل:رًاك 
ك فأكرون   في حال المجي في)جا  زأد راكبًا( طن  )راكبًا(  أئة لهقا الضاِّل م ل:ًاك 

( والباحثرررررة 8ل 2لرةررررري/ تح:أررررر   حسرررررن أوسرررررف ِّمررررررجغل ًا.ك)شررررررع الكافأرررررة ل
الضاةررلة تعلررم ط  شرري  ُأ:أمررد زمررن الضعررل فرري العربأررة ت   ظرررف زمررانل محرردد ك:ولنرراو 
)جئتا فجرًا طو ظهررًا...(ك طوو )آتأرا غردًا  لروَع الشرمس طو  ضرو َ  الرنجم...(ك طوو 

)جئترا ةراحكًا(  ) ائتني ِّورًا طو ِّشاً ...(. طما الحدث فأ:أدف حدث مثلرهك نحروو
 فالةحا ُأَ:أمد المجي  في حال حوول الضعل.

طما قولهمو تن الحرال تشربه الظررف فألنهمرا ُأ:ردران برر )فري(ك ولكرن )فري( تكرون 
فررري الظررررف لمجموِّررره   لجرررز  مضهومرررهك نحررروو )د لرررُ  الحمررراَم(ك طنو د لررر  فررري 

ال الرررط الحمررامك فلرررأس بعرر  الحمرررام طولرررم بررر )فررري( مررن بعررر . طمرررا قولنرراو )جرررا  
ماشررأًا( فمعنررافو جررا  ال الررط فرري حررال مشرريك فمعنررم )فرري( م ررتل بجررز  مضهرروم 
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 -دار الكتررررط العلمأررررة -2/210المررررقكور.) ُأراجررررع شرررررع ابررررن مالررررا ِّلررررم تسررررهأله 
 بأرو (.

وأنحظ من الموازنرة السراب:ة طنهرم أ:رد رون )فري( مرع الحرال كمرا ت:ردمر مرع ظررف 
ك ونحررن نعلررم طن ظرررف الزمرران   أكررون  برررًا المكرران؛ لررقلا ُمثمررل بررر)د ل  الحمرراَم(

 بررر فرري األوررلك وورراحط الحررال  -كمررا قكررروا -ِّررن الجثررة ت  تقا طفررادك والحررال
رررِل قبرررل السررراب ؛ تق ن:لررر  الضاةرررلة تعرأرررف ابرررن  أكررون جثرررة. وُأنظرررر لهرررقا األمرررر النم:ه

ك تحرأررفك ِّنررهك وُطَنبمررُه  نررا تلررم طن لضررظ كبرره بررهالسرراج للحررالك وفأرره قولررهوك...الم بر 
 ...ك. يوطن الوواطوك بهاك؛ ألنه قال في طول التعرأفو ك والحال تنما 

ولرررو كانررر  الحرررال ت:أمرررد زمرررن العامرررل فمررراقا ت:أمرررد فررري قولررره تعرررالمك )تلرررا بأررروتهم 
 اوأررًة(ك وقولررهو )فمررا لهررم ِّررن التررقكر  معرةررأن(ك وقررول امررر  ال:ررأسوك كرر ن قلرروط 

طأ هرررا الربرررع مبكأرررًا بسررراحتهكك وقولنررراو )طقرررادم  ال أرررر ر برررًا وأابسرررًاكك وقرررول الشررراِّروك 
 ال الط مبكرًا(ك و)مالا حزأنًا؟(ك و) ا  و ال الط م:بًن(؟.

 وُأستثنم مما سلف قولهمو )جئُ  والشمُس  العة ( ونحوفك وسأ تي الحدأث ِّنه.

ننت:ل تلم مناقشة مرا ترراف الضاةرلة تردا ًن برأن الحرال والمضعرول ألجلره. المنحرظ 
ط نورررب  بعررر  المورررادر التررري تضأرررد التعلأرررلك و ررري التررري سرررما ا النحرررا  طن العرررر 

المضعول ألجله والمضعرول لرهك واشرتر وا لنوربها شررو ًا 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 

 اك قال ابن مالا في طلضأتهوما انتوط ِّلم  قا النحو طن تعود تلأه النمك َفُأجر به
 ُأنهَوررررررررُط مضعرررررررروً  لرررررررره المورررررررردُرك تنه 

 

)  طبرررررررراَن تعلررررررررأًن كررررررررر)ُجده شرررررررركرًا وِدنه

 

َمررررررررررررُل فأرررررررررررره ُمتمِحررررررررررررده   و ررررررررررررو بمررررررررررررا َأعه

 
نه َشرررررررررررره   ُفِ:رررررررررررده   وقترررررررررررًا وفررررررررررراًِّنك وا 
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ُررهف بررررررررررالحرفك  َتنِررررررررررعه فرررررررررراجه  ولررررررررررأس َأمه

 
ررررررردل قا َقنِرررررررعه   (مرررررررع الشررررررررو  كرررررررر )ِلُز ه

 

ر النحررا      طن الررنم  رري األوررلك ألنهررا جررائز  فأمررا تح:م:رر  فأرره الشرررو ك لررقلا قرررم
وواجبررة فأمررا لررم تتح:رر  فأرره الشرررو . فاسررت:راؤ م لكررنم العرررط قرراد م تلررم طن   نرراا 
طلضاظرًا قرد ُأنرزع منهررا ال راف ك فتنتورطك وطن بعر   ررقف األلضراظ أكرون النرزع منهررا 

ا م  ررد كرا مراد النرزع مرن م وووًا بالسماع نحووك تمرون الدأاَرك ونحروفك وبعةره
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 فسرم وف المضعرول ألجلرهك وَقع ردوا 

لاك ولم له قواِّد وولوا تلأها باست:را  كنم العرطك و ي التي َمرم  في قول ابن ما
. فكرل للد لرةأجعلوا  قا الموردر منوروبًا ِّلرم الموردرأة )مضعرول م لر ( مراِّرا  

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 

 أل.مجرور بهاك ود لة النم التعل

(وك لررأس كرل شرربه بررأن شررأئأن أوجرط ألحررد ما حكمررًا  ررو فرري 3/68قرال ابررن أعررأ )
قا ةعف لم أوجط فكلمرا كران  األول لآل رك ولكن الشبه تقا قون طوجط الحكمك وا 

 الشبه ط ل كان طقو ك وكلما كان طِّم كان طةعف.ك.

عر  واِّتماد الد لة وحد ا مودرًا للت:عأرد أرؤدن تلرم ا رتن  الكرنمك وةرأاع ب
 -الجزئأرا  الد لأرة الترري تُضررم  برأن طمررور دقأ:رة فري السررأاقا  اللةوأرةك فالحرال مررثنً 

تشرربه  -كمررا أررر  -تشرربه المضعررولك و رري طأةرراً  -كمررا أ:ررول الزم شرررن فرري المضوررل
الظرف. فما من شي  في  قف اللةة ت   وأشبه شأئًا آ ر في الد لة ِّلرم نحرو مراك 

ا  بررر )كررران(ك ف:ولنررراو ك طترررم ال الرررط مسررررًِّاك فبعةررهم أرررر  طن الحرررال فررري ح:أ:تهررر
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معنررافو طتررم ال الررط فرري حررال كونرره مسرررًِّاك و بر)كرران( لرره شرربه د لرري بالمنورروط 
ِّلررم المضعولأررة توسررعًاك فررال:ول السرراب  أمكررن طن تكررون د لتررهو طتررم ال الررط حالررَة 
 كونِررِه مسرررًِّاك والمنورروط ِّلررم المضعولأررة توسررعًا لرره شرربه د لرري بالمنورروط ِّلررم
المضعرول بره الوررحأح. و)ت  ( فري ا سرتثنا  لهررا د لرة ِّلرم الحررالك ف:ولنراو )جررا ني 
رررررَتثهنًم مرررررنهم سرررررعد ك و)مسرررررتثنم(  ال رررررنُط ت   سرررررعدًا( د لترررررهو جرررررا ني ال رررررنط ُمسه

 منووط ِّلم الحالك وقد تكون د لة )ت  ( ِّلم الوضة ك:ول الشاِّرو
 فوكررررررررررررررررررل  طا مضارقرررررررررررررررررره ط ررررررررررررررررررو 

 

 لعمر طبأا ت   الضرقدان
 

الت:دأرو كل طا غأر الضرقداني مضارقه ط وفك و  أعترر  معترر  ِّلرم  رقا بحرفأرة 
)ت  (؛ ألنهرررا جرررا   اسرررمًا فررري قولررره تعرررالمو) لرررو كررران فأهرررا آلهرررة  ت   اللرررُه لضسررردتا( 
والمضعول له أشبه المضعول الم لر ك فلرم أتررجم لره الكوفأرون واِّتبرروف منوروبًا ِّلرم 

ن مالا في شرحه ِّلم تسهأله. و  شا طن القأن طفرردوا المودرأةك ولم أترجم له اب
...تقًا   بررد مررع منحظررة الد لررة منحظررة الضرررو  د لررةلمررا فأرره مررن انتبهرروا لرره بابررًا 

التري ت:رروم ِّلأهررا اللةرة فرري التضرأرر  برأن طنررواع الررد   ك وكرقلا   بررد  مررن منحظررة 
   . فاللةرررة سرررأا  ورررور البنرررم اللةوأرررة التررري تجمرررع برررأن كرررل نررروع مرررن طنرررواع الرررد

مرروروث محضررروظ فررري ِّ:ررل األمرررة الجمعررريك ومعررران ُأَعبمررر ِّنهرررا بسرررأاقا  محررردد    
 أمكننا طن نحملها ما   تحتمل. وبعبار  ط ر  كان النحا  أراِّون طمرأنو

التركأرررررط اللضظررررري للةرررررة )السرررررأاقا (ك أورررررضونه برررررن ترررررد ل؛ ألنررررره مررررروروث  األول:
 ومحضوظ.
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ةك وقرد تكرون اللضظرة محتملرة ألكثرر مرن معنرم تِّرابري فري الرد    المعنوأر الثاني:
بعررر  السرررأاقا  التررري   أسرررت أع طحرررد طن أحررردد قورررد المرررتكلم بهرررا؛ ألنررره لرررم أكرررن 

 مشافهًا لهك و ي قلألة تقا ما قأس  بعموم السأاقا .

و  شرررا  طن الباحثرررة الضاةرررلة تتضررر  مرررع النحرررا  فررري طن قولنررراو )جئترررا رغبرررًة فررري 
غبةل في ِّلما( أد ن ِّلم التعلألك وطن قولنا )رغبًة( منووط ِّلما( وو )جئتا لر 

ألنه مضعول ألجلهك وطن )لرغبة( مجرور بالحرفك وطن النوط في األول والجر فري 
الثاني  و ووف لما استنب وف من است:را  كنم العرط الضوحا  مع تقرار م بد لة 

 د لة ف: ؟التعلأل في التركأبأن. فكأف أكون األمر تقا اِّتمدنا ال

قا ِّررردنا مرررر  ثانأرررة تلرررم مرررا نحرررن فأررره ننحرررظ طنهرررم اشرررتر وا كرررون المضعرررول لررره  وا 
مودرًا؛ ألن كونه موردرًا أكرون ِّلرم َطَقرلم حرقفك ف:ولنراو )جئترا رغبرًة فري ِّلمرا( 
  أحتاج تقا طردنا تِّادته تلم األول ت  تلم تِّاد  النمك فن:رولو جئترا لرغبرة...ك 

فرري ِّلمررا( ِّلررم اِّتبار)راغبررًا( مضعرروً  لررهك لمررا جرراز ت:رردأر  ولررو قلنرراو )جئتررا راغبرراً 
 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 زمنرًا وفراًِّنك فمرع تح:ر  
 3األفاةررل جالشرو  أ:ل  الحقفك وأكثر مع ِّدم تح::ها.) ُأراجع الت مأر لودر 

 -دار الةرررررررررررط ا سررررررررررنمي 3  –/ تح:أرررررررررر  ِّبررررررررررد الرررررررررررحمن العثأمررررررررررأن 230ل
 (.3000بأرو 

نرررري مررررزاوً ...ك وقرررررول  ولررررقلا   تجرررروز ت  الحالأررررة فرررري قرررررول البحترررررنوك  َتُرزه
المتنبررريو ك طسرررارقا اللحرررَظ مسرررتحأأًا...ك . والد لرررة طأةرررًا توجرررط لهمرررا الحالأرررة؛ تقه 

ررِعف التعلأررل حرردث الُمعَ  ز  لرري ُأةه لمررل والُمَعلمررِلك فررالمعنم فرري األولو   أكررن منررا َروه
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م:أرررد   -كمررا قكرنررا -وطنرر  مررزاول   تبررارن بعررد  ررقن البلرررو  َفتُنهكررُر َمسمرري.فالحال
لحدث العامل وق  وقوِّهك طما التعلأرل فأكرون بعرد وقروع حردث العامرل المعلمرلك وقرد 

م لمسرررارقة اللحرررظك ولرررو كررران أ:رررع. وقرررد   أ:رررع وا سرررتحأا  فررري بأررر  المتنبررري مرررنز 
 ا ستحأا  ِّل ة لمسارقة اللحظ لضسد المعنم.  

وحدث الحال ُأ:أمد حدث العامل كما قكرناك ولو ِّكسنا لجاز قلا مرع ا رتنف 
َأسررأرل فرري المعنررم بررأن )الُمَ:أمررد( و)والُمَ:أمررد(ك فن:ررول مررثًن فرري قررول المتنبرريو طسررتحأي 

 حترنو  تزاولني   تبارن رائزًا...مسارقًا لا اللحظ...ك وفي قول الب

طمررا المضعررول لرره فهررو ِّل ررة للحرردث الررقن قبلررهك فررن أجرروز طن نعكررس فنجعررل الُمَعل ررل 
ح المضعرول  ُمَعلمًنك فن أمكن طن طقولو) رغبُ  في ِّلمرا  مجأئرًا(. و رقا أجعلنرا نررجم

 }كم تلأنرا   ترجعرونطفحسبتم طنما  ل:ناكم ِّبثًا وَطنم {له في ك ِّبثًاك من قوله تعالمو 
 (.06)ُأنظر البحث ل

طما تجازتهم وقوع المودر حاً  َفلَتَح: ِ  ما طسلضناف؛ وألن المودر قد أؤول بمشرت ك 
بررل تن  بعرر  الجامررد قررد أررؤول بمشررت  فرري كررنم العرررط؛ وألن المورردر أووررف برره 

 لةاأا  بنغأةك والحال ووف بشكل من طشكال الشبه الد لي العام.

ي لةرررة العررررط طأةرررًا طن أ:رررع المشرررت  موقرررع الموررردر برررالنظر تلررررم وأجررروز فررر
ك نحرووك قررم قائمرًاك فرري رطن بعةرهمك ومنره قررول الضررزد و كو   ارجررًا مرن فرريم الد لرة

ك وال زانرررررررررررررررة                2/06ك وابررررررررررررررن أعررررررررررررررأ  3/321زوَر كررررررررررررررنِمك ) أنظررررررررررررررر سررررررررررررررأبوأه
 (.2/220ك3/308
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شررار  تلررم تضرأرر  الباحثررة الضاةررلة بررأن وقبررل طن نترررا  ررقا الموةررع   بررد  مررن ا 
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 ةمنأًا مستنتجًا.

 بشامةو ك وقولمستحأأاً ولنعد تلم بع  طمثلتهاك قول المتنبيوك طسارقا اللحظ 

 ك وآسمِّن الحظوظ  طتسل مك وقول البحترنو ك أرأد الحوأنكتقا ما طراغ 

 وُطةأف تلأها قول المتنبي في رثا  جدتهو
ررررررَتعهِظماً َتة رررررررمَط     غأررررررَر نضِسرررررره ُمسه

 

 ت   ل ال:ررررررررررررررررررره ُحكمرررررررررررررررررررا قرررررررررررررررررررابنً و  

 

 ت   فررررررررررررررؤاَد َِّجاجررررررررررررررةل  سررررررررررررررالكاً و  

 

 ت   لمكرمررررررررررررررررة  عمررررررررررررررررا واجررررررررررررررررداً و  

 

ِّن الضر  في بأران الهأئرة برأن مرا ُطِ رق مرن فعرل قلبري و رو كرل مرا ثم لنتسا ل 
ت   فررؤاد  سررالكاً طشرأر تلأرره ب رر  تحترره وبررأن مررا ُطِ ررق مررن فعررل ِّنجرري فرري قولررهوك و  

 ِّجاجةك.

تقا جرا   الحرال  -ثم قال و ك وقد أبدو التدا ل الد لي بأن الحال والمضعول ألجلره
ِّنررهك و اوررة تقا كانرر  األمثلررة ِّلأرره قلألررة ةررعأضًاك أمكررن التجرراوز  -ووررضًا مشررت:اً 

قابلة للت وأل القن أرد ا تلم د لتها األولأةك و ي بأان  أئرة وراحبها. ولكرن  رقا 
ِّندما ُأَعبمُر ِّن وظأضة الحال بجملة فعلأة مةرارِّأة؛ تقه أر تي أ:و  وأشتد  التدا ل 

ا بالجملرررررة الضعلأرررررة التررررري ُأَعبمرررررُر ِّنهرررررملحرررررظ التعلأرررررل فررررري م:دممرررررة األبعررررراد الد لأرررررة 
المةارِّأةك ولكن  قف الجملة تعرط حاً ك و  ُأنظر في احتمال كونها تعلرأًن؛ ألن 
الترردا ل الررد لي   أكضرري وحرردفك فررن بررد  مررن اشررتراا فرري الشررر  الورررفي طو التنرروع 
البنأون للوظأضةك والمضعرول ألجلره   أر تي جملرة ِّنرد النحرا ك و كرقا أبردو طن تمسرا 



 222 

تلرم ملحرظ العل رة    أنتبهرونن المضعول ألجله   أكون ت  مودرًا جعلهم النحا  بكو 
 في كثأر من التراكأط التي ُِّبمر فأها ِّن  قا الملحظ بالجملةك.

قرراد م اسررت:راؤ م تلررم طن المورردر ِّلررم نرروِّأنو ورررأح ومررؤولك والمررؤولو  ررو 
( المنسبا مرن )طن( والضعرلك تقا كانر  جملرة الموورول الحرفري فعلأرةك وا   لرم طن )طنه

لرم طن  م  قد تةمر في مواةع حد دو اك ومنها تةمار ا جوازًا بعرد  م التعلأرلك وا 
( جاز تب:ا  النم  (ك فاقا ُقكر  )طنه التعلأل   تحقف في لةة العرط تقا ُطةمر )طنه
وحرقفهاك وُنِورط الموردر المررؤول ِّلرم نرزع ال راف ك و ررقا مرن المواةرع الم رررد  

لضناك فلنرا طن ن:ررولو )جئترا ألنه طدرَس النحررو(ك وو )جئتررا فري نررزع ال راف  كمررا طسرر
ألدرَس النحو(ك وو) جئتا طنه طدرَس النحو(. وبعد  قا الترقكأر نعرود لننراق  بعر  
ما مثمل  به الضاةلةك و و القن قوم  في نضسها التدا ل الد لي برأن الحرال )الجملرة 

ك ونرقكمر طأةرًا بمرا طشررنا تلأره مرن الضعلأة التي فعلها مةارع( والمضعول له) التعلأل(
ِعف الحدث في )الُمَعلمل( و)الُمَعلمرل(ك وطن حردث الُمَعلمرل قرد أ:رعك وقرد  طن التعلأل ُأةه

   أ:عك كما في قولناو) شربُ  الدوا  شضاً  لدائي(.

 شرراجل {قولرره تعررالمو َتِلأهررهِ ِتن ررا َ ًل:هنررا اِ نهسرران ِمررن ُن هضَررةل َطمه أررة المعنررم فرري اخ}َنبه
ِّلم الحال الُمَ:دمر ؛ ألنه تعالم ِّالم بحال َمنه َ َل:هك وطنره أعرأ  تلرم زمرن 
ا بتن )ا  تبار(ك و و زمن التكلأفك ولرو كانر  الد لرة فأره تعلرأًنك لكران 
القن ما  وةأرًا قبل سن التكلأف ُمبهتلًمك ولرو كران ا برتن  ِّلمرة فري  رقف 

َمرنه مرا  قبرل سرن التكلأرف؟ وِمرنه  لر  اخأة لل ل ك فما الحكمة ِمرنه َ لهر  
 َمنه   ِّ:ل له؟

ولررو قلنررا فرري غأررر ال:رررآن  بعررًاو ) تنررا ابتلأنررا ا نسرران ن ل:رره مررن ن ضررة طمشرراج( 
.  لوح بالشكل القن طشرنا تلأه ساب:ًاك ولو كان  د لته التعلأل لما وح 
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 قول بشامة بن ِّمروو 

 الَحِوأن ُأرأدُ تقا ما َطراَغ  ِن ُمضأِ  الِ:داعِ بَعأهنل َكَعأه 

 ررو الررقن أ:ل ررط قررداع الَمأهِسرررك وأرردفعها لأظهررر الرررابح( أحرراول )مضررأ  ال:ررداع 
ا حتأال مر   بعد مر   وب ر  متعدمد ك فعأنه َأِ:ظة تراقط ال:وم بمهرار ك  رقف  ري 
ررا الررقن أضعررل قلررا و ررو غأررر ُمَتمرررس  حالرره المنزمررة لرره وقرر  لعررط المأسررر. طم 

َتبِرررُاك وفرورررة نجاحررره تكرررون ةرررعأضةك فمرررع  رررقا َتَمرررر س مضرررأ  ال:رررد اع فانررره َأره
األ أررررر أحُسررررن التعلأررررلك ومررررع األول تحُسررررن الحالأررررة. وطراغو حرررراول والحوأررررلو 

 ا حتأالك و ل أكون كنمًا لو قدمرنافو تقا حاوَل  راد  ا حتأال.

شركل ولو ِّكسرنا مرع الحالأرة ف:لنراو تقا مرا طراد الحوأرل مرأةرًاك لكران ورحأحًا بال
.  القن طشرنا تلأهك ولو كان  د لته التعلأل لما وح 

 * قول المزر دو

َف في طوحابه  تَثأُبُهمه ف وم  فآَط وقد َطكهَد  ِّلأه المساِئلُ  َأسه

تقا ِّرردنا تلررم ال:وررأد  نلررتمس الد لررة نجررد طن الموورروف فرري  ررقا البأرر   ررو  
ُلبرهك وطنره َف:َرد كلبرأنك فسرا   حا لرهك ووسروس لره الشرأ ان وائدك أورأد ب:وسره وَطكه

طنرره ُمضهَتِ:رررك ف ررومف فرري طوررحابه  البررًا ِّ ررا  مك فعرراد غأررر ظررافر مررنهم بشرري . 
َفَ لرررُط ثرررواِط طورررحاِبِه بررردط مرررع ت وافرررهك ولرررو كانررر  الد لرررة ِّلرررم التعلأرررل لةرررعف 

 الت وافك ولظهر الرجل كالمتردد في استثابتهم. 

 لو كان تعلأًن لما جاز.و قا أجوز فأهو فاستثاَط طوحابه ُأ ومف فأهمك و 

 * قول المرق  األكبرو
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َبُر  اِمُس  ُأههَتَد  بهتقا ََِّلم  َ لمضهُتُه   بدا ََِّلم  في اخل َطغه

 ووف المرق  في قوأدته طِّنم الضن  في بأتأنك  قا ثانأهماك والقن قبلهو

َرَ  َطِّنم  ك نم ُرؤوَسها  رؤوُس ِجبالل في َ لأجل تةاَمُس  وَطِّه

ك ُأههَتَد  بهك وضة ل:ولهوك َِّلَرم كك   حرال مرن الةرمأر فري قولرهو ك لضترهك؛ جملة 
ألن الحالأة تُضهِسُد المعنم المراد. فالجبل واحد من جبال ََِّرَةر ه لره فري الضرن ك 
و ررقا الجبررل ُمههتَررَدً  برره قبررل طن ُأ لمضرره الشرراِّرك والعرررط تهترردن فرري وررحرائها 

مًاك فلو كان  الجملة حالأة لكان العلم ُمهتدً  بره بالجبال؛ لقلا ُسممَي الجبل َِّلَ 
بعد طن تركه الشاِّرك و قا معنم غأر ورحأح؛ تق المعنرمو تقا ِّلرم  ُمههتَردً  بره 
 لمضترره ظهررر لرري فرري السمررراط ِّلررم  آ ررر. و ررقا الت:رردأم والترر  أر بررأن الجملتررأنوك 

 ُأهتد  بهك وك  لمضُته ك جائز اقتةاف توحأح وزن الشعر.

 ر بن طبي ربأعةوقول ِّم 

َتِرُ   رجُ  َغداَ  النمضهِر  َلم منِا في الَعأهِن والَ:لهطِ  الد َمم َطِّه  فلم َطَر َطحه

 النضرو نضر الحجأج من ِمنًم.

واةح طن ا ِّترا  في  قا البأ  منزم لل روجك فةدا  النضر أشتد الزحام في 
وُقوم  ال روجك و قا أناسط  منمك والد مم تمأل المكانك فالحالأة تضأد كثر  ا ِّترا 

قولهو ك فلم َطَر طحلم منا فري العرأن وال:لرطك. طمرا التعلأرل فأةرعف ال رروجك وأ:ل رُل 
ا ِّترررررا ك وأجعررررل المعنررررم سرررر:أمًا. ولررررو ِّكسررررنا ف:لنرررراو اِّترةرررر  الررررد مم حررررال 
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 روجي غدا  النضر لجاز بالشكل القن قكرنافك ولرو كانر  الد لرة التعلأرل لمرا جراز 
 .فأه  قا

 * قول البحترنو
ههررررررررررررر ُم َفَوجم لررررررررررررَي الَهُمرررررررررررروه  َحَةررررررررررررَر ه َرحه

 

ررررري  ررررررُ  تلرررررم َطبرررررأِ  المررررردائِن ُِّنسه

 

 وآسررررررررررررررمِّررررررررررررررن الحظرررررررررررررروظ  َطَتَسررررررررررررررلمم

 

سِ  رررررررررررلل مرررررررررررن آل ساسررررررررررراَن َدره  ِلَمح 

 

 الهمومو الناقة الحسنة المشي. الُعنهسو الجمال السمأنة التامة.

رررَه ركبررره  رررقف السرررأا  أؤكرررد الحالأرررة فررري الجملترررأنو كطتسرررل مك وكآسرررم كك فهرررو َوجم
ررهك و ررقا  ررو مررق ط العرررط فرري الرحلررةك ولررأس  هررة ُمتسررلأًا وآسررأًا منررق َبررَدَط التمَوج  الِوجه
ههررا  ررقف الوجهررة لأتسررل م ولأ سررمك وقررد أكررون َتَسررلمم وآسررمك وقررد    مرررادفو طنرره وجم

 أكون.

 ولررو ِّكسررنا ف:لنرراو فتسررلأُ  ِّررن الحظرروظك وآسررأ  لمحررل  مررن آل ساسرران َدرهس
هرررًا تلرررم طبرررأ  المررردائن ُِّنهسررريك لورررح بالشررركل الرررقن شررررحناف آنضرررًاك ولرررو كررران  ُمَوجم

 تعلأًن لما وح.

وبعررد كررنم  وأررل قالرر  الباحثررة الضاةررلةو ك وأزأررد المسرر لة وةرروحًا طن النحررا   
وةرررعوا شرررر ًا  نتوررراط الموررردر ِّلرررم طنررره مضعرررول ألجلرررهك فرررن ُأعررررط الموررردر 

أرف برالنم؛ ألن الرنم معنراف العلرة والةرر ك ونحرن تقا مضعوً  ألجله ت   تقا وح ت:د
طِّرردنا النظررر فرري األمثلررة السرراب:ة وجرردنا طن ت:رردأر الررنم فأهررا محتمررلك و  أنرراق  

 التركأط...ك.
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طوةح  طن الرنم ترد ل ِّلرم الموردر المرؤولك   ِّلرم الضعرلك وطنره   أجروز 
(...ال  كمررا طوةررح  قبررل  ةررمار)طنه قلررا طن  ررقا النرروع الجمررع بررأن حررقف الررنم وا 

 من الموادر ح:أ:ته النوط ِّلم نزع النم...ال .

ثم  تم  حدأثها ِّن  قا الجز  من البحث ب:ولهاوك وِّلأه فان التدا ل الد لي 
ك ولكنررره مرررع قلرررا غائرررط فررري واةرررح جرررداً برررأن الررروظأضتأن فررري مثرررل  رررقف التراكأرررط 

و  ت:تورر ِّلرم ك قلا طن ةواب  الووف والت:عأد ِّند م تتعرددمونضا  النحا ك 
 البعد الد لي وحدفك و قا ما سنوةحه في  اتمة البحثك.

طظن طنني طسلض  ما أجعل الباحثة الضاةلة تعأد النظر في كنمها  قا. واِّت:د 
طنررررره   برررررد  للباحثرررررة الضاةرررررلة طن تعررررررط كقلررررراك طو الموررررردر المرررررؤول كطن  ةرررررواب  

ن د لرة التعلأرل فأره واةرحة الووف...تتعددك من كنمها الساب  مضعوً  ألجله؛ أل
 جدًا. فما تِّراط ما أب:م من جملتها؟

ننت:ل تلرم الجرز  الرقن تحرد ث  فأره الضاةرلة ِّرن )التردا ل برأن الحرال والمضعرول 
 فأه طو بأن الحال والمضعول معه(.

 في  قا الجز  طورد  الباحثة ثنث مجموِّا  من األمثلةو

لواوك و ي  الأة من ةمأر أرب ها طما المجموِّة األولم فتحون جمًن تبتد  با
بوراحط الحرالك وطرتر  ه طن  رقف الجمرل تردا ل  فأهرا الد لرة برأن الحرال والمضعررول 

 فأه.

تلمأررررررق ون:لررررر ه ِّررررررن ابررررررن  شرررررام قولرررررره فرررررري مةنأرررررهوك...وقال ورررررردر األفاةررررررل 
 جملةك. المضعول معهك وطثب  مجي  مضعول معهو تنما الجملة الزم شرن
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فاةرررل لرررأس مرررن تنمأرررق الزم شررررن)ُأراجع الت مأرررر المنحرررظ طوً  طن وررردر األ
 -لوردر األفاةرل ال:اسررم برن الحسررأن ال وارزمي/تح:أر  د. ِّبررد الررحمن العثأمررأن

 (8الحاشأة رقم 312ل3/دار الةرط ا سنمي/ج3 

ك تحرأررفك معرره...المضعول معررهوالمنحررظ ثانأررًا طن قولرره كمعررهك مررن قولررهوكمضعول 
 .وطن الوواطو كفأهك في الموةعأن

قال ودر األفاةلو ك األول طن ُأعَلم طن من حكم الجملة تقا َِِّرأ ه ِّن قكرر 
أرجع منها تلرم قن الحرال طنهرا   تورلح حراً  ت   برالواوك فلرو قلر و )رطأرُ  األمأرر 

ررر  ؛ لررم أجررز حررقف الررواو البتررةوقررد اورر ف  الجررأ (  ألنرره لررأس فرري  ررقف الجملررة ِقكه
رج أعررردو بررره فرسررره(ك ولرررو قلررر و )أعررردو ك كمرررا فررري قولررراو ) رررأعرررود تلرررم قن الحرررال

 رقف الرواو الضرس( كان محاً ك  قف طلضاظ ِّبرد ال:را ر الجرجرانيك وِّنردن طن تكرون 
ك ط  تررر  طنررا تقا قلرر و )جئررُ  والشررمُس  العررة ( فمعنررافو جئرر  وقرر  واو الظرررف

 لروع الشرمسك وطنرا فري  رقف المسر لة غأرر ثابر  ال:ردمك ُطقردم رجرًنك وُطَؤِ رُر ط ررر ك. 
 (. ثم طورد ما أ:ومن ظرفأة  قف الجملة في نضسه.222ل 3الت مأر ج)

وقبل طن نناق   قف النوع من الجمرل الحالأرة   برد  مرن التعرر  لوقروع الظررف 
جملة. تن ا ست:را  قاد النحا  تلم طن الظرف شبه جملةك فاقا طثبتنا طن الظرف 

هررم اسررت:راؤ م ِّلررم طن أ:ررع جملررة نكررون قررد طثبتنررا لرره حكمررأن فرري آن واحررد. ودلم 
الظرف   أ:ترن بالواو. وُطةأُف طنم الظروف طوِّأة ت:ع فأها األحداثك ولأس  
طحررداثًاك واألوِّأررة   تكررون جمررًن ل لو ررا مررن معنررم الحرردثك وُطةررأف طأةررًا طن 
 قف الجملة لو كان  ظرفًا لكان ح:ها طن ت:ع في مواقعهو )  برك وضةك حرالك 

وقروع الظررف جملرةك وحملروا الجملرة التري نتحردمث  ولة مووول(. ولقلا منعروا
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ِّنها ِّلم الحالأة لمنزمة الواو لهاك فاست:راؤ م َدلمهم ِّلرم طنره   أمكرن الجمرع 
 بأن حقفأنو حقف الةمأر وحقف الواو.

 (  أئة ِّامةوالح   في طمثال  قف الجمل طنها طحوالك ولكنها َِّبمر  ِّن )

فلررم تحررتج تلررم -د راتررط النضرراا رحمرره اللررهكمررا َسررم ا ا طسررتاقنا العنمررة طحمرر -
وراحطك ولمرا كانر    وراحط لهرراك لرم تحرتح تلرم ةرمأر؛ تق   ورراحط 
أعرررود تلأررره الةرررمأر. فجملرررة )الشرررمُس  العرررة( مرررن قولنررراو )جئررر  والشرررمُس 
 العة ( تدل ِّلرم ) أئرة ِّامرة( حرال وقروع المجري ك و ري   ت رل فاِّرل 

 المجي  وحدف.

رف بالشبه الد لي العام أتدا ل مع الحالك فلرو قلنراو طما من ناحأة الد لة فالظ
)جئتا  لوَع الشمِس( قرد أ:ردمرف بعةرهمو جئترا فري حرال  لروع الشرمسك ولرو قلنراو 
)جئتررررا ُمبكرررررًا( ألمكننررررا طن ن:ررررولو تن الحررررال بالشرررربه الررررد لي العررررام ترررردا ل  مررررع 

وأحرمنرررا الظررررفك وطن المعنرررمو جئترررا وقرررَ  بكرررورن. و رررقا أجعرررل الكرررنم أتررردا لك 
لهرا النحرا ك وفرمقروا بأنهرا فري مور لحاتهم.  انتبرهالكثأر من الرد    الجزئأرة التري 

نرره لعمررل ِّظررأمو ا سررت:را ك فا سررتنبا  لألوررول العامررة وال:واِّررد ال اوررة بكررل  وا 
 باط مع التمأأز بأن دقائ  الد   ك فوةع المو لح المناسط.

ألمثلة المجموِّة األولرم فري  لو را  طما المجموِّة الثانأة فتحتون جمًن مشابهة
من الةمأر وابتدائها برالواوك وارتر   الضاةرلة طنهرا تَرَداَ َل فأهرا الحرال مرع المضعرول 
ن كانر   معهك و  فرر  فري الد لرة ِّلرم )الهأئرة العامرة( برأن جمرل المجمروِّتأنك وا 
جمرررل المجموِّرررة األولرررم تررردل ِّلرررم طوقرررا  محررردد  مسرررتضاد  مرررن الد لرررة المعجمأرررة 

ك ك ك نجررم الشررتا   :ررو ع  طلضاظهررا ومررن الووررف طو المورردر الررقن بعررد او ك لررب
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 شمس النهار غرروطكك ك لوع تالي النجومك ك كلون اللأل داجك ك قرن الشمس منضت 
ك. طمررا جمررل المجموِّررة الثانأررة فالوقرر  فأهررا غأررر والعأررو  م:عررد رابررب الةررربا كك ك 

لررم. ولكنهررا جمأعهررا ترردل ِّلررم محرردد ل لو ررا ممررا قكرنرراف فرري جمررل المجموِّررة األو 
 ) أئة ِّامة( واحب  حدث العامل حال وقوِّه.

طمررررا مررررن ناحأررررة الد لررررة فكمررررا رط  الباحثررررة الضاةررررلة ترررردا ًن فرررري د لررررة جمررررل 
المجموِّرررة الثانأرررة برررأن الحرررال والمضعرررول معررره فلباحرررث آ رررر طن أرررر  تررردا ًن برررأن 

برررُد وال أالسررَة(  رري واو المضعررول معرره والحررالك فأ:ررولو تن الررواو فرري قولنرراو )جررا  ال
مرن  -كمرا قكرنرا آنضراً  –الحالك وطن الت:دأرو جا  البرُد م:ترنًا بال أالسة. و رقا كلره 

 قبأل الشبه الد لي العام.

طما جمل طمثلة المجموِّة الثالثةك والتي ارت   الباحثة الضاةلة طن الحال فأها 
ك وَمثمَل ه لها ب مثلة مرتب  بالواحط والعاملك وقد تتةمن الد لة ِّلم الزمان

 منها قول المتنبيو

 و م في الُمهودوسادوا وجادوا  و م ِوبهأة  َسَعوا للمعالي 

فواةرررح طن د لرررة الزمررران فررري ك و رررم وررربأة ك أشررري بهرررا المعنرررم المعجمررري للضرررظ 
)وبأة(ك وطن د لة الزمان في ك و م في المهودك أشي بها الحرف)فري( مرع الد لرة 

 هود(. وِّلم قلا تسأر ب:أة طمثلتها في  قف المجموِّة.المعجمأة للضظ)الم

قا طد لنا مثرل  رقف الرد    المعجمأرة لأللضراظ كمرا فعلر  الباحثرة فري جمرل  -وا 
فرري الرردرس النحررون فرران ال ررر  سأتسررع كثأرررًا ِّلررم  -المجمرروِّتأن األولررم والثالثررة

ولكننا تقا طردنا طن الراقع. وتكون الباحثة قد َنَ:َة ه ما طلزم ه به نضسها تق قال و ك 
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من ل:نررررا األول فرررري  ُتَعبمررررر ِّنهررررا الوظررررائف النحوأررررةنجعررررل األبعرررراد الد لأررررة الترررري 
 الووف والت:عأد...تل ك.

وطرجررو فرري ال تررام طن أضررتح  ررقا التعلأرر  ن:اشررًا مثمرررًاك أرردفع تلررم محرراو   جرراد   
أنك كما طرجو ُتَهأمب ل:أام نظرأة نحوأة ِّربأة حدأثة تضي ب موع الباحثأن المعاور 

 للباحثة الضاةلة كل التوفأ  في طبحاثها ال:ادمة.


