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╝ 

 مقدمة
الحمد هلل الذم عمـ بالقمـ ،عمـ اإلنساف ما لـ يعمـ ، كأصمي كأسمـ عمى 

الرشاد ، كالتكفيؽ اليداية ك  –تعالى  –، كأسألو  مف بعثو اهلل معممان 
 كالسداد . 

 كبعد
فقد تعددت المصنفات النحكية النقدية قديما كحديثان، كتمحكرت حكؿ 

الذم قامت عميو النظرية النحكية  األساسقضية كاحدة، كىي نقض 
بدأىا الشيخ الظاىرمُّ ابف مضاء ،  العربية، أال كىي نظرية العامؿ

ه س بيف النحاة، ثـ اقتفت أثرى القرطبي، مصطنعان خبلفا غير مكجكد باألسا
ؿُّ المحاكالت التي أتت بعده، لكف معظـ الدراسات التي عيًرفت مف ىذا  جي
ـٍ تيقىدِّـ بديبل عف ما أنكرت، كاكتفت بالنقد تارة، كبالتجريح تارة  القبيؿ ل

(، كالتي  إلى أف جاء الدكتكر تماـ حساف بنظريتو )تضافر القرائف، أخرل 
بديبل عف العامؿ النحكم، أقاميا عمى فكرة  –نظره  مف كجية –تيعىدُّ 

رحمو  –التعميؽ التي استميميا مف فكر اإلماـ العىمىـ عبدالقاىر الجرجاني 
 . -اهلل 
بنىى الدكتكر تماـ نظريتو عمى األساس الذم سبقو إليو ابف مضاء، كقد 

كىك رفض العامؿ النحكم، ككؿ ما لو عبلقة بو مف أصكؿ كمفاىيـ 
مٌِّي  كأحكاـ كقكاعد، كالتعميؿ كالقياس كاإلعراب التقديرم كاإلعراب المحى

كغيرىا؛ ألنو يرل في ذلؾ أثران مف آثار خضكع الدرس النحكٌم لممنطؽ 
األرسطي ، كاعتمد المنيج الكصفي الذم يقـك عمى أساس مبلحظة المغة 
المدركسة نفسيا، فػ: " كؿ منيج عممي مف مناىج البحث في الكقت 
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ييعنى أكال كأخيرا باإلجابة عف)كيؼ( تتـ ىذه الظاىرة أك تمؾ فإذا  الحاضر
تعٌدل ىذا النكع مف اإلجابة إلى محاكلة اإلجابة عف)لماذا( تتـ ىذه 
الظاىرة أك تمؾ لـ يعد ىذا منيجا عمميا ؛بؿ ال مفٌر مف كصفو بالحدس 

 (.1كالتخميف" )
كبير؛ حيث تناكليا كثير كقد حظيت فكرة الدكتكر تماـ بزخـً فكرمٍّ كبحثيٍّ 

مف الباحثيف بالتحميؿ كالمناقشة، بكصفيا محاكلة جادة لبلستفادة مف 
سات المغكية الحديثة مف جانب التراث المغكم العربي مف جانب، كالدرا

 .آخر
كيحاكؿ ىذا البحث أف ييمقي ضكءان كاشفا عمى النظرية، مف حيث  

ىيكبلن تنظيميا تاـ  ، حتى صارت؟جذكرىا، كيؼ صاغيا الدكتكر تماـ
، مع مناقشة عبلقتيا بالعامؿ، التي أراد ليا صاحبيا أف تككف ؟األركاف

 بديبل عنو، ثـ آراء العمماء حياؿ ىذه النظرية .
مباحث  كتمييد كأربعة،كقد اقتضت طبيعة البحث أف يككف مف مقدمة 

 -كخاتمة :
 . المقدمة : تناكلت فييا دكافع البحث ،  كخطتو 
 تعريؼ القرينة ( لغة كاصطبلحا، مع بياف العبلقة بيف  : التمييد(

 . المعنييف المغكم كاالصطبلحي
 القرينة كتأصيؿ المصطمح(، تناكلت فيو التأصيؿ المبحث األكؿ ( :

لظيكر المصطمح في كتب القدماء، استدالال عمى أف الدكتكر تماـ قد 
إلى  استقى نظريتو مف غضكف التراث النحكم القديـ، كأشرت أيضا

                                                             

 . 50(اُِـخ ث٤ٖ أُؼ٤به٣خ ٝإُٞل٤خ 1) 
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المصطمحات المرادفة لمقرينة التي استخدميا النحكيكف بمعناىا، كأشرت 
 لمكاضعيا في مؤلفاتيـ .

 نظرية القرائف عند تماـ حساف(، ألقيت فيو الضكء المبحث الثاني( :
عمى عرض الدكتكر تماـ لعناصر نظريتو، مع تفصيؿ الحديث عف القرائف 

 النحكية . المعنكية كالمفظية، كجكاز إىدار القرينة
 بيف نظرية العامؿ كنظرية تضافر القرائف(، أشرت  المبحث الثالث( :

فيو ألىـ المحاكالت النقدية قديما كحديثا، ميعىرِّجا عمى حديث الدكتكر 
/تماـ حساف في ىذه الجزئية، ميٍبرزان ما ساقو مف أسبابو استند عمييا في 

مخالفة لمدكتكر  أكأييدان رفض نظرية العامؿ النحكم، ذاكران آراء العمماء ت
 تماـ، مع مناقشة الجميع .

 آراء  لقرائف في الميزاف(، استعرضت فيو: )نظرية االمبحث الرابع
العمماء في نظرية تضافر القرائف إجماال، ثـ كقفت ستَّ كقفات مفصمة مع 

يا كمناقشان . جِّ ، ميؤصُّبل كميكى و إلى النظرية مف نىقىداتو  بعض ما كيجِّ
  :كضمنتيا أىـ ما خمص إليو البحث مف نتائج.الخاتمة 

 ثـ أتبعتي البحث بمسرد لممصادر كالمراجع ثـ بالفيرس العاـ لمبحث .
كأخيرا ، فقد بذلت في ىذا البحث جيدم كطاقتي، فأسأؿ اهلل لو القبكؿ، 

أف ينفع  -جؿ كعبل -، كما  أسألو  فيو كأف يتجاكز عف عثراتي كزالتي
يجعمو في ميزاف صاحبو كذريتو  ، فيك مف كراء بو طبلب العربية ، كأف 

 القصد كاليادم إلى سكاء السبيؿ .
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 تمهيـــــــــد
 تعريف القرينة

 أكال : في المغة  :
فى الشٍَّيئىاًف القرينة في المغة :  قىًد اٍقتىرى ٍفعيكلىةو ًمفى االقًتراف، كى ٍعنىى مى فىًعيمة ًبمى

كا قيرانى أىم ميٍقتى  ًديثي أىًبي ميكسىى ، ًرًنيفكتىقارىنا. كجاؤي ًمٍنوي حى فىمىمَّا أتىٍيتي " كى
ٍذ ىىذٍيًف القىًرينىيف : خي ٍميف المىٍشديكدىٍيف أحديىما ( ،1) " رىسيكؿى المًَّو قىاؿى مى أىًم الجى

ر ًفي(، 2) ًإلىى اآلخى ًديثً  كى مىٍيًو : "  -أيضا  - اٍلحى مَّى المَّوي عى أىفَّ النًَّبيَّ صى
ـى أىٍدرى  مَّ سى مىٍيًف كىىيمىا ميٍقتىًرنىافً كى رً  ًإلى أىحدىما مىٍشديكدىٍيفً  أىم(، 3" ) ؾى رىجي  اآٍلخى

ٍبؿو   مف مأخكذ مة،فاعى المي  بمعنى فعيمة(،  كقيؿ : بؿ ىي 4) ًبحى
 (.5)المقارنة

فكجاء في المعجمات العربية :   ، يقًرنيو كيقرينيو ،  بالشيءً  الشيءى  كقىرى
فى .  بأيٍخرل تيشىدُّ  الناقىةي : كالقىًرينىةي ،  يوًإل شىدَّه:  ًإليو كقىرىنىو  الشيءي  كقارى
ف: كًقرانان  ميقارىنة الشيءى  بىو ًبوً  اٍقتىرى ف. كصاحى  كقارىٍنتيو ًبغىٍيرًهً  الشيءي  كاٍقتىرى

                                                             

حُ ، ثَ  6/2( اُؾل٣ش ك٢ : ٕؾ٤ؼ اُجقبه١ 1)  َٝ ٢َِٛ َؿْي َٝ ِح رَجَُٞى  َٝ بُة َؿْي

َوِح ، ٕٝؾ٤ؼ َِْٓ  َْ ْٖ َؽََِق ٤َٔ٣ً٘ب كََوأَٟ َؿ٤َْوَٛب 3/1269اُُؼ َٓ ، ثَبُة َْٗلِة 

. ِٚ ِ٘٤ ِٔ َ٣ ْٖ لُِّو َػ ٌَ ُ٣ َٝ َٞ َف٤ٌْو،  ْٕ ٣َؤْر٢َِ اَُِّن١ ُٛ َْٜ٘ب، أَ ِٓ  َف٤ًْوا 

وٕ ( ، َُبٕ اُؼوة ) ه4/53( اُٜ٘ب٣خ ك٢ ؿو٣ت اُؾل٣ش ٝا٧صو 2) 

13/336. 

، ٓغٔغ  3/482، كزؼ اُجبه١  11/324( اُؾل٣ش ك٢ : َٓ٘ل أؽٔل 3) 

 .4/186اُيٝائل 

، َُبٕ اُؼوة ) هوٕ ( 4/53( اُٜ٘ب٣خ ك٢ ؿو٣ت اُؾل٣ش ٝا٧صو 4) 

13/336. 

 .174( اُزؼو٣لبد 5) 
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ٍبتو،: ًقرانان  ًمٍنوي  صاحى ٍمتيوي : بالشيءً  الشيءى  كقىرىٍنتي  .اٍلكىٍككىبً  ًقرافي  كى صى . كى
قىاؿى  .( 1) بي الميصاحً : كالقىًريفي   كالقىرينة القىريف لمنٍَّفس: ييقىاؿ" : اأٍلىٍصمىًعي كى

 ( .3الزكجة ) كالقرينة: (،2" )
ـٍ ًإنِّي كىافى ًلي قىًريفه كقاؿ المفسركف في قكؿ اهلل تعالى : "  "  قىاؿى قىاًئؿه ًمٍنيي

(4 : )" مىٍف يىٍعشي عىفٍ : "  -تعالى  -( ، كفي قكلو 5) " أىٍم صديؽ مبلـز  كى
أم: نسبب لو ( : " 6" ) ًذٍكًر الرٍَّحمىًف نيقىيٍِّض لىوي شىٍيطىاننا فىييكى لىوي قىًريفه  عىفٍ 

 ( .7" ) لو شيطانان فنجعؿ ذلؾ جزاءىه فيك لو قريف ال يفارقو
                                                             

، ربط اُؼوًٝ ) هوٕ (  13/336( اٗظو : َُبٕ اُؼوة ) هوٕ ( 1) 

35/541  ،551  ،552. 

، أُقٖٔ  6/366، أُؾٌْ ) هوٕ (  3/1274( اٗظو : عٜٔوح اُِـخ 2) 

1/179. 

 .302، اُوبًٓٞ اُلو٢ٜ  5/77( اٗظو : ٓوب٤٣ٌ اُِـخ 3) 

 .50( اُٖبكبد 4) 

 . 15/82( رل٤َو اُووٛج٢ 5) 

 .  36( اُيفوف 6) 

، ٝهل ٝهك  1223، ٝاٗظو : اُوبًٓٞ أُؾ٤ٜ  4/78( ىاك ا٤َُٔو 7) 

( ك٢ اُز٘ي٣َ اُؼي٣ي اص٘ز٢ ػْوح ٓوح ، ٓٞىػخ ٖٙٔ آ٣بد رو٤ًت ) هوٕ 

ث٤٘بد ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٢ُ : ٍذ آ٣بد ٝهكد ك٤ٜب )اُوو٣ٖ( ثٔؼ٠٘ اُٖبؽت 

بَء هَِو٣ً٘ب " ]  ََ ُٕ َُُٚ هَِو٣ً٘ب كَ ٤ْطَب َّْ ِٖ اُ ٌُ َ٣ ْٖ َٓ َٝ أُالىّ ، ٜٓ٘ب هُٞٚ رؼب٠ُ : " 

[ ، ٝ ]  51اُٖبكبد [ ، ٝ ]  38،  36[ ، ٝاٗظو : ] اُيفوف  38اَُ٘بء 

[ . ٝك٢ صالس آ٣بد ٝهكد ُلظخ )ٓوّوٕ (، ٢ٛٝ اُو٤ٞك  27،  23م 

ا  ْٞ َٖ َكَػ ٤ِٗ وَوَّ ُٓ ٤ِّوًب  َٙ بًٗب  ٌَ َٓ َْٜ٘ب  ِٓ ُْوُٞا  إَِما أُ َٝ ثب٧ؿالٍ، ٜٝٓ٘ب هُٞٚ رؼب٠ُ: " 

[.ٝك٢  38[، ] ٓ  49[، ٝاٗظو: ] إثوا٤ْٛ  13َُٛ٘بَُِي صُجًُٞها " ] اُلوهبٕ 

هكد ُلظخ ) ٓوِوٕ ( ، اُز٢ رؼ٢٘ اُْج٤ٚ ٝأُٔبصَ ، ٝمُي ك٢ آ٣خ ٝاؽلح ٝ

َّ٘ب ًُ ب  َٓ َٝ َو ََُ٘ب ََٛنا  قَّ ٍَ َٕ اَُِّن١  ْجَؾب ٍُ َٖ " ] اُيفوف  هُٞٚ رؼب٠ُ: "  ْوِو٤ِٗ ُٓ  َُُٚ
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أف التركيب المغكم ) قرف ( يدكر في  مف النصكص السابقة كالكاضح
اف تبدك معانيو حكؿ المصاحبة كالكصؿ كالجمع كالتبلـز ، ككميا مع

متقاربة إلى حد كبير ؛ فالزكجة قرينة الرجؿ ؛ إذ يجمعيا بو عقد النكاح 
الشرعي ، ثـ ىي تبلزمو كتصاحبو ما شاء اهلل ليما مف الزماف ، كالنفس 
قرينة الجسد ؛ إذ تبلزمو في الحياة ، كالبعيراف قريناف إذا شيدَّا إلى 

إذا كاف  قرينا إالبعضيما ، كجمعيما رباط كاحده ، كالصاحب ال يككف 
( ، كالشيطاف قريف اإلنساف ؛ ألنو مبلـز لو 1) مبلزما لصاحبو ال يفارقو

 كىكذا.( 2ال يفارقو )
 : في االصطبلح  : ثانيا

( ، كلفظ 3عرفيا الشريؼ الجرجاني بقكلو : " أمره ييًشيري إلى المطمكًب " )
، سكاء ) أمر (  جنس في التعريؼ ، يشمؿ كؿ أمرو ، كىك بمعنى شيء 

، كتعريؼ الجرجاني مشكبه بالشمكؿ  (4) أكاف لفظا أـ معنى أـ حاالن 
الذم يمنع مف أف يدخؿ فييا ما ليس منيا ،  ،الذم يفتقر إلى الحد

                                                                                                                                         

ٓوح ٝاؽلح، ٝمُي ك٢  -٢ٛٝ عٔغ هو٣ٖ  -[ .ٝعبءد ُلظخ ) هوٗبء ( 13

ْْ هَُوَٗبَء  َ٘ب َُُٜ ْٚ ه٤ََّ َٝ ْْ " ] هُٞٚ رؼب٠ُ: "  ِْلَُٜ ب َف َٓ َٝ  ْْ ِٜ َٖ أ٣َِْل٣ ب ث٤َْ َٓ  ْْ ُٞا َُُٜ كََي٣َّ٘

[.ٝٝهكد ُلظخ ) ٓوزو٤ٖٗ ( ٓوح ٝاؽلح ، ٝمُي ك٢ هٍٞ هللا  25كِٖذ 

َٖ " ] اُيفوف  ْوزَِو٤ِٗ ُٓ خُ  ٌَ اَلئِ َٔ ُْ َؼُٚ ا َٓ ْٝ َعبَء  [ ، ٝاٗظو : هوائٖ  53رؼب٠ُ : " أَ

 . 3اإلػواة ٝا٤ُٖؾ ٝأُطبثوخ ك٢ اُِـخ اُؼوث٤خ 

 .  2/794( اٗظو : عٜٔوح اُِـخ 1) 

 .  6( اٗظو : أصو اُووائٖ ك٢ رٞع٤ٚ أُؼ٠٘ ك٢ رو٤َو اُجؾو أُؾ٤ٜ 2) 

 .  174( اُزؼو٣لبد 3) 

، أصو  13( اٗظو : اُوو٣٘خ ػ٘ل ا٤٤ُٕٞ٧ٖ ٝأصوٛب ك٢ كْٜ اُٖ٘ٞٓ 4) 

 .  6اُووائٖ ك٢ رٞع٤ٚ أُؼ٠٘ ك٢ رل٤َو اُجؾو أُؾ٤ٜ 
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فاالسـ عمى سبيؿ المثاؿ يدؿ عمى المسمى ، كييشير إليو ، كمع ذلؾ لـ 
 ( .1ييعيد إطبلؽ القرينة عميو )
ٍضعً  الى  الشٍَّيء عمى الدَّاؿ مراأٍلى كعرفيا الجامي بقكلو : "  ( ، قاؿ 2" ) ًباٍلكى

يككف عبلمة عمى الشيء مف غير المكلى محـر : " ألف القرينة ما 
( ، أم أف أصؿ كضعيا ال يرتبط بداللتيا عمى المطمكب في ىذا 3)كضع"

ذالمكضع ، لكنيا  حؽ مف تيٍؤخى ـ الى كد خيصيكص ىمع الدَّاؿ اٍلكىبلى  أىك اٍلمىٍقصي
ـي ، كتعقَّ  (4) سابقو الديف المكلكم في حاشيتو عمى  ب الجاميَّ عصا

الفكائد الضيائية فقاؿ : " إف أراد : ال بالكضع لو ، يمـز أف يككف المفظ 
المستعمؿ في المعنى المجازم قرينة عمى المعنى المراد ، كلـ ييعيىد إطبلؽ 

ف أراد : ال بالكضع لو كلما يمزمو ىك ، لـز أف ال تككف  القرينة عميو ، كا 
كااللتزاـ أصبل ] أم سمب القرينة دالة عمى معنى الشيء بالتضمف 

[ ، كىك ظاىر البطبلف " ، ثـ قاؿ : " فالصكاب أف ييقاؿ : ىي داللتيا
 .(5األمر الداؿ عمى الشيء ] كىك المعنى [ ، مف غير االستعماؿ فيو")

                                                             

اُوو٣٘خ اُْوػ٤خ ك٢ رٞع٤ٚ اُؾٌْ اُ٘ؾ١ٞ ػ٘ل اثٖ ْٛبّ ك٢ ( اٗظو: أصو 1) 

 .4أُـ٢٘ 

، ًْبف  3/47، ٝاٗظو : كٍزٞه اُؼِٔبء  1/256( اُلٞائل ا٤ُٚبئ٤خ 2) 

 .   2/1315إطالؽبد اُلٕ٘ٞ ٝاُؼِّٞ 

 .  177( ؽب٤ّخ ا٠ُُٞٔ ٓؾوّ ػ٠ِ اُلٞائل ا٤ُٚبئ٤خ 3) 

 .  734( ا٤ٌُِبد 4) 

/ة ، ٝاٗظو : 44/أ ، ١43 ػ٠ِ اُلٞائل ا٤ُٚبئ٤خ ( ؽب٤ّخ ػٖبّ ا5ُُٞٞٔ) 

 .4أصو اُوو٣٘خ اُْوػ٤خ ك٢ رٞع٤ٚ اُؾٌْ ػ٘ل اثٖ ْٛبّ ك٢ أُـ٢٘ ٕـ  
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ك المعنكية بقكلو : " ىي الداللة المفظية أ (1كعرفيا بعض المحدثيف )
، د ، مع منع غيره مف الدخكؿ فيو"التي تمحض المدلكؿ كتصرفو إلى المرا

كىك تعريؼ غير جامع ؛ إذ اقتصر في تعداد القرائف عمى المقالية بنكعييا 
) المفظية كالمعنكية ( ، ميمبل القرينة الحالية المستمدة مف المقاـ 

 .كالسياؽ 
ريفيا بقكلو : " ىي كؿ ما ييعيف (  في تع2كلعؿ ما ذكره أحد الباحثيف )

عمى الكصكًؿ إلى المراد " ، أكعى كأشمؿ كأضبط ؛إذ يدخؿ في معنى 
اإلعانة ىنا القرينة التي تمحض المدلكؿ كتصرفو إلى المراد ، كالقرينة 

 (   . 3التي تككف عامبل مساعدا في الكصكؿ إليو )
يث قاؿ : " ( ؛ ح4تعريؼ أحد الباحثيف ) -عمى تفصيؿ  -كقريب منو 

ىي ظاىرة لفظية أك معنكية أك حالية ،ييتكصؿ مف خبلليا إلى أمف المبس 
الناشيء مف تركيب المفردات بعضيا مع بعضو في سياقات متقاربة لفظا 

 أك معنى ، ثـ يتـ ترجيح حكـو عمى آخر بكاسطتيا " 

                                                             

( ٛٞ اُلًزٞه /ٓؾٔل ٤ٍٔو ٗغ٤ت ك٢ ًزبثٚ: ٓؼغْ أُٖطِؾبد اُ٘ؾ٣ٞخ 1) 

 .186ٝاُٖوك٤خ 

( ٛٞ اُجبؽش / أؽٔل ف٤ٚو ػجبً ك٢ هٍبُزٚ : أصو اُووائٖ ك٢ رٞع٤ٚ 2) 

 . 9ٔؼ٠٘ ك٢ رل٤َو اُجؾو أُؾ٤ٜ اُ

 ( اٗظو: أُوعغ اَُبثن، اُٖلؾخ ٗلَٜب.3) 

( ٛٞ اُجبؽش / كه٣ل ػجل اُغ٤َِ ك٢ هٍبُزٚ : اُوو٣٘خ اُ٘ؾ٣ٞخ ك٢ ا٧ٍٔبء 4) 

، ٝٗوِزٚ ػ٘ٚ اُجبؽضخ / أَٓ ثبهو ػجل اُؾ٤َٖ عجبهح ك٢  4أُؼوثخ ٓ

 .  5اُؼوث٤خ هٍبُزٜب : هوائٖ اإلػواة ٝا٤ُٖؾ ٝأُطبثوخ ك٢ اُِـخ 
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 المبحث األول 
 القرينة وتأصيل المصطلح

 كم  :أكال : القرينة في التراث النح
ا في العصر ػى يكقً عمى الرغـ مف اكتماؿ نظرية القرائف كاستكائيا عمى سي 

اضؿ الدكتكر / تماـ حساف ؛ حيث أفرد ليا قدرا ػالـ الفػالحديث عمى يد الع
كبيرا في كتابو الماتع ) المغة العربية معناىا كمبناىا ( ، كأردؼ ذلؾ ببحثو 

( ، ثـ 1يف التقديرم كالمحمي ( )) القرائف النحكية كاطراح العامؿ كاإلعراب
بلصة النحكية ( ، عندما ى حيز التطبيؽ ، فألؼ كتابو ) الخأخرجيا إل

مجاؿ التنظير ، كأنيا يعكزىا التطبيؽ  تيدًرؾى عميو أف النظرية لـ تتخطَّ اس
عمميا كتعميميا ، فقاؿ في مقدمتو : " ككاف مما قرأتو مف نقدو أفَّ النظرية 

ت النتيجة ىذه الخبلصة خبلؿ التطبيؽ ، ككانال تصديؽي إال مف 
ثـ تمقفيا مف بعده الباحثكف ، كخصكىا بعدد غير قميؿ مف ( . 2)النحكية"

الرسائؿ العممية في مختمؼ الجامعات العربية  ، ككثيرو مف المؤلفات ، 
 ( .3كالبحكث المنشكرة في الحكليات كالمجبلت المختمفة )

المصطمح بمفظو كمعناه قديـه كافري الذِّكر  أقكؿ : بالرغـ مف ىذا ، إال أف
في كتب النحكييف كغيرًىـ ، كأخص ىذا المبحث بمجمكعة مف نقكؿ 

لؾ في العصكر التصنيفية العمماء التي تثبت صحة ما أقكؿ ، كذ
 .المختمفة

                                                             

( ثؾش ْٓ٘ٞه ك٢ ٓغِخ اَُِبٕ اُؼوث٢، أُغِل اُؾبك١ ػْو، اُغيء 1) 

 ٝٓب ثؼلٛب. 24ا٧ٍٝ ٓ 

 .8( اُقالٕخ اُ٘ؾ٣ٞخ 2) 

 ( اٗظو: صجذ أُٖبكه ٝأُواعغ.3) 
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لعؿ أقدـ نص حكل مصطمح القرينة كاف في نياية القرف الثالث كبداية 
ىػ ( في  013اإلماـ ابف جرير الطبرم ) ت القرف الرابع اليجرييف عند 

نَّا"  -تعميقا عمى قكلو تعالى  -تفسيره ؛ حيث نقؿى  ـٍ  أىكٍ  كىاً   ىيدنل لىعىمىى ًإيَّاكي
ؿو  ًفي أىكٍ  بلى " أك" معنى: الككفة نحكيي بعض كقاؿ( : " 1" ) ميًبيفو  ضى

 ذلؾ، غير عمى القرينة أف غير المعنى، في المكضع ىذا في الكاك كمعنى
 إف: تقكؿ كما المفكض، األمر في تككف كلكنيا الكاك بمنزلة" أك" تككف ال

 يأخذ أف لو كليس كاحدنا، أك اثنيف يأخذ أف فمو اثنيف، أك دكىمنا فخذ شئت
 ( .2" ) العربية يبصر ال مف قكؿ في كىك: قاؿ. ثبلثة

نَّا" : كقكلو"  يقكؿ: معانيو،كالنص لمفراء في  ـٍ  أىكٍ  كىاً   قىاؿى "  ىيدلن  عىمىلى  ًإيَّاكي
نا: معناه المفسركف  معنى( أك) معنى مبيف، ضبلؿ ًفي كأنتـ ىيدنل لعمى كا 

مىى العربية أف غير. المعنى ًفي ىيكى  ككذلؾ. عندىـ الكاك  ال: ذىًلؾى  غير عى
 إف: تىقيكؿي  كما المفكض، األمر ًفي تككف كلكنيا. الكاك بمنزلة( أك) تككف
 يأخذ أف لىوي  كليس اثنيف، أك كاحدنا يأخذ أف موف اثنيف، أك درىمنا فخذ شئت
ًفي. ثبلثة  ( .3" ) العربية ييبصر ال مف قكؿ كى

، ءت ) القرينة ( مكاف ) العربية(كيبدك أف في أحد النصيف تصحيفا ، فجا
م في النقؿ ، أك أنيا مكجكدة في بعض نسخ الفراء التي اعتمدىا الطبر 

 ،في أكاخر القرف الثانيكدان قطعا فالمصطمح كاف مكج كعمى الفرض الثاني
 أك بدايات القرف الثالث اليجرم ، أم في عصكر التأليؼ األكلى .

ف تطرؽ إليو االحتماؿ بكج كد المصطمح في تمؾ الحقبة ، كىذا الدليؿ كا 
ف ثمت دليبلن آخر يزيؿ ىذا الريب كيقطع بكجكده ، ليس فقط بيف إال أ

                                                             

 .24( ٍجؤ 1) 

 .20/403( رل٤َو اُطجو١ 2) 

 .362/ 2( ٓؼب٢ٗ اُووإٓ ُِلواء 3) 
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نما  د لو مؤلؼه مستقؿ ، فقد نيًسب إلى أيفرً قد طيات أحد المصنفات ، كا 
( ، 1ػ ) القرائف ( )ق ( كتاب يسمى ب512األنصارم ) ت اإلماـ أبي زيد

ف طالتو عكادم األياـ فمـ يصؿ إلينا ، غير أنو ببل شؾ يؤكد كجكد  كىك كا 
 المصطمح في تمؾ الفترة .

كفي القرف الرابع اليجرم أيضا يتردد مصطمح القرينة عند فيمسكؼ 
فمف ذلؾ ق ( ، يقكؿ : " 095ة أبي الفتح عثماف بف جني ) ت العربي

كلك جالسيما جميعنا لكاف مصيبنا  ،قكليـ: جالس الحسف أك ابف سيريف
ف كانت "أك " إنما ىي في أصؿ كضعيا ألحد الشيئيف. ،مطيعنا ال مخالفنا  كا 

نما جاز ذلؾ في ىذا المكضع ال لشيء رجع إلى نفس "أك "  لقرينةبؿ  ، كا 
نو قد عرؼ أنو إنما رغب في كذلؾ أل  ؛مت مف جية المعنى إلى "أك "انض

كىذه الحاؿ مكجكدة في  ،مجالسة الحسف لما لمجالسو في ذلؾ مف الحظ
ا ككأنو قاؿ: جال  .(2)" ىذا الضرب مف الناسس مجالسة ابف سيريف أيضن

ذكر لممصطمح في ما تكفر لدم مف المصنفات لعمماء عمى كلـ أعثر 
مس اليجرم ، أما القرف السادس ، فالنصكص التي ذيكر فييا القرف الخا

 ىؿ]" : مسألةق ( في 255يقكؿ األنبارم ) تالمصطمح كثيرة كمتنكعة ، 
 بف عمي الحسف أبك كذىب .....[بنفسيا؟ المضارع الفعؿ" حتى" تنصب
 ... ]ك[ مظيرة أك مضمرة بإلى بعدىا يخفض االسـ أف إلى الكسائي حمزة
 ضربت" قكلؾ في التقدير ألف مظيرة أك مضمرة بإلى تخفض اإني قمت إنما
" إلى ضربي انتيى حذؼ ثـ زيد، إلى ضربي انتيى حتى" زيد حتى القـك

                                                             

، ٛل٣خ 2/322، إ٣ٚبػ إٌُٔ٘ٞ ٣78ْ ( اٗظو : اُلٜوٍذ الثٖ اُ٘ل1) 

 .48، اُ٘ظْ ٝرٚبكو اُووائٖ ٝٗؾٞ اُ٘ٔ  1/387اُؼبهك٤ٖ 

، أصو اُووائٖ  2/19،  300،  1/295، ٝاٗظو :  1/349( اُقٖبئٔ 2) 

 .8ك٢ رٞع٤ٚ أُؼ٠٘ ك٢ رو٤َو اُجؾو أُؾ٤ٜ ٓ
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 ذىب ما كأماثـ قاؿ : "  .( 1" ) العاممة ىي إلى تككف أف فكجب تخفيفا،
 لبعده الفساد؛ فظاىر مظيرة أك مضمرة بإلى الخفض أف مف الكسائي إليو
بطاؿ ر،التقدي في  أف األسماء في حتى مكضع ألف كذلؾ ؛ "حتى" معنى كا 

نما قبمو، ما جنس مف بعدىا الذم االسـ يككف تو حتى كا   بيف مف اختصَّ
 الجنس، سائر مف استبعاده مف أكثر الفعؿ منو يستبعد ألنو الجنس،
 لغيره، قتالو مف أبعدي  األسد وقتالى  ألفَّ " األسد حتى السباعى  زيده  قاتؿ: كقكلؾ
؛ " معو سبلح ال الذم الضعيؼي  حتى جنده األمير عمى استجرأ" ككقكلؾ

 قمنا فمك غيره؛ استجراء مف أبعد معو سبلح ال الذم الضعيؼ استجراء ألف
 معو؛ سبلح ال الذم الضعيؼ إلى استجراؤىـ انتيى حتى: فيو التقدير إف

 صمة في ال" انتيى" صمة في" إلى" ككانت كثيرة، زيادة إلى ذلؾ ألٌدل
 (.2" ) قرينة كال برىاف غير مف القريبة المتناكالت عف خركج كذلؾ" حتى"

]يقصد لفظ  تككف أف كىك الثالث، الفصؿ أماق( " 281كقاؿ السييمي ) ت
 ابتداء، تككف أف فحقيا، عنيا مخبران  مفردة اإلضافة عف مقطكعة كيٌؿ[

نما؛ جمعان  خبرىا كيككف  معنى في اسـ ألنيا جمعان  خبرىا يككف أف كجب كا 
 . الجمع

 كىي ،" كؿ"  عف الخبر فييا أفرد مكضعاف القرآف في كرد فقد:  قيؿ فإف 
مىى يىٍعمىؿي  كيؿ   قيؿٍ : )تعالى قكلو كىما بعدىا، شيء إلى مضافةر غي  عى

  .؟ كذبكا: يقؿ كلـ ،( 4)( الرُّسيؿى  كىذَّبى  كيؿ  ) ك(، 3شىاًكمتو " )

                                                             

 .2/489( اإلٖٗبف 1) 

 .2/491( اإلٖٗبف 2) 

 .84( اإلٍواء 3) 

 (4 ٓ )14. 
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 المفظ بيذا المعنى تخصيص تقتضي رينةق اآليتيف ىاتيف في أنو: فالجكاب
مىى يىٍعمىؿي  كيؿ   قيؿٍ : )تعالى قكلو أما ،غيره دكف  ذكر قبميا فؤلف( شىاًكمىًتوً  عى

 كجمعيـ" يعممكف كؿ: " قاؿ فمك كظالميف، مؤمنيف كذكر مختمفيف، فريقيف
 المراد، عمى أدؿ اإلفراد لفظ فكاف االختبلؼ، معنى لبطؿ عنيـ اإلخبار في
 ". شاكمتو عمى يعمؿ فريؽ كؿ: " قكؿي كاف
 ذكرىـ كختـ ،ان كأمم اقركنن  ذكر فؤلنو ،( الرُّسيؿى  كىذَّبى  كيؿ  : )تعالى قكلو كأما
 أقرب عمى تعتمد إنما أفردت إذا( كيؿ  ) ك كذبكا، كؿ: قاؿ فمك تيبَّع، قـك بذكر

 خاصة، تبع قـك عف اإلخبار أف إلى الكىـ يذىب فكاف إلييا، المذككريف
 كذب، منيـ قرف كؿ يريد أنو عمـ( كىذَّبى  كيؿ  : )قاؿ فمما الرسؿ، كذبكا أنيـ
 تقدـ، كما المعنى ىذا عمى يدؿ إنما كقع حيث( كيؿ  ) عف الخبر إفراد ألف

 . ( 2" ) (ًبالمَّوً  آمىفى  كيؿ  : )( 1) تعالى قكلو كمثمو
التي كفي القرف السابع اليجرم أحصيت عددا كبيرا مف نصكص العمماء 

اشتممت عمى ذكر القرينة بمعناىا االصطبلحي ، مستعينيف بيا في تفسير 
المعاني النحكية ، كدفع المبس الذم قد يعرض لبعًض التراكيب ، كمف 

 لمتٍَّخًيير تككف أىف كىالثَّاًلثق ( : " 616أمثمة ذلؾ قكؿ العكبرم ) ت 
 أىك أىميكـ تيٍطًعميكفى  مىا أىكسط مف مىسىاًكيف عشرىة إٍطعىاـ فٌكفارتو: "كىقىٍكًلو

 كىقىٍكًلؾ بىينيمىا يجمع لـ ًباأٍلىمر اٌتصؿ إفف ( 3" ) رىقىبىة تىٍحًرير أىك كسكتيـ
ذ ة عمى تدؿ قرينىة كجدت فىًإف ًدينىارا أىك درىما خي بىاحى ازى  اإلًٍ  بىينيمىا اٍلجمع جى

الس كىقىٍكًلؾ  ( .4" ) األشرار يجالسي  لمف الزَّىاد أىك اٍلفيقىيىاء جى
                                                             

 .285( اُجووح 1) 

 .295، ٝاٗظو : 219،218( ٗزبئظ اُلٌو 2) 

 . 89( أُبئلح 3) 

 .423/ 1( اُِجبة ك٢ ػَِ اُج٘بء ٝاإلػواة 4) 
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( : " اعمـ أف المبتدأ كالخبر جممة مفيدة ،  ػى640كقكؿ ابف يعيش ) ت
ؿي الفائدةي بمجمكعيما ، فالمبتدأ ميعتىمىد الفائدة ، كالخبر محؿ الفائدة  تحصي

تغني عف النطًؽ  قرينة لفظية أك حالية، فبلبد منيما ، إال أنو قد تكجد 
 ( .1بأحدىما ؛ فيحذؼ لداللتيا عميو " )

: " يجب البقاء عمى األصؿ عند خكؼ التباس (655)تابف مالؾ كقكؿ 
بالمرفكع في مثؿ ىذا ىك  كع بالمنصكب نحك : ضرب ىذا ذاؾ ،المرف

بقرينة لفظية أك األكؿ ؛ إذ ال يتميز مف المنصكب إال بالتقديـ ، فمك تميز 
كلحقت األكلى لجاز التقديـ كالتأخير نحك: ضرب مكسى سممى ، معنكية
 ( .2) األخرل "

كفي نصكص عمماء القرف الثامف تجدي ذكران لقرائف لـ تكف مكجكدة فيما 
قرينة التعميؽ ، بؿ كالمقارنة بيف بيف بعض القرائف قكة كضعفان ، كسبؽ ، 

كما يترتب عمى ذلؾ مف أحكاـ ، فيا ىك ذا أحمد بف عمي بف مسعكد )ت 
كالغائبة دكف  في الغائب ]أم: الضمير[تقريبا ( يقكؿ : " كاستتر ػى533

التثنية كالجمع ؛ ألف االستتار خفيؼ ، فإعطاء الخفيؼ لممفرد السابؽ 
االستتار قرينة أكلى ، دكف المتكمـ كالمخاطب الذيف في الماضي ؛ ألف 

، فإعطاء األبرز القكم لممتكمـ القكم  كاإلبراز قرينة قكية،  ضعيفة
  (3كالمخاطب القكم أكلى " )

يىةن ( تعميقا عمى قكلو تعالى : "  ػى542كقاؿ أبكحياف ) ت ًإفَّ ًفي ذىًلؾى آلى
ـٍ ًإٍف كيٍنتيـٍ ميٍؤًمًنيفى  :  ( : "4" ) لىكي ًؼ اٍبًف مىٍسعيكدو ـى أىفَّ ًفي ميٍصحى تىقىدَّ  "آيات"كى

                                                             

 .1/239(ّوػ أُلَٖ 1) 

 .620،  2/589، ٝاٗظو : ّوػ اٌُبك٤خ اُْبك٤خ 2/133( ّوػ اُز٤ََٜ 2) 

 . 8،  7( ٓواػ ا٧هٝاػ 3) 

 .49( آٍ ػٔوإ 4) 
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ييعىيِّفي  اًلحه ًلٍمقىًميًؿ كىاٍلكىًثيًر، كى ٍمًع، فىمىٍف أىٍفرىدى أىرىادى اٍلًجٍنسى كىىيكى صى مىى اٍلجى اٍلميرىادى عى
اًليَّةي، ٍعنىًكيَّةي، كىاٍلحى : المٍَّفًظيَّةي، كىاٍلمى :  اٍلقىرىاًئفي مىعى فىعىمىى اأٍلىٍصًؿ، ًإٍذ ًىيى مىٍف جى كى

كا، فىييٍحتىمىؿي أىٍف يىكيكفى ثىّـَ ًصفىةه  : آيىةه ًفي نىٍفًسيىا، آمىنيكا أىٍك كىفىري ، كىًىيى آيىاته
تَّى يىتًَّجوى التَّعٍ  ـٍ ًإٍف مىٍحذيكفىةه حى يىةن نىاًفعىةن ىىاًدئىةن لىكي ًميؽي ًبيىذىا الشرط، أىٍم: آلى

ٍنتيـٍ   ( .1" ) آمى
 ًممَّا فىمىعىمَّوي  عيد حديثك قىٍكمؾ لىٍكالى  كىأما( : "  ػى 561كقاؿ ابف ىشاـ ) ت 

ٍعنىى يٍركل ازىتو ًفي اٍلكسىائي كىعىف ،ًباٍلمى ٍزـ ًإجى  مثبتا الشٍَّرط يقدر ًبأىنَّوي  اٍلجى
مىٍيوً  مدلكال ٍعنىى عى  اٍلقىًرينىة عمى المعنكية لمقرينة تىٍرًجيحا ؛ًبالمٍَّفظً  الى  ًباٍلمى
جو كىىىذىا ،المفظية ( . كقاؿ أيضا : " 2" ) مفيكما اٍلمىٍعنى كىافى  ًإذا حسف كى
لما كرىة أىف عمميكا كى ري  حذؼ ًفيوً  أكجبكا ،كثيرا النداء اٍسًتٍعمىاؿ لىإ دىاًعيىة الضَّ
لىة :أىحدىمىا، بأمريف اٍكًتفىاء ؛ؿاٍلًفعٍ  اؿ قرينىة دالى  ًبمىا ااًلٍسًتٍغنىاء كىالثَّاًني ،اٍلحى

عىميكهي  كىاتيىا يىا كىىيكى  ،مقىامو كالقائـ عىنوي  كالنائب جى  ( .3" ) كىأىخى
ًمٍنيىا( : "  ػى561كقاؿ صبلح الديف كيكمدم الدمشقي ) ت   قىاؿى  ًإذا كى

كؿ يٍشتىرط فىًإنَّوي  ،حر فىأىنت الدَّار دخمتكى  مت ًإذا :لعىٍبًدهً  الرجؿ  بعد الدُّخي
رح أىف ًإالَّ  ،اٍلمىٍكت كؿ أىرىادى  ًبأىنَّوي  ييصى  أىكثر عىف ]ك[، ...............قبمو الدُّخي

اب يَّة كشئتى  مت ًإذا :قىاؿى  ًإذا ًفيمىا مثمو اأٍلىٍصحى رِّ ف شىاءى  أىك اٍلحي  فىأىنت فبلى
ّـَ  مت ذاإً  قىاؿى  ًإذا كىمىا ،حر  . حر   فىأىنت الدَّار دخمت ث

                                                             

 .3/167جؾو أُؾ٤ٜ ( ا1ُ) 

 .6/324( ٓـ٢٘ اُِج٤ت 2) 

، ٝاٗظو : ّوػ هطو اُ٘لٟ ٝثَ  281( ّوػ ّنٝه اُنٛت الثٖ ْٛبّ  3) 

 . 186،  185اُٖلٟ 
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ميٍقتىضى ٍزـ كيمو ىىذىا كى  التٍَّعًميؽ قرينىة ًإف ييقىاؿ أىف ًإالَّ  ،لمتٍَّرًتيب اٍلكىاك ًبأىف اٍلجى
ًقيقىتيىا عىف اٍلكىاك صرفت ىينىا از ًإلىى حى  ( .1" ) اٍلمجى

عند دىا مثبل ػكنصكص العمماء في ىذا القرف كما بعده كثيرة جدا ، تج
( ، كالدماميني ) 3( ) ػى549( ، كالمرادم ) 2( ) ػى553ابف الصائغ )

 ػى889 ( ، كالجكجرم )5( ) ػى 842 ( ، كحاجي عكض )4( ) ػى 855ت
(  ػى932 ( ، كالشيخ خالد األزىرم )7(  ) ػى933( ، كاألشمكني )6( )
 ميمرعي بف يكسؼ المقدسي الحنب( ، ك 9( ) ػى911( ، كالسيكطي )8)

( ، كغيرىـ ، كلكال 11( ) ػى1536( ، كالصباف )10)ىػ( 1300) ميالحنب
لنقمت نصكصيـ كاممة ىنا ؛ لمداللة  -كأحسبني فعمت  -خكؼ اإلطالة 

عمى أف التراث النحكم لـ يكف خمكان مف مصطمح القرينة ، استند إلييا 
العمماء في تفسير المعاني ، كالمقارنة بينيا ، كترجيح أحدىا عمى األخر 

قد يعترييا مف لبس ، كليس القصد أف أغمط عالمنا الجميؿ ، كدفع ما 
الدكتكر / تماـ حساف حقو فيما جمَّع كفصَّؿ كصنَّؼ كأضاؼ ، ككانت 

                                                             

 ( .104( اُلٍٖٞ أُل٤لح ك٢ اُٞاٝ أُي٣لح )ٓ: 1) 

 . 2/766( اٗظو: أُِؾخ ك٢ ّوػ أُِؾخ 2) 

 . 2/715، ر٤ٙٞؼ أُوبٕل  295( اٗظو : اُغ٠٘ اُلا٢ٗ 3) 

 .1/15( اٗظو : ّوؽٚ ػ٠ِ أُـ٢٘ 4) 

 .845( اٗظو : ّوؽٚ ػ٠ِ اٌُبك٤خ 5) 

 .2/409( اٗظو : ّوؽٚ ػ٠ِ اُْنٝه 6) 

 ٝؿ٤وٛب . 172،  2/75،  199،  1/109( اٗظو: ّوؽٚ ػ٠ِ ا٧ُل٤خ 7) 

 .473،  327،  1/214( اٗظو: اُزٖو٣ؼ 8) 

 .2/367،  505، 1/38( اٗظو : ٛٔغ اُٜٞآغ 9) 

 .54( اٗظو: ك٤َُ اُطبُج٤ٖ ٌُالّ اُ٘ؾ٤٣ٖٞ 10) 

 .1/288( اٗظو : ؽب٤ّزٚ ػ٠ِ ّوػ ا٢ّٗٞٔ٧ 11) 
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نظريتو ) تضافر القرائف ( نتاج عمرو أفناه في خدمة المغة العربية كآدابيا  
، بقدر ما ىك كفاء لحؽ عممائنا القدماء؛ حتى ال نقع في خطيئة أف 

ف شابو شيءه مف النق -ـ حقيـ في عمـ نسميبي اًف في بعض جكانبو صكا 
، كقد انكب عميو الدكتكر إال أف الجميع عياؿه عميو إلى يكـً الناس ىذا  -

رؼ مف ينابيعو األصيمة ، فالتقط الخيط بميارة بارعة ، تغاتماـ حساف ، ك 
قدماء كجذبو في رفؽ ، فانجذبت بقية الخيكط المتشابكة ، التي لـ يحكـ ال
( ، 1نسجو ، كأعاد نسجو مف جديد ، فكانت نظرية )تضافر القرائف ( )

كقد أشار ىك إلى أفَّ النحاة في ظؿ انشغاليـ بالعامؿ، كما ينتجو مف 
، لـ يستطيعكا تجاىؿ بية ، تفسر المعنى مف كجية نظرىـعبلمات إعرا

ما دعا األمر القرائف األخرل ، فراحكا يممكف باإلشارة إلييا إلماما خفيفا كم
 ( .2)مككىا في نظاـو كاحد كالذم حاكلوإلى ذلؾ ، كلـ يس

 ثانيا : مرادفات القرينة   :
أشرت فيما سبؽ إلى كجكد مصطمح القرينة في تضاعيؼ المصنفات 
النحكية كغيرىا مف قديـ ، كتحديدا في أكاخر القرف الثالث كأكائؿ القرف 

ف لـ نجد لممصطمح ذكران  -اة الرابع اليجرييف ، ككثير مف متقدمي النح كا 
ر أنيـ قد إال أف مفيكمو كاف قد استقر في أذىانيـ ، غي -في مصنفاتيـ 

 ( .3رل ، تيعبِّر عف المفيـك ذاتو )عبركا عنو بمصطمحات أخ

                                                             

، ٗوال ػٖ 279( اٗظو: ا٧ؽٌبّ اُ٘ؾ٣ٞخ ث٤ٖ اُ٘ؾبح ٝػِٔبء اُلالُخ 1) 

 اُلًزٞه/ؽٔبٍخ ك٢ ًزبثٚ)اُؼالٓخ اإلػواث٤خ( .

 .62( اُووائٖ اُ٘ؾ٣ٞخ ٝاٛواػ اُؼبَٓ 2) 

، أصو اُووائٖ ك٢ رٞع٤ٚ  6واة ٝا٤ُٖؾ ٝأُطبثوخ ( اٗظو : هوائٖ اإلػ3) 

 .7أُؼ٠٘ ك٢ اُجؾو أُؾ٤ٜ 
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ق ( ييعبِّر عنو بمفظ ) آية ( ؛ 183إماـ النحاة سيبكيو ) تذا ك ى فيا
كذلؾ أنؾ رأيت صكرة شخص  كيككف المبنى عميو مظيىران حيث يقكؿ : " 

لؾ عمى معرفة الشخص فقمت: عبد اهلل كربي، كأنؾ قمت: ذاؾ  آيةفصار 
عبد اهلل، أك ىذا عبد اهلل. أك سمعتى صكتا فعرفتى صاحبى الصكت فصار 
آية لؾ عمى معرفتو فقمت: زيد كربى. أك مًسٍستى جسدا أك شممت ريحا 

 العسؿ. فقمت: زيد، أك الًمسؾ. أك ذقتى طعاما فقمت:
دِّثتى عف شمائؿ رجؿو فصار آية لؾ عمى معرفتو لقمت: عبد اهلل.  كلك حي
كأف رجبل قاؿ: مررتي برجؿ راحـ لممساكيف بارٍّ بكالديو، فقمت: فبلف 

 .( 1)"كاهللً 
 كيىتعٌدلبمفظ ) الدليؿ ( ؛ حيث قاؿ : "  -رحمو اهلل  -كعبر عنو أيضا 

 فإذا يمض، لـ كما منو مضى لمىا نىبي  ألنو ذىىىبى  قكلؾ نحك الزَّماف، إلى
ى فيما الحدث أفَّ  عمى دليؿ فيك ذىىىبى  قاؿ ذا الزماف، مف مضى  قاؿ كا 

 ما بيافي  ففيو الزَّماف، مف ييستقبىؿ فيما يككف أنو عمى دليؿ فإنو سىيٍذىىبي 
ى  .( 2" ) الحدث كقكع عمى استدالالن  فيو أفٌ  كما منو، يمضً  لـ كما مضى

 جالس: قمت: كأنَّؾ بشران، أك خالدا أك عمران  جالس: ؿتقككقاؿ أيضا : " 
 يجالس، أف أىؿه  كميـ أف دليؿه  ىذا ففي بعينو، إنسانان  ترد كلـ ىؤالء أحد
 .( 3" )  الناس مف الضرب ىذا جالس: قمت كأمَّؾ

 تككف( المعنى ًفي) أىـٍ "  قاؿ: بالدليؿ،أيضا  ق( عنو535كعبر الفراء ) ت
 كاألخرل ،«أم» تفرؽ معنى أف: إحداىما جيتيف عمى االستفياـ عمى ردا

                                                             

 .2/130( اٌُزبة 1) 

 .1/35( اٌُزبة 2) 

 .3/184 اَُبثن( 3) 
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 أنو إال االبتداء بيا يينكل كالذم النسؽ، جية فتككف عمى. بيا يستفيـ أف
 لـ استفيمت ثيّـَ  كبلـه، قبمو ليس كبلما ابتدأت فمك. بكبلـ متصؿ ابتداء
ٍيبى  ال اٍلًكتابً  تىٍنًزيؿي  الـ: »المَّو قكؿ ذلؾ كمف بيؿ أك باأللؼ إال يكف  ًفيوً  رى
 قبميا كليس «أىـٍ » فجاءت ،( 1) «اٍفتىراهي  يىقيكليكفى  أىـٍ . اٍلعالىًميفى  رىبِّ  ًمفٍ 

 ( .2" ) سبقو قد كبلـو  عمى مبتدأ استفياـ أنيا عمى دليؿ فيذا استفياـ،
 ذا، مػػف أشػػد ىػػك مػػا الحػػذؼ مػػف جػػاء كقػػدككػػذلؾ األخفػػش حيػػث قػػاؿ " 

ػػػ ًمػػػنكيـ يىٍسػػػتىًكم الى "  تعػػػالى اهلل قػػاؿ قىاتىػػػؿى  اٍلفىػػػٍتحً  قىٍبػػػؿً  ًمػػػف أىنفىػػؽى  فٍ مَّ ( 3") كى
ػػفٍ " يقػػؿ كلػػـ مى ـي  ًئػػؾى أيٍكلى "  قػػاؿ لمػػا ألنػػو" بىٍعػػد ًمػػفٍ  أىٍنفىػػؽى  كى ػػةن  أىٍعظىػػ ػػفى  دىرىجى  مِّ
 .(4" ) عناىـ قد أنو عمى دليؿ فيو كاف"  بىٍعدي  ًمف أىنفىقيكاٍ  الًَّذيفى 

( ؛ حيث قاؿ :  ػى582اإلماـ  المبرد ) ت  ،كممف عبر عنيا بالدليؿ أيضا
مىٍيوً  دىًليؿ ظير مىا ألىفَّ  اٍسًتٍخفىافنا حذؼ كمٌما"   تظير قىبيمىة كؿِّ  ًفي قىٍكليـ عى

ـ ًفييىا اًرث بني مثؿ اٍلمعرفىة الى بني اٍلحى يـ كى بني الييجى  بىٍمعىنبر ىيكى  العنبر كى
ـ مف لقربيا النُّكف فيحذفكف كبىٍمييجيـ  ( .5" ) ًعيؼالتَّضٍ  يٍكرىيكفى  ألىنَّيـ البلَّ

أنيا تماثؿ  ،االصطبلحي كالذم يبدك مما تحصؿ مف مفيـك القرينة
( ، كىي ييستدؿُّ بيا 6( في معناه المغكم ؛ إذ ىك " ما ييستدؿُّ بو " )الدليؿ)

عمى المراد أك المقصكد ، كتماثمو في معناه االصطبلحي عند األصكلييف ، 

                                                             

 .3-1( اَُغلح 1) 

 .1/71( ٓؼب٢ٗ اُووإٓ 2) 

 .10( اُؾل٣ل 3) 

 .1/240( ٓؼب٢ٗ اُووإٓ 4) 

 .2/171، ٝاٗظو :  1/251( أُوزٚت 5) 

 .28/501، ربط اُؼوًٝ ) كَُ( 4/1698اُٖؾبػ )كَُ(  ( اٗظو:6) 



 

 

 528 

 

 

 البلتاجي حسه السعيد د. هشام دراسة وصفية وقدية – الىحوية القرائه وظرية

( ، كىي بكجكدىا تكصؿ 1" ) فيك " ما يمـز مف العمـ بو العمـ بشيءو آخر
إلى العمـ بالمراد أك المقصكًد ، كىذا يماثؿ تعريؼ القرينة االصطبلحي 
عند األصكلييف ؛ إذ ىي " ما يدؿ عمى المراًد مف غيًر أف يككف صريحا 

( ، كمف ىنا كاف استعماؿ مصطمح ) الدليؿ ( عند النحاة األكائؿ 2فيو " )
 ( .3في مصنفاتيـ عكضان مف القرينة )

، ان عف القرينة مصطمح " الداللة"كمف األلفاظ التي استعمميا العمماء عكض
ف(: "  ػى582يقكؿ المبرد ) ت كىاؾ كظننى ظىنىٍنت: قمت اآلخر أعممت كىاً   أىخى

لىة معمؿ اٍلمىٍعنى ًفي كىىيكى  المٍَّفظ، فى فارغ كىاأٍلكؿ اآلخر، أعممت ميٍنطىمقنا  لدالى
مىٍيوً  بعده مىا  .( 4" ) عى

: سيبكيو قاؿ : " ًبالمَّوً  كىفىى" : كقكليـ( : " ػى016كقاؿ ابف السراج )ت
 كفى: "التأكيؿ يككف أفٍ  يكجب كالقياس ، زائدة كالباء" اهلل كفى" ىك إنما

 العربية في كىذا عميو، الفعؿ داللةل المصدر فحذؼى " باهلل كفايتي
 .( 5)"مكجكد

                                                             

، إهّبك اُلؾٍٞ إ٠ُ رؾو٤ن اُؾن 80( اُؾلٝك ا٤ٗ٧وخ ٝاُزؼو٣لبد اُله٤وخ 1) 

 . 22/ 1ٖٓ ػِْ ا٧ٍٕٞ 

، ٝاٗظو رؼو٣لبد إطالؽ٤خ أفوٟ ُِوو٣٘خ ك٢ 362( ٓؼغْ ُـخ اُلوٜبء 2) 

 ٝٓب ثؼلٛب. 3: اُوو٣٘خ ػ٘ل ا٤٤ُٕٞ٧ٖ 

 .7وائٖ ك٢ رٞع٤ٚ أُؼ٠٘ ك٢ اُجؾو أُؾ٤ٜ ( أصو اُو3) 

 .249( ػٔلح اٌُزبة 4) 

 .2/260( ا٧ٍٕٞ 5) 
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: تقكؿ أف عشر الحادم كالكجو"  (:ػى008)تكقاؿ أبك جعفر النحاس 
 ؛لمداللة الخبر كتحذؼ باالبتداء الرأم ترفع( مكفؽه  كأنت ذلؾ في فرأيؾ)

 .( 1" ) يحصؿ ال كىذا الكاك، بمكضع الرأم ترفع: يقكلكف كالككفيكف
نَّمىا"  (:ػى081)تكقاؿ ابف الكراؽ   ازى  كىاً  ٍضمىار جى  ًفي أًلىف اأٍلىٍفعىاؿ، ًفي اإلًٍ

ًمير، مىع تدؿ حركفا أكائميا حمؿ الضَّ لىة الى  مىا كى  ًفيوً  مىا عمى ًفيوً  دالى
لىة كؼ دكف اأٍلىٍفعىاؿ ًفي يجكز الًَّذم فىيىذىا. الفعمية ًفي الشتراكيا ،الٌدالى  اٍلحيري

 .( 2" ).كاألسماء
عميو  الداللةباب في أف المحذكؼ إذا دلت "  (:ػى095تكقاؿ ابف جني ) 

 (  .3" ) كاف في حكـ الممفكظ بو
مف األمثمة تماثؿ القرينة في معناىا  -كما ىك كاضح  -الداللة ك 

لىة ااالصطبلحي ، قالك  الىة الشٍَّيء كىكف في تعريؼ الداللة : " الٌدالى  يٍمـز ًبحى
يستمـز العمـ  -كما مر  -( ، كالقرينة 4آخر " ) ًبشىٍيء اٍلعمـ ًبوً  اٍلعمـ مف

نني كجدت في بعض بيا العمـ بشيء آخر ، أال كىك المعنى ،  بؿ أ
النصكص ما يكحي أف الداللة ىي األصؿ ، كقد تسمى في بعض األحياف 

ق( ، تعميقا 822قرينة ، يقكؿ شمس الديف أحمد المعركؼ بديكنقكز )ت
عمى قكؿ صاحب المراح : " ألف االستتار قرينة ضعيفة ، كاإلبراز قرينة 

كدالة عمى كجكده،  قرينة" أم مقركنة بالفعؿ.....ألف االستتارقكية " : " 

                                                             

 .2/136، ٝاٗظو :  3/113( أُوزٚت 1) 

 .299، 273، ٝاٗظو 236( ػَِ اُ٘ؾٞ 2) 

 .2/380،  376،  1/294، ٝاٗظو :  1/285( اُقٖبئٔ 3) 

 .79( اُؾلٝك ا٤ٗ٧وخ 4) 
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كلذلؾ سمى الداللة فإف أحد المقارنيف يمزمو الداللة عمى كجكد اآلخر 
 ( .1" ) ، كىي مف عداد األسماء كلذلؾ دخمتيا التاءقرينة

كاستعمؿ الزمخشرم لفظا آخر لمتعبير عف معنى القرينة ، كىك لفظ ) 
ضاربو ،  ( ، قاؿ " لما تمكف المبس في نحك قكلؾ : زيده عمر2أمارة ( )

فاصمة ،  أمارة( إبراز الضمير 4( ، فكجب )3كلـ ييعمـ أييما الضارب )
  . (5)عضدىا " كشد األمارةذلؾ ، كاطرد في كؿ مكاف لتقكية  استمر عمى

فاألمارة ق( بيف المصطمحيف السابقيف فقاؿ : " 255كجمع األنبارم )
 ( .6" ) تككف بعدـ شيء كما تككف بكجكد شيء كالداللة

  

                                                             

 .43( ّوؽٚ ػ٠ِ أُواػ 1) 

 .8،7اٗظو : هوائٖ اإلػواة ٝا٤ُٖؾ ٝأُطبثوخ  (2) 

 ( ك٢ اٌُزبة أُطجٞع ) ُٚبهة ( ُٝؼَ اُٖٞاة ٓب أصجذ.3) 

 ( ك٢ اٌُزبة أُطجٞع ) كٚوة ( ، ُٝؼَ اُٖٞاة ٓب أصجذ.4) 

 .147( أُؾبعبح ثبَُٔبئَ اُ٘ؾ٣ٞخ 5) 

 .8، ٝاٗظو : هوائٖ اإلػواة ٝا٤ُٖؾ ٝأُطبثوخ 1/39( اإلٖٗبف 6) 
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 المبحث الثاني 
 نظرية القرائن عند تمام حسَّان

الدراسات المغكية حديثو باإلشارة إلى أف " حساف اـ ػاستيؿ الدكتكر تم
بسمة االتجاه إلى المبنى أساسنا، كلـ يكف قصدىا إلى قد اتسمت العربية 

( ، كمف ىنا فدراسة النحك 1" ) المعنى إاٌل تبعنا لذلؾ كعمى استحياء
يمية ال تركيبية ، أم أنيا كانت تيعنىى بمككنات التركيب ، عندىـ كانت تحم

أم باألجزاء التحميمية فيو ) الصكت كالصرؼ كأبكاب النحك مفردة ( ، أكثر 
مف عنايتيا بالتركيب نفسو ، كىذا الجانب التحميمي في دراسة النحك ال 
 يمس معنى الجممة في عمكمو ، ال مف الناحية الكظيفية العامة كاإلثبات
كالنفي كالشرط كالتأكيد كاالستفياـ كالتمني .. إلخ ، كال مف ناحية الداللة 

ف كانت االجتماعية التي تنبني عمى  اعتبار المقاـ في تحديد المعنى، كا 
تمس ناحية مف نكاحي الترابط بيف أجزاء الجممة بركابط مبنكية أك معنكية 

 فعمو الدكتكر تماـ م عنكا بجمعيا في نظاـ كامؿ كالذكلـ يي  ،ذكركىا فرادل
 .( 2( ) التعميؽ) تحت عنكاف 

أك ،باعتباره تفسيرنا لمعبلقات النحكية  ،كلقد أكثر النحاة الكبلـ عف العامؿ"
بعبارة أخرل: باعتباره مناط "التعميؽ"، كجعمكه تفسيرنا الختبلؼ العبلمات 

لفكا اإلعرابية، كبنكا عمى القكؿ بو فكرتي التقدير كالمحؿ اإلعرابي، كأ
الكثير مف الكتب في العكامؿ، سكاء ما كاف منيا لفظيًّا أك معنكيًّا، ككصؿ 

( .أراد الدكتكر تماـ أف 3" ) بو بعضيـ مف حيث العدد إلى مائة عامؿ
                                                             

 .12ُِـخ اُؼوث٤خ ٓؼ٘بٛب ٝٓج٘بٛب ( ا1) 

 .16،15( اٗظو: أُوعغ اَُبثن 2) 

 .18( اٗظو: أُوعغ اَُبثن 3) 
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ييقدـ بديبل لذلؾ ، يككف أساسا لمتحميؿ النحكم ، نظر فيو إلى المغة نظرة 
لمغكية المختمفة بيف األنظمة ا شاممة تكشؼ عف العبلقات التي تربط

الصكت كالصرؼ كالنحك ( ، كالعبلقات التي تربط تمؾ األنظمة بالداللة )
المعجمية ، كربط ما ينتج مف ذلؾ كمو مف معنى المقاؿ بمعنى المقاؿ ؛ 

أت إلى أف ( ، تمؾ النظرة الشاممة ىيَّ 1لمخركج بالمعنى الداللي لمجممة )
ية الشاممة المكتممة التي تضع ما خرج بو الدكتكر تماـ بمصاؼِّ النظر 

( أك )نظرية القرائف النحكية ( 2سماىا تبلمذتو ) نظرية تضافر القرائف ( )
أك ) منيج القرائف النحكية ( أك )فكرة القرائف ( أك ) نظرية التعميؽ ( 

 ، عمى اختبلؼ مصطمحاتيـ .(3)
 ثـ بٌيف أٌف النظاـ النحكم لمغة العربية ينبني عمى خمسة أسس، ىي: 

 طائفة مف المعاني النحكية العامة، كتسمى معاني الجمؿ أك األساليب.  -أ
مجمكعة مف المعاني النحكٌية الخاصة كالفاعمية كالمفعكلية كاإلضافة  -ب

 كغيرىا. 
مجمكعة مف العبلقات التي تربط بيف المعاني الخاصة، بحيث تككف  -ج

كالتخصيص  صالحة عند تركيبيا لبياف المراد منيا، كعبلقة اإلسناد
كالنسبة كالتبعٌية، كىي قرائف معنكٌية عمى معاني األبكاب النحكٌية الخاٌصة 

 كالفاعمٌية كالمفعكلٌية. 
ما يقٌدمو عمما الصكتيات كالصرؼ لعمـ النحك مف قرائف صكتية أك  -د

صرفية كالحركات كالحركؼ كمباني التقسيـ كمباني التصريؼ كمباني 
 القرائف المفظٌية. 

                                                             

 .41( اٗظو: أُوعغ اَُبثن 1) 

 . 16( أصو اُووائٖ ك٢ رٞع٤ٚ أُؼ٠٘ ك٢ اُجؾو أُؾ٤ٜ 2) 

 . 303،302( ٗظو٣خ اُووائٖ ك٢ اُزؾ٤َِ اُِـ١ٞ 3) 
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يـ الخبلفٌية أك المقاببلت بيف أحد أفراد كؿ عنصر مما سبؽ، كبيف الق -ىػ
  (1بقٌية أفراده )

ميما كانت  -كقد أكد مرارا عمى أف النحك العربي لـ يدع إلحدل القرائف 
في المعنى أف تستقؿَّ بمفردىا بالداللة عمى باب نحكمٍّ مف  -أىميتيا 

عمى النحكييف الذيف  -مف كجية نظره  -؛ كذلؾ ردان ( 2أبكاب السياؽ )
لقيت قرينة اإلعراب عندىـ قدرا مف الحفاكة جعميـ يتجاكزف النظر إلى 
كضعيا بيف قرائف النحك ، إلى أف يجعمكىا النحك كمَّو تقريبا ، كبنكا عمى 
اإلعراب ىيكبل نظريا أطمقكا عميو اسـ ) العمؿ النحكم ( ، صيركا ىذا 

ك ، كينتيي إلييا فيمو ، كيسعى إلى الييكؿ غايةن تقًصد إلييا دراسة النح
ال ييفىسِّر  -يقصد العامؿ النحكم  -( ، عمى حيف أنو 3تحصيميا تعميمو )

إال قرينة كاحدة ، ىي العبلمة اإلعرابية ، بينما مبدأ ) تضافر القرائف ( 
( ، فيكزع اىتمامو بالقسطاس بيف قرائف 4يفسر التعميؽ النحكم كمَّو )

نكيِّيا كلفظييا ، كال ييعطي العبلمة اإلعرابية منيا أكثر التعميؽ النحكم ، مع
 (  .5مما ييعطيًو ألم قرينة أخرل مف االىتماـ )

ًة تفصيؿ النظرية يشير الدكتكر تماـ إلى أفَّ النحاة في ظؿ  كفي ليجَّ
كما ينتجو مف عبلمات إعرابية ، تفسر المعنى مف  ،انشغاليـ بالعامؿ

                                                             

، اُووائٖ اُ٘ؾ٣ٞخ ٝاٛواػ  178 ( اُِـخ اُؼوث٤خ ٓؼ٘بٛب ٝٓج٘بٛب1) 

 .38اُؼبَٓ

 .51( اُووائٖ اُ٘ؾ٣ٞخ ٝاٛواػ اُؼبَٓ 2) 

، 232، اُِـخ اُؼوث٤خ ٓؼ٘بٛب ٝٓج٘بٙ 198( اُج٤بٕ ك٢ هٝائغ اُووإٓ 3) 

 .7لوٝم اُٞظ٤ل٤خ ث٤ٖ أثٞاة اُزق٤ٖٔ، ا1/260ُٓوبالد ك٢ اُِـخ ٝا٧كة 

 .62( اُووائٖ اُ٘ؾ٣ٞخ ٝاٛواػ اُؼبَٓ 4) 

 .232ُِـخ اُؼوث٤خ ٓؼ٘بٛب ٝٓج٘بٙ ( ا5) 
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تجاىؿ القرائف األخرل ، فراحكا يممكف باإلشارة كجية نظرىـ ، لـ يستطيعكا 
إلييا إلماما خفيفا كمما دعا األمر إلى ذلؾ ، كلـ يسمككىا في نظاـو كاحد 

 ( .1كالذم حاكلو )
كاف المىعيفي األكؿ الذم استقى منو الدكتكر تماـ نظريتو ، كنسج مف قد ك 

د صرح بذلؾ ماـ عبد القاىر الجرجاني ، كقفكر اإلأفكارًه خيكطيا ، ىك 
غير مرة ، قاؿ : " إف أذكى محاكلة لتفسير العبلقات السياقية في تاريخ 
التراث العربي ىي ما ذىب إليو العبلمة عبدالقاىر الجرجاني في دالئؿ 
ف أخطر ما كرد عمى ذىف عبدالقاىر  اإلعجاز تحت عنكاف ) النظـ ( ، كا 

 -يذا االصطبلح ، كقد قصد ب( 2)في ىذا الباب ىك مصطمح ) التعميؽ ( 
ما يقـك بو المتكمـ مف إنشاء العبلقات بيف أجزاء الجممة ،  -في زعمي 

                                                             

، ٤ًق ٗؼِِّْ ؿ٤و اُ٘بٛو٤ٖ ثبُؼوث٤خ  62( اُووائٖ اُ٘ؾ٣ٞخ ٝاٛواػ اُؼبَٓ 1) 

 .21رؾل٣ل أُؼ٠٘ اُ٘ؾ١ٞ ك٢ ؿ٤جخ اُؼالٓخ اإلػواث٤خ 

( ٣وٟ اُلًزٞه / أؽٔل ػِْ اُل٣ٖ اُغ٘ل١ إٔ ػجل اُوبٛو ُْ ٣ٌٖ أٍٝ ٖٓ 2) 

٣ٚ ُنُي ثوُٞٚ: " إٕ ا٧كؼبٍ ُٔب ًبٗذ ك٤ُال أّبه ُٜنٙ اُ٘ظو٣خ؛ كول أُٔؼ ٤ٍجٞ

ِ٘ ٖٓ ٗؾٞ اُنٛبة ٝاُغًِٞ ٝاُٚوة، كئٜٗب  ػ٠ِ ٓب ٠ٚٓ، ٝٓب ُْ ٣ٔ

رؼَٔ ك٢ اُؾلس ٗؾٞ: مٛت مٛبثبً، ٝاُيٓبٕ ٗؾٞ: مٛت أٌٓ، ٝأٌُبٕ ٗؾٞ : 

مٛت كوٍق٤ٖ؛ ٖٓ ؽ٤ش إٜٗب رلٍ ػ٠ِ اُؾلس ٝاُيٓبٕ، ٝرزطِت أٌُبٕ، 

ُجخ ُٜب، كول رؼِوذ ٛنٙ ٝاهرجطذ ثٜب " ك٢ كِٔب ًبٗذ كاُخ ػ٤ِٜب ٝٛب

،  318، ػالٓبد اإلػواة ث٤ٖ اُ٘ظو٣خ ٝاُزطج٤ن 142اإلػواة ٌْٝٓالرٚ 

ثزٖوف ، صْ ٣زبثغ اُلًزٞه / اُغ٘ل١ هبئال  1/36ٝاٌُالّ ٓٞعٞك ك٢ اٌُزبة 

: " ٝاُزؼ٤ِن ك٢ هٍٞ ٤ٍج٣ٞٚ ٛٞ اُزؼ٤ِن ٗلَٚ اُن١ ٣وٖلٙ اُلًزٞه رٔبّ  

ٌٍّ ُـ١ٍّٞ ا٤َٕ، ٝمٍٝم ٓوٛق، إٔ ٣غؼَ ٌُ٘ٚ اٍزطبع ثجٖ ٤وح ٗبكنح، ٝؽ

١ٞ ًِٚ" ك٢ اإلػواة ٌْٝٓالرٚ مُي أٍبٍبً ُ٘ظو٣خ ر٘بُٝذ ا٤َُ٘ظ اُ٘ؾ

 .319، ػالٓبد اإلػواة ث٤ٖ اُ٘ظو٣خ ٝاُزطج٤ن 142
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لكف بحسب الطرؽ العرفية لبلستعماؿ تقديما كتأخيرا ، كذكرا أك حذفا ، 
ظيارا أك إضمارا .... ) االتجاه الببلغي إلى ( . كقاؿ : " لما ظير 1كا 

از كأسرار الببلغة لمعبلمة دراسة المعنى، كاف مف طبلئع كتبو دالئؿ اإلعج
عبد القاىر الجرجاني، الذم أعترؼ آلرائو الذكية بقدرو غير يسير مف 

حيث جرل االنتفاع أحياننا بعبارات ىذا العبلمة، كأحياننا أخرل  ؛الفضؿ
دراسة عبد القاىر لمنظـ كما يتصؿ بو تقؼ "  ( ؛ لذا فيك يعدُّ 2" )بإشاراتو

دث النظريات المغكية في الغرب، كتفكؽ بكبرياء كتفنا إلى كتؼو مع أح
معظميا في مجاؿ فيـ طرؽ التركيب المغكم، ىذا مع الفارؽ الزمني 

الذم كاف ينبغي أف يككف ميزة لمجيكد المحدثة عمى جيد عبد ،الكاسع

                                                             

، اُِـخ اُؼوث٤خ ٓؼ٘بٛب  40( اٗظو : اُووائٖ اُ٘ؾ٣ٞخ ٝاٛواػ اُؼب1َٓ) 

ّٕ  ه ػجلاُٜبك١ اُل٢ِٚ، ٣ٝنًو اُلًز188ٞ-186ٝٓج٘بٛب   ػ٘ل اُزؼ٤ِن كٌوح أ

 ًٔب اإلػواة ٝال رؼ٢٘ اُغِٔخ، ٤ُٖبؿخ اُ٘ؾ١ٞ اُ٘ظبّ رؼ٢٘ اُغوعب٢ٗ

بّ كٜٜٔب ّٔ َّبٕ ر َّٕ  ٤ْ٣ٝو. ؽ َّو اُزؼ٤ِن مًو هل اُغوعب٢ٗ إ٠ُ أ  ٗظو٣خ ثٚ ٤ُل

 ُِٖٞهح أُؼ٠٘ ؽِٜٔب ك٢ اُِلظ٤ّخ اُٖٞهح ٓطبثوخ اُ٘ظْ ٣ٝؼ٢٘ اُ٘ظْ،

 ثبُزؼ٤ِن، إال اُ٘ظْ اُِلع هثٜ ثٚ ٣ٝوٖل ثبُزؼ٤ِن، إال اُ٘ظْ ٣زْ ٝال. اُن٤ّ٘ٛخ

 ٣ؤًل ُٜٝنا. ُِغِٔخ اُ٘ؾ١ٞ اُ٘ظبّ ٝكن آفو ثِلع اُِلع هثٜ ثٚ ٣ٝوٖل

ّٕ » اُل٢ِٚ  ٝأُٞهغ اُغِٔخ، ٗظبّ ٖٓ عيء اإلػواث٢ أُٞهغ أٝ اإلػواة أ

 أُؼب٢ٗ ك٢ رزٔضَّ اُز٢ اُغِٔخ ك٢ ٌُِِٔخ اُ٘ؾ٣ّٞخ اُٞظ٤لخ أٝ اإلػواث٢

 اُ٘ؾ٣ّٞخ، اُووائٖ ػ٤ِٚ رلٍ اُن١ ٛٞ إ٤ُٜب ٝٓب ٝٓلؼ٤ُّٞخ كبػ٤ِخ ٖٓ اُ٘ؾ٣ّٞخ

،  230،229ارغبٛبد اُجؾش ك٢ ه٤ٚخ اإلػواة  .«ًٌَ اُغِٔخ ٗظبّ ٤ٌُٝ

 ٗوال ػٖ ًزبة )كهاٍبد ك٢ اإلػواة( .

 .18( اُِـخ اُؼوث٤خ ٓؼ٘بٛب ٝٓج٘بٛب 2) 
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كىذا ما انتيى إليو غير كاحد ممف أيتيح ليـ فرصة النظر  ( .1" ) القاىر
 ( .2في النتاج الغربي )

أف المعنى عمى مستكل النظاـ الصكتي كالنظاـ  -رحمو اهلل  -ثـ ذكر 
الصرفي كالنظاـ النحكم ىك معنى كظيفي ، أم ىك في الكاقع كظيفة 
المبنى التحميمي ، فبل يككف معجميا ييتىممَّس مف القامكس المحيط مثبل ، 
كال دالليا يتطمب في دراسة الداللة ، كأف اإلعراب إنما ىك التصدم 

الكظيفية المذككرة ؛ حيث يكشؼ المعربكف عنيا بكاسطة القرائف لممعاني 
الدالة عمييا ، كال يدخؿ المعنى المعجمي كال الداللي إال في حاالت نادرة ، 
تككف فييا القرائف محتممة ألكثر مف كجو ، كيسمى ىذا المجكء لممعنى 
ل الميعجمي أك الداللي في ىذه الحالة استعماال لقرينة السياؽ ) كبر 

قديما: إف اإلعراب "   قالكا أنيـ عندما كنعى عمى النحاة   (3القرائف ( )
فرع المعنى، كانكا في منتيى الصكاب في القاعدة، كفي منتيى الخطأ في 
التطبيؽ؛ ألنيـ طبقكا كممة المعنى تطبيقا معيبا، حيث صرفكىا إلى 

                                                             

 .18،19( اُِـخ اُؼوث٤خ ٓؼ٘بٛب ٝٓج٘بٛب 1) 

( اٗظو ػ٠ِ ٍج٤َ أُضبٍ ٓوبٍ اُلًزٞه : اُجلها١ٝ ىٛوإ ، ٓغِخ ٓغٔغ 2) 

،  اُن١ ٣وٟ إٔ ثنٝه اُلهاٍخ اُؾل٣ضخ  120-50/98اُِـخ اُؼوث٤خ ثبُوبٛوح 

ك٢ أػٔبٍ ػجلاُوبٛو ٝاٙؾخ ، ثَ إٕ كٌورٚ ًبٗذ أػٔن ٓٔب ٣٘بك١ ثٚ ا٤ُّٞ 

ثوعْزواٍو هل أكبك ٖٓ  أُؾلصٕٞ ،  ٝإٔ ٓب اٗز٠ٜ إ٤ُٚ أَُزْوم ا٧ُٔب٢ٗ

ك٢  -كٌو ػجلاُوبٛو ك٢ ؿ٤و ٓٞٙغ ، ٣ٝجلٝ إٔ اَُجت ك٢ ػلّ إّبهرٚ ُنُي 

هاعغ إ٠ُ إٔ ٓضَ ٛنٙ اُوٞا٤ٖٗ ٣ُلهًٜب ًَ كاهً  -اُجلها١ٝ  -ظٖ اُلًزٞه 

ٓزقٖٔ ك٢ ٛنا أُغبٍ . ٝاٗظو : اُغٜٞك اُ٘ؾ٣ٞخ ٝاُٖوك٤خ ك٢ ٓغِخ 

 . 93ّ( 2000( ؽز٠ ٍ٘خ )1934ّأُغٔغ اُوبٛو١ ٓ٘ن ْٗؤرٜب ٍ٘خ )

، اُِـخ اُؼوث٤خ ٓؼ٘بٛب  39(اٗظو : اُووائٖ اُ٘ؾ٣ٞخ ٝاٛواػ اُؼبَٓ 3) 

 182ٝٓج٘بٛب 
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ى المعنى المعجمي حينا، كالداللي حينا، كلـ يصرفكىا إلى المعن
 ( .1)"الكظيفي

، دكف نى الكظيفي كاؼو في إعراب الجممةترتب عمى ذلؾ أف كضكح المع
الحاجة إلى المعجـ أك المقاـ ، كمف ثـ ساؽ فضيمتو نصكصا ىيرائية 
تجاىؿ فييا االعتبارات المعجمية ، لكنو التـز فييا الحركؼ العربية ، 

اإلدغاـ ا مف ظكاىر كما يعترييك ميقمِّدا فييا المباني الصرفية العربية ، 
؛ اتكاال منو عمى كضكح القرائف ، كسأسكؽ كنحكه ، ثـ أعربيا بنجاح

 بعض ىذه األمثمة مع إعراب أحدىا ليستبيف الكبلـ :
الىو ًبتىريًسػػًو    الػػػػ       قىػػاصى التًَّجػػيفي ًشػػحى

 

فٍ   ـٍ يىٍسػػػتىًؼ ًبطىاسػػػيًة اٍلبىػػػرى  فػػػاًخي فىمىػػػ
 

 كأعربو كالتالي :
 مبني عمى الفتح ال محؿ لو مف اإلعراب. قاص: فعؿ ماضي

 التجيف: فاعؿ مرفكع كعبلمة رفعو الضمة الظاىرة.
 شحاؿ: مفعكؿ بو منصكب كعبلمة نصبو الفتحة الظاىرة.

 الياء: مضاؼ إليو مبني عمى الضـ في محؿ جر.
 الباء: حرؼ جر مبني عمى الكسر ال محؿ لو مف اإلعراب.

 الكسرة الظاىرة.تريس: مجركر بالباء كعبلمة جره 
 الياء: مضاؼ إليو مبني عمى الكسر في محؿ جر.

الفاخي: نعت لتريس مجركر كعبلمة جره الكسرة المقدرة عمى الياء منع 
 مف ظيكرىا الثقؿ.

 الفاء: حرؼ عطؼ مبني عمى الفتح ال محؿ لو مف اإلعراب.
 لـ: حرؼ نفي كجـز كقمب مبني عمى السككف ال محؿ لو مف اإلعراب.

                                                             

 193(ٓ٘بٛظ اُجؾش ك٢ اُِـخ 1) 
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: فعؿ مضارع مجزـك بمـ كعبلمة جزمو السككف، كالفاعؿ مستتر يستؼ
 جكازنا تقديره ىك.

 الباء: حرؼ جر مبني عمى الكسر ال محؿ لو مف اإلعراب.
 طاسية: مجركر بالباء كعبلمة جره الكسرة الظاىرة.

البػػرف: مضػػاؼ إليػػو مجػػركر بكسػػرة مقػػدرة عمػػى آخػػره، منػػع مػػف ظيكرىػػا 
كالبيػت مػف الكامػؿ، كىػك مسػتكؼو لممطالػب  اشتغاؿ المحؿ بسككف الركم.

 الشكمية حتى مف الناحية العركضية.
ىذا اإلعراب الكامؿ التفاصيؿ يبيِّف إلى أٌم حدٍّ نستطيع االتكاؿ ثـ قاؿ : " 

في التحميؿ المغكم عمى ما أطمقنا عميو االصطبلح "المعنى الكظيفي"، فيذا 
ف الحرؼ مقابؿ استبدالي، المعنى الكظيفي يحدد الفيـ صكتيًّا مف حيث إ

بلمة، كنحكيًّا مف ػار شكمي يتحقؽ بالعػػيًّا مف حيث إف المبنى إطػكصرف
حيث إف العبلقة السياقية تكشؼ لنا عف ترابط المباني التي تحققت 

مة المفردة أك ػبالعبلمات في سياؽ النص. أما ما فكؽ ذلؾ مف معنى الكم
فذلؾ ما ال يكصؿ إليو بكاسطة  ،مؿي الكاػأم: المعنى الدالل، معنى المقاـ
 .( 1" ) المبنى فقط

كمف أمثمتو (، 2: " شقا الكمد صاقفة الرحيس بمشقاتو " )كذكر أيضا قكلو
ذ التراف تعنيذا "حنكؼ المستعص بسقاحتو في الكمظ فعن: أيضا قكلو

ؼ التراف، كتحنكؼ شقمو المستعص بحشمو فانحكز خسيبل، فمما اصط
 .( 3) ب"سحيبل سحيبل، حتى خز 

                                                             

 184،  183( اُِـخ اُؼوث٤خ ٓؼ٘بٛب ٝٓج٘بٛب 1) 

 ، مًو أُضبٍ ٓغ إػواثٚ . 39( اُووائٖ اُ٘ؾ٣ٞخ ٝاٛواػ اُؼبَٓ 2) 

، مًو ك٤ٚ إػواثٚ ًبٓال ، ٝاٗظو : ٗظو٣خ  ٢193 اُِـخ ( ٓ٘بٛظ اُجؾش ك3) 

 .  287،286اُووائٖ ك٢ اُزؾ٤َِ اُِـ١ٞ 
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ثـ تصدل الدكتكر تماـ لتفصيؿ القرائف بأنكاعيا ) المفظية كالمعنكية 
كالحالية ( ، كدكر كؿ كاحدة منيا في التحميؿ المغكم ) اإلعراب ( مستمدان 

 إياىا مف خمسة مصادر ىي : 
 / النظػػػػػػػػػػػاـ الصػػػػػػػػػػػكتي           1

 

 / النظػػػػاـ الصػػػػرفي                 5
 

 / النظػػػػػاـ النحػػػػػكم0
 

 داللػػػػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػػػػياؽ           / 4
 

 / الداللػػػػة الحاليػػػػة2
 

 
 

 : (1)القرائف عنده عمى النحك التالي  فكانت
 ( :2) أكال : القرائف المعنكية 

 syntagmatic (كىي العبلقات السياقية ، أك ما يسميو الغربيكف 
relation  التي تربط بيف األبكاب النحكية ، كتتضح بيا األبكاب ، )

                                                             

ٝٓب ثؼلٛب ،  190( اٗظو رل٤َٖ مُي ك٢: اُِـخ اُؼوث٤خ ٓؼ٘بٛب ٝٓج٘بٛب 1) 

ٝٓب ثؼلٛب ، ٓوبالد ك٢ اُِـخ ٝا٧كة  41اُووائٖ اُ٘ؾ٣ٞخ ٝاٛواػ اُؼبَٓ 

،  16-14رٞع٤ٚ أُؼ٠٘ ك٢ اُجؾو أُؾ٤ٜ  ٝٓب ثؼلٛب ، أصو اُووائٖ ك٢  255

ٝٓب ثؼلٛب ،  284ٝٓب ثؼلٛب ، ٓجبكا اَُِب٤ٗبد  5أُوبّ ٝاُوو٣٘خ اُؾب٤ُخ 

ٝٓب ثؼلٛب،  319ٝٓب ثؼلٛب ، أُؼ٠٘ ٝظالٍ أُؼ٠٘   542اُغٞاى اُ٘ؾ١ٞ 

 .  354-350ٓآفن أُؾلص٤ٖ ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُؼوث٢ ٝآصبهٛب اُز٘ظ٤و٣خ ٝاُزطج٤و٤خ

اُجبؽش ػجلاُغجبه رٞآخ ثوٍبُخ كًزٞهاح ثؼ٘ٞإ ) اُووائٖ ( أكوكٛب 2) 

أُؼ٣ٞ٘خ ك٢ اُ٘ؾٞ اُؼوث٢ ( ، ك٢ ٤ًِخ اُؼِّٞ االعزٔبػ٤خ ٝاإلَٗب٤ٗخ ثغبٓؼخ 

كن ُنُي 1995اُغيائو  َٝ ّ ، ٝاعزٜلد ك٢ اُؾٍٖٞ ػ٠ِ َٗقخ ٜٓ٘ب ، ُْٝ أُ

ؼ٘بٛب ػ٘لٙ : ، ٝهل ٍٔبٛب اُلًزٞه كقو اُل٣ٖ هجبٝح ثـ ) ا٧كُخ اُزو٤ًج٤خ ( ٝٓ

ٓب ٣زٚٔ٘ٚ اُ٘ٔ أُواك رؾ٤ِِٚ ٖٓ ٝظبئق ٝٓؼب٢ٗ ٝػالهبد ك٢ اُ٘ظْ 

ٝا٤َُبم ، رٞعٚ اُلاهً إ٠ُ رؾل٣ل اُٖلبد اُؾو٤و٤خ ُِٔلوكاد . اٗظو : 

 .  173اُزؾ٤َِ اُ٘ؾ١ٞ إُٔٞٚ ٝأكُزٚ 
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كاىر غير لفظية في التركيب ، تيفيـ معنكيا مف المقاؿ ، ( ، أك ىي ظ1)
 ( .2كتعيف عمى تحديد الكظيفة النحكية العامة )

كالقرائف المعنكية قد ال تتسـ بالكضكح في بعض الحاالت، فمك تكقؼ 
لتطرؽ المبس إلى الفيـ؛ كلذلؾ عمد  –كالحالة ىذه  –يا يالمعنى عم

اىر األصكات كالصرؼ لتسخيرىا في االستعماؿ المغكم إلى االستعانة بظك 
بياف معاني النحك، فاستمد منيا عددا مف القرائف المفظية التي تيعيف عمى 

كتشمؿ  ( .3الكشؼ عف المعنى ، جنبان إلى جنبو مع القرائف المعنكية )
 اآلتي :

 :( 4)اإلسناد  -1
لفعؿ كىي العبلقة التي تربط بيف المسند كالمسند إليو ) المبتدأ بالخبر ك ا

كالكصؼ المعتمد بفاعمو أك نائب  بفاعمو ك الفعؿ بنائب الفاعؿ ك

                                                             

 . 189( اُِـخ اُؼوث٤خ ٓؼ٘بٛب ٝٓج٘بٛب 1) 

ػٖ : اُووائٖ أُؼ٣ٞ٘خ ك٢ اُ٘ؾٞ  ، ٗوال 45( أٖٓ اُِجٌ ك٢ اُ٘ؾٞ اُؼوث٢ 2) 

 اُؼوث٢  . 

 .   61( اُووائٖ اُ٘ؾ٣ٞخ ٝاٛواػ اُؼبَٓ 3) 

( ٖٓطِؼ اإلٍ٘بك ، ٖٓطِؼ هل٣ْ ػغذ ثٚ ًزت اُ٘ؾبح ؽز٠ فٖٚ 4) 

ثؼْٜٚ ك٢ ٖٓ٘لبرْٜ ثؤثٞاة ٓلوكح ، هبٍ ٤ٍج٣ٞٚ : " ٛنا ثبة أَُ٘ل 

٠َ٘ ٝاؽٌل ٜٓ٘ٔب ػٖ ا٥ ـْ ُْ ٓ٘ٚ ٝأَُ٘ل إ٤ُٚ، ٝٛٔب ٓب ال ٣َ فو، ٝال ٣َغل أُزٌِّ

ثلاً. كٖٔ مُي االٍْ أُزلأ ٝأُج٠ُّ٘ ػ٤ِٚ. ٝٛٞ هُٞي ػجُل هللا أفٞى، ٝٛنا 

 أفٞى.

ٝٓضَ مُي ٣نٛت ػجل هللا، كال ثلَّ ُِلؼَ ٖٓ االٍْ، ًٔب ُْ ٣ٌٖ ُالٍْ      

ٍِ ثٌل ٖٓ ا٥فِو ك٢ االثزلاء " اٌُزبة  َّٝ ، ٝٓضَ مُي كؼَ أُجوك .  1/23ا٧

 .  4/126أُوزٚت  اٗظو:
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( ، إذا أدركيا السامع فيـ ما  بضمائميا (2) كبعض الخكالؼ ،(1)فاعمو
ذا فيميا الميعرب كاف فيميو ليا قرينةن عمى تحميؿ الجممة ،  يسمىع ، كا 

نما أعانت عانةو ، كا  كغير خاؼو أف قرينة اإلسناد ال تنكشؼ بذاتيا غير مي 
 أخرل عمى الكشًؼ عنيا كقرينة البنية كالعبلمة اإلعرابية . قرائف لفظيةه 

  ( :3التخصيص ) قرينة -5
                                                             

( اػزوٗ اُلًزٞه ٓواعغ ػجلاُوبكه اُطِؾ٢ ػ٠ِ اُلًزٞه رٔبّ ؽَبٕ 1) 

ؽ٤ٖ أكهط ٗبئت اُلبػَ ٖٙٔ هو٣٘خ اإلٍ٘بك ؛ ثؾغخ ثوبء ٓؼ٠٘ أُلؼ٤ُٞخ ك٤ٚ 

ؽز٠ ثؼل إٗبثزٚ ػٖ اُلبػَ، ٣ٝوٟ إٔ ا٠ُٝ٧ إكهاعٚ ٖٙٔ هو٣٘خ اُزؼل٣خ . 

، أصو اُوو٣٘خ اُْوػ٤خ  548،  547اٗظو رل٤َٖ مُي ك٢ : اُغٞاى اُ٘ؾ١ٞ 

 .  12،  11ك٢ رٞع٤ٚ اُؾٌْ اُ٘ؾ١ٞ ػ٘ل اثٖ ْٛبّ ك٢ أُـ٢٘ 

( اُقٞاُق : ًِٔبد رَزؼَٔ ك٢ أٍب٤ُت إكٖبؽ٤خ، أ١: ك٢ ا٧ٍب٤ُت اُز٢ 2) 

رَزؼَٔ ٌُِْق ػٖ ٓٞهق اٗلؼب٢ُ ٓب ٝاإلكٖبػ ػ٘ٚ، ك٢ٜ ٖٓ ؽ٤ش 

ٞٗٚ ك٢ اُِـخ اإل ّٔ (  ( Exclamationٗغ٤ِي٣خ اٍزؼٔبُٜب هو٣جخ اُْجٚ ثٔب ٣َ

 ٝٛنٙ أٌُِبد ماد أهثؼخ أٗٞاع:

 فبُلخ اإلفبُخ ٤َٔ٣ٜٝب اُ٘ؾبح: "اٍْ اُلؼَ" . -1

 فبُلخ اُٖٞد ٤َٔ٣ٜٝب اُ٘ؾبح "اٍْ اُٖٞد". -2

 فبُلخ اُزؼغت ٤َٔ٣ٜٝب اُ٘ؾبح "٤ٕـخ اُزؼغت" . -3

اُِـخ  فبُلخ أُلػ أٝ اُنّ، ٤َٔ٣ٜٝب اُ٘ؾبح: "كؼ٢ِ أُلػ ٝاُنّ" . اٗظو : -4

 . 115-113اُؼوث٤خ ٓؼ٘بٛب ٝٓج٘بٛب 

( أكوكٛب اُجبؽش : أؽٔل ثٕٞج٤ؼبد ثوٍبُخ ػ٤ِٔخ ) ٓبعَز٤و ( ثؼ٘ٞإ : 3) 

) اُلوٝم اُٞظ٤ل٤خ ث٤ٖ أثٞاة اُزق٤ٖٔ ( هلٜٓب إ٠ُ ٤ًِخ ا٥كاة ٝاُِـبد ، 

ّ . ُٝل١ َٗقخ ٜٓ٘ب 2004-2003هَْ اُِـخ اُؼوث٤خ ، عبٓؼخ اُغيائو ػبّ 

نٙ اُوو٣٘خ  اُؼبٓخ ثبُزق٤ٖٔ ؛ ٧ٕ ًَ ٝاؽل ٖٓ ٛنٙ .ٝهل ٤ٍٔذ ٛ

أُٖ٘ٞثبد ٛٞ ك٢ أُؼ٠٘ رق٤ٖٔ ُؼّٔٞ اإلٍ٘بك اُن١ ك٢ اُغِٔخ 

 .  48ٝر٤٤ٚن ُٚ . اٗظو : أٖٓ اُِجٌ 
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كىي قرينة معنكية كبرل تتفرع إلى قرائف معنكيةو أخص منيا ، تربط بيف 
(  1)المعنى اإلسنادم المستفاد مف المسند كبيف طائفة مف المنصكبات 

 كتشمؿ :
اسطتيا يدرؾ السامع كالمعرب معنى المفعكلية ، مػع معكنػةو أ( التعدية : بك 

مػف قرينػة العبلمػػة اإلعرابيػة ) النصػػب ( ، كالرتبػة غيػػر المحفكظػة حينػػا ، 
كالمحفكظة حينا آخر ؛ حيث يتقػدـ المفعػكؿ أك يتػأخر ، سػكاء عػف الفعػؿ 

 أـ عف الفاعؿ .
 أعػػـ،كػػاف كىػػي قرينػػة معنكيػػة مقيػػدة لئلسػػناد الػػذم لكالىػػا ل الغائيػػة:ب( 

كمػف  الحػدث،دالةن عمى فيػـ  -بسبب تقييدىا ىذا اإلسناد  -كتككف أيضا 
 أقساميا:

غائية السبب ، الدالة عمى ) المفعكؿ ألجمو كنصب المضارع بعد  -1
 البلـ ككي كالفاء كحتى ( .

                                                             

( فبُق اُلًزٞه/ أؽٔل ٤ٍِٔبٕ ٣بهٞد اُلًزٞه رٔبّ ؽَبٕ ك٢ هٖوٙ 1) 

اُؼوث٤خ ٛٞ هو٣٘خ اُزق٤ٖٔ ػ٠ِ أُٖ٘ٞثبد كوبٍ : " إٕ ًَ ًالّ ك٢ 

رق٤ٖٔ ُٔؼ٠٘، ٤ٌُٝ اُزق٤ٖٔ ٓوٖٞها ػ٠ِ أُٖ٘ٞثبد كؾَت، ثَ 

٣ز٘بٍٝ أُغوٝه أ٣ٚبً؛ كوُٞ٘ب: ٣نٛت أُو٣٘ إ٠ُ أَُزْل٠، رق٤ٖٔ 

ُغٜخ اُنٛت، كٌؤٗي فٖٖذ مٛبثٚ إ٠ُ ٌٓبٕ ثؼ٤٘ٚ، ٤ٌُٝ ؿ٤وٙ، ٝإما 

هِذ: ٛنا ًزبة ٓؾٍٔل، كٌؤٗي فٖٖذ ٤ٌِٓخ اٌُزبة ُٔؾٔل، ٝأ٣ٚب كئٕ 

خ اُزق٤ٖٔ رز٘بٍٝ اُلبػَ أ٣ٚب ك٢ هُٞ٘ب: إٗٔب ٣٘غؼ أُغزٜل، أ٤ٌُ ك٢ هو٣٘

مُي رق٤ٖٔ ُِ٘غبػ، ٝعؼِٚ ُِٔغزٜل. ٖٓ مُي ٗوٟ إٔ هو٣٘خ اُزق٤ٖٔ 

ٛنٙ هو٣٘خ ٝاٍؼخ، ٣لفَ رؾزٜب أُؼب٢ٗ اُ٘ؾ٣ٞخ ثؼبٓخ، ٤ٌُٝ أُٖ٘ٞثبد 

 85كوٜ " . ظبٛوح اإلػواة ٝرطج٤وٜب ك٢ اُووإٓ اٌُو٣ْ 
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، الدالة عمى ) نصب المضارع بعد لف ك حتى كالكاك غائية الزماف -5
ذف ( .  كا 

 الدالة عمى ) نصب المضارع بعد حتى ( . ،المكافغائية  -0
كيتضافر مع الغائية قرائف أخرل تيسيـ في بياف المعنى كالعبلمة اإلعرابية 

 كالبنية كاألداة .
ج( المعية : كىي قرينة معنكية تستفاد منيػا المصػاحبة عمػى غيػر طريػؽ 
العطؼ أك المبلبسة الحاليػة ، كتػدؿ عمػى المفعػكؿ معػو ، كعمػى المضػارع 

د الكاك في نحك : ال تأكػؿ السػمؾ كتشػربى المػبف ،كاقتصػر الػدكتكر تمػاـ بع
( ، كزاد فػػػي مػػػكطف آخػػػر : 1حسػػػاف عمػػػى ىػػػذيف البػػػابيف فػػػي مػػػكطف  )

خكؿ كاك المعية في نحك : كؿُّ عامػؿ كعممىػو " ، كتغنػي دمصاحبة مبتدأ لم
 ( .2الكاك كما بعدىا في ىذه الحالة عف الخبر  )

لبػػابيف السػػابقيف قػػرائف أخػػرل تعػػيف عمػػى فيػػـ كتتضػػافر مػػع المعيػػة فػػي ا
المعنى ، منيا : العبلمة اإلعرابيػة ، كالبنيػة ، كالرتبػة ، كالتضػاـ ، كيمكػف 
أف يكػػكف النصػػب فػػي المكضػػع األخيػػر عمػػى معنػػى المخالفػػة لمعطػػؼ ) أم 

 بقرينة المخالفة ( .
كيتضػافر معيػا  معػو،كىػي قرينػة معنكيػة دالػة عمػى المفعػكؿ  الظرفية:د( 

 كالبنية.في بياف المعنى قرينتي العبلمة اإلعرابية 
ًشػػػقَّا قرينػػػة معنكيػػػة دالػػػة عمػػػى المفعػػػكؿ المطمػػػؽ  كالتككيػػػد:ق( التحديػػػد 

كالمبلحظ أيضا أف اسػـ الييئػًة حػيف ييسػتخدـ فػي معنػى المفعػكؿ  بأنكاعو،
 العدد.كأف اسـ المرة يرادي بو تحديد  النكع،المطبؽ يراد بو تحديد 

                                                             

 196ُؼوث٤خ ٓؼ٘بٛب ٝٓج٘بٛب ( اُِـخ ا1) 

 .   44( اُووائٖ اُ٘ؾ٣ٞخ ٝاٛواػ اُؼبَٓ 2) 
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: كىي قرينة معنكية دالػة عمػى بػاب الحػاؿ ، كيتضػافر معيػا ك( المبلبسة 
 في بياف المعنى قرائف : العبلمة اإلعرابية كالبنية كاألداة .

كتتضػافر معيػا فػي بيػاف المعنػى  المسػتثنى،كىػي قرينػة بػاب  اإلخراج:ز( 
 اإلعرابية.األداة كالعبلمة  قرينتي:

التمييػػز ، ، كتتضػػافر لمػػذكات : قرينػػة معنكيػػة عمػػى بػػاب ( 1)التفسػػير ح( 
 معيا قرائف أخرل كالبنية كالعبلمة اإلعرابية كالرتبة كاألداة .

 ( :2قرينة النسبة ) -0
                                                             

( ٣وٟ اُجبؽش /ؽلٝاهح ٓؾٔل إٔ اُزل٤َو ٖٓطِؼ ًٞك٢ هل ٝك٢ 1) 

ثبُـوٗ اُن١ كٜٔٚ اُلًزٞه / رٔبّ ؽَبٕ ٖٓ اُز٤٤ٔي؛ ُٝنا أهلّ ػ٠ِ 

رٞظ٤لٚ كٕٝ اُز٤٤ٔي . اٗظو : أُٖطِؼ اُ٘ؾ١ٞ اٌُٞك٢ ٝأصوٙ ػ٠ِ اُ٘ؾبح 

، ٝهل اٍزقلّ اُلواء ثبُلؼَ ٖٓطِؼ اُزل٤َو ٓو٣لاً ثٚ اُز٤٤ٔي  119أُؾلص٤ٖ 

ِٗ َمَٛجبً " )آٍ  ُء ا٧َْْه َْ ِٓ  ْْ ِٛ ْٖ أََؽِل ِٓ  ََ ْٖ ٣ُْوجَ ٖٓ ٓضَ هُٞٚ : " ٝهُٞٚ:" كََِ

( ٖٗجذ اُنٛت ٧ٗٚ ٓلَو ال ٣ؤر٢ ٓضِٚ إال ٌٗوح " ٓؼب٢ٗ اُووإٓ 91ػٔوإ 

ٜنا أُؼ٠٘ ٖٓ اثزٌبهاد اُق٤َِ ، هبٍ ، ٌُٖ ٣جو٠ ٛنا أُٖطِؼ ث1/225

٤ٍج٣ٞٚ : " ٝىػْ اُق٤َِ هؽٔٚ هللا ....... ٝإٕ ّئذ هِذ: ٢ُ َٓء اُلاه 

هعال، ٝأٗذ رو٣ل ع٤ٔؼب، ك٤غٞى مُي، ٣ٌٕٝٞ ًٔيُزٚ ك٢ ًْ ٝػْو٣ٖ.ٝإٕ 

ّئذ هِذ: هعبال، كغبى ػ٘لٙ ًٔب عبى ػ٘لٙ ك٢ ًْ ؽ٤ٖ كفَ ك٤ٜب ٓؼ٠٘ 

بٌُق ُٔؼ٠٘ ًْ ك٢ االٍزلٜبّ، كغبى ك٢ رل٤َوٙ ُهّة؛ ٧ٕ أُولاه ٓؼ٘بٙ ٓق

، ٝاٗظو مُي ٓلٖال ك٢ : أُٖطِؼ  2/173،172اُٞاؽل ٝاُغ٤ٔغ " اٌُزبة 

 .  165اُ٘ؾ١ٞ ْٗؤرٚ ٝرطٞهٙ ؽز٠ أٝافو اُووٕ اُضبُش اُٜغو١ 

( مًود هو٣٘خ اَُ٘جخ ٛ٘ب رؾذ اُووائٖ أُؼ٣ٞ٘خ ٝكبهب ُِلًزٞه رٔبّ 2) 

مُي اُلًزٞه ًبٕل اُي٣ل١ ؛ ؽ٤ش ػلٛب ٖٓ  ؽَبٕ ٝاُغٜٔٞه ، ٝفبُق ك٢

اُوو٣٘خ اُِلظ٤خ: ٢ٛٝ أظٜو اُووائٖ اُلال٤ُخ اُووائٖ اُِلظ٤خ ؛ ؽ٤ش ٣وٍٞ : " 

ٍٚ أٝ أًضو. كٖٔ ٛنٙ اُووائٖ ٓب ٣زؼِن  اُز٢ رؾلك أُؼ٠٘ ثٞع

ثٔٞٙٞع)اإلٙبكخ(؛ إم رٌٕٞ إ٤ُٚ هو٣٘خ ُزؾل٣ل كالُخ أُٚبف ثلهخ، ؽ٤ٖ 
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تمتقي مع التخصيص في ككنيا قيد  كالتخصيص،كىي قرينة معنكية كبرل 
كتفتػرؽ عنيػا مػف حيػث  نطاقيػا،أك ما كقػع فػي  اإلسناد،عاـ عمى عبلقة 

تحتيا قرائف معنكية فرعيػة اؽ ، كيدخؿ إف التخصيص تضييؽ كالنسبة إلح
جميعػػا )اإلضػػافة كحػػركؼ الجػػر  حيػػث ىػػي قرينػػة عامػػة فػػي المجػػركرات؛
كالقػػرائف التػػي تتضػػافر معيػػا فػػي بيػػاف المعنػػى كثيػػرة ، منيػػا : العبلمػػة (،

 اإلعرابية ، كالتضاـ ، كاألداة .
 (1قرينة التبعية : ) -4

بع قرائف ، ىي النعت كىي أيضا قرينة معنكية عامة تندرج تحتيا أر 
، كتتضافر معيا قرائف لفظية أخرل ، أشيرىا ( 2)كالعطؼ كالتككيد كالبدؿ 

                                                                                                                                         

٣ؾزَٔ أًضو ٖٓ ٓؼ٠٘، ًٔب ٢ٛ اُؾبٍ ك٢ ًِٔخ )هّة( ٣ٌٕٞ ُلظبً ْٓزوًبً، 

َٖ ك٢ هُٞٚ رؼب٠ُ:  ٤ ِٔ اَُؾُٔل ّلّلِ َهةِّ اُؼَِ
 

َّٕ 1) اُلبرؾخ  واك ٖٓ  (؛ إم ٣زج٤َّٖ أ ُٔ اُ

. ٝهل رؾّلًك مُي ك٢ ٙٞء اُوو٣٘خ اُِلظ٤خ أُٚبف إ٤ُٜب ٛنٙ اُِلظخ )هللّا(

٢ٛٝ ) اُؼب٤ُٖٔ(
 

طج٤ؼخ ك٢ اُووإٓ اٌُو٣ْ لبظ اُ" اُؼالهبد اُلال٤ُخ ث٤ٖ أُ

 ، ٗوال ػٖ كوٚ اُِـخ اُؼوث٢ ُِلًزٞه هبٕل اُي٣ل١  .  13

( مًوُد هو٣٘خ اُزجؼ٤خ ك٢ ػلاك اُووائٖ أُؼ٣ٞ٘خ؛ ٓٞاكوب ُوأ١ اُلًزٞه 1) 

رٔبّ ؽَبٕ ٝاُغٜٔٞه ، ٝفبُلَذ ك٢ مُي اُجبؽضخ آالٕ ٤ٍٖٔ ٓغ٤ل ىٌٗخ ؛ 

هبد اُلال٤ُخ ك٢ أُلبظ اُطج٤ؼخ ؽ٤ش ػلرٜب ك٢ اُووائٖ اُِلظ٤خ . اٗظو : اُؼال

 .   13ك٢ اُووإٓ اٌُو٣ْ 

( أعبى ثؼ٘ اُجبؽض٤ٖ إٔ ٣ُلهَط اُ٘ؼذ رؾذ هو٣٘خ اُزق٤ٖٔ أٝ 2) 

أُالثَخ ، ًٝنُي أعبىٝا ك٢ ػطق اُج٤بٕ إٔ ٣لفَ رؾذ هو٣٘خ اُزق٤ٖٔ 

، ٝٓضِٚ أ٣ٚب اُز٤ًٞل ، ك٤غٞى إٔ ٣لفَ ٖٙٔ هو٣٘خ اُزؾل٣ل ٝاُزؤ٤ًل ، اُز٢ 

 هوائٖ اُزق٤ٖٔ .٢ٛ ٖٓ 
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المطابقة ، كاألداة في عطؼ النسؽ ، كالتضاـ في البدؿ ، كفي التككيد 
 البنية .

  (:1)قرينة المخالفة  -2
، كتككف قرينة ( 2)كىي مظير مف مظاىر تطبيؽ استخداـ القيـ الخبلفية 

عمى اإلعرابات المختمفة ، كتدؿ عمى طائفة مف المنصكبات ( 1)ة معنكي
                                                                                                                                         

أٓب اُؼطق كول اّزوٛ اُ٘ؾبح ُٖالؽ٤خ اُؼطق إٔ ٣ٌٕٞ أُؼطٞف      

ٕبُؾب ُٔجبّوح اُؼبَٓ ، ٛٞ أٝ ٓب ثٔؼ٘بٙ ، ٝػ٤ِٚ كٖٔ أَُزَبؽ إكفبٍ 

 أُؼطٞف ٖٙٔ هو٣٘خ أُؼطٞف ػ٤ِٚ ، ٝمُي ًب٥ر٢ :

ٌْ ٝػٌٔو، أٝ مَٛت ى٣ٌل ٝػٌٔو، ٣ٌٖٔ إٔ  - رُلهط ك٢ ؽبُخ اُوكغ ٗؾٞ: ى٣ٌل هبئ

 هو٣٘خ اُؼطق ٖٙٔ هو٣٘خ اإلٍ٘بك، اُز٢ عبء أُزجٞع ػ٤ِٜب.

ك٢ ؽبُخ اُٖ٘ت ٗؾٞ : ٙوثذ ى٣لاً ٝػٔواً، ثبإلٌٓبٕ إٔ رُلهط هو٣٘خ  -

 اُؼطق ٖٙٔ هو٣٘خ اُزؼل٣خ .

ٍٝ، ٣ٌٖٔ إٔ رُلهط ٖٙٔ هو٣٘خ  - ٝك٢ ؽبُخ اُغو ٗؾٞ: ٓوهد ثي٣ٍل ٝػٔو

خ اُْوػ٤خ ك٢ رٞع٤ٚ اُؾٌْ ، أصو اُوو2252٘٣اَُ٘جخ. اٗظو: اُغٞاى اُ٘ؾ١ٞ 

   24،23اُ٘ؾ١ٞ ػ٘ل اثٖ ْٛبّ ك٢ أُـ٢٘ 

( أُقبُلخ أٝ اُقالف ػبَٓ ٓؼ١ٞ٘ ، هبٍ ثٚ اٌُٞك٤ٕٞ ، اٗزٖت ثٚ 1) 

اُظوف إما ٝهغ فجوا ُِٔجزلأ ٗؾٞ : ى٣ل أٓبٓي ٝػٔوٝ فِلي ، ٖٝٗجٞا ثٚ 

ت أُلؼٍٞ ٓؼٚ ك٢ ٗؾٞ : اٍزٟٞ أُبء ٝاُقْجخ ، ٝهبُٞا ثٚ أ٣ٚب ك٢ ٖٗ

اُلؼَ أُٚبهع ثؼل كبء اَُجج٤خ ك٢ عٞاة اُ٘ل٢ ٝا٢ُٜ٘ ٝؿ٤وٛٔب . اٗظو : 

، 187أُٖطِؼ اُ٘ؾ١ٞ ْٗؤرٚ ٝرطٞهٙ ؽز٠ ٜٗب٣خ اُووٕ اُضبُش اُٜغو١ 

 384،383ا٧ؽٌبّ اُ٘ؾ٣ٞخ ث٤ٖ اُ٘ؾبح ٝػِٔبء اُلالُخ ، كهاٍخ رؾ٤ِ٤ِخ ٗول٣خ 

 .    2/454،452،  1/200،197،ٝاٗظو ك٢ مُي : اإلٖٗبف 

( ٣وٟ اُلًزٞه رٔبّ إٔ : اُِـخ  ٓ٘ظٔخ ػوك٤خ ُِوٓي إ٠ُ ْٗبٛ أُغزٔغ، 2) 

ٝٛنٙ أُ٘ظٔخ رْزَٔ ػ٠ِ ػلك ٖٓ ا٧ٗظٔخ ٣زؤُق ًَ ٝاؽل ٜٓ٘ب ٖٓ 

ٓغٔٞػخ ٖٓ "أُؼب٢ٗ" روق ثبىائٜب ٓغٔٞػخ ٖٓ اُٞؽلاد اُز٘ظ٤ٔ٤خ أٝ 
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منيا : المختص ، كالفعؿ بعد أف المصدرية ، كمنصكب فعؿ التعجب ، 
 كالمنصكب بعد )كـ( االستفيامية . كغيرىا . 

 ثانيا القرائف المفظية :
كىي كؿ ما ييمفظ أك ييكتب مف عناصر الكبلـ ، كييستدؿ بو عمى الكظائؼ 

ؿ : ىذا المفظ فاعؿ ، كذاؾ كية ، فيمكف باالسترشاد بيا أـ نقكالنح
، أك غير ذلؾ ، كىي بمثابة معالـ الطريؽ التي ييتدم بيا المرء مفعكؿ

                                                                                                                                         

٢ روثٜ "أُجب٢ٗ" أُؼجوح ػٖ ٛنٙ أُؼب٢ٗ، صْ ٖٓ ٛبئلخ ٖٓ "اُؼالهبد" اُز

ثئ٣غبك أُوبثالد -هثطًب إ٣غبث٤ًّب، ٝاُلوٝم "اُو٤ْ اُقالك٤خ" اُز٢ روثٜ ٍِج٤ًّب 

ث٤ٖ أكواك ًَ ٖٓ ٓغٔٞػخ أُؼب٢ٗ أٝ ٓغٔٞػخ أُجب٢ٗ، ٣ٝؼزٔل  -ماد اُلبئلح

اُ٘ؾٞ ك٢ اُزؼج٤و ػٖ ٓؼب٤ٗٚ ٝػالهبرٚ ا٤َُبه٤خ ػ٠ِ ٛن٣ٖ اُ٘ٞػ٤ٖ ٖٓ 

ُِٞإن ٝا٤ُٖغ. ٝأٓب "اُؼالهبد" أُجب٢ٗ ًبُؾوًبد ٝاُؾوٝف ٝاُيٝائل ٝا

ا ك٢ ٗظبّ اُِـخ  اُواثطخ، ٝ"اُو٤ْ اُقالك٤خ" أُلوهخ ك٢ٜ ػ٘بٕو ٛبٓخ عّلً

ثؼبٓخ، ػ٠ِ إٔ "اُو٤ْ اُقالك٤خ" ٢ٛٝ أُوبثالد، أٝ ٗٞاؽ٢ اُقالف ث٤ٖ 

ا ٖٓ اُؼالهبد  أُؼ٠٘ ٝأُؼ٠٘، أٝ ث٤ٖ أُج٠٘ ٝأُج٠٘، أْٛ ثٌض٤و عّلً

رِي اُؼالهبد ػ٠ِ رؾو٤ن أٖٓ اُِجٌ، ٝٛٞ اُـب٣خ  اُواثطخ؛ ٧ٜٗب أهله ٖٓ

اُوٖٟٞ ُالٍزؼٔبٍ اُِـ١ٞ، كئٗٚ ٤ٌُٖٔ اُيػْ إٔ ًَ ٗظبّ ُـ١ٞ ٣٘ج٢٘ 

ب ػ٠ِ ٓغٔٞػخ ٖٓ اُو٤ْ اُقالك٤خ اُز٢ ثلٜٝٗب ال ٣ٌٕٞ اُِجٌ ٓؤًٓٞٗب ٝال  ًٍ أٍب

ب.اُِـخ اُؼوث٤خ ٓؼ٘بٛب ٝٓج٘بٛب  ًٓ ، ٝاٗظو : ك٢ إٕالػ اُ٘ؾٞ 34اٌُالّ ٓلٜٞ

 .  179،178ُؼوث٢ ا

( مًو اُلًزٞه /رٔبّ ٛ٘ب إٔ أُقبُلخ هو٣٘خ ٓؼ٣ٞ٘خ كوٜ، ٌُٖٝ اُو٤ْ 1) 

ّْ ٖٓ إٔ رٌٕٞ ٓؼ٣ٞ٘خ كوٜ. كٌٔب ٗالؽع اُو٤ْ اُقالك٤خ ث٤ٖ  اُقالك٤خ ػ٘لٙ أػ

أُؼ٠٘ ٝأُؼ٠٘، ٗالؽظٜب ًنُي ث٤ٖ أُج٠٘ ٝأُج٠٘، ٝؽ٤ٖ رٌٕٞ ث٤ٖ 

ٖٓ أٓو أُقبُلخ، ٝأٓب ؽ٤ٖ رٌٕٞ  أُؼ٠٘ ٝأُؼ٠٘ رٖؾت ٓؼ٣ٞ٘خ ًٔب هأ٣٘ب

ث٤ٖ أُج٠٘ ٝأُج٠٘ كئٜٗب رٖجؼ هو٣٘خ ُلظ٤خ؛ ٧ٕ أُج٠٘ ٣زؾون ثبُؼالٓخ 

 .   201ٝاُؼالٓخ ُلع.اُِـخ اُؼوث٤خ ٓؼ٘بٛب ٝٓج٘بٛب 
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( ، بؿ إنيا تعتبر مف قرائف فيـ القرائف 1إلى المكاف الذم يقصده )
المعنكية ؛ ألنيا أيسر كصكال إلى الفيـ مف تمؾ القرائف المعنكية ، كمف 

 (  .2ّـَ نرل المعربيف أقؿ خطأ في االىتداء بيا إلى اإلعراب  الصحيح )ثى 
 :( 3)كتشتمؿ القرائف المفظية عمى 

 :(4اإلعرابية )قرينة العبلمة  (1
كالمقصكد  النظاـ،تعد ىذه القرينة إسياما مف النظاـ الصكتي في بناء 

. كقد منح  ... إلخحذفان.بالعبلمة ىنا أف تككف حركة أك حرفا أك تقديرا أك 
النحكيكف العبلمة اإلعرابية قدران مف االىتماـ ، ما جعؿ النحك يبدك ككأنو 

                                                             

 .   10( اُج٤بٕ ك٢ هٝائغ اُووإٓ  1) 

 .   46( اُووائٖ اُ٘ؾ٣ٞخ ٝاٛواػ اُؼبَٓ 2) 

ِلظ٤خ ػ٘ل اُلًزٞه رٔبّ ٖٓ َٓؤَُّق إ٠ُ آفو ، ( افزِق رور٤ت اُووائٖ ا3ُ) 

( ثوو٣٘خ اُؼالٓخ  205كل٢ ؽ٤ٖ ثلأ ك٢ ًزبثٚ ) اُِـخ اُؼوث٤خ ٓؼ٘بٛب ٝٓج٘بٛب 

اإلػواث٤خ ، صْ اُورجخ ، صْ ا٤ُٖـخ ، صْ أُطبثوخ ، صْ اُوثٜ ، صْ اُزٚبّ ، صْ 

ِـخ ٝا٧كة ا٧كاح ، ٝفزْ ثوو٣٘خ اُ٘ـٔخ أٝ اُز٘ـ٤ْ ، ٗغلٙ ك٢ ) ٓوبالد ك٢ اُ

( ثلأ ثبُؼالٓخ اإلػواث٤خ صْ افزَ اُزور٤ت ، ٝك٢ ثؾضٚ ) اُووائٖ  255/ 1

( ثلأ ثبُج٤٘خ ، ٝال أكه١ َٛ ُِزور٤ت كالُخ ػ٘ل  46اُ٘ؾ٣ٞخ ٝاٛواػ اُؼبَٓ 

اُلًزٞه رٔبّ ، أٝ أٗٚ ًبٕ ٣ورجٜب ؽ٤ضٔب ارلن ، كٕٝ كالُخ ُِزور٤ت ، ٝٛنا ٛٞ 

ٍَّ ، كول اػزٔلد ك٢ ؽل٣ض٢ ٛ٘ب ػ٠ِ رور٤جٚ ك٢ ًزبة )  اُواعؼ ، ٝػ٠ِ ً

اُِـخ اُؼوث٤خ ٓؼ٘بٛب ٝٓج٘بٛب ( ، ٝاٗظو أ٣ٚب : ٤ًق ٗؼِْ ؿ٤و اُ٘بٛو٤ٖ 

 .  26-24ثبُؼوث٤خ أُؼ٠٘ اُ٘ؾ١ٞ ك٢ ؿ٤جخ اُؼالٓخ اإلػواث٤خ 

( فٖٜب اُلًزٞه /ٓؾٔل ٕالػ اُل٣ٖ ثٌو ثجؾش رؾذ ػ٘ٞإ: ) ٗظوح 4) 

٣ٞخ اُول٣ٔخ ٝاُؾل٣ضخ، ْٓ٘ٞه ك٢ ك٢ هو٣٘خ اإلػواة ك٢ اُلهاٍبد اُ٘ؾ

ؽ٤ُٞبد ٤ًِخ ا٥كاة عبٓؼخ ا٣ٌُٞذ، اُؾ٤ُٞخ اُقبَٓخ، اُوٍبُخ اُؼْوٕٝ 

1984 ّ– 1404  .ٙ 
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عمـ أكاخر الكمـ ، كال ينكر الدكتكر تماـ داللة عبلمات اإلعراب عمى 
المعاني النحكية ، لكنو يؤكد في الكقت ذاتو أنيا ال يمكف بحاؿو أف تستقؿ 

نت كذلؾ ، كقصد أف تنفرد ؛ إذ لك كا( 1) بالداللة عمى ىذه المعاني
بالداللة عمى الباب النحكم ، لكاف عمى المغة أف تجعؿ لكؿِّ بابو نحكم 
عبلمتو اإلعرابية المستقمة ، كلكانت الحركات كالحركؼ بعدد ما في النحك 

 .، مف أبكاب 
 ( :2)قرينة الرتبة  (5

( ، كىي ثاني أكثر القرائف 3كىي كصؼ لمكاقع الكممات في التركيب )
حدل الكسائؿ التي تيسيـ في ترابط حفظ ا لمبس بعد العبلمة اإلعرابية ، كا 

                                                             

( ٝثٜنا ٣ُٔضَ اُلًزٞه رٔبّ ارغبٛب صبُضب ك٢ ٝظ٤لخ اُؼالٓخ اإلػواث٤خ ، 1) 

 كؼ٠ِ ؽ٤ٖ ٣زج٢٘ عٜٔٞه اُ٘ؾبح كالُخ اُؼالٓخ اإلػواث٤خ ػ٠ِ أُؼب٢ٗ ، ٣ؤر٢

هطوة ٓؾٔل ثٖ أَُز٤٘و ٤ُقوم ٛنا اإلعٔبع ، ماٛجب إ٠ُ إٔ اُؾوًخ 

اإلػواث٤خ ال كالُخ ُٜب ػ٠ِ أُؼب٢ٗ اُ٘ؾ٣ٞخ ، ثَ اُـوٗ ٜٓ٘ب َٕٝ اٌُالّ 

ثؼٚٚ ثجؼ٘ ؛ إم اُؾوًبد ػ٘ل إَُٞ رٌٕٞ ٓؼبهجخ ُإلٌٍبٕ ػ٘ل اُٞهق؛ 

 70ُِيعبع٢ ٤ُؼزلٍ اٌُالّ كال ٣ٌٕٞ ثط٤ئبً .اٗظو : اإل٣ٚبػ ك٢ ػَِ اُ٘ؾٞ 

، صْ  202، ٝربثؼٚ ك٢ مُي اُلًزٞه /إثوا٤ْٛ أ٤ٌٗ . اٗظو : ٖٓ أٍواه اُِـخ 

٣ؤر٢ اُلًزٞه رٔبّ ك٤وٟ ك٢ اُؼالٓخ اإلػواث٤خ ك٤ُال ػ٠ِ أُؼ٠٘ ،ٌُ٘ٚ ٣٘ظو 

إ٤ُٜب ثٕٞلٜب هو٣٘خ ٝاؽلح ٖٓ ػلح هوائٖ رزٚبكو إلٗزبط أُؼ٠٘ . ٣٘ظو 

ُٔؼ٠٘ ك٢ رل٤َو اُجؾو أُؾ٤ٜ رل٤َٖ مُي ك٢: أصو اُووائٖ ك٢ رٞع٤ٚ ا

50،49   . 

( أكوكرٜب اُجبؽضخ / أَٓ ثبهو عجبهح ثجؾش رؾذ ػ٘ٞإ : ) هو٣٘خ اُورجخ 2) 

 ٙ .  1432 –ّ 2011ك٢ اُِـخ اُؼوث٤خ ( 

 .  4، هو٣٘خ اُورجخ ك٢ اُِـخ اُؼوث٤خ  288( ٓجبكا اَُِب٤ٗبد 3) 
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كىي معمـه مف معالـ الطريؽ في السياؽ ، ( ، 1أجزاء الجممة كتماسكيا )
تتعيف بيا مكاقع الكبلـ ، كيعرىؼ الباب النحكم حينئذ بمكاقع الكممة مف 

 السياؽ .
 محفكظة:كرتبة غير  محفكظة،رتبة  نكعاف:كلمرتبة 

، فكأف يتقدـ المكصكؿ عمى رتبة المحفكظة في التركيب العربيا الأم
الصمة ، كالمكصكؼ عمى الصفة ، كحرؼ الجر عمى المجركر ، 

 كالمضاؼ عمى المضاؼ إليو ...... إلخ .
أك اقتضى  المبس،كأما غير المحفكظة فيي الرتبة التي تييدري إذا أمف 

أك اقتضى السياؽ  عمييا،نى كلكنيا تيحفظ إذا تكقؼ المع تخمفيا،السياؽ 
كرتبة الفاعؿ كالمفعكؿ  كالخبر،كذلؾ كالرتبة بيف المبتدأ  بيا،االحتفاظ 
 كغيرىما.

ف استعرضنا أقساـ  فسنجد أف  الرتبة،كربطنا بينيا كبيف قرينة  الكممة،كا 
كتتجاذب مف المبنيات  اإلعراب،الرتبة تتجاذب مع البناء أكثر مف 

 آخر.مع أم مبننى  أكثر مما تتجاذبكالظركؼ 
 قرينة الصيغة : (0
، كتبدك قيمتيا في الكشؼ عف ىي قرينة يقدميا الصرؼ إلى النحكك 

المعنى عندما يككف الباب النحكم مشركطان بشركطو بنائية خاصةو ، 
كاشتراط الجمكد لمتمييز ، كالمصدرية مع اتحاد األصكؿ االشتقمقية 

ّـَ جران .  لممفعكؿ المطمؽ ... كىم
كف بنية الكممة أك صيغتيا قرينة عمى معناىا النحكم ، كدليبل فيينا تك

عمى اإلعراب ، مما يكجب االعتداد بابنية الصرفية أف تككف قرينة نحكية 

                                                             

 .  66( اٗظو: أٖٓ اُِجٌ 1) 
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؛ فنحف ال نتكقع مثبل لمفاعؿ كال لممبتدأ أف يككف غير اسـ ، كلك جاء 
 فعؿه في ىذا المكقًع كاف اسما محكيا .

 (:1المطابقة )قرينة  (4
، ( 2ة لفظية تعمؿ عمى تكثيؽ الصمة بيف أجزاء التركيب )كىي قرين
تيعد كسيمة  –إضافة لككنيا قرينة عمى الباب اباب النحكم  –فالمطابقة 

ما اختؿ شيء منيا ، أصبحت الكممات  مف كسائؿ ترابط الجممة ، فإذا
 ( .3الكاردة في التركيب مفككة العيرل ، مما يؤثر في المعنى تأثيرا سمبيا )

 .طابقة ىي الصيغ الصرفية كالضمائررح المكمس
 يأتي:كتككف المطابقة فيما 

  اإلعرابية.العبلمة أ / 
 (.التكمـ كالخطاب كالغيبة  الشخص )ب / 
 (.اإلفراد كالتثنية كالجمع  العدد )ج / 
 (.التذكير كالتأنيث  النكع )د / 
 التعييف ) التعريؼ كالتنكير ( .ىػ / 

 الربط:قرينة  (2

                                                             

ل ثٖ ٕبُؼ ثوٍبُخ كًزٞهاٙ ، رؾذ ػ٘ٞإ : ( فٖٜب اُجبؽش / ٓؾ1ٔ) 

)هو٣٘خ أُطبثوخ ك٢ اُ٘ؾٞ اُؼوث٢ ٝرطج٤وٜب ك٢ اُووإٓ اٌُو٣ْ كهاٍخ ٗظو٣خ 

رطج٤و٤خ ،٤ًِخ ا٥كاة ٝاُؼِّٞ اإلَٗب٤ٗخ هَْ اُِـخ اُؼوث٤خ ، عبٓؼخ اُؾبط 

 ّ ، ُٝل١ َٗقخ ٜٓ٘ب .   2010 –2009ُقٚو ثبر٘خ .

 .   289( ٓجبكا اَُِب٤ٗبد 2) 

 ( اَُبثن اُٖلؾخ ٗلَٜب.  3) 
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ع عبلقة سياقية نحكية بيف طرفيف ، باستعماؿ أداة تدؿ عمى كىك اصطنا
فيي قرينة لفظية عمى اتصاؿ أحد المترابطيف باآلخر ، ( ،1تمؾ العبلقة  )

بأف يشتمؿ السياؽ عمى عناصر لفظية تيعيف عمى فيـ الجممة ؛ ألنيا 
، مف ذلؾ مثبل : عكدي الضمير عمى مرجعو معيَّف في تربط بيف أجزائيا 

، الذم تبدك فيو المطابقة ، كما في جممة الخبر كالصمة كالحاؿ ،  الجممة
أك دخكؿ أحد المترابطيف كمف ذلؾ أيضا : إعادة المفظ ، كاسـ اإلشارة ، 

 في عمـك اآلخر ، كقد يككف الربط بالحرؼ لكقكع الفاء في جكاب الشرط .
 (:2)قرينة التضاـ  (6

ميمييف النحكييف عنصران التحالمقصكد بالتضاـ أف يستمـز أحد العنصريف 
آخر ، فيسمى التضاـ ىنا التبلـز ، أك يتنافى معو فبل يمتقي بو ، كيسمى 

 ىذا التنافي .
كيككف استدعاء إحدل الكممتيف لؤلخرل إما عمى سبيؿ االفتقار كحرؼ 
ما عمى سبيؿ التطمب ، كالفعؿ حيف  العطؼ حيف يستدعي المعطكؼ ، كا 

بيذا المعنى ىك األساس الكحيد الذم ييقبؿ  يتطمب الفاعؿ ، كيعتبر التضاـ
معو القكؿ بالحذؼ كالزيادة في النحك العربي ، كلكاله ما قيًبؿ ذلؾ ، كأما 
تنافي المفظيف فمثالو : انتفاء أف يككف ما بعد الضمير نعتا لمضمير أك 

 مضافا إليو .
(  1( )مف قرينة التضاـ سماه ) التكارد كاستدرؾ الدكتكر تماـ جزءا آخر

كاف قد نفى عبلقتو بالمعنى النحكم في كتابو ) المغة العربية معناىا 

                                                             

 .  143( ٗظبّ االهرجبٛ ٝاُوثٜ ك٢ رو٤ًت اُغِٔخ اُؼوث٤خ 1) 

َّّ هو٣٘خ ٓؼ٣ٞ٘خً رقزٔ 2)  ( فبُق اُلًزٞه ٖٓطل٠ ؽ٤ٔلح ٝػلَّ اُزٚب

 .  158ثبُلالُخ. اٗظو :ٗظبّ االهرجبٛ ٝاُوثٜ ك٢ رو٤ًت اُغِٔخ اُؼوث٤خ 
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؛ ظنا منو أف التكارد يقتصر عمى الجانب األسمكبي ،  (2) كمبناىا ( 
فيككف أقرب إلى اىتماـ دراسة األساليب التركيبية الببلغية الجمالية منو 

ف ذلؾ ، كذكر ، ثـ عدؿ ع إلى دراسة العبلقات النحكية كالقرائف المفظية 
كيرجع ىذا  أنو لـ يتنبو إلى أنو ثمة مف رابطة بيف النحك كالمعجـ ،

التعديؿ في فكرتو إلى معرفة ما يقـك بيف مفردات المعجـ مف عبلقات 
تجعميا تقع في أصناؼ متمايزة ، بحيث يمتقي صنؼه منيا بصنؼو ف 

احدة فيصح لمكممة مف ىذا كالكممة مف ذاؾ أف يجتمعا في الجممة الك 
فيستقيـ المعنى باجتماعيما ، كيتنافر صنؼ منيا مع صنؼو فبل يستقيـ 
بالجمع بيف مفرداتيا في الجممة الكاحدة ، كسمى صبلح الكممتيف 
لبلجتماع في الجممة الكاحدة بػ ) المناسبة المعجمية ( أك ) المبلءمة ( ، 

عجمية كسمى عدـ الصبلحية بػ ) المفارقة المعجمية ( ، فالمناسبة الم
منبع اإلفادة ، أم ككف الكبلـ لفظا مفيدا ، كالمفارقة المعجمية منبع 

، فيصبح الكبلـ معيا غير مفيد عمى الحقيقة ، إال أنو يمكف اإلحالة 
  (  .3صرفو أحيانا إلى المجاز  )

كتجدر اإلشارة ىنا إلى أف عبدالقاىر الجرجاني قد أشار إلى قرينة التضاـ 
ذ قد عرٍفتى أفَّ مدارى أمًر عاني النحك قائبل : " ىذه عندما تحدث عف م كاً 

                                                                                                                                         

اَُؼ٤ل١ ) اُزٞاهك ( ثجؾش ( أكوك اُجبؽش / أؽٔل ف٤ٚو ػجبً اُؼ٢ِ 1) 

رؾذ ػ٘ٞإ : ) اُوو٣٘خ أُؼغ٤ٔخ ٝأصوٛب ك٢ رٞع٤ٚ أُؼ٠٘ ، رل٤َو اُجؾو 

أُؾ٤ٜ أٗٔٞمعبً ( ، ٓغِخ ٤ًِخ ا٥كاة هَْ اُِـخ اُؼوث٤خ ، عبٓؼخ م١ هبه ، 

 ّ  .  2013 –ٙ 1434اُؼلك اُقبٌٓ 

 .  216( اٗظو: اُِـخ اُؼوث٤خ ٓؼ٘بٛب ٝٓج٘بٛب 2) 

،  258،257،  137-1/135ٓوبالد ك٢ اُِـخ ٝا٧كة ( اٗظو : 3) 

 .  15، أصو اُووائٖ ك٢ رٞع٤ٚ أُؼ٠٘ ك٢ اُجؾو أُؾ٤ٜ 240اعزٜبكاد ُـ٣ٞخ 



 

 

 554 

 

 

 البلتاجي حسه السعيد د. هشام دراسة وصفية وقدية – الىحوية القرائه وظرية

كًه كالفيركؽ التي مف شٍأنيا أىٍف  "النٍظـ" عمى مىعاني النحك، كعمى الكجي
ـٍ أفَّ الفركؽى كالكجكهى كثيرةه ليسى ليا غايةه تقؼي عندىا،  تككفى فيو، فاعم

ـٍ أٍف ليسًت الم زيةي بكاجبةو ليا في كنياية ال تجد لياؿ ازديادان بىٍعدىا ثـ اٍعمى
أٍنفيًسيا، كًمٍف حيثي ىي عمى اإًلطبلؽ، كلكٍف تعرضي بسبًب المعاني 
 ، سىًب مكقًع بعًضيا مف بعضو كاألغراًض التي ييكضعي ليا الكبلـي، ثـ بحى

 ( .1" ) كاستعماًؿ بعًضيا معى بعضو 
 ( :2قرينة األداة ) (5

م كؿ كاحدة منيا كىي مف القرائف الميمة في االستعماؿ العربي ؛ إذ تؤد
 نكعيف :كظائؼ خاصة في التركيب النحكم . كىذه األدكات عمى 

 .كرتبتيا عمى كجو العمـك الصدارةي أحدىما : األدكات الداخمة عمى الجمؿ ،
ـي .  كالثانية : األدكات الداخمة عمى المفردات ، كرتبتيا دائما التقد

مف ىذه األدكات ضمائميا الخاصة ،  كلكؿ أداة طمب بعدىا شيئا فيي تتٍو
بعينو ، فتككف قرينة متعددة جكانب الداللة؛ حيث تدؿ بمعناىا الكظيفي، 
كبمكقعيا، كبتضاميا مع الكممات األخرل ، كبما قد يككف متفقا مع 

                                                             

 .  66، ٝاٗظو :رٚبكو اُووائٖ  87( كالئَ اإلػغبى  1) 

( أكوك اُلًزٞه/ ؽ٤له كقو١ ٤ٓوإ هو٣٘خَ ا٧كاِح ثجؾش َٓزوَ رؾذ 2) 

٘ل اثٖ ٣ؼ٤ِ ك٢ ًزبثٚ )ّوػ أُلَٖ( كهاٍخ ػ٘ٞإ : " هو٣٘خ ا٧كاح ػ

ٙ ، ٝعل٣و 2013ٗؾ٣ٞخ ، ْٓ٘ٞه ك٢ ٓغِخ ٤ًِخ اُزوث٤خ ا٧ٍب٤ٍخ عبٓؼخ ثبثَ 

ثبُنًو إٔ ٖٓطِؼ ا٧كاح ٖٓطِؼ ًٞك٢ ٣وبثَ ) ؽوٝف أُؼب٢ٗ ( ػ٘ل 

اُجٖو٤٣ٖ . اٗظو : أُٖطِؼ اُ٘ؾ١ٞ . ْٗؤرٚ ٝرطٞهٙ ؽز٠ أٝافو اُووٕ 

ل ٝظلٚ اُلًزٞه رٌٔبّ ًٖٔطِؼ ، أٓب ٖٓ ٗبؽ٤خ ، ٝه 174اُضبُش اُٜغو١ 

اُلْٜ ٝاُزطج٤ن ، كٜٞ ػ٘لٙ ٢ّء آفو ، اٗظو رل٤َٖ مُي ك٢ : أُٖطِؼ 

 .  114 -112اُ٘ؾ١ٞ اٌُٞك٢ ٝأصوٙ ػ٠ِ اُ٘ؾبح أُؾلص٤ٖ 
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كجكدىا مف عبلمات إعرابية عمى ضمائميما. كىذا التعدد في جكانب 
 .لفظية ىامة جدان ؽ النحكم قرينة الداللة بقرينة األداة يجعميا في التعمي

كيمكف أف يقاؿ ىنا : كاف مف الممكف أف تقع األداة باعتبارىا قرينة ضمف 
 ( أعرض عف ىذا ألمريف :1البنية ، لكف الدكتكر تماـ )

أحدىما : أف األدكات المنقكلة مف الفعمية ) كالنكاسخ ( ، كمف الظرفية 
، كمف  قبؿ النقؿ )كأدكات الشرط( ، تحتفظ غالبا ببنيتيا التي كانت عمييا

 ثـ ال تككف بنيتيا قرينة عمى المعنى الذم أريد بيا بعد النقؿ .
الثاني : أف بعض األدكات غير ثابتة البنية ، كال سيما مف حيث اإلشباع 
كاإلضعاؼ في النطؽ ، كمف حيث االنفصاؿ كاالتصاؿ في الكتابة بما 

 ا ، كما تتصؿ باء الجر بالمجركر بعدى
 (:2)ك التنغيـ قرينة النغمة أ (8

                                                             

 .   50( اٗظو :اُووائٖ اُ٘ؾ٣ٞخ ٝاٛواػ اُؼبَٓ 1) 

و٣٘خ اُز٘ـ٤ْ ثجؾش ه -( أكوك اُجبؽضبٕ ٍب٢ٓ ػٞٗ ، ٝػبكٍ ػ٢ِ ٗؼبٓخ 2) 

رؾذ ػ٘ٞإ )كٝه اُز٘ـ٤ْ ك٢ رؾل٣ل ٓؼ٠٘ اُغِٔخ اُؼوث٤خ ( ْٓ٘ٞه ثٔغِخ 

عبٓؼخ رْو٣ٖ ُِلهاٍبد ٝاُجؾٞس اُؼ٤ِٔخ ، ٍَِِخ ا٥كاة ٝاُؼِّٞ اإلَٗب٤ٗخ 

ّ ، ًٔب افزٖزٜب ا٧ٍزبمح ٍَٜ ٠ِ٤ُ ثجؾش رؾذ 2006، 1، اُؼلك 28أُغِل 

ؼ٠٘ ٝكالُخ ا٤َُبم( ْٓ٘ٞه ثٔغِخ ٤ًِخ ػ٘ٞإ :)اُز٘ـ٤ْ ٝأصوٙ ك٢ افزالف أُ

ا٥كاة ٝاُؼِّٞ اإلَٗب٤ٗخ ٝاالعزٔبػ٤خ ، عبٓؼخ ٓؾٔل ف٤ٚو ، ثٌَوح ، 

 ّ . 2010اُغيائو ، اُؼلك اَُبثغ ، 

ٝهل ٍٟٞ اُلًزٞه رٔبّ ؽَبٕ ث٤ٖ ٖٓطِؾ٢ اُ٘ـٔخ ٝاُز٘ـ٤ْ ، ث٤٘ٔب كوم 

كبُ٘ـٔخ ػ٘لْٛ ًض٤و ٖٓ اَُِب٤٤ٖٗ أُؾلص٤ٖ ث٤ٖ ٖٓطِؾ٢ اُ٘ـٔخ ٝاُز٘ـ٤ْ ، 

كهعخ اهرلبع اُٖٞد أٝ اٗقلبٙٚ ػ٠ِ َٓزٟٞ أٌُِخ ، ٝاُز٘ـ٤ْ ٛٞ كهعخ 

اهرلبع اُٖٞد أٝ اٗقلبٙٚ ػ٠ِ ػ٠ِ َٓزٟٞ اُغِٔخ أٝ اُؼجبهح . اٗظو: 

 . 189، إٍٔٞ رواص٤خ 3اُز٘ـ٤ْ ٝأصوٙ ك٢ افزالف أُؼ٠٘ ٝكالُخ    ا٤َُبم 
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؛ لذا فيي قرينة  اإلطار الصكتي الذم تقاؿ بو الجممة في السياؽ كىك
لفظية ال يمكف تصكرىاإال في الكبلـ الممفكظ، كفي معظـ حاالتيا تصاحب 
القرائف األخرل لكؿ أسمكبو مف أساليب الجمؿ العربية كاإلثبات كالنفي 

كف النغمات مشتركة في فتك كالتككيد كاالستفياـ كاألمر كالنيي كغيرىا،
الداللة مع البنية كالعبلمة اإلعرابية كالمطابقة كالربط كالتضاـ كاألدكات ، 
بيد أف ىناؾ حاالت تستقؿ فييا النغمة بالداللة ،كأكثر ما يككف ذلؾ عند 
حذؼ األداة مف الكبلـ ، كال سيما أدكات الصدارة ، كالتنغيـ في الكبلـ يقـك 

 .( 1)ابة بكظيفة الترقيـ في الكت
                                                             

ٖ اإلثالؿ٢ ٝاُزؤص٤و١ ، ( الّي إٔ ُِز٘ـ٤ْ أ٤ٔٛخ هٖٟٞ ػ٠ِ أَُز1٤٣ٞ) 

ٝاُز٤٤ٔي ث٤ٖ أُؼب٢ٗ إٙبكخ إ٠ُ ٝظ٤لزٚ ك٢ إثواى اُؾبُخ اُ٘ل٤َخ ُِٔزٌِْ ، 

ٝأؿواٙٚ اُزؤص٤و٣خ ، ٣وٍٞ اثٖ ٤ٍ٘ب : " ٖٝٓ اؽٞاٍ اُ٘ـْ اُ٘جواد ، ٢ٛٝ 

٣َّخ ، ؿ٤و ؽوك٤خ ، ٣ُجزلأ ثٜب اٌُالّ ربهح ، ٝرََِّ اٌُالّ ربهح،  لِّ َٓ ٤ٛئبد ك٢ اُ٘ـْ 

ٜب٣خ ربهح، ٝهثٔب رٌضُو ك٢ اٌُالّ ، ٝهثٔب روَ ،٣ٌٕٝٞ ك٤ٜب إّبهاد ٝرؼوت اُ٘

ٗؾٞ ا٧ؿواٗ، ٝهثٔب ًبٗذ ٓطِوخ اإلّجبع، ُٝزؼو٣ق اُوطغ، ٝإلٜٓبٍ 

اَُبٓغ ٤ُزٖٞه ؛ ُٝزلق٤ْ اٌُالّ . ٝهثٔب اُػط٤ذ ٛنٙ اُ٘جواد ثبُؾلح ٝاُضوَ 

ٍٍ افوٟ ٖٓ أؽٞاٍ اُوبئَ :إٗٚ – ٓزؾ٤ي أٝ  ٤ٛئبد ر٤ٖو ثٜب كاُخ ػ٠ِ أؽٞا

ؿٚجبٕ ، أٝ ر٤ٖو ثٚ َٓزلهعخ ُِٔوٍٞ ٓؼٚ ثزٜل٣ل أٝ رٚوع أٝ ؿ٤و مُي . 

ٝهثٔب ٕبهد أُؼب٢ٗ ٓقزِلخ ثبفزالكٜب ، ٓضَ إٔ اُ٘جوح هل رغؼَ اُقجو 

اٍزلٜبٓب ، ٝاالٍزلٜبّ رؼغجب، ٝؿ٤و مُي، ٝهل رٞهك ُِلالُخ ػ٠ِ ا٧ٝىإ 

، ٝٛنا ٓٞٙٞع " ٝأُؼبكُخ، ٝػ٠ِ إٔ ّوٛ ، ٝٛنا عياء، ٝٛنا ٓؾٍٔٞ

، ٗوال ػٖ ًزبة اُقطبثخ الثٖ ٤ٍ٘ب ، 346.اٗظو : أُؼ٠٘ ٝظالٍ أُؼ٠٘ 

، ٝإما ًبٕ اُولٓبء ُْ ٣ٜزٔٞا ثبُظبٛوح اٛزٔبٓب ًج٤وا ، 92ٝاٗظو : أٖٓ اُِجٌ 

إال أٗي ال رؼلّ ٛ٘ب أٝ ٛ٘بى أّبهاد ث٤ٖ رٚبػ٤ق أُٖ٘لبد ُجؼْٜٚ ، رلٍ 

ُزِي اُظبٛوح ٝأ٤ٔٛزٜب ك٢ اٌُالّ ، ً٘ٔ ثٔب ال ٣لع ٓغبال ُِْي أْٜٗ كط٘ٞا 

اثٖ ٤ٍ٘ب اَُبثن ، ٝٛ٘بى ٗٔ آفو ُإلٓبّ اُلن أث٢ اُلزؼ ػضٔبٕ ثٖ ع٢٘ ، 
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 ،كبعد أف افاض الدكتكر تماـ حساف في عرض القرائف المعنكية كالمفظية
كأدكارىا في الداللة عمى األبكاب النحكية ، ساؽ عديدا مف األمثمة 
التطبيقية استدالال عمى ما نظَّر لو سمفا ، كأسكؽ ىنا مثاال تكضيحيا 

 .( 1)  كاحدان ؛ مف باب إتماـ الفائدة
رىبى  : قكلناالفاعؿ كنائب الفاعؿ في  االستدالؿ عمى)   كقكلنا: زيده،ضى

ًربى   زيده (ضي
 فالقرائف الدالة عمى الفاعؿ في الجممة األكلى كما يمي :

                                                                                                                                         

٤ْ٣و ك٤ٚ إّبهاح كه٤وخ ٦ُصبه اُلال٤ُخ ُظبٛوح اُز٘ـ٤ْ ؛ ٝمُي هُٞٚ : " ٝهل 

ؽنكذ اُٖلخ ٝكُذ اُؾبٍ ػ٤ِٜب. ٝمُي ...  هُْٜٞ: ٤ٍو ػ٤ِٚ ٤َُ، ْٝٛ 

ٍَّ ٖٓ اُؾبٍ ػ٠ِ ٣و٣لٕٝ: ٤َُ ٛ َّٕ ٛنا إٗٔب ؽنكذ ك٤ٚ اُٖلخ ُٔب ك ٣َٞ. ًٝؤ

ٓٞٙؼٜب، ٝمُي أٗي رؾٌ ك٢ ًالّ اُوبئَ ُنُي ٖٓ اُزط٣ٞؼ ٝاُزطو٣ؼ 

ٌّ ٛنا ٖٓ  ٝاُزلق٤ْ ٝاُزؼظ٤ْ ٓب ٣وّٞ ٓوبّ هُٞٚ: ٣َٞٛ أٝ ٗؾٞ مُي. ٝأٗذ رؾ

ِزٚ، ٝمُي إٔ رٌٕٞ ك٢ ٓلػ إَٗبٕ ٝاُض٘بء ػ٤ِٚ، كزوٍٞ:  َّٓ ًبٕ ٗلَي إما رؤ

ٌَّٖ ك٢ رٔط٤ٜ اُالّ  ٝهللا هعاًل، ك٘ي٣ل ك٢ هٞح اُِلع ة"هللا" ٛنٙ أٌُِخ، ٝرزٔ

ب أٝ ٗؾٞ  ًٔ ٝإٛبُخ اُٖٞد ثٜب ٝػ٤ِٜب، أ١: هعاًل كبٙاًل أٝ ّغبًػب أٝ ًو٣

 ،ٚٔ ٌّٖ اُٖٞد ثئَٗبٕ ٝرلقَّ مُي. ًٝنُي روٍٞ: ٍؤُ٘بٙ كٞعلٗبٙ إَٗبًٗب، ٝرٔ

ًٍٔؾب أٝ عٞاًكا أٝ ٗؾٞ مُي. ًٝنُي كزَزـ٢٘ ثنُي ػٖ ٕٝلٚ ثوُٞي: إَٗبًٗب 

إٕ مٓٔزٚ ٕٝٝلزٚ ثب٤ُٚن هِذ: ٍؤُ٘بٙ ًٝبٕ إَٗبًٗب! ٝري١ٝ ٝعٜي 

ب أٝ ُؾًيا أٝ ٓجقاًل أٝ ٗؾٞ مُي "  ًٔ ٝروطجٚ، ك٤ـ٢٘ مُي ػٖ هُٞي: إَٗبًٗب ُئ٤

 .191،190، ٝاٗظو : إٍٔٞ رواص٤خ  2/373،372اُقٖبئٔ 

٘بٛو٤ٖ ثبُؼوث٤خ رؾل٣ل أُؼ٠٘ ( اٗظو ك٢ مُي أ٣ٚب : ٤ًق ٗؼِْ ؿ٤و ا1ُ) 

 .   28،27اُ٘ؾ١ٞ ك٢ ؿ٤جخ اُؼالٓخ اإلػواث٤خ 
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، كلك لـ يكف مف قبيؿ األسماء مػا كػاف فػاعبل، كمػف  فيك اسـ البنية : - أ
قبيؿ ىذه القرينة أيضا بنية الفعػؿ الػذم قبمػو، فػبل يكػكف الفاعػؿ فػاعبل إال 

.ذا كاف الفعؿ مبنيا إ  لممعمـك
فيػػك مرفػػكع ،كعبلمػػة الرفػػع قرينػػة مػػف قػػرائف  : اإلعرابيػػةالعبلمػػة  - ب

 الفاعؿ .
فكػاف ذلػؾ قرينػة  الغائػب،المػذكر المطابقة : ألف الفعؿ معو أسند إلى  -ج

 لآلخر.عمى أف أحدىما 
فيذا االسـ المرفكع جاء بعد الفعػؿ، فػإعرب فػاعبل، كلػك سػبؽ  الرتبة : -د

 لكاف شيئا آخر . الفعؿ
فمػػك لػػـ يكػػف مػػذككرا لجػػرل  الفاعػػؿ،ألف الفعػػؿ يتطمػػب ىػػذا  التضػػاـ : -ػىػػ

 الجممة.تقديره في 
كىػػذه القرينػػة المعنكيػػة التػػي تػػدؿ مػػع مػػا سػػبؽ عمػػى أف ىػػذا  اإلسػػناد :كػػػ 

إذ لك لـ يكف مسندان إليو في جممػة فعميػة ذات بنيػة خاصػة مػا كػاف  فاعؿ؛
 فاعبل.

 يد( في المثاؿ الثاني ، فقرائنو ما يأتي :كأما نائب الفاعؿ )ز 
 لممجيكؿ.كالفعؿ معو مبني   اسـ،ألنو  البنية: - أ
 مرفكع.ألنو  اإلعرابية؛العبلمة  - ب
 المطابقة : فالفعؿ مسند إلى المذكر الغائب . -ج
 الذكر.كيقدر عند عدـ  يتطمبو،ألف الفعؿ  التضاـ: -د
 الرتبة : مكانو دائما بعد الفعؿ . -ػى
 محددة.ىك مسند إليو في جممة ذات بنية  د:اإلسنا- ك
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 (1) :)الترخص في القرينة(  القرينةجكاز إىدار 
مما يتفرع عمى الحديث عف نظرية تضافر القرائف ما ييعرؼ بػ )جكاز إىدار 
القرينة ( أك ) الترخص بالقرينة ( ، كالرخصة ىنا معناىا : " تركيب الكبلـ 

فالترخص ( ،2عمى أمف المبس " ) عمى غير ما تقتضي القاعدة؛ اتكاال
إذف ىك إىدار القرينة عند أمف المبس اتكاال عمى أف المعنى مفيكـه 

ال إلى الترخص ،  فإف لـ ييؤمف المبس نيسب الكبلـ إلى الخطأ بدكنيا ،
كمرتكز الرخصة ىك ما سبؽ اإلشارة إليو مف تضافر القرائف؛ ألف تعدد 

كاحدة مف ىذه القرائف زائدة عمى القرائف عمى إرادة المعنى قد يجعؿ 
مطالب كضكح المعنى؛ ألف غيرىا يمكف أف ييغني عنيا ، فيككف الترخص 

كأكضح الدكتكر تماـ اف جكاز إىدار  بتجاىؿ التمسًؾ بيذه القرينة .
القرينة عند أمف المبس يذىب تماما باإلعراب التقديرم، كاإلعراب المحمي، 

فكرة الشذكذ كالندرة سائؿ، كما ييزيؿ كينفي الخبلفات النحكية حكؿ الم
 ( .3كالقمة ..إلخ )

أذكير منيا مثاال  قرينة،كقد قدـ الدكتكر تماـ أمثمة عدة لمترخص في كؿِّ 
 قرينة:لكؿ 
فقرينة البنية ربما أيىدرت إذا اتضح المعنى بدكنيا ، مثاؿ ذلؾ أف المغة  -

كرة قد حافظت عمى أف تككف صمة )اؿ( صفة صريحة ، كلكف الضر 
الشعرية قضت ، كأمف المبس لـ يمنع أف تككف صمةي )اؿ( فعبل مضارعا ، 

                                                             

ٝٓب ثؼلٛب ، اُووائٖ اُ٘ؾ٣ٞخ  233( اٗظو : اُِـخ اُؼوث٤خ ٓؼ٘بٛب ٝٓج٘بٛب 1) 

ٝٓب ثؼلٛب ،  12ٝٓب ثؼلٛب ، اُج٤بٕ ك٢ هٝائغ اُووإٓ  53ٝاٛواػ اُؼبَٓ

 ٝٓب ثؼلٛب  .  118ِجٌ ٝٓب ثؼلٛب ، أٖٓ ا2/218ُٓوبالد ك٢ اُِـخ ٝا٧كة

 .  12( اُج٤بٕ ك٢ هٝائغ اُووإٓ 2) 

 .  62( اُووائٖ اُ٘ؾ٣ٞخ ٝاٛواػ اُؼبَٓ 3) 
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كيكمتيو" ) ى حي دَّعي" 1فقرأنا في التراث عبارة " التُّرضى ( ، ك "صكت الحمار الييجى
(2. ) 
كأما إىدار قرينة العبلمة اإلعرابية عند أمف المبس فما أكثره في التراث  -

خصبان لمتخريج كالتأكيؿ كالتقدير ،  العربي ، لقد كجد النحاة فيو مجاال
( ، كمف 3" ) ىىذىاًف لىسىاًحرىافً  قىاليكا ًإفَّ كمف أمثمة ذلؾ قكلو تعالى : " 

 الكاضح أف اإلشارة اسـ )إٌف( ، كأف الصفة خبرىا لمقرائف اآلتية :
كاقترنت الصفة  التضاـ،كىذه قرينة  اسميا،دخمت )إٌف( عمى  -1

ـ  في ذلؾ أف يكك بالبلـ، كشأنو  أيضا.ف خبران، كىذه تضا
، كذلؾ اإلشارة معرفة ، كىذا مكضع المعرفة ، كالصفة نكرة مشتقة -5

 شأف الخبر ، كىذه قرينة البنية .
تقدمت اإلشارة عمى الصفة حسب قاعدة االسـ كالخبر، كىذه  -0

 الرتبة.قرينة 

                                                             

 ( ٣وٖل ثنُي هٍٞ اُْبػو:1) 

زُُٚ  َٓ ٞ ٌُ ٠ ُؽ َٙ ُْزُو ِْ ا ٌَ َُْؾ َْٗذ ثِب ب أَ َٓ 
 

  ٍِ َُْغَل ا َٝ أ١ِ  الَ ِم١ اُوَّ َٝ  َِ ٤ ِٕ الَ ا٧َ َٝ 
 

،  1/303اُْنٝه ُِغٞعو١  ، ّوػ1/435اٗظو : ر٤ٙٞؼ أُوبٕل      

 .1/332أُٜغ 

 ( ٣وٖل ثنُي هٍٞ اُْبػو:2) 

 ً وب ِٛ ُ٘ اُُؼْغْ ٗب ـَ  ٣وٍٞ اَُق٠٘ ٝأث
 

ُد اُؾٔىىىبه ا٤َُُغىىىلَّعُ   ْٞ ىىى ُٕ  اُىىى٠ هث٘ىىىب 
 

 . 2/47، ٍو ٕ٘بػخ اإلػواة 53، اُالٓبد 1/57اٗظو: ا٧ٍٕٞ    

ُق ـ ٝهوأ ، ػ٠ِ هواءح رْل٣ل إُ٘ٞ ٓغ إُياّ اٍْ اإلّبهح ا٧ 63( ٛٚ 3) 

ثٜب ؽٔيح ٝاٌَُبئ٢  ٝٗبكغ ٝاثٖ ػبٓو ٝأثٞ عؼلو ٝاُْ٘جٞمٟ ٝاُؾَٖ 

، ٝك٢ اُزقو٣ظ  2/320ٗظو : اُْ٘و اٝا٧ػِٔ ِٝٛؾخ ٝؽ٤ٔل ٝأثٞ ؽبرْ ، 

 . 68-8/65اُوواءح أٝعٚ ٓزؼلكح . اٗظو : اُله أُٖٕٞ 
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في قكلو تعالى : " كقد تيدر قرينة المطابقة أيضا عند أمف المبس  -
( ، اتضح المعنى فأيًمف المبس مع إىدار 1" ) ًئكىةي بىٍعدى ذىًلؾى ظىًييره كىاٍلمىبلى 

قرينة المطابقة ، مع كجكد غيرىا مف القرائف كالرتبة كالعبلمة اإلعرابية 
 كالبنية كالتضاـ .

أىىىذىا الًَّذم بىعىثى كقد تييدر قرينة الربط كذلؾ ، كذلؾ نحك قكلو تعالى : "  -
( ، كقد أغنت القرائف المكجكدة عف الربط بالضمير في 2" ) المَّوي رىسيكالن 

 جممة الصمة منيا :
 صمتو.تقدـ المكصكؿ عمى  الرتبة؛ حيثقرينة  -1
 إلييا.قرينة التضاـ؛ حيث استكل المكصكؿ صمتو التي يفتقر  -5
قرينة البنية؛ حيث جرت بنية المكصكؿ كصمتو عمى العرؼ  -0

 االستعمالي العربي .
ميؾى  العرب:كقكؿ  التضاـ،ينة كمف ذلؾ أيضا إىدار قر  - كفيمنا  "،" ال عى

،ال بأسى  منيا:  المبس. لمجنس؛ ألمففأسقط اسـ )ال( النافية  عميؾى
في اإلقناع بو أف بعضى الرُّتب كأما إىدار الرتبة عند أمف المبس فيكفي  -

غير محفكظة فيمكف إىدارىا ، كما يمكف اعتابارىا ،كال بأس عمى مف 
ذه الطريقة كال مف تمؾ، إال إذا كقع المبس فيتعيف يستعمؿ المغة مف ى

حينئذو االحتفاظ بالرتبة ؛ لتعمؽ المعنى بيا ، كمف أمثمة ذلؾ كجكب تقدـ 
 في نحك : أخي صديقي  .المبتدأ عمى الخبر 

 

                                                             

 . 4( اُزؾو٣ْ 1) 

 . 41( اُلوهبٕ 2) 
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قرينة األداة أيضا ؛ إذا اتضح المعنى بدكنيا ، كأغنت عنيا  كقد أىدرت -
 ر بف أبي ربيعة:القرائف األخرل ، مثاؿ ذلؾ قكؿ عم

ّـَ قػػػػالكا تيًحبُّيػػػػا قمػػػػتي   بىٍيػػػػران ثػػػػ
 

ى كالتُّرابً  عىدىدى النٍَّجـً    (1) كالحىصى
 

؛ استنادا لقرينة النغمة أك (  2)فقد أسقط األداة ىنا ) ىمزة االستفياـ ( 
 التغيـ .

                                                             

، اٌُبَٓ 1/311، ٝاٗظو: اٌُزبة 73( اُج٤ذ ٖٓ اُقل٤ق ك٢ ك٣ٞاٗٚ 1) 

 . 2/232، ؿو٣ت اُؾل٣ش ُِقطبث٢ 124، اُالٓبد 2/179

( ُِج٤ذ رٞع٤ٚ آفو ؿ٤و ؽنف ٛٔيح االٍزلٜبّ ، ٣وٍٞ اثٖ ػٖلٞه : " 2) 

كؤٓب هٍٞ ػٔو ثٖ أث٢ هث٤ؼخ، ك٤ٌِ ػ٠ِ ؽنف أُٜيح ًٔب مٛت إ٤ُٚ 

، هل ػِٔ٘ب مُي ثؼْٜٚ، ُؼلّ اُل٤َُ ػ٠ِ مُي. ٝإٗٔب هبُٞا ُٚ: أٗذ رؾجٜب

 . 159ٝرؾوو٘بٙ ٓ٘ي " 
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 المبحث الثالث
 العامل ونظرية القرائن نظرية بين

، كمحكر اختبلفيـ، كعمى ييفعامؿ النحكم محؿ اىتماـ النحك كاف ال
منيا مف ذكره،  فات النحكية، كال يكاد يخمك مصنؼأساسو قامت التصني

 مف لدف كتاب سيبكيو، مركرا بالعصكر التصنيفية المختمفة. 
كيكاد ييجمع الباحثكف عمى أف سيبكيو ىك أكؿ مف أنيج سبيؿ القكؿ في 

، حتى نضج عكد ( 1العامؿ، كقد أدار بحكث كتابو عمى فكرة العامؿ )
( ، كقد أفرد بعض النحكييف نظرية العامؿ 2) النظرية، كاستكت كاممة

بمؤلفات مستقمة؛ مما يقطع باستحكاذ الفكرة عمى أذىانيـ، فضبل عف 
 : (3)مصنفاتيـ ، كمنيا

o ( 4العكامؿ لمخميؿ بف أحمد الفراىيدم. ) 
o  المكفكؼ حدكد العكامؿ كاألفعاؿ كاختبلؼ معانييا، ألبي طالب النحكم

 (.5الككفي )
o ( 6العكامؿ في النحك ألبي عمي الفارسي.) 
o ( 7التذكرة ألصكؿ العربية كمعرفة العكامؿ، لمكي بف أبي طالب.) 

                                                             

 . 47( ٗظو٣خ اُؼبَٓ ك٢ اُ٘ؾٞ اُؼوث٢ ٝكهاٍخ ك٢ اُزو٤ًت 1) 

 . 65( ظبٛوح اإلػواة ٝرطج٤وٜب ك٢ اُووإٓ اٌُو٣ْ 2) 

 . 12-8( اٗظو: ٙؼق اُؼبَٓ اُ٘ؾ١ٞ، أٍجبثٚ ٝآصبهٙ 3) 

ٗجبٙ ، ٝمًو اُولط٢ أٗٚ ٓ٘ؾٍٞ ػ٤ِٚ . إ2/246( اٗظو: ٝك٤بد ا٧ػ٤بٕ 4) 

 . 1/381اُوٝاح 

 . 2/16، ثـ٤خ اُٞػبح  4/130( اٗظو: إٗجبٙ اُوٝاح 5) 

 . 1/272، ٛل٣خ اُؼبهك٤ٖ  265( اٗظو: ٗيٛخ ا٧ُجبء 6) 

 . 3/317( اٗظو: إٗجبٙ اُوٝاح 7) 
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o ( 1تقسيمات العكامؿ كعمميا، البي قاسـ سعيد بف سعد الفارقي. ) 
 
o ( 2العكامؿ كاليكامؿ في النحك، البف فضاؿ المجاشعي. ) 
o ( . كقامت عميو العديد مف 3ىر الجرجاني )العكامؿ المائة لعبد القا

عراب كنظـ )  ( .4الدراسات كالمصنفات ، بيف شرح كا 
o ( 5العكامؿ لمبرككم. ) 

كقد أعاد عدد مف البػاحثيف العػرب المحػدثيف ىػذه الفكػرة، كاعتبػركا العامػؿ 
مػف أىػـ مسػػائؿ النحػك العربػػي، كعػٌدكه النظريػػة القػادرة عمػػى تقػديـ تفسػػير 

إلعراب مف جيػة، كتحميػؿ مقنػع ليػا مػف جيػة أخػرل؛ ألف منطقي لقضٌية ا
ىذه النظرية تبرزه في صكرة نظػاـ لغػكم متكامػؿ كمتناسػؽ؛ كلػذلؾ أعػادكا 

إال (.6التعريؼ بو كالدفاع عنو كبيػاف قيمتػو ككظيفتػو فػي الكػبلـ العربػي )
أفَّ أغمب اآلراء التي قٌدميا الباحثكف عػف العامػؿ ليسػت إال إعػادة لمػا ىػك 

في كتػب النحػك، كتكػرارنا لمػا ذكػره النحػاة القػدماء، سػكاء مػف حيػث  مبثكث

                                                             

 . 1/466( اٗظو: ًْق اُظٕ٘ٞ 1) 

 . 1/693، ٛل٣خ اُؼبهك٤ٖ  4/1835( اٗظو: ٓؼغْ االكثبء 2) 

بد ، ٜٓ٘ب ٛجؼخ ثزؾو٤ن اُلًزٞه/ اُجلها١ٝ ىٛوإ ، ( ٛجغ ػلح ٛجؼ3) 

 اُضب٤ٗخ ، ٛ كاه أُؼبهف. 

 . 2/1179( اٗظو رل٤َٖ مُي ك٢: ًْق اُظٕ٘ٞ 4) 

 ( ٓطجٞع، ٝرؾذ ٣ل١ ٛجؼخ ٓ٘ٚ، ٌُٜ٘ب ثلٕٝ ث٤بٗبد رنًو. 5) 

( ٖٓ ٛؤالء ػ٠ِ اُ٘غل١ ٗبٕق، ٝاُلًزٞه ػ٢ِ أثٞ أٌُبهّ ٝؿ٤وٛٔب. 6) 

افزالكْٜ ك٢ ر٘بٍٝ ٗظو٣خ اُؼبَٓ ك٢ : ٝؿ٤وٛٔب. اٗظو رل٤َٖ مُي، ٝ

 ٝٓب ثؼلٛب .  205ارغبٛبد اُجؾش ك٢ ه٤ٚخ اإلػواة 



  

 

 565 

 

 
 7102إصدار  حولية كلية اللغة العربية بالمىوفية العدد الثاوي والثالثون

ف حيث أقسامو كأحكامو أـ مف حيث عممػو كتػأثيره فػي متعريؼ العامؿ أـ 
 اإلعراب. 

كػػذلؾ لػػـ ييقػػٌدـ القػػائمكف بإبقػػاء العامػػؿ المسػػكغات العمميػػة الكافيػػة لمقػػكؿ 
األمثمػػػة  بأىميتػػػو كأثػػػره فػػػي اإلعػػػراب، فػػػبل يتجػػػاكز دكرىػػػـ تحميػػػؿ بعػػػض

البسيطة، كتعييف العامؿ كالمعمكؿ فييا، ثـ بياف أثػر العامػؿ فػي المعمػكؿ 
الذم يتمثؿ في العبلمة اإلعرابية. لذلؾ لـ تيقدـ نظرية العامؿ تقديمنا عممينا 

 ييقنع بكظيفتيا األساسية.
لػػـ تٌتضػػح اسػػتفادتيـ مػػف الدراسػػات المغكيػػة الحديثػػة التػػي تناكلػػت ىػػذا ك 

كالتحميػػػؿ، حتػػػى أصػػػبحت نظريػػػة العامػػػؿ مػػػف أحػػػدث  المكضػػػكع بالنقػػػاش
النظريػػػات المغكيػػػة التػػػي تؤسػػػس عمػػػى أساسػػػيا الدراسػػػات النحكيػػػة عنػػػد 

 .(1) أصحاب المدرسة التكليدية التحكيمية
كف مػا جنتػو عمػى يعػدد كاكقد ثار عمى فكػرة العامػؿ بعػض النحػكييف، فراحػ

ـ مػا ذكػركه مػف كمػف أىػ في الكقت ذاتو إلى إلغائيػا. دراسة النحك، داعيف
 ( :2مشاكؿ جرَّتيا نظرية العامؿ )

بناء النحك العربٌي عمى قرينة العبلمة اإلعرابٌية، كتحكيـ النظػر العقمػٌي،  -
كاالبتعػػاد عػػف الكاقػػع المغػػكٌم، كمػػا يحممػػو الػػنٌص مػػف دالالت، كلػػذلؾ تػػراىـ 

 يصفكف بعض العكامؿ بالقكة كالضعؼ، كنحك ذلؾ.
التكٌسػػع فػػي إيرادىػػا عمػػى طريقػػة الفقيػػاء، تشػػٌعب التعمػػيبلت الٌنحكيػػة، ك  -

 كذلؾ تأثٌركا بيـ في القكؿ بقضٌية األصالة كالفرعٌية.

                                                             

 .  261،260( ارغبٛبد اُجؾش ك٢ ه٤ٚخ اإلػواة 1) 

( اُغٜٞك اُ٘ؾ٣ٞخ ٝاُٖوك٤خ ك٢ ٓغِخ أُغٔغ اُوبٛو١ ٖٓ ْٗؤرٜب ٍ٘خ 2) 

 .  97،96ّ( 2000ّ( ٝؽز٠ ٍ٘خ )1934)
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التعكيػػؿ عمػػى التأكيػػؿ، كالقػػكؿ بالحػػذؼ كالتقػػدير، كمػػا يٌتصػػؿ بػػذلؾ مػػف  -
 اإلعراب التقديرٌم كالمحمٌي.

كانتيػكا بالكػٌؿ " الجممػة  "،كذلؾ نعكا عمييـ أٌنيـ بدءكا بػالجزء " الكممػة  -
 كثيرة.أٌف تقسيميـ الكممة جمب مشكبلت ك  "،

، يقػػػكؿ (1): ابػػػف مضػػػاء القرطبػػػي كفػػػي مقدمػػػة الثػػػائريف عمػػػى العامػػػؿ
الدكتكر/محمد البنػا : " ال نعمػـ قبػؿ ابػف مضػاء مػف دعػا إلػى إلغػاء القػكؿ 

 ( .2بالعامؿ، عمى كثرة المآخذ التي كجيت إلى النحك كالنحاة " )
الكتػػاب أف احػػذؼ مػػف النحػػك مػػا قصػػدم فػػي ىػػذا "  كتابػػو:قػػاؿ فػػي مطمػػع 

 يستغني النحكمُّ عنو، كأنبو عمى ما اجمعكا عمى الخطأ فيو.
فمف ذلػؾ ادعػاؤىـ أف النصػب كالخفػض كالجػـز ال يكػكف إال بعامػؿ لفظػي، 
كأف الرفػػػع منيػػػا يكػػػكف بعامػػػؿ لفظػػػي كبعامػػػؿ معنػػػكم، كعبػػػركا عػػػف ذلػػػؾ 

ذم فػي زيػد كالنصػب ( أف الرفع الػ بعبارات تكىـ في قكلنا )ضرب زيده عمران 
قاؿ في  -رحمو اهلل  -الذم في عمرك إنما أحدثو ضرب. أال ترل سيبكيو 

، ال فػرؽ بػيف مػا يدخمػو ضػرب مػف  نما ذكػرت ثمانيػة مجػارو صدر كتابو: كا 
ىذه األربعة لما يحدثو فيو العامؿ، كليس شيء منيا إال كىػك يػزكؿ عنػو، 

شيء احػدث ذلػؾ فيػو؟  كبيف ما يبنى عميو الحرؼ بناء ال يزكؿ عنو لغير
ثػـ قػاؿ : " ( 3)" فظاىر ىذا أف العامػؿ أحػدث اإلعػراب، كذلػؾ بػيَّف الفسػاد

  .( 4") كال فاعؿ إال اهلل عند أىؿ الحؽ
                                                             

، ظبٛوح  70،69ٖ ٓؤ٣ل٣ٚ ٝٓؼبه٤ٙٚ ( اٗظو: اُؼبَٓ اُ٘ؾ١ٞ ث1٤) 

 .  75اإلػواة ٝرطج٤وٜب ك٢ اُووإٓ اٌُو٣ْ 

 . 12( ٓولٓخ ًزبة: اُوك ػ٠ِ اُ٘ؾبح 2) 

 . 69( اُوك ػ٠ِ اُ٘ؾبح 3) 

 . 70 اَُبثن( 4) 
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ثػػػـ اصػػػطنع خبلفػػػا بػػػيف ابػػػف جنػػػي كسػػػيبكيو باجتزائػػػو نػػػص ابػػػف جنػػػي؛ 
فقػاؿ "  ،بػيف النحػكييف فػي مسػألة العامػؿ لبلستدالؿ عمى كجػكد االخػتبلؼ

خػػبلؼ ذلػػؾ أبػػك الفػػتح بػػف جنػػى كغيػػره قػػاؿ أبػػك الفػػتح فػػي كقػػد صػػرح ب
مػػا فػػي أك "خصائصػػو، بعػػد كػػبلـ فػػي العكامػػؿ المفظيػػة كالعكامػػؿ المعنكيػػة: 

الحقيقة كمحصكؿ الحديث فالعمػؿ مػف النصػب كالرفػع كالجػر كالجػٍزـ، إنمػا 
ىك لممتكمـ نفسػو ال لشػيء غيػره فأكػد المػتكمـ بنفسػو ليرفػع االحتمػاؿ، ثػـ 

كالحقيقة أف ابػف جنػي فػي نصػو   .  (1" )بقكلو: ال لشيء غيره زاد تأكيدان 
ييعمػػػف فيػػػو خبلفػػػان، أك يبػػػرز ، لػػػـ كػػػاف يشػػػرح كػػػبلـ سػػػيبكيو كالمتقػػػدميف

 .(2)جدالن 
كمػػع ىػػذه الحممػػة التػػي قادىػػا الشػػيخ الظػػاىرم ابػػف مضػػاء عمػػى النحػػاة 

عتػػػرؼ ىػػػك بػػػأنيـ قػػػد أجمعػػػكا كقكاعػػػدىـ، كدعكتػػػو إلػػػى إلغػػػاء نظريػػػة ا
 فيؿ قدـ بديبل لما نادل بإلغائو ؟! (،3)عمييا
، أراد أف جاب ابػف مضػاء عمػى ىػذا التسػاؤؿ، بػألقد ا ف عقػد ثبلثػة فصػكؿو

يسػػتدؿَّ بيػػا عمػػى مػػا سػػكاىا مػػف األبػػكاب، ككػػاف قصػػده مػػف عػػرض ىػػذه 
الفصكًؿ، أف يبػيِّف أف النحػك ميسػتغفو عػف حػديث العامػؿ كالمعمػكؿ، تنػاكؿ 

نػػازًع، كبػػاًب االشػػتغاًؿ، كمسػػألةو مػػف فػػي ىػػذه الفصػػكؿ مػػا ييػػدعى ببػػاًب الت
... لكنو في  نكاصًب المضارًع، كىي النصبي بعد فاًء السببية، ككاًك المعيَّةً 

، كيقكؿ غيره في بابو آخر، كال يجمػعي  أبكابو كاف رجبلن يقكؿ كبلما في بابو

                                                             

 . 69 اَُبثن( 1) 

 .  1/110،109، اُقٖبئٔ: 17( اٗظو: ٓولٓخ اُوك ػ٠ِ اُ٘ؾبح 2) 

 .  74( اٗظو: اُوك ػ٠ِ اُ٘ؾبح 3) 
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ـي إشػارة لعرضػت كبلمػو 1)الكبلميًف نظاـه كال منيج  ( ، كلكال أف المقػاـ مقػا
 ( .2مع المناقشة ) مفصبل

كقد تمقؼ كثير مف الباحثيف آراء ابًف مضاء، فساركا عمى دربو في ثكرتػو 
: " د الحجػػيبلف، يقػػكؿ الػػدكتكر خالػػعامػػؿ النحػػكم، كالمنػػاداًة بإلغائػػوعمػػى ال

 يمكف تمييز اتجاىيف مختمفيف تناكال القكؿ بإلغاء العامؿ، كىما: 
بأنكاعػػو، كيعػػٌدد اآلثػػار السػػمبٌية االتجػػاه األكؿ: يػػدعك إلػػى إلغػػاء العامػػؿ -أ

التػػي جمبيػػا عمػػى الكػػبلـ العربػػي كعمػػى النحػػك العربػػي، مكتفينػػا بػػذلؾ النقػػد، 
ا لنظريػػػة العامػػػؿ يمكػػػف عػػػف طريقػػػة تفسػػػير  دكف أف يقػػػٌدـ بػػػديبلن صػػػالحن

: الػػدكتكر / شػػكقي ضػػيؼ، كمػػف ىػػؤالءالعبلمػػات اإلعرابٌيػػة كفيػػـ داللتيػػا. 
 .الصعيدم كغيرىـ نؽ، كعبد المتعاؿكمحمد أحمد برا

االتجػػاه اآلخػػر: يتفػػؽ مػػع االتجػػاه األكؿ مػػف حيػػث الغايػػة، لكٌنػػو يقػػٌدـ -ب
عف القكؿ بنظريػة  -مف كجية نظرىـ  – تصكرنا آخر، كبديبلن مختمفنا يغني

كتكر/تماـ حسػػػػاف فػػػػي نظريػػػػة العامػػػػؿ. كيػػػػأتي فػػػػي مقدمػػػػة ىػػػػؤالء الػػػػد
 .(3)القرائف

األسػاس مػف نظريػة القػرائف صرح الدكتكر تماـ غير مػرة بػأف الغػرض مػف 
؛ حيػث إف " تضػافر القػرائف عمػى الكشػؼ عػف ىك ىدـ نظرية العامؿ تماما

المعنى النحكم]تعدُّ[ الضربة القاضية في حمبة الصراع مػع العامػؿ النحػكم 

                                                             

 .  20،19( ٓولٓخ اُوك ػ٠ِ اُ٘ؾبح 1) 

ٝٓب ثؼلٛب ، أُٞاىٗخ ث٤ٖ ٗظو٣خ اُؼبَٓ  95( اٗظو: اُوك ػ٠ِ اُ٘ؾبح 2) 

 . 25-22ٝرٚبكو اُووائٖ 

ٝٓب  211( اٗظو رل٤َٖ مُي ك٢: ارغبٛبد اُجؾش ك٢ ه٤ٚخ اإلػواة 3) 

 ثؼلٛب. 
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عمػى  –مف كجيػة نظػره  –تمؾ النظرية التي سيطرت سيطرة كاممة (، 1) "
 ر مػػػف حجميػػػا الحقيقػػػي،عقػػػكؿ النحػػػكييف فػػػي مصػػػنفاتيـ، فأعطكىػػػا أكبػػػ

تفسػيرنا الخػتبلؼ العبلمػات ]أم العامؿ[مناط "التعميؽ"، كجعمػكه كاعتبركىا " 
اإلعرابيػػة، كبنػػكا عمػػى القػػكؿ بػػو فكرتػػي التقػػدير كالمحػػؿ اإلعرابػػي، كألفػػكا 
الكثير مف الكتب في العكامؿ، سكاء ما كاف منيا لفظيًّا أك معنكيًّػا، ككصػؿ 

أف السػػبب  (، ثػػـ ذكػػر2) " مائػػة عامػػؿبػػو بعضػػيـ مػػف حيػػث العػػدد إلػػى 
ة لػػـ يكػػف أكثػػر مػػف  ]يقصػػد العامػػؿ[كؿ مػػا أثيػػر حكلولػػػػ" يالحقيقػػ مػػف ضػػجَّ

مبالغة أدَّل إلييا النظر السػطحي كالخضػكع لتقميػد السػمؼ كاألخػذ بػأقكاليـ 
 . (3)"عمى عبلتيا

ل؛ عمى حيف عدىا ىك مف قبيؿ الخرافة تارة، كمف قبيؿ الخدعة تػارة أخػر  
فيػػـ التعميػػؽ عمػػى كجيػػوو كػػاؼو كحػػده لمقضػػاء عمػػى خرافػػة العمػػؿ  ": قػػاؿ

: " قامت عمى اإلعراب فكرة العامؿ  كقاؿ ( .4" ) النحكم كالعكامؿ النحكية
النحكم، التي رأل فييا النحاة قمة نظريتيـ، كيراىا المػنيج الكصػفي]الذم 
يػػدعك ىػػك إليػػو[ أكبػػر خدعػػة حػػازت عمػػى ذكػػاء النحػػاة العػػرب عمػػى مػػرِّ 

 ( .5عصكًر " )ال
ثـ تعرض لبعض المحاكالت النقدية لتمؾ النظريػة، مػف القػدماء كالمحػدثيف 

براىيـ مصطفى، عمى السكاء، "  كذكر أف منيج النقد عندىـ كابف مضاء كا 
لـ يكف سميما؛ كمف ىنػا تخػبط النقػاد كمػا تخػبط النحػاة؛ فقػد رفػض النقػاد 

                                                             

 . 62( اُووائٖ اُ٘ؾ٣ٞخ ٝاٛواػ اُؼبَٓ 1) 

 . 185ؼوث٤خ ٓؼ٘بٛب ٝٓج٘بٛب ( اُِـخ ا2ُ) 

 . 207 اَُبثن( 3) 

 . 189 اَُبثن( 4) 

 . 1/260( ٓوبالد ك٢ اُِـخ ٝا٧كة 5) 
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المػػتكمـ نفسػػو؛ حيػػث  العامػػؿ النحػػكم، كأقػػامكا فػػي مكانػػو عػػامبل آخػػر، ىػػك
أنكركا بذلؾ الطابع االجتمػاعي لمغػة، أك ىػك سػبحانو كتعػالى؛ حيػث لجئػكا 

 إلى االعتراؼ بالتكقيؼ، كرفض المكاضعة العرفية.
إف القكؿ بأف الفرد المتكمـ ىك العامؿ، نسي أف ىذا المتكمـ ليس لو حرية 

ألف المغػة التصرؼ في المغة، كأنو لػك خػالؼ االسػتعماؿ لػـ يسػمـ لػو ذلػؾ؛ 
نما ممؾ المجتمع.  ليست ممؾ الفرد كا 

ف القػػكؿ بػػأف العامػػؿ ىػػك اهلل  لػػيس إال دعػػكة إلػػى  -سػػبحانو كتعػػالى  -كا 
ًسػػػمت تمامػػػان منػػػذ أزمػػػاف، كىػػػي أك  مػػػا إذا كانػػػت المغػػػة تكقيفػػػا قضػػػية حي

، كأنيػػا مػػف  ػػعة، كقػػد اسػػتقرَّ النػػاسي عمػػى أف المغػػة مكاضػػعةه كتعػػارؼه مكاضى
 . (1صنًع المجتمًع " )

كإلبراىيـ مصطفى محاكلةه مشابية لتفسير اختبلؼ العبلمات اإلعرابية قػاؿ 
فييا : إف الحركات ذات معافو محددة؛ فالضمة عمػـ اإلسػناد، كالكسػرة عمػـ 

( ، كلكنػػػو اكتفػػػى بيػػػذا الفيػػػـ القاصػػػر 2اإلضػػػافة، كالفتحػػػة عمػػػـ الخفػػػة )
ضً  بيامو إذا كي ع بإزاء القرائف لطبيعة ىذه األشياء، كىك فيـ يبدك قصكره كا 

 ( . 3المختمفة التي أعانت عمى اإلعراب )

                                                             

، اُِـخ اُؼوث٤خ ٓؼ٘بٛب ٝٓج٘بٛب 62( اُووائٖ اُ٘ؾ٣ٞخ ٝاٛواػ اُؼبَٓ 1) 

، ٝال أكه١ ػالّ اٍز٘ل اُلًزٞه رٔبّ ك٢ 23، ٓ٘بٛظ اُجؾش ك٢ اُِـخ 185

ًُ ػ٠ِ إٔ اُِـخ ٓٞاٙؼخٌ ٝرؼبهٌف، ٝأٜٗب ٖٓ ٕ٘غِ هُٞٚ : " ٝهل اٍزووَّ اُ ٘ب

أُغزِٔغ "؛ كئٕ اُِـ٤٣ٖٞ أُؾلص٤ٖ هل ٛغوٝا اُجؾش ك٢ ٛنٙ اُو٤ٚخ، 

ٍِ ك٢  ِٕ إُٞٞ ٝػلُّٝٛب ٖٓ ٓجبؽِش ٓب ٝهاء اُطج٤ؼخ، ثؼَل إٔ ٣ئَٞا ٖٓ إٌٓب

ٍؼ. اٗظو : كالُخ االُلبظ ُٓوعَّ  ٍّْ  . 128ّؤٜٗب إ٠ُ ها١ٍ ػِ

 . 50بء اُ٘ؾٞ ( اٗظو : إؽ2٤) 

 . 185( اُِـخ اُؼوث٤خ ٓؼ٘بٛب ٝٓج٘بٛب 3) 



  

 

 571 

 

 
 7102إصدار  حولية كلية اللغة العربية بالمىوفية العدد الثاوي والثالثون

السبب األساس في رفض الدكتكر /تماـ لفكرة العامػؿ النحػكم، إلػى  كيرجعي 
ككف المنيج المغػكم الحػديث )الكصػفي( يقػـك عنػده عمػى أسػاس مبلحظػة 
المغة المدركسة نفسػيا، كال يقػٌر بتػدخؿ المنطػؽ األرسػطي أك الفمسػفة فػي 

غة، كيرل أنو ينبغي عمػى عػالـ المغػة الكصػفي أف يقصػر نشػاطو دراسة الم
( . فيػػدؼي الباحػػًث المغػػكم " ىػػك 1عمػػى المبلحظػػة كالكصػػؼ كالتسػػجيؿ )

الكصػػؼ عػػف طريػػؽ المػػنيج الصػػالح، كاالسػػتعماؿ الصػػحيح يجػػرم حسػػب 
المعػػايير، كلكػػف المػػنيج البػػد أف يعتػػرؼ بطبيعػػة المغػػة، باعتبارىػػا ظػػاىرة 

كالتقاليػػػد، كالػػػديف كالمبلبػػػس، كطػػػرؽ المعيشػػػة فػػػي اجتماعيػػػة كالعػػػادات 
أف تيدرسى عمى نحًك ما تيدرسي الظكاىري  –كالحالة ىذه  –عمكميا، كالبد لو 

 ( .2االجتماعيةي، بالمبلحظًة كاالستقراًء ثـ التقعيًد " )
كىػؿ  تماـ؟.كأقكؿ: كىؿ حدث في المغة العربية غير ما أشار إليو الدكتكر 

أشػػار إليػػو، مػػف أف المغػػة البػػد أف تيػػدرىس باعتبارىػػا  غػػاب عػػف عممائنػػا مػػا
 . اجتماعية؟ظاىرة 

إف مػػا ييشػػير إليػػو الػػدكتكر تمػػاـ حسػػاف، ممػػا ينبغػػي أف ييراعػػى فػػي دراسػػة 
ـٌ قعَّػد،  كلمػا المغة، ىك عيف ما قاـ بػو المغػكم األكؿ؛ إذ الحػظ، كاسػتقرأ، ثػ

مراحػؿ التطػكر،  كانت المغة كثيقػة الصػمة باإلنسػاف اعتراىػا مػا اعتػراه مػف
كبذلؾ أمكف القكؿ إف "المغة كائف حي ناـو خاضع لنامكس االرتقاء، تتجػدد 

( ، كال يمكػف ألم لغػة حيػة مػف المغػات 3ألفاظيا كتراكيبيػا عمػى الػدكاـ " )
ذا حػػدث ذلػػؾ فيػػك إيػػذاف  أف تقػػؼ جامػػدة أمػػاـ حركػػة الحيػػاة كتطكرىػػا، كا 

المغػة فػي جميػع جكانبيػا ، مػف ببداية نيايتيا كاندثارىا، كىذا التطكر يناؿ 
                                                             

 . 217( ارغبٛبد اُجؾش ك٢ ه٤ٚخ اإلػواة 1) 

 . 22( اُِـخ ث٤ٖ أُؼ٤به٣خ ٝإُٞل٤خ 2) 

 . 7  ؽ٢ ًبئٖ اُؼوث٤خ ( اُِـخ3) 
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أصػػػكات كصػػػرؼ كتركيػػػب كمعجػػػـ كداللػػػة، فيػػػك " ظػػػاىرة شػػػائعة فػػػي كػػػؿ 
المغات، يممسيا كؿ دارس لمراحؿ نمك المغة كأطكارىا التاريخية . كقد يىعيػدُّه 

فػػي أف تفػػر منػو أك تنجػك منػو األلفػاظ، المتشػائـ بمثابػة الػداء الػذم ينػدر 
رتيا لمػػزمف ينظػػر إلػػى ىػػذا التطػػكر حػػيف أف مػػف يػػؤمف بحيػػاة المغػػة كمسػػاي

 ( .1" ) عمى أنو ظاىرة طبيعية دعت إلييا الضركرة الممحة
الػذم نشػأ اسػتجابة لحاجػة المجتمػع  –فقط ينبغي أف يخضع ىػذا التطػكر 

مػػا تػػـ تقعيػػده مػػف معػػايير ناشػػئةو عػػف االسػػتقراء إلػػى  –كاتسػػاع رغباتػػو 
" كاالسػػتعماؿ الصػػحيح السػػابؽ، أك كمػػا يعبِّػػر عنػػو الػػدكتكر تمػػاـ بقكلػػو :

( ، حتػػػى ال تتسػػػـ المغػػػة بالفكضػػػكيًة كانعػػػداـً 2يجػػػرل حسػػػب المعػػػايير " )
الضػػابط، كقػػد أنشػػأ مجمػػع المغػػة العربيػػة )لجنػػة األلفػػاظ كاألسػػاليب(، كىػػي 
لجنػػة تعنػػى باأللفػػاظ كاألسػػاليب المسػػتحدثة المعاصػػرة، فتقػػـك بالبحػػث عػػف 

فإذا ما كجدت ليا مسػكغات مسكغات تجيز إدخاؿ ىذه األلفاظ كاألساليب، 
 .( 3)ك إال فبل  أجازتيا،

القػكؿ  –مف كجية نظػره  –األسباب التي جعمت  دعدِّ يي الدكتكر/تماـ أخذ ثـ 
عػف  ابالعامؿ لتفسير العبلمات اإلعرابية بحسب المكاقع فػي الجممػة، قاصػرن 

 تفسير المعاني النحكية، كىي :
بكثير جدًّا مف مجمكع ف المعربات التي تظير عمييا الحركات أقٌؿ أ -1

فينػػػاؾ اإلعػػػراب بالحػػػذؼ،  ،يمكػػػف كركده فػػػي السػػػياؽ مػػػف الكممػػػاتمػػػا 
كاإلعراب المقدَّر لمتعذر أك لمثقؿ أك الشتغاؿ المحؿ، كىناؾ المحؿ اإلعرابي 

                                                             

، ٝاٗظو: اُلٌو اُلال٢ُ ػ٘ل اُيث٤ل١  123أ٤ٌٗ إثوا٤ْٛ. ك ا٧ُلبظ ( كالُخ1) 

 . 386ك٢ ربط اُؼوًٝ 

 . 22( اُِـخ ث٤ٖ أُؼ٤به٣خ ٝإُٞل٤خ 2) 

 . 388اُلٌو اُلال٢ُ ػ٘ل اُيث٤ل١ ك٢ ربط اُؼوًٝ  (3) 



  

 

 573 

 

 
 7102إصدار  حولية كلية اللغة العربية بالمىوفية العدد الثاوي والثالثون

ُـّ بكاسػػطة  لممبنيػػات، كالمحػػؿ اإلعرابػػي لمجمػػؿ، ككػػؿ ىػػذه اإلعرابػػات ال تػػت
 الحركة اإلعرابية الظاىرة.

رضنا أف كؿ اإلعرابات تىمَّت عمى أساس الحركة الظػاىرة إننا لك افت -5
فمػػـ يكػػف ىنػػاؾ إعػػراب تقػػديرم كال إعػػراب محمػػي، فإننػػا سنصػػادؼ صػػعكبة 
أخرل تنشأ عف أفَّ الحركة الكاحدة تدؿ عمى أكثر مف باب كاحد، كمػف ىنػا 

 تصبح داللتيا بمفردىا عمى الباب الكاحد مكضع لبس.
مػة اإلعرابيػة باعتبارىػا كبػرل الػدكاٌؿ عمػى كمف ىنا كػاف االتكػاؿ عمػى العبل

المعنى، ثـ إعطاؤىا مف االىتمػاـ مػا دعػا النحػاة إلػى أف يبنػكا نحػكىـ كمػو 
 ( .1) عمييا عمبلن يتسـ بالكثر مف المبالغة كعدـ التمحيص

كتبع رفض العامؿ رفض كؿ ما لػو عبلقػة بػو مػف أصػكؿ كمفػاىيـ كأحكػاـ 
نو أثػر مػف آثػار خضػكع الػدرس النحػكم كقكاعد؛ فالتعميؿ مرفكض مثبلن، أل 

 (. 2)العامؿعند العرب لممنطؽ األرسطي، كىك المسؤكؿ عف كجكد نظرية 
، كفر لػدل النحػاًة فػي نظريػة العامػؿثـ أخذ ييعدِّد مزايا نظريتػو، التػي لػـ تتػ

 :ميا في اآلتيمى جٍ كأى 
يفسِّػر  مبدأ تضافر القرائف يفسِّري التعميػؽى النحػكمَّ كمَّػو، عمػى حػيف الأف  - أ

 .ينة كاحدة، ىي العبلمة اإلعرابيةالعامؿي النحكمُّ منو إال قر 
أف مبػدأ تضػػافر القػرائف ييسِّػر إدراؾ العبلقػاًت النحكيػػةى بمػا ييحػدِّد مػػف ب ػ 

ـى التخػريج  األمكر المحسكسة، عمى حيف يفًسح العامؿي النحكمُّ الطريؽى أمػا
 ( .3) كالتأكيؿ كالتقدير، كىي أمكر فردية ال ضابط ليا

                                                             

 . 232،231(اُِـخ اُؼوث٤خ ٓؼ٘بٛب ٝٓج٘بٛب 1) 

، ٝاٗظو : ارغبٛبد اُجؾش ك٢  53-29(اُِـخ ث٤ٖ أُؼ٤به٣خ ٝإُٞل٤خ 2) 

 . 219ه٤ٚخ اإلػواة 

 . 62( اُووائٖ اُ٘ؾ٣ٞخ ٝاٛواػ اُؼبَٓ 3) 
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 أف االعتماد عمى القرائف في فيـ التعميؽ ينفي عف النحك العربي :ج ػ 
 .كؿ تفسير ظني أك منطقي لظكاىر السياؽ-1
كؿ جدؿ مف نكع ما لىجَّ فيو النحاة حكؿ منطقية ىذا "العمؿ" أك ذاؾ، -5

كحكؿ أصالة بعض الكممات في العمؿ كفرعية الكممات األخرل، كحكؿ قكة 
أك تعميمو أك تأكيمو مما ازدحمت بو كتب النحك دكف طائؿ العامؿ كضعفو 

 يككف تحتو.
كيستتبع القكؿ بالقرائف كاختياره بديبلن لمقكؿ بالعكامؿ أننا سنكتفي في 
تحميؿ الكممات المعربة بقكلنا: مرفكع أك منصكب أك مجركر أك مجزـك 

أردنا أف فقط، دكف قكلنا: مرفكع بكذا أك منصكب بكذا إلخ، بؿ يمكننا إذا 
ّـَ جرا : "مرفكع عمى الفاعمية" ك"منصكب عمى المفعكلية" كىم  نقكؿ مثبلن

(1 ). 
القكؿ بنظرية القرائف باحثكف آخركف، مؤيديف في كقد تابع تٌماـ حٌساف 

كمنيـ الدكتكر /أحمد عمـ الديف الجندم ، ففي  فكرتو كمتبعيف مقكالتو، 
نظريتي العامؿ النحكم أثناء كضعو لمحدكد المركزة، التي تفصؿ بيف 

 –كتضافر القرائف النحكية، أك التعميؽ أك القيـ الخبلفية كىي بمعنى كاحد 
قاؿ : " النظرية الجديدة ]يقصد تضافر القرائف[ تغني عف نظرية العمؿ 

 (.2كالعامؿ " )
محمد حماسة عبدالمطيؼ الذم أثنى عمييا، كأٌكد أىميتيا في كالدكتكر/ 

درس الجممة العربٌية في مفيكميا كصيكرًىا، أشار عٌدة مكاضع. فبعد أف 

                                                             

 . 233،232( اُِـخ اُؼوث٤خ ٓؼ٘بٛب ٝٓج٘بٛب 1) 

، ػالٓبد اإلػواة ث٤ٖ اُ٘ظو٣خ  143( ك٢ اإلػواة ٌْٝٓالرٚ 2) 

 . 319ٝاُزطج٤ن 
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أٌف دراسة النحك في إطار القرائف النحكٌية »إلى قرائف الجممة، ككصؿ إلى 
يغني عف القكؿ بالعكامؿ، كماتبعو مف تكمؼ في التقدير كتعٌسؼ في 

كصفكة القكؿ أٌنو في »كأٌكد ىذا في مكضع آخر، حيث قاؿ: «. التأكيؿ
في الجممة مف لفظٌية كمعنكٌية تنتفي الحاجة إلى  ضكء دراسة القرائف

 . (1) «العامؿ النحكم كما جره مف مشكبلت في النحك العربي
كلـ تسمـ آراء الدكتكر تماـ في ىذه المسألة؛ فتناكليا بعض العمماء 

 بالنقد كالتكجيو :
 " : التي تميز كؿ  (القيـ الخبلفية)أك ، (التطريز المغكم)ف إمنيا قكلو

ى حد كبير عف رفع محمد، ، مسئكؿ إلي السياؽ عف األبكاب األخرلباب ف
كمعنى ذلؾ أف القيـ الخبلفية  ]في نحك: ضربى محمده عمٌيان[، كنصب عمي

بيف أبكاب النحك، سبب في اختبلؼ حركات اإلعراب، فاالختبلؼ بيف 
كؿ في الجممة أدل إلى رفع األكؿ، كنصب فعكظيفة الفاعؿ ككظيفة الم

القيـ الخبلفية إذا أثرت في السياؽ ىذا التأثير، لـ يكف ..]ك[ .. الثاني
كليس القكؿ بأثر القيـ  ....ىناؾ داع الفتراض عامؿ، كمعمكؿ في الجممة

الخبلفية في السياؽ قكال بنظرية جديدة لمعامؿ؛ ألف القيـ الخبلفية ال 
نما تيرىاعىى، كىي فركؽ سمبية، ال عكامؿ إيجابية. كىي، مف  تعمؿ، كا 
ناحية أخرل، يمكف أف تنبني عمييا نظرية نحكية شكمية تامة، ليس ليا 

 ( .2" ). ما لنظرية العامؿ مف التناقض، كالحاجة إلى التأكيؿ، كالتمحؾ

                                                             

، ٓآفن  226،225( اٗظو: ارغبٛبد اُجؾش ك٢ ه٤ٚخ اإلػواة 1) 

، ٗوال ػٖ )اُؼالٓخ اإلػواث٤خ ك٢  360،359أُؾلص٤ٖ ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُؼوث٢ 

 ُول٣ْ ٝاُؾل٣ش( . اُغِٔخ ث٤ٖ ا

 . 207، 206( ٓ٘بٛظ اُجؾش ك٢ اُِـخ 2) 
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يقكؿ الدكتكر /أحمد عمـ الديف الجندم : يفيـ مف كبلـ الدكتكر تماـ أف 
ات اإلعراب القيـ الخبلفية تحٌؿ محؿَّ العامؿ في النحك القديـ، كأف حرك

عنده مف تأثير القيـ الخبلفية، فكيؼ إذف يرفض تأثير العامؿ، كمع ذلؾ 
. ثـ ىك  يقبؿ بتأثير القيـ الخبلفية، فيككف بذلؾ قد استبدؿ تأثيران بتأثيرو
نما تيراعى، كىي فركؽ سمبية، ال عكامؿ  يرل اف القيـ الخبلفية ال تعمؿ، كا 

؛ فإذا كانت إيجابية، فاألسمكب عنده يظير عميو التن ال تعمؿ، فكيؼ اقضي
ذا كانت تيراعى، فكيؼ تككف سمبية ؟ )  ( .1تيراعى ؟، كا 

  " : كما كاف في رأم عبد القاىر عمى -كفي رأيي كمنيا أيضا قكلو
أف التعميؽ ىك الفكرة المركزية في النحك العربي، كأف فيـ  -أقكل احتماؿ

لعمؿ النحكم كالعكامؿ التعميؽ عمى كجيوو كاؼو كحده لمقضاء عمى خرافة ا
 ( .2" ) النحكية

فغريب منو أنو يقرف ىذا الرأم بعبد القاىر الجرجاني، مما يكحي بأف 
الجرجاني يعٌد العامؿ خرافة، كىذا مجانب لمصكاب، فقد اعتمد الجرجاني 
عميو في بناء نظريتو، يقكؿ:"ال يتصكر أف يتعمؽ الفكر بمعاني الكمـ 

نحك، فبل يقـك في كىـ كال يصح في عقؿ أف أفرادا كمجردة مف معاني ال
يتفكر متفكر في معنى فعؿ مف غير أف يريد إعمالو في اسـ، كال أف 
يتفكر في معنى اسـ مف غير أف يريد إعماؿ فعؿ فيو كجعمو فاعبل لو أك 
مفعكال، أك يريد منو حكما سكل ذلؾ مف األحكاـ مثؿ أف يريد جعمو مبتدأ 

                                                             

، ػالٓبد اإلػواة ث٤ٖ  142،141( اٗظو: ك٢ اإلػواة ٌْٝٓالرٚ 1) 

 . 317اُ٘ظو٣خ ٝاُزطج٤ن 

 . 189( اُِـخ اُؼوث٤خ ٓؼ٘بٛب ٝٓج٘بٛب 2) 
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ف أردتى أىٍظيرى أمران في كقاؿ أيضا : " ( ، 1) أك خبرا أك صفة أك حاال " كاً 
ـى بًف العىٌباس:  ىذا المعنى، فانظر ًإلى قكًؿ ًإبراىي

، كأىٍنكىػػرى صػػاحبه   فمىػػٍك إٍذ نىبىػػا دىىػػره
 

ػػػػػػمِّطى أعػػػػػػداءه، كغػػػػػػابى نىصػػػػػػيري    كسي
 

 تكػػػكفي عػػػًف األىػػػكاًز دارم بنىٍجػػػكةو 
 

ػػػػػػػرىٍت كأيمػػػػػػػكري   قىػػػػػػػاديره جى  كلكػػػػػػػٍف مى
 

ٌنػػػػي ألىٍرجػػػػك ػػػػدان  كاً   بىٍعػػػػدى ىػػػػذا محمَّ
 

زيػػػػػػري   ػػػػػػًؿ مػػػػػػا ييرجػػػػػػى أخه ككى  أًلفضى
 

ٍكنىًؽ كالطَّبلكة، كمف الحسف كالحبلكة، ثـ  تتفقد فًإنؾ تىرل ما ترل مف الرَّ
"إٍذ نىبىا" السبب في ذلؾ، فتجده إنما كاف مف أجًؿ تقديـ الظرًؼ الذم ىك 

  (2) "عمى عاممًو الذم ىك "تككفي 
ز، الذم أشار الدكتكر /تماـ إلى أنو استقى ىذا كبلمو في دالئؿ اإلعجا

منو أفكاره، التي بنى عمييا نظريتو . كاالغرب حقا أال يشير إلى منيج 
ؿ ، التي انتيج مى عبد القاىر في مصنفاتو النحكية األخرل، كالمقتصد كالجي 

أف تعمـ  ،ؾ العجب حتى ال يفارقؾ، كيتممكي فييا نيج النحكييف في العامؿ
قد ألؼ كتابا خصو بالعامؿ النحكم ، سمَّاه )العكامؿ  أف عبد القاىر

، كىي تنقسـ إلى  المائة( ، قاؿ في صدرًه: " العكامؿ في النحك: مائة عامؿو
: لفظية كمعنكية. فالمفظية منيا تنقسـ إلى قسميف: سماعية قسميف

كقياسية، فالسماعية منيا أحده كتسعكف عامبلن، كالقياسية منيا: سبعةي 
، ك  ( . كعمى كثرًة ما 3المعنكية منيا عدداف، فالجممة مائةي عامؿو " )عكامؿو

ريدِّد اسـي عبد القاىًر في مصنفاًت الدكتكر/تماـ، التي عالج فييا نظريتو، 

                                                             

 288، ٝاٗظو: ٗظو٣خ اُووائٖ ك٢ اُزؾ٤َِ اُِـ١ٞ  410( كالئَ اإلػغبى 1) 

 . 

 . 86ئَ اإلػغبى ( كال2) 

 . 40،39( اُؼٞآَ أُبئخ 3) 
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لـ تجد صدل لمؤلفاتو األخرل سالفة الذِّكر، كبخاصة كتاب )العكامؿ 
ـٍ ييخبرنا الدكتكر تماـ  اقض نفسو في أف عبد القاىر قد نمثبل المائة(، فم

أنو رجع عف رأيو أك ما  مؤلفاتو التي تكمـ فييا عف المعنى النحكم، أك
 شابو ذلؾ .

كلذلؾ نستطيع القكؿ : فرؽه بيف أف تقرأ النحك في كيتيبو التي ارتبطت 
بالغاية األساس لنشأتًو، كىي الغاية التعميمية، كبيف أف تقرأ مباحثو في 

فػ"  لذيف يحتكمكف إلى الذكؽ غالبان، كتب عمـ المعاني، عند الببلغييف ا
( ، مع التأكيد عمى أف 1العمميف قد تكامبل في بياف المعاني التركيبية " )

المعنى لـ يكف غائبا في أذىاف النحكييف عند التصنيؼ؛ فاإلعراب عندىـ 
 فرع المعنى .

غير أف تقدـ الزمف، كطكؿ العيد بالدراسة النحكية، كالتخصص فييا، 
رادة اال ستمراًر ليا، كمكسكعية الثقافة، كتطكر العمـً   أمكره أدَّت كا 

النحًك نفسيا ىدفان كغايةن، فكجدت نظرية العامًؿ  مجتمعة إلى جعؿ دراسةً 
، كالتشعًُّب في البحًث، ككثرًة  مع بقيًة المسائًؿ النحكيًة مف التفريع العقميِّ

ريف  –الخبلؼ   ( .  2)مانيٍنًكره في كتًب الشرُّاًح كالمتأخِّ
  في نظرية كمنيا تمؾ الصعكبة التي ال حظيا غيري كاحدو مف المغكييف

/ أحمد عمـ الديف تضافر القرائف بالقياس إلى نظرية العامؿ؛ يقكؿ الدكتكر
                                                             

( اُغٜٞك اُ٘ؾ٣ٞخ ٝاُٖوك٤خ ك٢ ٓغِخ أُغٔغ اُوبٛو١ ٖٓ ْٗؤرٜب ٍ٘خ 1) 

، ٗوال ػٖ اُلًزٞه اُج٘ب ك٢ ثؾضٚ )اُؼبَٓ 100ّ( 2000ّ( ؽز٠ ٍ٘خ )1934)

 ٝأُؼ٠٘ اُ٘ؾ١ٞ(. 

ب ٍ٘خ ( اُغٜٞك اُ٘ؾ٣ٞخ ٝاُٖوك٤خ ك٢ ٓغِخ أُغٔغ اُوبٛو١ ٖٓ ْٗؤر2ٜ) 

، ٗوال ػٖ اُلًزٞه ٓؾٔل ؽٔبٍخ ك٢ 100ّ( 2000ّ( ؽز٠ ٍ٘خ )1934)

 ًزبة )اُؼالٓخ اإلػواث٤خ(. 
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الجندم :" كمع اعترافنا بأف صاحب نظرية القرائف يضع أساس مذىبو 
بيف؛ إذ يحتاج إلى كامؿو ناضجو في النحًك، إال أنو غير مييىسَّرو إال لممكىك 

 ( .1نكعو مف البصًر النافًذ، كالًحسِّ المغكمِّ " )
كيقكؿ الدكتكر/أحمد سميماف ياقكت: " قرائف التعميؽ مف الكثرًة بحيثي يبدك 

 ( .2العامؿي بمقارنتيا شيئان سيبل ميسكران " )
قدامى  كبيف تردد قضية )العامؿ( بيف القبكؿ كالرفض بيف المغكييف العرب،

، كىك تعكد النظرية الحتبلؿ مكانتيا في المنيج التحكيمي ثيف، كمحد
)بنية السطح(، كالبنية  منيج )تشكمسكي( الذم يربط )البنية العميقة( بػ

العميقة عنده تيمثِّؿ العممية العقمية في المغة، كدراسة ىذه البنية تقتضي 
نما باعتبارىا  فيـ العبلقات ال باعتبارىا كظائؼ عمى المستكل التركيبي، كا 

، يقكؿ الدكتكر/ عبده  عبلقات لمتأثر كالتأثير في التصكرات العميقة
الراجحي : " كالحؽ أف قضية العامؿ في أساسيا صحيحة في التحميؿ 
المغكم، كقد عادت اآلف في المنيج التحكيمي عمى صكرة ال تبتعدي كثيران 

 عف الصكرة التي جاءت في النحك العربي.
ند التحكيمييف يكاد يتجو إلى تصنيؼ العناصر النظمية كالتحميؿ النحكم ع

عمى الدارًس أف يعرفيا كفقان لكقكعيا تحت تأثير عكامؿ معينة ينبغي 
ابتداءان، كتكاد المصطمحات التي يستعمميا التحكيميكف ال تختمؼ عف كبلـً 

 ( .3العرب القدماًء " )
                                                             

، ػالٓبد اإلػواة ث٤ٖ اُ٘ظو٣خ ٝاُزطج٤ن 144( ك٢ اإلػواة ٌْٝٓالرٚ 1) 

320  . 

 . 84( ظبٛوح اإلػواة ٝرطج٤وٜب ك٢ اُووإٓ اٌُو٣ْ 2) 

ٝاٗظو: ك٢ اإلػواة  ، 149،148( اُ٘ؾٞ اُؼوث٢ ٝاُلهً اُؾل٣ش 3) 

 . 140ٌْٝٓالرٚ 
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دكتكر حسف الممخ كما يقكؿ ال –كعندما كصمت آثار التكليدية التحكيمية 
فحساف الذم كاف يقكؿ  إلى بعض المحدثيف حصؿ ما يشبو االنقبلب؛ -

:"نرجك أف نككف قد بينا فساد العامؿ في النحك، بؿ فساد 1925سنة 
،  1958عاد عف شيء مف رأيو سنة  (1)التعميؿ الذم ىك أصؿ العامؿ" 

عربية ، كقاؿ "يبدك أف النمكذج التحكيمي يمكف أف يطبؽ عمى المغة ال
كذىب في  ، (2) كيمكف لمغة العربية أف يعاد كصفيا ألسنيا مف خبللو"

إلى أبعد مف ذلؾ فقاؿ:" مف مظاىر الطاقة التفسيرية في  1984سنة
 .( 3النحك العربي ظاىرة التعميؿ ألحكاـ النحك كأقيستو")

 
 

                                                             

 . 57اُِـخ ث٤ٖ أُؼ٤به٣خ ٝإُٞل٤خ ( 1) 

  .56ٝؽلح اُج٤٘خ ٝافزالف ا٧ٗظٔخ ( 2) 

  227(ٗظو٣خ اُزؼ٤َِ ك٢ اُ٘ؾٞ اُؼوث٢ ث٤ٖ اُولٓبء ٝأُؾلص٤ٖ 3) 
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 المبحث الرابع
 نظرية القرائن في الميزان

 ،النحكية( عند الدكتكر تماـ حساف سبؽ الحديث عف فكرة )القرائف
كتأكيده أف درس النحك ال يمكف أف يتـ إال في إطارىا، كاتخذ مف المنيج 
الكصفي أداة لمعبلج، ففي نظره البد مف تكجيو النحك كفؽ النمكذج 

شابيا كثير مف  الكصفي التطبيقي الذم رسمو لمعالجة آراء النحاة، التي
كتابو )المغة العربية معناىا كمبناىا (  ، قاؿ في فاتحةالقصكر كاالضطراب

الذم فصؿ فيو فكرتو تفصيبل كافيان : " كالغاية التي أسعى كراءىا بيذا 
البحث ، أف أيلقي ضكءا جديدا كاشفا عمى التراث المغكم كمو ، منبعثا مف 

كقد أكد عمى ذلؾ غير مرة، كفي  ( .1المنيج الكصفي في دراسة المغة " )
" كؿ منيج عممي مف مناىج البحث في الكقت : " قاؿ أكثر مف مؤىلَّؼ،

الحاضر أنو ييعنى أكال كأخيرا باإلجابة عف)كيؼ( تتـ ىذه الظاىرة أك تمؾ 
فإذا تعٌدل ىذا النكع مف اإلجابة إلى محاكلة اإلجابة عف)لماذا( تتـ ىذه 
الظاىرة أك تمؾ لـ يعد ىذا منيجا عمميا ؛بؿ ال مفٌر مف كصفو بالحدس 

( ، فالمغة عنده مكضكع مف مكضكعات الكصؼ كالتشريح ، 2يف" )كالتخم
 ( .3ال مجمكعة مف القكاعد كالقانكف )

                                                             

، ٝاٗظو: ا٧ؽٌبّ اُ٘ؾ٣ٞخ ث٤ٖ اُ٘ؾبح 10( اُِـخ اُؼوث٤خ ٓؼ٘بٛب ٝٓج٘بٛب 1) 

 . 275ُخ ٝػِٔبء اُلال

 . 50( اُِـخ ث٤ٖ أُؼ٤به٣خ ٝإُٞل٤خ 2) 

 . 28، ٝاٗظو ٓ 24( اَُبثن 3) 
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 (2)(  )فيرث( 1كقد اقتفى الدكتكر تماـ في نظريتو تمؾ أثر أستاذه )
، (  context theoryرائد نظرية السياؽ )ك ،  لـ اإلنجميزم االع

بلمي ، مف حيث عبلقتو الكالتي تقـك عمى تحميؿ المغة في ضكء المكقؼ 
في العالـ الخارجي ، كمف خبلؿ تضافر المستكيات المغكية  بالمتغيرات

ال يأتي إال عف طريؽ االىتماـ بالمعنى  أف االىتماـ رأل المحتمفة ، ك
( ، كالثاني : cotext situateبأمريف : األكؿ : السياؽ المقامي )

 ( .3)( verbal contextالسياؽ المقالي )
مماءي المغة قديما ،ه الفكرة كىذ مف خبلؿ إدراكيـ أثر السياؽ  قد عالجيا عي

، بحيث  ياإال أف فيرث قد تكسع في معالجت، ( 4)في فيـ الحدث المغكم 
ككنت نظرية لغكية متكاممة ، كاستطاع تمميذه تماـ حساف بذكائو المغكم 

يؽ عند عبد أف يربط بيف ىذه النظرية )نظرية السياؽ عند فيرث ( ، كالتعم

                                                             

( ًض٤وا ٓب ًبٕ ٣ؼجو اُلًزٞه رٔبّ ػٖ ك٤وس ثــ)أٍزبم١(. اٗظو ٓضال : 1) 

 .  217ٓ٘بٛظ اُجؾش ك٢ اُِـخ

أٍزبم ػِْ اُِـخ ك٢ عبٓؼخ ُ٘لٕ ك٢ اُلزوح ٖٓ ػبّ  J R Firith( ك٤وس 2) 

 Context ofّ، ٝٛٞ ٕبؽت ٗظو٣خ ٤ٍبم اُؾبٍ 1956ؽز٠ ػبّ  1944

situation  : ٝٓؤٌٍ أُلهٍخ اإلٗغ٤ِي٣خ االعزٔبػ٤خ ك٢ ػِْ اُِـخ. اٗظو

 . 2ٛبِٓ  6ػِْ اُِـخ ٓولٓخ ُِوبه١ء اُؼوث٢ 

، ٝاٗظو: ا٤َُبم ٝأصوٙ 189( اُ٘ؾٞ اُؼوث٢ ث٤ٖ ٗؾٞ اُغِٔخ ٝٗؾٞ اُ٘ٔ 3) 

 . 253-251ُِوبه١ اُؼوث٢ ، ػِْ اُِـخ ٓولٓخ 110ك٢ ث٤بٕ اُلالُخ 

ٝٓب  12( اٗظو: إٍٔٞ اُ٘ظو٣خ ا٤َُبه٤خ اُؾل٣ضخ ػ٘ل ػِٔبء اُؼوث٤خ 4) 

 ثؼلٛب. 
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القاىر الجرجاني ، كانتيى ىذا التأثير عنده بالمنيج الكصفي الكظيفي 
 ( .1الذم بنى عميو فكرة القرائف )

القيـ الخبلفية كتجدر اإلشارة ىنا أيضا إلى أف الدكتكر تماـ قد استقى 
(differential values التي أقاـ عمييا نظامو مف بنيكية فرديناند )

نده يقـك النظاـ عمى جممة مف القيـ الخبلفية التي ( ، فع2دم سكسير )
التي  تميز الكحدة المغكية عف غيرىا ، كتمثؿ ىذه القيـ جممة مف السمات

كتتقابؿ سائر عناصر النظاـ ، يقكؿ دم سكسير : " ليس في تختمؼ فييا 
ف فكجكد  المغة إال االختبلفات ،بؿ يمكف أف نذىب إلى أبعد مف ذلؾ

بصكرة عامة كجكد عناصر إيجابية ،أما في المغة فإنؾ  اختبلؼ ما يفترض
ال تحدد إال االختبلفات بدكف كجكد لعناصر إيجابية ، فسكاء اتبرت الداٌؿ 
أك المدلكؿ ،فإنؾ لف تجد في المغة أفكارا كال أصكاتا كجكدىا سابؽ لكجكد 

ية ،كأخرل صكتية نابعة مف النظاـ،إنما تجد فييا اختبلفات متصكر 
 ( .3)النظاـ"

                                                             

، ٝاٗظو : اُؼوث٤خ ٝػِْ اُِـخ  287( ٗظو٣خ اُووائٖ ك٢ اُزؾ٤َِ اُِـ١ٞ 1) 

 .  240اُج١ٞ٤٘ 

ػبُْ ٣ٍَٞو١  (Ferdinand de Saussure) ك١ ٤ٍٍٞو كوك٣٘بٗل (2) 

اُِـخ ك٢ اُؼٖو اُؾل٣ش ٣ؼزجو ا٧ة ٝأُؤٌٍ ُؼِْ اُِـخ ٖٓ أّٜو ػِٔبء 

ّ . اٗظو : اُغٜٞك اُ٘ؾ٣ٞخ ٝاُٖوك٤خ ك٢ ٓغِخ أُغٔغ 1913إُٞل٢ ، د

( ، 2ٛبِٓ ) 125ّ( 2000ّ( ؽز٠ ٍ٘خ )1934اُوبٛو١ ٖٓ ْٗؤرٜب ٍ٘خ )

 . 71أُلاهً اَُِب٤ٗخ أُؼبٕوح 

ٔغ اُوبٛو١ ٖٓ ْٗؤرٜب ( اٗظو : اُغٜٞك اُ٘ؾ٣ٞخ ٝاُٖوك٤خ ك٢ ٓغِخ أُغ3) 

 28، أُلاهً اَُِب٤ٗخ أُؼبٕوح  125ّ( 2000ّ( ؽز٠ ٍ٘خ )1934ٍ٘خ )

 . 118، ٝاٗظو ًنُي : اُِـخ ث٤ٖ أُؼ٤به٣خ ٝإُٞل٤خ 



 

 

 584 

 

 

 البلتاجي حسه السعيد د. هشام دراسة وصفية وقدية – الىحوية القرائه وظرية

كقد اختمفت اآلراء حكؿ نظرية القرائف اختبلفا كبيرا ؛ حيث نالت النظرية 
رضا كثير مف الدارسيف ممف تناكلكا القرينة في أبحاثيـ ، يقكؿ الدكتكر 
أحمد عمـ الديف الجندم : " كنظرية تضافر القرائف النحكية فكرة محكمة 

النحك ىزا عنيفا، الكضع ،متكاممة الجكانب، ىزت الدراسات األصكلية في 
كفيسِّرت بيا بعض القراءات التي خرجت عف سنف العربية، ككذلؾ الحديث 
النبكم الشريؼ .كحسبي األستاذ أنو التقط ىذه الفكرة مف ثنايا التراث 

لقد كانت  ( ،1)محاكلة عرفت في العصر الحديث  أجرأ العربي، فكانت
، ( 2يج رائد " )رؤية لمنظاـ العربي كمو ،صاغيا في قالب جديد كمن

ككصفيا في مكطف آخر بأنيا " أخطر عممية في النحك العربي منذ 
، كأنيا " تنفي عف النحك ما كقع فيو مف القكؿ ( 3سيبكيو كحتى اآلف " )

بالحذؼ كاإلضمار كالتأكيؿ كالتعميؿ، كاألصؿ كالفرع، كالحكـ بالشذكذ 
رابية، كتفسره في كالندرة، كالضعؼ كالقكة، كالضركرة كتعدد األكجو اإلع

ضكء مبدأ )تضافر القرائف( ، كقد كانت الظكاىر السابقة مف أسباب 
تضخـ النحك كتشعبو، كثقؿ كاىمو، كقد عالجيا الدكتكر تماـ تحت مبدأ 

( 4ؿَّ جزءا كبيران مف مشكبلت النحك " ))الترخص( ، فرٌد إلييا اعتبارىا، كح
. 

                                                             

ؽ٤ش هبٍ : "ٝٛنا اُزطج٤ن اُغل٣ل  ؛ٌٛنا ٕٝلٜب ٕبؽجٜب اُلًزٞه /رٔبّ( 1) 

٣٘جـ٢ ٢ُ ٖٓ  ؽز٠ ٓغ اُزؾ٢ِ ثٔب-ُِ٘ظوح إُٞل٤خ ك٢ ٛنا اٌُزبة ٣ؼزجو 

أعوأ ٓؾبُٝخ ّبِٓخ إلػبكح رور٤ت ا٧كٌبه اُِـ٣ٞخ رغو١ ثؼل  -اُزٞاٙغ

 . ٤ٍ10ج٣ٞٚ ٝػجل اُوبٛو " اُِـخ اُؼوث٤خ ٓؼ٘بٛب ٝٓج٘بٛب 

 . 44( ٖٓ هٚب٣ب اُلٌو ا٢ُٕٞ٧ ٝأصوٙ ك٢ ر٤َ٤و اُ٘ؾٞ اُؼوث٢ 2) 

 . 146( ك٢ اإلػواة ٌْٝٓالرٚ 3) 

 . 319ث٤ٖ اُ٘ظو٣خ ٝاُزطج٤ن  ، ػالٓبد اإلػواة144 اَُبثن( 4) 
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كالت لفيـ النظاـ ا " أىـ المحاكيكافقو أيضا الدكتكر مصطفى حميدة فيعدُّى
كأبعدىا أثرا؛ ألنيا أكؿ دراسة في تاريخ النحك العربي كمو  ،المغكم لمعربية

لت الدرس النحكم بيذا مف تيقيـ منيج يا عمى أساس فكرة التعميؽ ، فحكَّ
منيجو المفظي المتمثِّؿ في اإلعراب القائـ عمى فكرة العامؿ ، إلى منيج 

  (1ضع المعنى في المقاـ األكؿ " )قرائف التعميؽ الذم ي
كلعؿ أىـ ما قيدِّـ مف تمؾ النظرية لمدرس المغكم بعامة ، ثـ يتابع قائبل : " 

كلمدرس النحكم بخاصة ، أنيا نظرت إلى المغة نظرة شاممة متكاممة، 
فكشفت عف العبلقات التي تربط بيف أنظمة المغة الثبلثة ، النظاـ 

لنظاـ النحكم، كما ينتج عف تفاعميا مف الصكتي، كالنظاـ الصرفي، كا
المعنى الكظيفي، ثـ كشفت عف العبلقات التي تربط بيف تمؾ األنظمة 
الثبلثة بقائمة الكممات في المعجـ المغكم لمعربية، ثـ ربطت المقاؿ 

ف  –كما بيَّف أف ىذه الدراسة  (.2المستخرج مف كؿ ىذا بمعنى المقاـ ") كا 
، فإف أىـ ما  -خطيران في درس بناء الجممة كانت تيمثؿ منعطفا ىاما ك 

ىك التفريؽ بيف القرائف المعنكية كالمفظية؛ ألنو  –حسب رأيو  –جاء فيو 
ييمثؿ فصبل بيف مفيـك المعنى كمفيـك المبنى، كقد كانت تمؾ معضمة 

 (.3تعكؽ الباحثيف عف الكصكؿ إلى الطريؽ الصحيح لدراسة الجممة " )
كمكانو قد " أعطت لمنحك مفيكمو د الكارث مبركؾ بينما يراىا الدكتكر عب

ى درس ظكاىر اإلعراب الصحيح بيف أنظمة العربية، فمـ يىعد مقصكرا عم
، أك ما يسميو المؤلؼ " حتى عمما خاصا بدراسة األبكاب ، كالكالبناء فقط

                                                             

، ٝاٗظو : " أصو 67( ٗظبّ االهرجبٛ ٝاُوثٜ ك٢ رو٤ًت اُغِٔخ اُؼوث٤خ 1) 

 .  16اُووائٖ ك٢ رٞع٤ٚ أُؼ٠٘ ك٢ رل٤َو اُجؾو أُؾ٤ٜ 

 . 68( ٗظبّ االهرجبٛ ٝاُوثٜ ك٢ رو٤ًت اُغِٔخ اُؼوث٤خ 2) 

 . : اُٖلؾخ مارٜب ( اَُبثن3) 
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المعاني النحكية الخاصة " ، كما ىك الغالب عمى المنيج التقميدم في 
نما أصبح نظاما يتناكؿ ذلؾ كمو، كيتعداه إلى ما ىك أىـ دراسة النحك، كا  

 ( .1كألـز لمتركيب المغكم، مف حيث بناؤه كفيـ مدلكلو معان " )
تيب، دراسة نقدية مع إعادة تر " أما الدكتكر حممي خميؿ فيذىب إلى أنيا 

عادة ال ، الذم يجعميا ترتيب كفؽ المنيج البنيكم الكصفيكلكف شمكليا كا 
، التي كانت غالبا خاصة عف الدراسات الكصفية األخرلات تنفرد بميز 

إعادة الترتيب، أك تكتفي بتناكؿ جزئيات أك  تكتفي بالنقد دكف محاكلة
جكانب محددة مف مستكيات المغة العربية، كال تنظر ىذه النظرة الشاممة 

 ( .2التي نراىا في كتاب )المغة العربية معناىا كمبناىا ( " )
كر /عطا محمد مكسى " أكؿ دراسة متكاممة عمى المنيج كيعدُّىا الدكت

الكصفي، أعاد صاحبو مف خبللو درسى النحك العربيِّ القديـ مف منظكرو 
، في كقت اكتفى فيو اآلخركف  ممف أذاعكا في الناس أنيـ  -كصفيٍّ

 (.3بمبلًحظ ال ترقى إلى مرتبة األعماؿ الكاممة " ) –كصفيكف 
، يمكف أف نستخمص منيا األسباب السابقةكبإنعاـ النظر في النصكص 

التي استند إلييا أصحابيا في جعميـ نظرية القرائف في صدارة المحاكالت 
 اإلصبلحية التي تناكلت النحك العربي بالنقد كالتكجيو :

                                                             

 . 176ث٢ ( ك٢ إٕالػ اُ٘ؾٞ اُؼو1) 

، ٝمًو هو٣جب ٖٓ مُي اُلًزٞه/ػجل 240( اُؼوث٤خ ٝػِْ اُِـخ اُج١ٞ٤٘ 2) 

اُوؽٖٔ ؽَٖ اُؼبهف ك٢ ثؾضٚ )رٔبّ ؽَبٕ ٤ٍوح مار٤خ ٤َٓٝوح ػ٤ِٔخ ( 

، ٝاٗظو ًنُي : 18ْٓ٘ٞه ٖٙٔ ًزبة )رٔبّ ؽَبٕ هائلا ُـ٣ٞب ( ٓ

 . 51،50اُؼوث٤خ ٝاُٞظبئق اُ٘ؾ٣ٞخ 

، ٗوال ػٖ )ٓ٘بٛظ اُلهً  367ؾٞ اُؼوث٢ ( ٓآفن أُؾلص٤ٖ ػ٠ِ ا3ُ٘) 

 اُ٘ؾ١ٞ ك٢ اُؼبُْ اُؼوث٢ ك٢ اُووٕ اُؼْو٣ٖ( . 
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كعبلقة  كالنحكية،نظرتيا الشمكلية ألنظمة المغة الصكتية كالصرفية  .1
 ببعض.بعضيا 

 .التي تضع المعنى في المقاـ األكؿ قياميا عمى نظرية التعميؽ .5
ؿ جزئيات محددة مف مستكيات ، أك بتناكأنيا لـ تكتؼ كسابقاتيا بالنقد .0

 .المغة
 كالمبنى.مزاكجتيا بيف المعنى  .4
كاتسع أفقيا لتعالج مسائؿ العمـ المتصمة  التعميمية،أنيا تخطت الغاية  .2

 (.1كغاياتو األكاديمية ) البحثية،بكظيفة النحك 
غـ ما سبؽ مف أسباب ليا كجاىتيا، اعتمدىا أصحابيا في تقديـ : ر كأقكؿ

، إال أنيـ متفقكف عمى أف ئف عمى غيرىا مف محاكالت اإلصبلحنظرية القرا
كاستطاع أف يطكر صاحبيا قد التقط خيكطيا مف ثنايا التراث العربي 

، في ضكء أحد مناىج البحث المغكم الحديث ، ب كالصياغةكيعيد الترتي
 نيج الكصفي .كىك الم

كفي مقابؿ ما سبؽ فينػاؾ مػف يػرل أف نظريػة القػرائف لػـ تكشػؼ عػف أم 
(، كأنو ليست نمكذجا يقؼ بػإزاء 2تجديد حقيقي في مقاربة المغة العربية )

، كأف الػدكتكر " تمػاـ حسػاف لػـ يػأت بجديػد إال بػأف  (3النمكذج البصرم )
يك عمؿ تصنيفي ال سٌمى مقتضيات العامؿ قرائف كجعؿ لكؿ قرينة اسما، ف

                                                             

،ٗوال ػٖ اُلًزٞه ٍؼل ِٖٓٞػ ك٢  20،19( رٔبّ ؽَبٕ هائلا ُـ٣ٞب 1) 

 )اُؼوث٤خ ٖٓ ٗؾٞ اُغِٔخ إ٠ُ ٗؾٞ اُ٘ٔ( . 

، ٗوال ػٖ اُلًزٞه ٖٓطل٠ ؿِلبٕ ك٢ ًزبثٚ  20( رٔبّ ؽَبٕ هائلا ُـ٣ٞب 2) 

 َُِب٤ٗبد اُؼوث٤خ اُؾل٣ضخ( . )ا

 .  240( اُؼوث٤خ ٝػِْ اُِـخ اُج١ٞ٤٘ 3) 
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فػػي الحقيقػػة لػػـ تػػأًت بجديػػد سػػكل التسػػميات ، كأف النظريػػة " )1غيػػر " )
كاالصطبلحات التي كانت مفيكماتيا معركفة كممحكظة فػي كتػب النحػكييف 

 . )2" ) اعتمدكا في دراساتيـ عمى نظرية العامؿ يفالذ
 ، سيقؼ البحث كقفات منفصمة بشيءبعيدان عف تمؾ األحكاـ اإلجماليةك 

 .رىا المغكيكف تجاه نظرية القرائفمف التفصيؿ مع أىـ المآخذ التي أثا
ؿ جانبان مضيئا في لكف كقبؿ أف أبدأ في الحديث ع ما كيًتب أكد أكال أف أيسىجِّ

شخص الدكتكر تماـ، ال يستطيع باحثه منصؼه أف ييغفمو، فقد فتح صدره 
يف بالبحث برحابة كاتساع أفؽ لمنقد البناء الذم كجيو بعض الميتم

العممي النحكم تجاه نظريتو، فاستجاب لبعضو، بإضافة ما ييكمؿ ما قد بدا 
 .(3)مف نقص في بعض أركاف النظرية، بؿ كعدؿ عف بعض آرائو بالكمية

فمف النكع األكؿ استجابتو لتمؾ المبلحظة العممية البناءة التي أبداىا كثير 
ة لـ تعيد مجاال لمتنظير، مف الباحثيف ، مف أف نظريتو في القرائف النحكي

كالعممي عمى أبكاب النحك جميعيا عمى  كأنيا تفتقر إلى التطبيؽ العممي
فكاف ذلؾ مدعاة  ( ، 4ىدمو مف فكرتو؛ حتى ييكتب ليا الخمكد كالبقاء )

لتأليؼ كتابو ) الخبلصة النحكية( الذم قاؿ في مقدمتو معترفا بذلؾ : " 
ة ال تصدؽي إال مف خبلؿ التطبيؽ، ككاف مما قرأتو مف نقدو أف النظري

                                                             

 .  42( أُٞاىٗخ ث٤ٖ ٗظو٣خ اُؼبَٓ ٝرٚبكو اُووائٖ 1) 

 .  43( اَُبثن  2) 

، ٝمًو هو٣جب ٖٓ مُي اُلًزٞه/ػجل 240( اُؼوث٤خ ٝػِْ اُِـخ اُج١ٞ٤٘ 3) 

٤َوح ػ٤ِٔخ ( اُوؽٖٔ ؽَٖ اُؼبهف ك٢ ثؾضٚ )رٔبّ ؽَبٕ ٤ٍوح مار٤خ ٝٓ

 . 18ْٓ٘ٞه ٖٙٔ ًزبة )رٔبّ ؽَبٕ هائلا ُـ٣ٞب ( ٓ

 . 144( ك٢ اإلػواة ٌْٝٓالرٚ 4) 
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أما رجكعو عف بعض آرائو ( .1ككانت النتيجة ىذه الخبلصة النحكية " )
فيما يخص نظرية القرائف ، فسيعرض لو البحث في حينو إف شاء اهلل 

 تعالى .
 الكقفة األكلى :

ذكر الدكتكر/ عبد اليادم الفضمي أف " النحاة لـ ييممكا مراعاة القرائف 
يدىـ لمعاني النحك الكظيفية، لكنيـ لـ يخصكىا ببحث مستقؿ، عند تحد

                                                             

بء ك٢ 1)  َّٙ ( ػوٗ اُلًزٞه /ػجلاُوؽٖٔ اُؼبهف ٗٔٞمعب ُٜنا اُغبٗت اُٞ

ّق٤ٖخ اُلًزٞه رٔبّ ؛ ؽ٤٘ٔب ػلٍ ػٖ ثؼ٘ آهائٚ اُز٢ ًبٕ هل أػِٜ٘ب ك٢ 

٤ْؼِخ اُٖجب؛ ٝمُي ٓ٘ َٓ بٕورٚ ُلػٞح ػجل اُؼي٣ي ك٢ٜٔ ك٢ ّوؿ اُْجبة ٝ

إٕالػ اٌُزبثخ اُؼوث٤خ، ػٖ ٛو٣ن ٛوػ اُؾوٝف اُؼوث٤خ عبٗجبً، ٝاٍزقلاّ 

اُؾوٝف اُالر٤٘٤خ ك٢ ٓٞٙؼٜب، ٝاهزواؽٚ ٛٞ اّزوبم هٓٞى ٖٓ ا٧ثغل٣ز٤ٖ 

اإلؿو٣و٤خ ٝاُالر٤٘٤خ، كؤِٛؼٚ اُلًزٞه ػجل اُوؽٖٔ اُؼبهف ػ٠ِ ٓوبُخ 

ام( ثؼ٘ٞإ )اٌُزبثخ اُٖٞر٤خ( ، ٣٘زول ك٤ٜب هأ١ ُِلًزٞه/ ؽَبّ اُ٘ؼ٢ٔ٤ )اُؼو

اُلًزٞه رٔبّ اَُبثن ، ٣ٝوٟ إٔ اهزواؽٚ ٣ُل٢ٚ إ٠ُ ٛغو اُِـخ اُؼوث٤خ، 

ٝإط٘بع ُـبد أٝهثب . ٝؽ٤٘ٔب هوأ أُوبُخ أفجوٙ ثؤٕ ٓب ٕله ػ٘ٚ ك٢ رِي 

ضَ هأ٣ٚ ك٢ اُٞهذ اُؾبٙو، ٝإٔ مُي  َٔ اُلزوح أُجٌوح ٖٓ ؽ٤برٚ اُؼ٤ِٔخ ال ٣ُ

ٖٓ اٗلكبع اُْجبة ٝاُؾٔبً ٌَُ ٓب ٛٞ عل٣ل، ٝمًو أٗٚ ٤ٍطَّوػ ٛنا  ًبٕ

اُوأ١ ٣ٝزالكبٙ ك٢ اُطجؼخ اُغل٣لح ٌُزبثٚ )اُِـخ ث٤ٖ أُؼ٤به٣خ ٝإُٞل٤خ( . 

َّٖٔ ُٜنٙ اُو٤ٚخ ٓولٓخ اُطجؼخ اُواثؼخ ٖٓ  ٝثبُلؼَ رْ رؾو٤ن ٛنا؛ ؽ٤ش َف

وبٛوح، ٝأػِٖ ّ ، ػبٕ ػبُْ اٌُزت ثب2001ُ-1421ٙاٌُزبة اُٖبكهح ػبّ 

ٕواؽخ ػلُٝٚ ػٖ ٛنا اُوأ١ . اٗظو: ٓولٓخ ًزبة )رٔبّ ؽَبٕ هائلاً ُـ٣ٞب( 

، ٓغِخ 10، ٓولٓخ اُطجؼخ اُواثؼخ ٌُزبة )اُِـخ ث٤ٖ أُؼ٤به٣خ ٝإُٞل٤خ( 9

 ٝٓب ثؼلٛب . 5أُٞهك اُؼواه٤خ أُغِل اَُلً ػْو ، اُؼلك ا٧ٍٝ ٓ
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( ، كقد أفاض 1كلكف آراءىـ مبثكثة في ثنايا التطبيقات اإلعرابية " )
)القرينة كتأصيؿ المصطمح(  ي الحديث عف ذلؾ في المبحث األكؿالبحث ف

، كقد أشار الدكتكر تماـ نفسو إلى ىذا بقكلو  : إف " النحاة في انشغاليـ 
يا العامؿ لـ يستطيعكا تجاىؿ القرائف االخرل، فراحكا ييًممُّكف باإلشارة إلىب

 ( .2إلمامان خفيفا كمما دعا األمر إلى ذلؾ، كلـ يسمككىا في نظاـو كاحد " )
تضافرىا لمكشؼ عف المعنى  –أم: النحاة  –" كما لـ يبينكا  قائبل:ثـ تابع 

حتمية اجتماع عدة قرائف  لكف الكاقع أف النحاة أدرككا (.3النحكم " )
لبلستدالؿ عمى المعنى النحكم؛ فإذا انعمنا النظر في تعريفات النحاة مثبل 
لؤلبكاب النحكية، فسترل أنيـ لـ ييغفمكا مراعاة ىذه الظاىرة في تعريفاتيـ، 
ككأنيـ كانكا يشعركف بأٌف معرفة الباب النحكم ال تكتمؿ إال بمراعاة جممة 

، ال مف القيكد المفظية كا لمنطقية ، كقد أقامكا ىذه التعريفات عمى صكرو
 .( 4)يكاد الناظر فييا يشؾ في أنيـ يستشعركف أغمب تمؾ القرائف 

 كنظرة سريعة لتعريفاتيـ لمفاعؿ مثبل لتؤكد ذلؾ ، فقد عيرِّؼ بأنو " 
المسند إليو فعؿ تاـ، مقدـ، فارغ، باؽ عمى الصكغ األصمي، أك ما يقـك 

اسـ صريح ظاىر أك مضمر، بارز أك مستتر، أك ك أنو "أ ( ،5مقامو " )

                                                             

فن اُؾلص٤ٖ ػ٠ِ اُ٘ؾٞ ، ٓآ230( ارغبٛبد اُجؾش ك٢ ه٤ٚخ اإلػواة 1) 

، ٗوال ػٖ اُلًزٞه/ػجلاُٜبك١ اُل٢ِٚ ك٢)كهاٍبد ك٢  361،360اُؼوث٢ 

ػِْ اإلػواة ( ، ٝاٗظو : ٓؤّواد اُؼَٔ اُ٘ؾ١ٞ ث٤ٖ اُولٓبء ٝأُؾلص٤ٖ 

14،13 

 . 62( اُووائٖ اُ٘ؾ٣ٞخ ٝاٛواػ اُؼب2َٓ) 

 . اَُبثن اُٖلؾخ ٗلَٜب( 3) 

 . 41َٓ ٝرٚبكو اُووائٖ ( اٗظو: أُٞاىٗخ ث٤ٖ ٗظو٣خ اُؼب4) 

 .  23/576( ّوػ اٌُبك٤خ اُْبك٤خ 5) 
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كما في تأكيمو ، عمى  -أم الفعؿ –، مقدـ  -أم: الفعؿ  –ما في تأكيمو 
. فإف كؿَّ  (1" ) المسند إليو، أصمي المحؿ في التقديـ، كأصمي التقديـ 

  (.2)رائف التي ييعرؼ بيا بابي الفاعؿحدٍّ مف ىذه الحدكد يضـ عددان مف الق
ف لـ ينتظـ في سمًؾ النحاة  -د أشار ابف خمدكف كق إشارات كاضحة  -كا 

إلى تضافر القرائف لبياف المعنى في غير مكطف مف تاريخو؛ حيث قاؿ 
الفصؿ السابع كاألربعكف في أف لغة العرب ليذا العيد تحت عنكاف )

كذلؾ أٌنا نجدىا في بياف المقاصد  (: " مستقمة مغايرة لمغة مضر كحمير
اء بالٌداللة عمى سنف الٌمساف المضرٌم كلـ يفقد منيا إاٌل داللة كالكف

الحركات عمى تعٌيف الفاعؿ مف المفعكؿ فاعتاضكا منيا بالٌتقديـ كالتٌأخير 
كبقرائف تدٌؿ عمى خصكصٌيات المقاصد. إاٌل أٌف البياف كالببلغة في الٌمساف 

لمعاني بأعيانيا. ألٌف األلفاظ بأعيانيا داٌلة عمى ا كأعرؽ،المضرٌم أكثر 
كيبقى ما تقتضيو األحكاؿ كيسٌمى بساط الحاؿ محتاجا إلى ما يدٌؿ عميو. 
ككٌؿ معنى ال بٌد كأف تكتنفو أحكاؿ تخٌصو فيجب أف تعتبر تمؾ األحكاؿ في 
تأدية المقصكد ألٌنيا صفاتو كتمؾ األحكاؿ في جميع األلسف أكثر ما يدٌؿ 

ي الٌمساف العربٌي فإٌنما يدٌؿ عمييا عمييا بألفاظ تخٌصيا بالكضع. كأٌما ف
بأحكاؿ ككيفٌيات في تراكيب األلفاظ كتأليفيا مف تقديـ أك تأخير أك حذؼ 

(. كليست 3" ) أك حركة أعراب. كقد يدٌؿ عمييا بالحركؼ غير المستقٌمة
األحكاؿ كالكيفيات في تراكيب األلفاظ إال القرائف، التي منيا التقديـ 

الرتبة، كالحذؼ كىك مظير مف قرينة التضاـ، كالتأخير، كىي قرينة 
                                                             

 .  1/392( ّوػ اُزٖو٣ؼ 1) 

، أصو اُووائٖ ك٢ رٞع٤ٚ  352،351( اٗظو : أُؼ٠٘ ٝظالٍ أُؼ٠٘ 2) 

 .  18،17أُؼ٠٘ ك٢ رل٤َو اُجؾو أُؾ٤ٜ 

 .  766( ربه٣ـ اثٖ فِلٕٝ 3) 
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كحركة اإلعراب، كىي قرينة العبلمة اإلعرابية، كالحركؼ غير المستقمة، 
 (. 1كىي قرينة األداة )

كال عبرة بقكانيف الٌنحاة : " كقاؿ في مكطف آخر، كىك يتحدث عف الداللة
حركات  ما عدا ،في ذلؾ. كأساليب الٌشعر كفنكنو مكجكدة في أشعارىـ ىذه

عندىـ الفاعؿ مف  فإٌف غالب كمماتيـ مكقكفة ،اإلعراب في أكاخر الكمـ
 (.2" ) المفعكؿ كالمبتدأ مف الخبر بقرائف الكبلـ ال بحركات اإلعراب
في الداللة  -فكبلمو صريح ىنا بأف حركات اإلعراب قد يستغنى عنيا 

 ( .3بالقرائف ) -عمى المعنى 
 الكقفة الثانية :
المعنى المعجمي )المغكم(  –/تماـ عند حديثو عف القرائف أغفؿ الدكتكر

إغفاالن تاما ، فمـ يجعؿ لو أم أثر في اإلعراب كالمعنى التركيبي ، صرح 
إف المعنى عمى مستكل النظاـ الصكتي كالنظاـ الصرفي بذلؾ في قكلو : " 

كالنظاـ النحكم ىك معنى كظيفي، أم: إف ما ييسىمَّى المعنى عمى ىذا 
كل ىك في الكاقع كظيفة المبنى التحميمي، ثـ يأتي معنى الكممة المست

المفردة "المعنى المعجمي"، كما يككف بمجمكع ىذيف المعنييف مضافنا 
إلييما القرينة االجتماعية الكبرل التي نرتضي ليا اصطبلح الببلغييف 

"، ككؿ ذلؾ يصنع "المعنى context of situstion"المقاـ "
 الداللي".

                                                             

 .  293( ػالٓبد اإلػواة ث٤ٖ اُ٘ظو٣خ ٝاُزطج٤ن 1) 

 .  807،806( ربه٣ـ اثٖ فِلٕٝ 2) 

 .   293( ػالٓبد اإلػواة ث٤ٖ اُ٘ظو٣خ ٝاُزطج٤ن 3) 
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ذا ا تضح المعنى الكظيفي المذككر أمكىفى إعراب الجممة دكف حاجة إلى كا 
المعجـ أك المقاـ، ذلؾ بأف كضكح المعنى الكظيفي ىك الثمرة الطبيعية 
لنجاح عممية "التعميؽ"، كالذم يؤدم إليو ىذا الفيـ بالضركرة ىك التسميـ 

ى المعجمي بأننا لك أبحنا ألنفسنا أف نتساىؿ قميبلن في أمر التمسُّؾ بالمعن
نَّا نسقنا نطقيًّا مف صكرة بنائية عربية ال معنى ليا مف الناحية  فككَّ

 ( .1" ) المعجمية، ألمكف لنا أف نعرب ىذا النسؽ النطقي
كتأكيدان ليذا جاء بنصكص ىيرائية منظكمة مف ألفاظ ال معنى ليا ، ثـ 

المعنى اعتمادا منو عمى ما أطمؽ عميو اصطبلحان )أعربيا إعرابا كامبل؛ 
فيذا المعنى يحدد الفيـ صكتيا ، مف حيث إف المبنى إطاره الكظيفي( ، 

تكشؼ لنا شكمٌي يتحقؽ بالعبلمة ، كنحكيا مف حيث إف العبلمة السياقية 
التي تحققت بالعبلمات في سياؽ النص. أما ما فكؽ  ،عف ترابط المباني

الداللي الكامؿ، ذلؾ مف معنى الكممة المفردة أك معنى المقاـ، أم: المعنى 
 .( 2) فذلؾ ما ال يكصؿ إليو بكاسطة المبنى فقط

نص  نفيس  –كمف أقكل الردكد عمى الدكتكر/تماـ في ىذه القضية 
لمدكتكر/أحمد سميماف ياقكت؛ نعى فيو عمى الدكتكر/تماـ فصمو المعاني 
الكظيفية عف المعاني المعجمية، مبينا فساد ذلؾ مف كبلـ الدكتكر تماـ 

 اليرائي الذم أكرده الدكتكر/ تماـ : قاؿ معمِّقا عمى البيت نفسو؛
الىو ًبتىريًسوً   قىاصى التًَّجيفي ًشحى

 
 

فٍ  ـٍ يىٍستىًؼ ًبطىاسيًة اٍلبىرى  فاًخي فىمى
 

                                                             

 . 182( اُِـخ اُؼوث٤خ ٓؼ٘بٛب ٝٓج٘بٛب 1) 

، اُووائٖ اُ٘ؾ٣ٞخ ٝاٛواػ 184،183( اُِـخ اُؼوث٤خ ٓؼ٘بٛب ٝٓج٘بٛب 2) 

 . 174،173، ٝاٗظو : ككبع ػٖ اُووإٓ اٌُو٣ْ 40،39اُؼبَٓ
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كيؼ ندرؾ أنيا فعؿ ماض، دكف أف نعرؼ معناىا، أليس ممكنان أف  قاص:
 تككف اسـ فاعؿو مف قصا يقصك، إذا تباعد .

يؼ نيعربي ىذا المفظ فاعبل دكف أف ندرم ما ىك الحدث الذم ثـ ك التجيف:
أسًند إليو ؟ ، اليس مف الممكف أف يككف مضافان إلى )قاص(، أم: )قاص 

 التجيًف(، دكف أف يتغير الكزف .
ـي بأنيا كممة كاحدة ؟، كبأنو منصكب عمى المفعكليًة ؟،  شحالو: كيؼ نحك

ككف ثبلث كمماتو ؟، )شحا( كالضمير مضاؼ إليو، أليس مف الممكف أف ت
 )لو( جار كمجركر .

بتريسو: جار كمجركر، كالضمير مضاؼ إليو !! كيؼ نعرؼ أف الباء 
حرؼ جر، دكف أف نعرؼ معنى )تريس(؟ أليس ممكنا أف تككف الباء مف 

فعؿو نعمقيا؟، كنحفي ال ـ إذا كانت جارا كمجركران، فباِّم أصؿ الكممة؟، ث
 لفعًؿ !.نعرؼي معناىا كال معنى ا

الفاخي: صفة، ك )تريس( مكصكؼ، كيؼ يككف ذلؾ دكف أف نعرؼ 
معنيييما؟، أليست الصفة جزءا مف ماىيات المكصكؼ؟، عندما نقكؿ: 

)ناطؽ( ىذه صفة الحيكاف، أم أف النطؽ مف  ػفاإلنساف حيكافه ناطؽه، 
كنحف لـ نيعربيا ىذا اإلعراب إال بعد ، أك مف جكىره، ماىيات ىذا الحيكاف

أف عرفنا معنى )ناطؽ(، كمعنى )حيكاف(، فكيؼ نحكـ عمى )التريس( ك 
)الفاخي( بالمكصكؼ كالصفة، دكف أف نعرؼ معنيييما؟ . كىكذا إذا 

 ( . 1مضينا إلى آخر الشكط )
عمى الدكتكر تماـ كثير مف المغكييف، أيضا كقد عاب ىذا المسمؾ 

ك عبلقاتيا بالمفردات مستنكريف أف نجرد الكحدة المعجمية مف امتداداتيا أ

                                                             

 . 83،82إلػواة ٝرطج٤وٜب ك٢ اُووإٓ اٌُو٣ْ (ظبٛوح ا1) 
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ظيار االنسجاـ بيف  المغكية األخرل، كمف أثرىا الكبير في تحقيؽ التكافؽ كا 
مفردات الجممة في السياؽ، كىك ما يمكف تممسو بكضكح في تتبع مظاىر 

 ( .  1التكارد المعجمي، الذم يمثؿ الجانب المعجمي لقرينة التضاـ  )
أقرَّه الدكتكر تماـ مف  فيا ىك ذا الدكتكر /محمدحسف جبؿ يصؼ ما

مكضحا أف ، )الخطأ الكبير( إغفاؿ أثر المعنى المعجمي في اإلعراب بػ
 المعاني المغكية لممفردات تؤثر في اإلعراب مف أربعة سيبيؿو :

أف المعنى المعجمي لمفعؿ ىك الذم يقضي بككف ذلؾ الفعؿ الزما أك أ ػ 
كىذا بالطبع يكجو عبلمات الجممة؛ بحيث يككف فييا فاعؿه فقط  متعديا،

متعديان، كىذا أثر إعرابي  إف كاف الزمان، كفاعؿ كمفعكؿ إف كاف
 ( .2)أساسي
ىك الذم يتحكـ أحيانا في تعييف الفاعؿ أف المعنى المعجمي ب ػ 

كالمفعكؿ، إذا كاف معنى الفاعؿ كالمفعكؿ يقضي بذلؾ، كما في : أكؿ زيدن 
، كتظير قيمة ذلؾ حيف التجاكز في  الرتبة مثؿ : اكؿ الرغيؼى زيده؛ الرغيؼى

 ( .3ك الرغيؼى أكؿى زيده )أ
أنو إذا قيًصد بالفعؿ أك ما يعمؿ عممو معنى غير معناه األصمي، فإف ج ػ 

تركيب الجممة يجرم عمى حسب المعنى المقصكد األصمي، مف حيث 
، كمف حيث الحرؼ الذم  ييعدَّل بو، نحك قكلو تعالى : " التعدم كالمزـك
ـٍ  يىاـً الرَّفىثي ًإلىى ًنسىاًئكي ـٍ لىٍيمىةى الصِّ مِّف )الرفث( معنى  ( ،4" ) أيًحؿَّ لىكي ىنا ضي

                                                             

، ٝاٗظو : أُٞاىٗخ ث٤ٖ 281(اُوو٣٘خ أُؼغ٤ٔخ ٝأصوٛب ك٢ رٞع٤ٚ أُؼ٠٘ 1) 

 . 48ٗظو٣خ اُؼبَٓ ٝرٚبكو اُووائٖ 

 . 174، 129(اٗظو: ككبع ػٖ اُووإٓ اٌُو٣ْ 2) 

 . 174، 130(ككبع ػٖ اُووإٓ اٌُو٣ْ 3) 

 . 187(اُجووح 4) 
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نما أصؿ )الرفث( أف ييعىدَّل بالباء ، فيقاؿ:  )اإلفضاء( فعيدِّم بػػ)إلى( ، كا 
 ( .1رفث بامرأتو كمعيا )

أم: التركيبي  –تكييؼ المكقع اإلعرابٌي أف المعنى المعجمٌي يكجو إلى  -د
في حالة المكمبلت، كعند االلتباس ، كما في قكليـ : عيدتي مريضان ،  –

كقكليـ : عيدتي سميمان ، فالفعؿ )عاد( في المثاؿ األكؿ بمعنى زيارة 
مفعكؿ بو، في حيف أف كممة)صحيحان( في المريض ، فكممة )مريضا( 

ألنيا فيو بمعنى )صار( ، أك ىي حاؿ إف المثاؿ الثاني ىي خبر )عاد(؛ 
كانت )عاد( بمعنى )رجع( ، كال يجكز أف ييحمؿ عمى معنى الزيارة؛ ألف 

 ( .2استعماؿ )عاد( في الزيارة خاص  عيرفان بالكضع عمى المريض )
كالباحث/أحمد خضير السعيدم الذم اختص القرينة المعجمية كدكرىا في 

أف القرينة المعجمية مف خبلؿ التكارد تكجيو المعنى ببحث مستقؿ، يرل 
كامتداداتيا العبلئقية  المعجمي تيٍبًرزي أف لممفردة المغكيًة ارتباطيا الداللي،

ػ)الحقكؿ الداللية( أك جانب كبير منيا ضمف أصناؼ سميت بالتي يتجسد 
ظيار  )الحقكؿ المعجمية( ، كىك مما لو األثر الكبير في تحديد التكافؽ، كا 

لداللي بيف مفردات الجممة في السياؽ، كذلؾ مف خبلؿ االنسجاـ ا
 المظاىر اآلتية :

 أثر المعنى المعجمي في اإلعراب . -1
 ارتباط القاعدة النحكية بالمعنى المعجمي . -5
 أداء المعنى الكظيفي بالمعنى المعجمي . -0

                                                             

، ٝهبٍ اُيث٤ل١ : "  175،132،131ػٖ اُووإٓ اٌُو٣ْ  (اٗظو : ككبع1) 

َوَة، ٣َْوكُُش ٣َْٝوكُِش َهْكضبً " ربط  َٙ َو( ٝ َٖ َ٘ ًَ َؼٜب ) َٓ َُ ثَٜب، ٝ ع )ٝهَل َهكََش( اُوَّ

 . 5/264اُؼوًٝ )هكش( 

 .175،135،133( اٗظو: ككبع ػٖ اُووإٓ اٌُو٣ْ 2) 
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 كالمفارقة.المبلءمة  -4
التضمف . ثـ ذكر لكؿِّ مظيرو مف تمؾ المظاىر مف األمثمة ما  -2
  ( .1طع بخطأ الدكتكر/تماـ حساف في استبعاده القرينة المعجمية )يق

كمف العجب أف ترل الدكتكر تماـ ييغفؿي أثر القرينة المعجمية في اإلعراب، 
الذم نسج الدكتكر تماـ مف أفكاره  –بينما اإلماـ عبدالقاىر الجرجاني 

معجمي عمييا ، كربط بيف المعنى ال أكد مرارا كتكرارا –خيكط نظريتو 
رى أف يككفى كالمعنى الكظيفي ، قاؿ : "  ـى الضركرًة أٍف لف ييتصكَّ كمعمكـه عٍم

ًلمَّفًظًة تعمُّؽه بمفظةو أيخرل مف غير أف يعتبر حاؿ معنى ىذا مع معنى 
يا ببعضو مف حيثي ىي ألفاظه، كمع ...ًتمؾى  كلك كنت األلفاظي يتىعمَّؽي بعضي

ًحككا مَّما اطِّراح النظًر في معانييا، ألدَّل ذ لؾ إلى أٍف يككفى الناسي حيفى ضى
ًحككا عف جيالةو   ( .2" ) يصنىعيو المجاف مف قراءة أنصاًؼ الكتب، ضى

ثـ عاد مرة أخرل ليؤكد عمى ذلؾ التبلـز الشديد بيف المعاني المعجمية 
كفك فرىٍضنا أٍف تىٍنخًمعى ًمف ىذًه  كالمعاني الكظيفية )اإلعراب( ، فقاؿ : " 

، داللىتيو، لىمىا كاف شيءه منيا أحؽ بالتقديـ مف  األلفاظ، التي ىيى لغاته
( . كبيذا الفصؿ بيف 3" ) شيء، كال تصكر أٍف يىًجبى فييا تىرتيبه كنىٍظـه 

المعنى المعجمي كالمعنى الكظيفي جعؿ الدكتكر تماـ يبتعد عف مفيـك 
 ( .4التعميؽ كفكرتو عند الجرجاني )

                                                             

 ٓب ثؼلٛب.ٝ 292( اُوو٣٘خ أُؼغ٤ٔخ ٝأصوٛب ك٢ رٞع٤ٚ أُؼ٠٘ 1) 

، ٝاٗظو : ٓؤّواد اُؼَٔ اُ٘ؾ١ٞ ث٤ٖ اُولٓبء 406( كالئَ اإلػغبى 2) 

 .15ٝأُؾلص٤ٖ 

، ٝاٗظو: ظبٛوح اإلػواة ٝرطج٤وٜب ك٢ اُووإٓ 50( كالئَ اإلػغبى 3) 

 .82اٌُو٣ْ 

 . 287، 285( اٗظو : ا٧ؽٌبّ اُ٘ؾ٣ٞخ ث٤ٖ اُ٘ؾبح ٝػِٔبء اُلالُخ 4) 
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ة يمكف تممسو أيضا عند السابقيف عمى كاالعتداد بالقرينة المعجمي
الجرجاني لكنني قصدتو قصدا ىنا لمتدليؿ عمى أف الدكتكر تماـ لـ 

 كترؾ ، كأسكؽ مثاال كاحدنايستكعب فكرة التعميؽ كاممة ، فأخذ منيا 
لمتدليؿ عمى ذلؾ ، فقد اىتـ سيبكيو بالمعنى المعجمي لمكممة ، فالفعؿ 

ية مخاطبية، فإذا كاف بمعنى اإلبصار )رأل( عالجو معالجة معجمية سياق
ذا كاف عمى  الحسي)الرؤية الحقيقية( يتعدل إلى مفعكؿ كاحد فقط، كا 
معنى العمـ الضمني يتعدل إلى مفعكليف، يقكؿ المكسى: إف سيبكيو 
يمتحف الفعؿ)رأل("فيرل لو عمقيف داللييف: فيك يأتي عمى معنى اإلبصار 

ـ الضمني، كيرل لو معنييف الحسي )رؤية العيف( كعمى معنى العم
نحكييف... كيفزع سيبكيو في البياف عف فرؽ ما بيف المعنييف إلى المجاؿ 
االجتماعي، كيجرد مف معطياتو مكقفا ساطع الداللة ىك مكقؼ المتكمـ إذا 
كاف أعمى، فيقكؿ متسائبل:"أال ترل أنو يجكز لؤلعمى أف يقكؿ :رأيت زيدا 

( "  ( .1الصالحى
كاعمـ أفَّ ىذه األشياءى ال ينفرد أيضا عند سيبكيو قكلو : " كمف أمثمة ذلؾ 

منيا شيء دكف ما بعده، كذلؾ أنَّو ال يجكز أف تقكؿ: كٌممتيو فاه حٌتى 
، ألنَّؾ إنَّما تريد مشافىيةن، كالميشافيةي ال تككف إاٌل مف اثنيف،  تقكؿ إلى فىَّ

، كال يجكز أف  تقكؿ بايعتيو يدان، ألنَّؾ فإنَّما يىصٌح المعنى إذا قمت إلى ًفىَّ
ذى مٌنى كأعطانى، فًإنَّما يىصحى المعنى إذا قمت: بيدو  إنَّما تريد أف تقكؿ: أخى

( ، فقد كاف حكمو عمى المثاؿ جكازان أك عدمو مبنيا 2"  ) ألنيما عىمىبلفً 
 .)مشافية( ك)بايعتو( عمى الداللة المعجمية لػػػ

                                                             

ٗوال  ،٣294خ اُووائٖ ك٢ اُزؾ٤َِ اُِـ١ٞ ، ٝاٗظو :ٗظو 1/40( اٌُزبة 1) 

 ػٖ اُلًزٞه ٜٗبك ا٠ٍُٞٔ ك٢ ًزبثٚ )ٗظو٣خ اُ٘ؾٞ اُؼوث٢ ( .

 .1/392( اٌُزبة 2) 
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، في الكقت القرينة المعجميةلدكتكر تماـ مف كعجيب أيضا أنرل مكقؼ ا
الذل يؤكد عمييا فرديناند دم سكسير رائد البنيكية، كالذم استقى منو 

(؛ حيث استبعد differential valuesالدكتكر تماـ القيـ الخبلفية )
ليس مف تماما الفصؿ بيف المعنى المعجمي كالمعنى الكظيفي فقاؿ : " 

الكممات كما ىي مسجمة في المنطقي إبعاد عمـ المعاجـ عف النحك، إف 
مدراسة النحكية المفيدة المعجـ ال تبدك ألكؿ كىمة صالحة لتقديـ نفسيا ل

الكحدات، كلكننا نبلحظ مباشرة أف عبلقاتو بشكؿ عاـ بالعبلقات بيف 
متعددة يمكف أف تتحقؽ بشكؿ فعاؿ بكاسطة الكممات كما تتحقؽ بكاسطة 

 ( .1)" النحك 
عمى عادتو في التأثر  –تأثر في رأيو ىذا  كيبدك أف الدكتكر تماـ قد

أف اإلعراب منفصؿ عف ؛ حيث الحظ بتشكمسكي –بالمذاىب األكربية 
المعجـ، فيك ال يرتبط بو ارتباطا تككينيان، إنو ييشرؼ عمى العناصر 
المعجمية، كخصائصيا التفريعية، كيكجو تفسيره لممكاضع ال لمعناصر 

 (.2ابتة مع تغير الكاقع " )المعجمية؛ ذلؾ أف المكاضع تبقى ث
ع الدكتكر/عز الديف المجذكب السبب في ذلؾ إلى غمكض مصطمح جً كييرٍ 

المبنى لدل الدكتكر تماـ، كاستعمالو لو بمضاميف مختمفة مف مكطف 
آلخر في كتابو )المغة العربية معناىا كمبناىا(، فترتب عمى ذلؾ افتراضو 

تيا كفؽ المباني ية تمت صياغأنو يمكف إعراب جممة ىرائ –رحمو اهلل  –
 .الصرفية العربية

                                                             

 .234( كٍٖٞ ك٢ ػِْ اُِـخ 1) 

، ٗوال 358،  287( اٗظو : ا٧ؽٌبّ اُ٘ؾ٣ٞخ ث٤ٖ اُ٘ؾبح ٝػِٔبء اُلالُخ 2) 

ٝاُِـخ اُؼوث٤خ ، اُج٘بء ػٖ اُلًزٞه /ػجلاُوبكه اُلب٢ٍ ك٢ : اَُِب٤ٗبد 

 أُٞاى١ ٗظو٣خ ك٢ ث٘بء أٌُِخ ٝث٘بء اُغِٔخ  .
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كيتابع الدكتكر /المجذكب قكلو : " كالتحقيؽ عندنا فيما ذكر ، أف البيت 
ال ييمثِّؿ إال تكليفا لعناصر التعبير كفؽ القكانيف المسيرة ليا ( 1المذككر )

في المساف العربي، كال ييمثؿ ما ذيكر بحاؿ مستكل نحكيا؛ فالنحك عندنا 
طة بالقكانيف المفسِّرة الئتبلؼ ثكابت المضمكف حسب مستكيات مف إحا

التركيب كالتشعب مختمفة، تتعالؽ حسب طرؽو غير متكقعة دائما مع 
 صعيد التعبير كمستكياتو المختمفة .

كلعؿ مكقفو ىذا نتيجة ايضا مف نتائج فصمو في النظاـ المغكم بيف 
 ( .2)المعاني مف جية ، كالمباني مف جية ثانية " 

كبعد أكثر مف اثني عشر عاما مف صدكر كتاب )المغة العربية معناىا 
كمبناىا( ، كالذم صدرت طبعتو األكلى عاـ ثبلثة كسبعيف كتسعمائة كألؼ 
،كلـ يكف ينظر فيو إلى الميعجـ عمى أنو لو طابع النظاـ، كلـ يعده مف 

ليقرر  أنظمة المغة، يعكد عف ذلؾ سنة خمس كثمانيف كتسعمائة كألؼ ،
 أنو نظاـ؛ بناء عمى أف محتكيات المعجـ تترابط بعدة عبلقات كاآلتي :

 االشتقاؽ.ترابط المفردات بكاسطة أصكؿ  -
 التمايز بكاسطة الصيغة الصرفية لمكممات . -
 المحكريف.بياف معنى الكممة بكاسطة ىذيف  -
النظر إلى أصؿ كضع الكممة؛ لبياف األصمي كغير األصمي مف  -

 المعاني.

                                                             

 ( ٣وٖل اُج٤ذ اُٜوائ٢ اُن١ مًوٙ اُلًزٞه رٔبّ ٝٛٞ :1) 

 ِٚ َِ َؾبَُٚ ثِزَو٣ ِّ  ُٖ َٓ اُزَِّغ٤  هَب
 

  ْٕ ُْجََو زَِق ثِطَب٤ٍِخ ا َْ َ٣ ْْ  كبِف٢ كََِ
 

 .183اٗظو : اُِـخ اُؼوث٤خ ٓؼ٘بٛب ٝٓج٘بٛب        

 .  326،325( أُ٘ٞاٍ اُ٘ؾ١ٞ 2) 
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 لمسمكع في بياف األصمي مف غيره .أثر ا -
 الحقكؿ المعجمية كاثرىا في تككيف السياؽ . -
 آخر.كألفاظ مف حقؿ  حقؿ،ألفاظ مف المناسبة المعجمية بيف  -
 ( .1فكرة النقؿ كأثرىا في مركنة النظاـ المعجمي ) -

كعاد ليؤكد ذلؾ في مكطف آخر فقاؿ : " عندما صدر كتاب )المغة العربية 
( ....كجد أف صياغة نص ليس لمفرداتو معافو معجمية ،  معناىا كمبناىا

مىمو معافو داللية )أم إفادة( ،ىبل تحكؿ دكف تحميؿ الكظائؼ في ىذا  كال لجي
النص، )أم دكف إعرابو، كتحديد األبكاب الداخمة في تركيبو ( ، .... 
كعندما عرض ]الدكتكر تماـ[ لمتكارد المعجمي ، رأل لو جانبان أسمكبيا 

كز ضبط النحك، فأنكر أف يككف قرينة عمى معاني النحك، ........... يتجا
، النحكية التكليديةغير أف ما جاء بعد ذلؾ مف اطبلع عمى تطكر النظرية 

ىذا التعديؿ ( ، كيرجع 2أدل إلى تعديؿ ىاـ لفكرة التكارد لدل المؤلؼ )
في عمى معرفة ما يقـك بيف مفردات المعجـ مف عبلقات ، تجعميا تقع 

اصناؼ متمايزة، بحيث يمتقي صنؼ منيا مع بصنؼ، فيصبح لمكممة مف 
ىذا كالكممة مف ذاؾ أف يجتمعا في الجممة الكاحدة، فيستقيـ المعنى 
، فبل يستقيـ المعنى بالجمع  باجتماعيما، كيتنافر صنؼ منيا مع صنؼو
بيف مفرداتيما في الجممة الكاحدة، كيحسف أف نيسمِّي صبلح الكممتيف 

                                                             

، ٝاٗظو: اُوو٣٘خ أُؼغ٤ٔخ ٝاصوٛب ك٢  2/89( ٓوبالد ك٢ اُِـخ ٝا٧كة 1) 

 . 289،288رٞع٤ٚ أُؼ٠٘ 

( ٣ؼ٢٘ إٔ إَٔ اُلٌوح ٣ؼٞك ُِزؤصو ثبُٔناٛت اُِـ٣ٞخ اُؾل٣ضخ، ٝاُؼٞك ػٖ 2) 

٘ظو ك٢ اُلٌوح ٓزورت ػ٠ِ اُزؤصو ثٔنٛت آفو ٜٓ٘ب، ُٝٞ أٗؼْ اُلًزٞه رٔبّ اُ

اُزواس اُِـ١ٞ اُؼوث٢ ٧ؿ٘بٙ ػٖ مُي. اٗظو ؽل٣ش اُلًزٞه عجَ اَُبثن 

 .73،72ٓػٖ اَُجَ اُز٢ ٣ؤصو ثٜب أُؼغْ ك٢ أُؼب٢ٗ اُ٘ؾ٣ٞخ 
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جتماع في الجممة باسـ )المناسبة المعجمية( أك )المبلءمة( ، كنسمي لبل
 ( .1عدـ الصبلحية باسـ ) المفارقة المعجمية ( " )

 الثالثة:الكقفة 
اتسمت الدراسات المغكية العربية بسمة االتجاه "  تماـ:مع قكؿ الدكتكر 

مى إلى المبنى أساسنا، كلـ يكف قصدىا إلى المعنى إاٌل تبعنا لذلؾ كع
 ( .2" ) استحياء

زهي الدقةي كينقصوي التحرير؛ فمقكلةي ) اإلعراب فرع المعنى ( ك كىك كبلـ تعي 
مف جكامع الكمـ التي ازدانت بيا كتب النحاة، كىي مع إيجازىا إال أنيا 
تحمؿ بيف طياتيا أصبل مف األصكؿ التي قامت عمييا صناعة النحك 

سان في تكجيو الصناعة العربي، ىذا األصؿ الذم يعتمد المعنى أسا
 ( .3النحكية، منذ أف نشأ ىذا العمـ الشريؼ )

كليذا جعميا ابف ىشاـ أكلى الجيات التي يدخؿ االعتراض عمى المعرب 
كىأكؿ كىاًجب عىف المعرب أىف يفيـ معنى مىا مف جيتيا ، ثـ أردؼ قائبل : " 

بعضو  ، كقكلو ىذا كاف رد فعؿو لمسمؾ (4" ) يعربو ميفردا أىك مركبا

                                                             

 65، ٝاٗظو : اعزٜبكاد ُـ٣ٞخ  1/137،136( ٓوبالد ك٢ اُِـخ ٝا٧كة 1) 

 .15، أصو اُووائٖ ك٢ رٞع٤ٚ أُؼ٠٘ ك٢ اُجؾو أُؾ٤ٜ 240،

 .12ِـخ اُؼوث٤خ ٓؼ٘بٛب ٝٓج٘بٛب ( ا2ُ) 

( اٗظو : أصو اُوو٣٘خ اُْوػ٤خ ك٢ رٞع٤ٚ اُؾٌْ اُ٘ؾ١ٞ ػ٘ل اثٖ ْٛبّ ك٢ 3) 

، ٗوال ػٖ اُلًزٞه/ػجلهللا أؽٔل عبك ػجلاٌُو٣ْ ك٢ ًزبثٚ )أُؼ٠٘ 45أُـ٢٘ 

 ٝاُ٘ؾٞ(.

 6/7( ٓـ٢٘ اُِج٤ت 4) 
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مىا يىٍقتىًضيًو ظىاىر الميعربيف الذيف زلت أقداميـ بسسب احتفاليـ بما 
نىاعىة  ( .1، عمى حساب المعنى )الصِّ

النحكية تبدك عبلقة تبلزمية، كأعمى ما  كالعبلقة بيف المعنى كالصناعة
تككف الجكدة في الكبلـ، حيف يتفؽ المعنى مع الصناعة، كىذا ىك القسـ 

( ، كفيو قاؿ 2لكبلـ عند سيبكيو )المستقيـ الحسف( )األكؿ مف أقساـ ا
تقدير اإلعراب عمى سمت تفسير المعنى  فإف أمكنؾ أف يككف ابف جني : "

ف كاف تقدير اإلعراب مخالفنا لتفسير المعنى  ،فيك ما ال غاية كراءه كا 
صححت طريؽ تقدير اإلعراب ك تفسير المعنى عمى ما ىك عميو، قبمت 

كقاؿ في مكضع آخر عند حديثو  ( ،3" ) يا عميؾحتى ال يشذ شيء من
كذلؾ أنؾ تجد في كثير مف المنثكر عف تجاذب المعاني كاإلعراب : " 

كالمنظـك اإلعراب كالمعنى متجاذبيف: ىذا يدعكؾ إلى أمر، كىذا يمنعؾ 
أمسكت بعركة المعنى كارتحت لتصحيح  ،منو. فمتى اعتكرا كبلما ما

  .( 4)"  اإلعراب
ألمر في اعتماد المعنى عند محاكلة المكافقة بيف المعنى كال يقؼ ا

كاإلعراب، بؿ يتجاكزه إلى إفساد الصناعة مف أساسيا إذا اقتضى األمر 
إٌف " العرب قد تحمؿ ألفاظيا لمعانييا، حتى تيفسد  جني:ذلؾ، يقكؿ ابف 

 (.5اإلعراب لصحة المعنى " )
                                                             

٘ل اثٖ ْٛبّ ك٢ ( اٗظو: أصو اُوو٣٘خ اُْوػ٤خ ك٢ رٞع٤ٚ اُؾٌْ اُ٘ؾ١ٞ ػ1) 

 . 49أُـ٢٘ 

 1/25( اٌُزبة 2) 

 . 1/285،284( اُقٖبئٔ 3) 

 . 2/258 َبثن( ا4ُ) 

 . 2/211( أُؾزَت 5) 
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ؿ المعنى في مصنفاتيـ كيأتي سيبكيو عمى رأس األئمة األعبلـ الذيف ني  زِّ
النحكية منزلة الصدارة؛ فالمعنى عنده أكال ، كاإلعراب ثانيا، كالمعنى في 

ك الذم يحكـ اإلعراب كيييمف مذىبو ىك كحي الشرط كالقاعدة، كى
 ( . 1)عميو

ىذا باب كال أدؿ عمى احتفالو بالمعنى أكال تصديره كتابو بباب سماه : " 
، كمحاؿ، "  فيو:قاؿ  "، الةاالستقامة مف الكبلـ كاإلح فمنو مستقيـ حسفه

 كمستقيـ كذب، كمستقيـ قبيح، كما ىك محاؿ كذب.
 فأما المستقيـ الحسف فقكلؾ: أتيتيؾ أٍمًس كسآتيؾ غدان، كسآتيؾ أمس.
، كشربت ماء البحر " كنحكه. مىمتي الجبؿى  كأما المستقيـ الكذب فقكلؾ: حى

في غير مكضعو، نحك قكلؾ: قد كأما المستقيـ القبيح فأٍف تضع المفظ 
 (.2" ) زيدان رأيت، ككي زيدان يأتيؾ، كأشباه ىذا

فسيبكيو يجعؿ مدار الكبلـ عمى تأليؼ العبارة كما فييا مف حسف أك قبح، 
ككضع األلفاظ في غير مكضعيا دليؿ عمى قبح النظـ كفساده. فقكلو: قد 

ف لـ زيدا رأيت، ككي زيدا يأتيؾ، يدؿ عمى أف الكبلـ قبيح ك  النظـ فاسد، كا 
نعرؼ أف ذلؾ الفساد في النظـ مرجعو إلى عدـ جكاز دخكؿ)قد ككي( عمى 
األسماء فإف ذلؾ نحسو بأذكاقنا كنستشعره بنفكسنا. كقكلو )أتيتؾ غدا( 
ك)سآتيؾ أمس( يمكف إعرابيما لك نظرنا إلى الناحية الشكمية المنصبة 

النحكييف القدماء لـ يكف عمى العبلمة اإلعرابية فقط، كىذا يدؿ عمى أف 
ىميـ اإلعراب فقط بؿ نظركا إلى الجانب المعنكم ،كأطمقكا عميو 
لفظة)محاؿ( ألف أكلو يناقض آخره مف ناحية المعنى. ككذلؾ نظركا إلى 

                                                             

 . 307( أُؼ٠٘ ٝاإلػواة ػ٘ل اُ٘ؾ٤٣ٖٞ ٝٗظو٣خ اُؼبَٓ 1) 

 . 1/25( اٌُزبة 2) 
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كجكب التبلـز بيف )قد( كالفعؿ أك )كي( كالفعؿ دكف فاصؿ ألنيما حرفاف 
بأنو قبيح مع  بىذا التركيمختصاف بالدخكؿ عمى األفعاؿ  كلذا نعتكا مثؿ 

أنو مستقيـ بعيد عف التناقض، فالكبلـ المستقيـ المقبكؿ عندىـ أف 
تكضع المفظة المكضع المحدد ليا في عرؼ المغة كقكانيف النحك، كانتفى 

كأما المحاؿ الكذب فأف تقكؿ: سكؼ أشرب ماء ، عنيا التناقض كالكذب
 ( . 1" ) .البحر أمسو 

ف الميتتبع لمكتاب ال يو أف يمحظ اىتماما كبيرا بتحميؿ التراكيب؛ فيك يً  ييعٍ كا 
نما ينتقؿ إلى كصؼ المكاقؼ  ال يقؼ عند كصؼ المكاقؼ المغكية، كا 

يستعمؿ فييا، كما يبلبس ىذا االستعماؿ مف حاؿ االجتماعية التي 
أم أنو قد تنبو إلى ، (  2)المخاطب ، كحاؿ المتكمِّـ ، كمكضكع الكبلـ 

مما يؤكِّد عمؽ عناصر غير المغكية في تشكيؿ المعنى، األثر العظيـ لم
التحميؿ النحكمِّ عنده . مف ذلؾ التفاتو إلى حكاسِّ اإلنساف مف سمعو 
؛ غذ رأل أنيا قد تغني المتكمِّـ عف ذكر بعض  كبصرو كشٍـّ كذكؽو كلمسو
، الذم تحدث عنو  األلفظ التي تقـك مقاميا عمى مبدأ االقتصاد المغكمِّ

يككف المبنى عميو مظيىران كذلؾ أنؾ رأيت المعاصركف، فقاؿ : "  المغكيكف
صكرة شخص فصار آية لؾ عمى معرفة الشخص فقمت: عبد اهلل كربي، 
كأنؾ قمت: ذاؾ عبد اهلل، أك ىذا عبد اهلل. أك سمعتى صكتا فعرفتى صاحبى 
الصكت فصار آية لؾ عمى معرفتو فقمت: زيد كربى. أك مًسٍستى جسدا أك 

 يحا فقمت: زيد، أك الًمسؾ. أك ذقتى طعاما فقمت: العسؿ.شممت ر 

                                                             

 . 293( ٗظو٣خ اُووائٖ ك٢ اُزؾ٤َِ اُِـ١ٞ 1) 

 .  182٘بء اُوبػلح ػ٘ل ٤ٍج٣ٞٚ ( اٗظو : أُزٌِْ ٝأصوٙ ك٢ ث2) 
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دِّثتى عف شمائؿ رجؿو فصار آية لؾ عمى معرفتو لقمت: عبد اهلل.  كلك حي
كأف رجبل قاؿ: مررتي برجؿ راحـ لممساكيف بارٍّ بكالديو، فقمت: فبلف 

  (.1)"كاهللً 
في  ةً المغ اندغاـً  "قد أدرؾ ما يككف مفكفي ىذا دليؿ عمى أف سيبكيو 

يا الداخمي الخاص، بالحياة في مجاليا الخارجي العاـ، كما أدرؾ أف نظامً 
عبلقة عضكية، كأف الكبلـ يتألؼ مف  بيف المغة كسياقيا االجتماعي

عناصر لغكية خالصة، كعناصر أخرل مف العالـ الخارجي، نراىا أك 
ذه نسمعيا أك نذكقيا أك نشميا، كتصبح ىذه األشياء الكاقعة في مجاؿ ى

الحكاس عنده كأنيا أجزاء في بناء المغة، تقـك مقاـ العناصر الخالصة مف 
 ( .2األلفاظ " )

يراد نصكصيا كاممة ) ( ، كالتعميؽ 3ككنت أكد اإلطالة في ىذه المسألة؛ كا 
أشير إلى أف تمؾ عمييا، لكف المقاـ ىنا مقاـ إشارة ال مقاـ تفصيؿ، فقط 

كما أشار  -لـ يكف تحميميا فقط  النصكص عمى كثرتيا تقطع بأف سيبكيو
 .و التركيب مثؿ عبد القاىر كال يعني -( 4إلى ذلؾ الدكتكر تماـ حساف )

 النحاة وتنبي–بمسألة المعنى كاعتمادىا في التحميؿ النحكم  العنايةكمف 
عمى انتقاؿ داللة التركيب النحكم مف مفيـك كضعت لو في األصؿ إلى 

                                                             

 . 2/130( اٌُزبة 1) 

، ٗوال ػٖ اُلًزٞه/ ٜٗبك 195( أُزٌِْ ٝأصوٙ ك٢ ث٘بء اُوبػلح ػ٘ل ٤ٍج٣ٞٚ 2) 

 ا٠ٍُٞٔ ك٢ ًزبثٚ )ٗظو٣خ اُ٘ؾٞ اُؼوث٢( .

ٝٓب ثؼلٛب ،  307( اٗظو ك٢ مُي : أُؼ٠٘ ٝاإلػواة ػٖ اُ٘ؾ٤٣ٖٞ 3) 

ٝٓب ثؼلٛب ، ٗظو٣خ اُووائٖ  183٘ل ٤ٍج٣ٞٚ أُزٌِْ ٝأصوٙ ك٢ ث٘بء اُوبػلح ػ

 ٝٓب ثؼلٛب . 291ك٢ اُزؾ٤َِ اُِـ١ٞ 

 .29( اُِـخ اُؼوث٤خ ٓؼ٘بٛب ٝٓج٘بٛب 4) 
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في االستخداـ المغكم، كالحاجة إلى  مفيـك جديد اقتضتو سنف التطكر
التعبير عف حاالت مستجدة تتطمبيا دكافع نفسية، كظركؼ اجتماعية ال 

اكؿ تحاتجد ليا صيغة مستقمة تفي بيا، فتمجأ الستعارة صيغ أخرل ، 
 ،(1إضفاء دالالت جديدة عميو، تفيـ مف السياؽ الذم استخدمت فيو )

ٍعنى ًفي المٍَّفظ كىالى يٍدخؿ ًفي نىًظيره فىمف قد يٍدخؿ اٍلمى : "  مف ذلؾ قكؿ المبرد
مىٍعنىاهي اٍلقسـ ىٍفعىمىفَّ لىفظو لفظ رزؽ اهلل كى مف ذىًلؾ  ذىًلؾ قىٍكليـ عمـ اهلل ألى كى

مىٍعنىاهي الدُّعىاء بىر كى  ( .2" ) قىٍكليـ غفر اهلل لزيد لىفظو لفظ اٍلخى
الفارسػػػي ، أبػػػكعمي  –كمػػػف األعػػػبلـ الػػػذيف تنبيػػػكا لتمػػػؾ القضػػػية أيضػػػا 

اب فػػػي تجػػػاذب قػػػاؿ عنػػػو تمميػػػذه ابػػػف جنػػػي فػػػي مطمػػػع حديثػػػو عػػػف بػػػ
 -رحمػػػػػػو اهلل-ىػػػػػػذا مكضػػػػػػع كػػػػػػاف أبػػػػػػك عمػػػػػػي "  المعػػػػػػاني كاإلعػػػػػػراب:

لطػػػػاؼ النظػػػػر  يعتػػػػاده، كيمػػػػـ كثيػػػػرا بػػػػو، كيبعػػػػث عمػػػػى المراجعػػػػة لػػػػو، كا 
كا ( . قػػػاؿ أبػػػكعمي معمقػػػا عمػػػى قكلػػػو تعػػػالى " 3)"فيػػػو قىػػػاؿى الَّػػػًذيفى كىفىػػػري كى

ؽو ىىػػٍؿ نىػػػديلُّ  ػػػزَّ ٍقتيـٍ كيػػػؿَّ ميمى ػػزِّ ـٍ ًإذىا مي ػػػؿو يينىبِّػػػئيكي مىػػػى رىجي ـٍ عى فأمػػػا قكلػػػو ( : " 4) " كي
" ينبػػػئكـ " فػػػػبل يجػػػػكز أف يكػػػػكف مكضػػػػع "إذا" نصػػػػبان بػػػػو؛ ألف "إذا" ىػػػػذه 
ال يجػػػكز أف تكػػػكف ظرفػػػان ليػػػذا الفعػػػؿ؛ ألف التنبػػػؤ إنمػػػا يقػػػع قبػػػؿ المػػػكت 

فحمػػػػؿ "ينبػػػػئكـ" عمػػػػى  إف مزقػػػػكا، فميػػػػذا امتنػػػػع أف ينتصػػػػب "إذا" بػػػػو ،
فػػػانظر إلػػػى اعتمػػػاده  (5أنػػػو عمػػػى معنػػػى القػػػكؿ؛ ألنػػػو ضػػػرب منػػػو " )

المعنػػػػى فػػػػي اآليػػػػة ككيػػػػؼ ىػػػػيمف عمػػػػى اإلعػػػػراب؛ فػػػػامتنع تعمػػػػؽ "إذا" 
                                                             

 .66( اُزؼبهٗ ث٤ٖ رؤ٣َٝ أُؼ٠٘ ٝرول٣و اإلػواة ك٢ اُ٘ؾٞ اُؼوث٢ 1) 

 . 4/175( أُوزٚت 2) 

 . 3/258( اُقٖبئٔ 3) 

 . 7( ٍجؤ 4) 

 . 213( اُجـلاك٣بد 5) 
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يتنبػػػأ بػػػو، كىػػػك ىنػػػا بػػػػ"ينبئكـ" ؛ ألف التنبػػػؤ يكػػػكف سػػػابقا لؤلمػػػر الػػػذم 
، غيػػػػػر أنػػػػو يجػػػػػكز أنػػػػو يجػػػػػكز أف تتعمػػػػؽ بػػػػػو، حػػػػاؿ كػػػػػكف  تمػػػػزيقيـ

 ( .1ـ" بمعنى : يقكؿ لكـ؛ ألف التنبؤ ضربه مف القكؿ )"ينبئك
ىا عمدة في الباب ري بً تى ػعٍ كقد اختصر ابف السراج األمر برمتو بقاعدة عامة أى 

. فما كانت فيو ..في ىذا الباب كغيره عمى الفائدة  حيث قاؿ : " كالمعكؿ
  (2" ) فائدة فيك جائز

ؽ منو الدكتكر تماـ في مما سبؽ يمكف القكؿ بأف " المبدأ الذم انطم
قراءاتو الجديدة لمتراث المغكم، ىك نفس المبدأ الذم صدر عنو ىذا 

كما يقكؿ  –، كمف الغريب حقا ( 3. اإلبانة عف المعاني " )كىك.التراث، 
أف ما قرره الدكتكر تماـ في مقدمة كتابو  –( 4الدكتكر حممي خميؿ )

الدراسة المغكية عند العرب ]يقصد المغة العربية معناىا كمبناىا[ مف أف 
تتجو اساسا إلى المبنى، كلـ يكف قصدىا المعنى إال عمى استحياء، يعكد 
فينقضو في آخر كتابو؛ كىك يثبت لعمماء الببلغة العرب سبقيـ لعمماء 
المغة في العصر الحديث، في إدراؾ نظرية السياؽ، كىك ما اعتبره في 

ة مف النتائج التي اسفر عنيا مقدمة كتابو أيضا في مقدمة الكتاب نتيج
. كلقد كاف الببلغيكف عند اعترافيـ البحث المغكم الحديث . يقكؿ: " 

بفكرة "المقاـ" متقدميف ألؼ سنة تقريبنا عمى زمانيـ؛ ألف االعتراؼ بفكرتي 
"المقاـ" ك"المقاؿ" باعتبارىما أساسيف متميزيف مف أسس تحميؿ المعنى 

                                                             

( اٗظو: أصو اُوو٣٘خ اُْوػ٤خ ك٢ رٞع٤ٚ اُؾٌْ اُ٘ؾ١ٞ ػ٘ل اثٖ ْٛبّ ك٢ 1) 

 .53أُـ٢٘ 

 .  1/84( ا٧ٍٕٞ 2) 

 .  223( اُؼوث٤خ ٝػِْ اُِـخ اُج١ٞ٤٘ 3) 

 .  228، ٝاٗظو : ارغبٛبد اُجؾش ك٢ ه٤ٚخ اإلػواة  225 اَُبثن( 4) 
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ؼ التي جاءت نتيجة لمغامرات العقؿ يعتبر اآلف في الغرب مف الكشك 
 .( 1" ) المعاصر في دراسة المغة

أف كثيرا مف   -في ختاـ حديثنا عف ىذا الجانب  – ال نستطيع أف ننكرك 
قد حادكا عف الجادة، فابتعدت  –خاصة المتأخركف منيـ كب–النحكييف 

ات ، كامتؤلت بالتقريرات كالمماحكشبو كامؿو مصنفاتيـ عف المعنى ابتعادا 
المفظية، غير أف ىذا ال يبيح البتة أف نعمـ األحكاـ ىنا، كما فعؿ الدكتكر 

. كما ال يسعنا أف نينكر أٌف المٍحدىثيف عربان  -رحمة اهلل عميو  –تماـ 
كغربييف قد أجيدكا أنفسيـ، كحاكلكا إعادة النظر في ىذا المكضكع، 

لتي ال يمكف أف فكانت لدييـ نظرات تيعنى بتطكير مسيرة البحث المغكم ا
تتكقؼ، إال أننا في الكقت نفسو نؤكِّد أف كؿ ما ييحسب لممحدثيف مف 
إنجازات كنظريات ، نجد ليا جذكرا ممتدة كمتأصمة عند عممائنا األكائؿ، 
فقد كانت آراؤىـ كمقكالتيـ في ىذا المضمار متناثرة في طيات كتبيـ، كما 

 ( .2كتب القدماء )كيًتب مف نظريات حديثة ما ىك إال تطكير لما 
 الكقفة الرابعة :

" كاف  بقكلو:ما استدركو الدكتكر أحمد عمـ الجندم عمى الدكتكر تماـ 
يقصد إىدار عمى الدكتكر تماـ أف يضع قانكنا ليذا الترخص كالتسمُّح ]

؛ حتى ال يككف الباب مفتكحا عمى مصراعيو لتدخؿ منو العبلمة اإلعرابية[
 .(3) كؿ المخالفات اإلعرابية "

                                                             

 . 337( اُِـخ اُؼوث٤خ ٓؼ٘بٛب ٝٓج٘بٛب 1) 

 .  182ٌِِّْ ٝأصوٙ ك٢ ث٤بٕ اُوبػلح ػ٘ل ٤ٍج٣ٞٚ ( اٗظو : أُز2) 

، ػالٓبد اإلػواة ث٤ٖ اُ٘ظو٣خ 144( اٗظو: اإلػواة ٌْٝٓالرٚ 3) 

، ٝٝاكوٚ ك٢ مُي اُلًزٞه/ ػطب ٓؾٔل ٍٓٞى٠، اٗظو: ٓآفن 320ٝاُزطج٤ن 

، ٗوال ػٖ ٓ٘بٛظ اُلهً اُ٘ؾ١ٞ ك٢ اُووٕ 368أُؾلص٤ٖ ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُؼوث٢ 
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لـ يفعؿ ذلؾ، صحيح  –رحمة اهلل عميو  –أف الدكتكر تماـ حساف  كالحؽُّ 
أنو لـ يتحدث صراحة عف حدكد الترخص في القرينة، أك حدكد إىدارىا 
لكضكح المعنى، أك إلناء قرائف أخرل عنيا، أثناء عرضو األكؿ لمنظرية 

في كتابو في كتابو )المغة العربية معناىا كمبناىا( ، لكنو عاد مجددا 
مبدأ الترخص " إٌف )مقاالت في المغة كاألدب( ليضع تمؾ الحدكد، فقاؿ : 

الذم ربما كرد في التراث تحت عنكاف )التكسع( أك )الضركرة( أك )التكىـ( 
التي تجتمع تحت عنكاف )الرخصة( أك  ، أك غير ذلؾ مف المصطمحات

ذا )الترخص(...ينبغي أف نجعمو مقصكران عمى الفصحاًء دكف غي رىـ،كا 
طبقو المعاصركف منا دخؿ في مجاؿ الخطأ، فالمقصكد بيذا المبدأ تفسير 
ما خالؼ القاعدة مف نصكص التراث، كليس دعكة إلى التكسع في 

 ( .1االستعماؿ " )
"  قاؿ:ثـ ذكر ما يفيد بأف أبا ىبلؿ العسكرم قد سبقو إلى ذلؾ حيث  

 .(2) " الى يتعداهكالتكسع يٍمـز مىٍكًضعو اٍلميٍستىٍعمؿ ًفيًو كى 
كألمحي في نص الدكتكر تماـ األخير خركجان غير مقصكد عف نظريتو ؛ 
حيث قاؿ : " ما خالؼ القاعدة "؛ فالحديث عف القاعدة حديث معيارم 
بحت؛ حيث القكانيف المقيدة لمصكاب كالخطأ، كىذا خبلؼ ما ينادم بو 

ؼ المغة كما ىي الدكتكر تماـ مف االرتكاف إلى المنيج الكصفي الذم يص
 في الكاقع.

                                                                                                                                         

ٚب اُلًزٞه /ٓؾٔل إثوا٤ْٛ اُل٢ٓٞ٤ ك٢ اٛوٝؽزٚ : اُؼْو٣ٖ ، ٝٝاكوٚ أ٣

اُغٜٞك اُ٘ؾ٣ٞخ ٝاُٖوك٤خ ك٢ ٓغِخ أُغٔغ اُوبٛو١ ٖٓ إْٗبئٜب ٍ٘خ 

 .  128ّ( 2000ّ( ؽز٠ ٍ٘خ )1934)

 . 1/262( ٓوبالد ك٢ اُِـخ ٝا٧كة 1) 

 . 34( اُلوٝم ك٢ اُِـخ 2) 



  

 

 611 

 

 
 7102إصدار  حولية كلية اللغة العربية بالمىوفية العدد الثاوي والثالثون

 الخامسة:الكقفة 
في حقيقة األمر عف الكقفة الماضية؛ فقد ذكر الدكتكر  –كىي متفرعة 

 تماـ أف مبدأ الترخص، أك جكاز إىدار القرينة، يككف ألسباب خاصة
كالمجاكرة، أك ألسبابو ببلغية، كال يدخؿ باالستعماؿ، كضركرة الشعر، أك 

(، لكنو عاد كناقض 1القرينة باختبلؼ الميجًة )في ذلؾ بالطبع اختبلؼي 
نافسو بأف أكد أمثمة لذلؾ، تعكد إلى اختبلؼ الميجات العربية، ال إلى ما 

 .  ساؽ مف أسباب
مػػػػف ذلػػػػؾ مػػػػا أكرده مػػػػف دخػػػػكؿ )اؿ( عمػػػػى الفعػػػػؿ المضػػػػارع فػػػػي نحػػػػك 

ف  –)الترضػػػػػػى حككمتػػػػػػو( ك )الحمػػػػػػار الييجػػػػػػدَّع(، كىػػػػػػذا االسػػػػػػتعماؿ  كا 
نمػػػػػا  ،غمػػػػط كخطػػػػأ ال يعبػػػػأ بػػػػولعممػػػػاًء بأنػػػػػو : "حكػػػػـ عميػػػػو بعػػػػض ا كا 

كلػػػئبل يتػػػكىـ متػػػكىـ أنػػػو أصػػػؿ يعمػػػؿ عميػػػو أك أنػػػا لػػػـ  ،حكينػػػاه ليتجنػػػب
إال أف بعػػػػػض العممػػػػػاء قػػػػػد أثبتػػػػػو لغػػػػػة لػػػػػبعض العػػػػػرب  –( 2) نعرفػػػػػو"

كقػػػد أثبػػػت ذلػػػؾ الػػػدكتكر /طػػػارؽ النجػػػار؛ حػػػيف أثبػػػت مػػػف خػػػبلؿ  (.3)
ة عمػػػػػى الفعػػػػػؿ المضػػػػػارع النقػػػػػكش الميسػػػػػندية أف " اسػػػػػتعماؿ )اؿ( داخمػػػػػ

كػػػاف مسػػػتعمبل فػػػي العربيػػػة الجنكبيػػػة، فػػػي الصػػػيغة الميسػػػندية )اليفعػػػؿ( 
...... كأف مػػػػػف أنكػػػػػر دخػػػػػكؿ )اؿ( عمػػػػػى المضػػػػػارع كػػػػػاف يصػػػػػدير عػػػػػف 

، كمػػػػػػا لكػػػػػػؿِّ منيمػػػػػػا مػػػػػػف  الًقسػػػػػػمًة العقميػػػػػػًة بػػػػػػيف االسػػػػػػماًء كاألفعػػػػػػاؿً 
 (.4الخكاصِّ " )

 الكقفة السادسة:
                                                             

 .  53( اُووائٖ اُ٘ؾ٣ٞخ ٝاٛواػ اُؼبَٓ 1) 

 .  54( اُالٓبد 2) 

 .  2/170( رٜن٣ت اُِـخ )رجغ( 3) 

َُٔ٘ل٣خ 4)  ( ا٧ٍٕٞ أُوكٞٙخ ػ٘ل اُ٘ؾ٤٣ٖٞ اُؼوة ك٢ ٙٞء اُ٘وُٞ اُ

248،247  . 
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دكتكر/عبدالكارث مبركؾ في تحديد مكاف ذلؾ االضطراب الذم الحظو ال
قرينة المخالفة عند الدكتكر تماـ؛ فقد اعتبرىا الدكتكر تماـ مرة إحدل 

(، ثـ ذكرىا ثانية عمى أنيا 1القرائف المعنكية الخمس الكبرل الرئيسية )
إحد فركع التخصيص ، كعالجيا عمى ىذا االعتبار عند شرحو لمدلكؿ 

يف لـ ييًشر إلييا في مكانيا المتكقع عند ( ، عمى ح2قرينة التخصيص )
 ( . 3بيانو لمقرائف الرئيسية )

كاالضطراب الذم يتكمـ عنو الدكتكر/عبد الكارث غير مكجكد بالمرة؛ 
كأحسب أف السبب الذم قاده إلى مبلحظة ذالؾ االضطراب ، أنو لـ يقرأ 

(؛ ألف الدكتكر )المغة العربية معناىا كمبناىاالنظرية التمَّامية إال في كتاب 
تماـ في مصنفاتو األخرل التي عالجت القضية ، ذكره قرينة معنكية 

( ، أما ما قالو الدكتكر /عبد الكارث مف 4مستقمة كعالجيا في مكانيا )
أف الدكتكر تماـ قد ذكر قرينة المخالفة عمى إنيا أحد فركع قرينة 

تيى حديثو التخصيص، فذلؾ غير صحيح أيضا؛ ألنو قد ذكرىا بعد أف ان
عف قرينة التخصيص تماما، فمـ يكف ىناؾ أدنى تداخؿ بينيما. كيبدك أف 
ترتيب القرائف المعنكية كالمفظية عمى السكاء غير ذم مغزل لدل الدكتكر 
تماـ، فالميـ عنده ىك حصر القرائف كالحديث عنيا فقط؛ دكف أدنى تدخؿ 

 ( .5لمترتيب في الفكرة )
 

                                                             

 .190( اُِـخ اُؼوث٤خ ٓؼ٘بٛب ٝٓج٘بٛب 1) 

 .201،200( اُِـخ اُؼوث٤خ ٓؼ٘بٛب ٝٓج٘بٛب 2) 

 .204 اَُبثن( 3) 

ٓوبالد ك٢ اُِـخ ٝا٧كة  ، 46( اٗظو : اُووائٖ اُ٘ؾ٣ٞخ ٝاٛواػ اُؼب4َٓ) 

254. 

 .34ٓ( أّود ٍِلب إ٠ُ ٛنٙ أَُؤُخ 5) 
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 اخلامتــــة :
 الذم بنعمتو تتـ الصالحات         كبعد الحمد هلل

فبعد الحديث عف نظرية القرائف في الدرس النحكم ،كعبلقتيا بنظرية 
 العامؿ، كآراء النحكييف فييا ، خمص البحث إلى عدة نتائج مف أىميا : 

( في المغة تدكر معانيو حكؿ المصاحبًة كالكصًؿ كالجمًع  - فى تركيب )قىرى
، ككميا معفو ت  بدك متقاربة إلى حدٍّ كبيرو .كالتبلزـً

تردد مصطمح القرينة كثيرا في المصنفات النحكية كالمغكية بمفظو  -
كاف في  –حسب ما كجدت  –كمعناه المستعمؿ اآلف، كأكؿ نصٍّ فيو 

 أكاخر القرف الثاني كأكائؿ القرف الثالث اليجرييف .
ف ق( كتابا بعنكا512األنصارم )تنىسبىت كتبي التراًجـ ألبي زيد  -
ف لـ يصمنا إال أنو يقطع بكجكد المصطمح في عصر ) القرائف ( ، كىك كا 

فرادىـ إياه بالتصنيؼ كالتأليؼ .  مبكِّر عند عممائنا، بؿ كا 
عبَّر القدماءي عف القرينة بمصطمحاتو اخرل، كاآلية كالدليؿ كالداللة  -

 كاألمارة.
لحديث؛ يرجع الفضؿ لمدكتكر تماـ في بناء نظرية القرائف في العصًر ا -

ف تناكلو بعضيـ بالنقد، أك  فيك أبك بكرتيا، كمىٍف بعده عياؿه عميو، كا 
 استدرؾ عميو آخركف .

-  ، نظرية القرائف كافقت نظرياتو أخرل في نقد نظرية العامؿ النحكمِّ
مف كجية  –كالدعكًة إلى إلغائو، لكنيا خالفت كثيرا منيا في أنيا قدمت 

 حميؿ النحكمِّ . البديؿ العصرمَّ لمت –نظر صاحبيا 
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 –السبب االساس الذم استند إليو الدكتكر تماـ لرفض نظرية العامؿ  -
ىك اعتماده المنيج الكصفي الذم يقـك عمى أساس مبلحظة المغة 

 المدركسًة نفسيا، بمعنى : لماذا تحدث؟ ال : كيؼ تحدث ؟ .
كانت  –أغمب آراًء الميٍحدىثيف المؤيديف لفكرة العامؿ، كالداعيف إلبقائيا  -

تكراران لما ذكره القدماء، كما لـ تتضح استفادتيـ مف الدراسات المغكية 
 الحديثة .

التقط الدكتكر تماـ حساف خيكطى نظريتو مف غضكًف التراًث النحكمِّ  -
، فبنى عمى ما أرساهي القدماءي مف قكاعد .  القديـً

ـى الصكابي حيف حكـ - بية الدراسات المغكية العر  عمى جانبى الدكتكر تما
بسمة االتجاه إلى المبنى أساسنا، كلـ يكف قصدىا إلى بأنيا اتسمت 

 المعنى إاٌل تبعنا لذلؾ كعمى استحياء
ناقض الدكتكر نفسو حيف رفض تأثير العامؿ، كفي الكقت نفسًو قبؿى  -

 تأثير القيـً الخبلفيًة؛ فيككف بذلؾى قد استبدؿى تأثيرا بتأثيرو .
نفاًت اإلماـ عبدالقاىر الجرجانيِّ األخرل لـ ييًشر الدكتكر /تماـ إلى مص -

الذم اعتمد فييا عمى نظريًة العامؿ، كقارف بينيا كبيف ما نقمو عنو مف 
دالئؿ اإلعجاز، بؿ تجاىؿ أيضا نصكصان مف دالئؿ اإلعجاز تؤكد رككف 

 اإلماـ عبد القاىر إلى نظرية العامؿ في التحميؿ النحكم .
بع ألستاذه )فيرث( رائد نظرية الدكتكر تماـ حساف في نظريتو تا -

 السياؽ .
التي ( differential values)استقى الدكتكر تماـ القيـ الخبلفية  -

 مف بنيكية فرديناند دم سكسير . –اقاـ عمييا الدكتكر تماـ نظامو 
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مف أىـ الجكانًب المضيئة في جانًب الدكتكر تماـ استقبالو كجكه النقد  -
، بؿ كاالستف ادة منو في إكماؿ بعض جكانًب النقص البناء بصدرو رحبو

 عنده في نظريتو .
رجع الدكتكر تماـ حساف بعد أكثر مف اثني عشر عاما عف استبعاده  -

 لمقرينة المعجمية، بأف أقر بكجكد بدكًر تمؾ القرينة في التحميؿ النحكم .
 –رجع الدكتكر تماـ عف بعض أقكالو باعترافو بأف النمكذج التحكيمي  -

 يمكف أف ييطىبَّؽ عمى المغة العربية . –مى العامؿ الذم يعتمد ع
 



 

 

 616 

 

 

 البلتاجي حسه السعيد د. هشام دراسة وصفية وقدية – الىحوية القرائه وظرية



  

 

 617 

 

 
 7102إصدار  حولية كلية اللغة العربية بالمىوفية العدد الثاوي والثالثون

 ثبت املصادر واملراجع
 أكال: الرسائؿ الجامعية كالمخطكطات:

  ،اتجاىات البحث في قضية اإلعراب، لمباحث/ خالد بف صالح الحجيبلف
 ق .1451رسالة ماجستير، قسـ المغة العربية، جامعة الممؾ سعكد 

 في تفسير البحر المحيط، لمباحث/ أحمد  أثر القرائف في تكجيو المعنى
خضير عباس عمي، رسالة دكتكراه، قسـ المغة العربية، كمية اآلداب، 

 ـ . 5313 –ق 1401جامعة الككفة 
  أثر القرينة الشرعية في تكجيو الحكـ النحكم عند ابف ىشاـ في

المغني، لمباحث/ فيد بف سعيد القحطاني، رسالة ماجستير، كمية المغة 
 ق .1455-1456ية، جامعة أـ القرل العرب
  ،أمف المبس في النحك العربي دراسة في القرائف، لمباحث/ بكر خكرشيد

 ـ . 5336 –ق 1455رسالة دكتكراه، كمية التربية، جامعة المكصؿ 
  الجيكد النحكية كالصرفية في مجمة المجمع القاىرم مف نشأتيا سنة

ـ الفيكمي، رسالة ـ، لمباحث/محمد إبراىي5333ـ، حتى سنة 1904
 –ق 1458دكتكراه، كمية المغة العربية بالمنصكرة فرع جامعة األزىر 

 ـ . 5335
  حاشية عصاـ الديف عمى الفكائد الضيائية لمجامي، مخطكطة بمكتبة

 /ح . ع نحك .412جامعة الممؾ سعكد، تحت رقـ :
  شرح كافية ابف الحاجب ليعقكب بف أحمد بف حاجي عكض، تحقيقان

لمباحث/ سعد محمد أبكنكر، كمية المغة العربية بالمنصكرة، فرع  كدراسة،
 ـ  5332 –ق 1456جامعة األزىر 
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  ضعؼ العامؿ النحكم . أسبابو كآثاره، لمباحثة/ كداد بنت أحمد
-1454القحطاني، رسالة دكتكراه، كمية المغة العربية، جامعة اـ القرل 

 ق . 1452
 في القرآف الكريـ، لمباحثة/ االف  العبلقات الداللية بيف ألفاظ الطبيعة

ـ  5335سميف مجيد، رسالة ماجستير، كمية التربية لمبنات، جامعة بغداد 
. 
  ،الفركؽ الكظيفية بيف أبكاب التخصيص، لمباحث/ بكصبيعات أحمد

رسالة ماجستير، قسـ المغة العربية، كمية اآلداب كالمغات، جامعة الجزائر 
 ـ . 5330-5334

  عند الزبيدم في تاج العركس، لمباحث/ حمدم عبدالفتاح الفكر الداللي
 ـ . 5336بدراف، كمية المغة العربية بالمنصكرة فرع جامعة األزىر 

  قرائف اإلعراب كالصيغ كالمطابقة في المغة العربية، لمباحثة/ أمؿ باقر
عبد الحسيف جبارة، رسالة ماجستير، قسـ المغة العربية، كمية اآلداب، 

 ـ . 5338 –ق 1459 جامعة الككفة
  قرينة المطابقة في النحك العربي كتطبيقيا في القرآف الكريـ. دراسة

نظرية تطبيقية، لمباحث/ محمد بف صالح، قسـ المغة العربية كآدابيا، 
كمية اآلداب كالعمـك اإلنسانية، جامعة الحاج لخضر باتنة بالجزائر 

 ـ . 5339-5313
 يـ النصكص، لمباحث/محمد قاسـ القرينة عند األصكلييف كأثرىا في ف

ق 1452األسطؿ، رسالة ماجستير، كمية الشريعة، الجامعة اإلسبلمية بغزة 
 ـ . 5334 –
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  ،المصطمح الككفي كأثره عمى النحكييف المحدثيف، لمباحث/حدكارة عمر
 قسـ المغة العربية كآدابيا، جامعة الجزائر .

 ثانيا: الكتب المطبكعة :
 لنحاة كعمماء الداللة )دراسة تحميمية نقدية(، األحكاـ النحكية بيف ا

 –ق 1405لمدكتكرة/ دليمة مزكز، ط: عالـ الكتب الحديث، األردف، األكلى 
 ـ .  5311

 . إحياء النحك لمشيخ إبراىيـ مصطفى، الثانية . بدكف بيانات 
 لئلماـ الشككاني، رشاد الفحكؿ إلي تحقيؽ الحؽ مف عمـ األصكؿإ ،

األكلى  ،  دار الكتاب العربيط:  عزك عناية،الشيخ أحمد تحقيؽ: 
 . ـ1999 -ىػ 1419

  األصكؿ البف السراج ، تحقيؽ د/ عبد الحسيف الفتمي ، ط/ مؤسسة
 ـ.1988الرسالة ، الثالثة 

  أصكؿ تراثية في عمـً المغة، لمدكتكر/ كريـ زكي حساـ الديف، ط: مكتبة
 ـ .1982األنجمك المصرية ، الثانية 

 بيركت، العصرية، المكتبة:  ط لمقفطي، النحاة أنباه عمى الركاة إنباه 
 ق. 1454 األكلى

 محمد/  تحقيؽ ، لؤلنبارم النحكييف بيف الخبلؼ مسائؿ في اإلنصاؼ 
 ـ5330 - ىػ1454 األكلى  ، العصرية المكتبة ، الحميد عبد الديف محيى

 . 
 اثالتر  إحياء دار:  ط ، البغدادم باشا إلسماعيؿ ، المكنكف إيضاح 

 . بيركت ، العربي
  : اإليضاح في عمؿ النحك لمزجاجي ، تحقيؽ د / مازف المبارؾ ، ط

 ـ . 1959 –ق  1099دار النفائس ، الثالثة ، 
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 طصدقي محمد جميؿ ، تحقيؽ/حياف األندلسي ألبي  ،البحر المحيط ، :
 . ىػ 1453بيركت  -دار الفكر 

 مطبعة الشيكاكم، هللا عبد الديف صبلح/  تحقيؽ ، لمفارسي البغداديات 
  بغداد. العاني،

 دار/ ط ، إبراىيـ الفضؿ أبك محمد/ تحقيؽ ، لمسيكطي الكعاة بغية 
 . ـ 1959  - ىػ 1099   الثانية – الفكر
  /البياف في ركائع القرآف دراسة لغكية كأسمكبية لمنص القرآني، لمدكتكر

 ـ . 1990 –ق 1410تماـ حساف، ط: عالـ الكتب بالقاىرة، األكلى 
  تاج العركس لمزبيدم ، تحقيؽ/ مجمكعة مف المحققيف ، ط/ دار

 اليداية . بدكف تاريخ .
  ، تاريخ ابف خمدكف ، تحقيؽ /خميؿ شحادة ، ط : دار الفكر، بيركت

 ـ . 1988 -ىػ  1438الثانية، 
  التحميؿ النحكم أصكلو كأدلتو، لمدكتكر/ فخر الديف قباكة، ط: الشركة

 ـ . 5335منشر، األكلى المصرية العالمية ل
  التصريح عمى التكضيح لمشيخ خالد األزىرم ، تحقيؽ/ محمد باسؿ

   -ىػ  1415بيركت ، األكلى  –العيكف السكد ، ط/ دار الكتب العممية 
 ـ . 1995

 ضبطو كصححو جماعة مف العمماء بإشراؼ  لمجرجاني ، التعريفات
-ىػ 1430ألكلى ا ، لبناف –: دار الكتب العممية بيركت ، طالناشر
 .ـ1980

 براىيـ أطفيش، تفسير القرطبي : دار ، طتحقيؽ: أحمد البردكني كا 
 .ـ 1964 -ىػ 1084الثانية  ،القاىرة –الكتب المصرية 
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  تيذيب المغة لؤلزىرم ، تحقيؽ / محمد عكض مرعب ، ط: دار إحياء
 ـ .5331بيركت ، األكلى،  –التراث العربي 

 يؽ/ عبد الرحمف عمى سميماف ، ط: ، تحق متكضيح المقاصد لممراد
 ـ(.5331ىػ ػ 1455، األكلى ) يدار الفكر العرب

  ،اجتيادات لغكية، لمدكتكر/ تماـ حساف، ط: عالـ الكتب بالقاىرة
 ـ . 5335 –ق 1458األكلى 

 دار العمـ ، ط: رمزم منير بعمبكي، البف دريد، تحقيؽجميرة المغة :
 . ـ1985األكلى  ، بيركت –لممبلييف 

 نديـ محمد – قباكة الديف فخر/ د تحقيؽ ، لممرادم الداني لجنيا 
 . ـ 1985 - ىػ1410 األكلى بيركت – العممية الكتب دار/ ط ، فاضؿ

  الجكاز النحكم كداللة اإلعراب عمى المعنى، لمدكتكر/ ميراجع عبدالقادر
 الطمحي، ط: جامعة قار ينس، بنغازم ، ليبيا .

 تحقيؽ/ طو عبد الرءكؼ سعد، يكنحاشية الصباف عمى شرح األشم ،
 ط: المكتبة التكفيقية .

  حاشية المكلى محـر عمى الفكائد الضيائية لمجامي، ط: المطبعة
 ق . 1039النفيسة العثمانية 

  /الحدكد األنيقة كالتعريفات الدقيقة، لمشيخ زكريا األنصارم، تحقيؽ د
 .1411، األكلى ت، بيرك  –دار الفكر المعاصر مازف المبارؾ، ط: 

  الخصائص البف جنى ، تحقيؽ/ محمد عمى النجار ، ط: المكتبة
 العممية.

  ،الخبلصة النحكية، لمدكتكر/ تماـ حساف، ط: عالـ الكتب بالقاىرة
 ـ . 5333 –ق 1453األكلى 
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 دار: ط الخراط، محمد أحمد/ د تحقيؽ ، الحمبي لمسميف المصكف الدر 
  بدمشؽ. القمـ
 بد النبي بف عبد الرسكؿ األحمد نكرممقاضي ع، لدستكر العمماء ،
 -: دار الكتب العممية ، طب عباراتو الفارسية: حسف ىاني فحصعرَّ 

 . ـ5333 -ىػ 13451األكلى،  ،لبناف / بيركت
  دفاع عف القرآف الكريـ، اصالة العرب كداللتو عمى المعاني، في القرآف

ربرم لمطباعة الكريـ كالمغة العربية، لمدكتكر/ محمد حسف جبؿ، ط: الب
 ـ .5333الحديثة، األكلى 

  دالئؿ اإلعجاز لئلماـ عبدالقاىر الجرجاني، تحقيؽ الشيخ / محمكد
 –ق 1410شاكر، ط: مطبعة المدني بالقاىرة، دار المدني بجدة، الثالثة 

 ـ . 1995
  داللة األلفاظ، لمدكتكر/ إبراىيـ أنيس، ط: األنجمك المصرية، الخامسة

 ـ . 1984
 ط ي،مرعي بف يكسؼ المقدسي الحنبم، للبيف لكبلـ النحكييفدليؿ الطا :
 5339 -ىػ  1403: ، طالككيت –المخطكطات كالمكتبات اإلسبلمية ة إدار 
 . ـ
  ديكاف عمر بف ابي ربيعة، تحقيؽ د/ فايز محمد، ط: دار الكتاب

 ـ . 1996 –ق 1436العربي، بيركت الثانية 
 حقيؽ د/ محمد إبراىيـ البنا، الرد عمى النحاة البف مضاء القرطبي، ت

 ـ . 1959 –ق 1099ط: دار االعتصاـ، األكلى 
 عبد الرزاؽ تحقيؽ ،الجكزمالبف  زاد المسير في عمـ التفسير :

 . ىػ 1455 -األكلى ،  بيركت –: دار الكتاب العربي ، طالميدم
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  ط : دار  مسر صناعة اإلعراب البف جنى ، تحقيؽ د / حسف ىنداك ،
 ـ . 1982ىػ ػ  1432ى القمـ ، األكل

 عمى األلفية ، تحقيؽ/ طو عب الرءكؼ سعد ، ط:  يشرح األشمكن
 المكتبة التكفيقية.

  شرح التسييؿ البف مالؾ ، تحقيؽ/ عبد الرحمف السيد ، د/ محمد
 ـ(.1993ىػ ػ 1413بدكل المختكف  ط: دار ىجر األكلى )

 ةجامع:  ط ، عمر حسف يكسؼ/ د تحقيؽ ، لمرضي الكافية شرح 
 . ـ 1952 – ق1092 ، ليبيا ، قاريكنس

  شرح الكافية لمشافية البف مالؾ ، تحقيؽ/ عمى محمد عكض ، عادؿ
 ـ(.5333ىػ ػ 1453أحمد عبد المكجكد ، ط: دار الكتب العممية ، األكلى )

  شرح المفصؿ البف يعيش ، تحقيؽ / إيميؿ يعقكب ، ط : دار الكتب
 ـ . 5331 -ىػػ  1455العممية ، بيركت ، األكلى 

  شرح شذكر الذىب في معرفة كبلـ العرب البف ىشاـ ، تحقيؽ / عبد
 سكريا . –الغني الدقر ، ط : الشركة المتحدة لمتكزيع 

  :شرح شذكر الذىب لمجكجرم ، تحقيؽ / نكاؼ بف جزاء الحارثي ، ط
عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية، المدينة المنكرة،  األكلى، 

 ـ .5334ىػ/1450
 الديف محي محمد/  تحقيؽ ، ىشاـ البف الصدل كبؿ الندل قطر شرح 

 . 1880 عشرة الحادية الطبعة ، الحميد عبد
  :شركة مكتبة شرح مراح األركاح، لشمس الديف المعركؼ بديقنككز، ط

 -ىػ  1059الثالثة، ، كمطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالده بمصر
 .  ـ 1929
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 أحمد عبد الغفكر عطا، ط/ دار العمـ الصحاح لمجكىرم ، تحقيؽ /
 ـ .1985 -ىػ 1435لممبلييف ، الرابعة 

 دار طكؽ  ، ط:محمد زىير بف ناصر الناصر ، تحقيؽ/صحيح البخارم
 ،النجاة )مصكرة عف السمطانية بإضافة ترقيـ  محمد فؤاد عبد الباقي

 . ىػ1455األكلى، 
    / دار إحياء  :، طمحمد فؤاد عبد الباقي صحيح مسمـ، تحقيؽ

 . بيركت –التراث العربي 
  : ضرائر الشعر البف عصفكر، تحقيؽ / خميؿ عمراف المنصكر ، ط

 ىػ .1453دار الكتاب العممية ، بيركت ، األكلى 
  ظاىرة اإلعراب كتطبيقيا في القرآف الكريـ، لمدكتكر/ أحمد سميماف

 ـ . 1994ياقكت، ط: دار المعرفة الجامعية باألسكندرية 
 ؿ النحكم بيف مؤيديو كمعارضيو كدكره في التحميؿ المغكم، العام

 لمدكتكر/ خميؿ أحمد عمايرة . بدكف بيانات .
  ،العربية كعمـ المغة البنيكم دراسة في الفكر المغكم العربي الحديث

 ـ .5313لمدكتكر/ حممي خميؿ ، ط: دار المعرفة الجامعية 
 مد الدركيش، ط: عمؿ النحك البف الكراؽ، تحقيؽ/ محمكد جاسـ مح

 . ـ1999 -ىػ  1453األكلى،  ، الرياض / السعكدية -كتبة الرشد 
  عمـ المغة، مقدمة لمقارئ العربي ، محمكد السعراف، ط: دار الفكر

 ـ . 1995العربي بالقاىرة، الثانية 
 . العكامؿ لمبرككم . نسخة مطبكعة بدكف بيانات 
 ،اعتنى بنشرىا: أنكر بف  العكامؿ المائة ، لئلماـ عبدالقاىر الجرجاني

 5339 –ق 1403أبي بكر الشيخ الداغستاني، ط: دار المنياج، األكلى 
 ـ .
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  ،غريب الحديث لمخطابي، تحقيؽ/ عبدالكريـ الغرباكم، ط: دار الفكر
 ـ . 1985 –ق 1435دمشؽ 

 دار البف حجر العسقبلني ، ط فتح البارم شرح صحيح البخارم :
كتبو كأبكابو كأحاديثو: محمد فؤاد عبد رقـ ، 1059بيركت،  -المعرفة 
 . الباقي

  الفركؽ المغكية لمعسكرم، تحقيؽ: محمد إبراىيـ سميـ، ط: دار العمـ
 كالثقافة لمنشر كالتكزيع بالقاىرة .

 دار المعرفة بيركت ، ط: إبراىيـ رمضافالفيرست البف النديـ، تحقيؽ :
 مػ 1995 -ىػ  1415الثانية  ، لبناف –
  المغة، لفرديناند دم سكسير، ترجمة: د/ أحمد نعيـ فصكؿ في عمـ

 ـ . 1985الكراعيف، ط: دار المعرفة الجامعية باألسكندرية 
 صبلح الديف أبك سعيد  الدمشقي ل ،الفصكؿ المفيدة في الكاك المزيدة

األكلى،  ،عماف –: دار البشير ، ط: حسف مكسى الشاعرتحقيؽ ،العبلئي
 . ـ1993ىػ 1413

 ئية، شرح كافية ابف الحاجب: نكر الديف الجامي: تحقيؽ الفكائد الضيا
د. أسامة طو الرفاعي/ منشكرات كزارة األكقاؼ كالشئكف الدينية/ بغداد/ 

 ـ.1980ىػ، 1435
  في إصبلح النحك العربي دراسة نقدية ، لمدكتكر/ عبدالكارث مبركؾ

 ـ . 1982 –ق 1436سعيد، ط: دار القمـ، الككيت، األكلى 
  دار ، طالدكتكر سعدم أبك حبيب ا، لفقيي لغة كاصطبلحالقامكس ا :

 . ـ 1988ىػ =  1438الثانية  ،سكرية –الفكر. دمشؽ 
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 مؤسسة في التراث تحقيؽ مكتب ، لمفيركزابادم المحيط القامكس 
 . ـ 5332 – ق 1456 ، بيركت ، الرسالة مؤسسة:  ط ، الرسالة

 ،مكتبة الخانجي ،  ط : الكتاب لسيبكيو، تحقيؽ/ عبد السبلـ ىاركف
 ـ . 1988 -ىػ 1438الثالثة ، 

 تحقيؽ: د. عمي ، تقديـ، لمتيانكم، شاؼ اصطبلحات الفنكف كالعمـكك
: مكتبة ، طنقؿ النص الفارسي إلى العربية: د. عبد اهلل الخالدم، دحركج

 ـ.1996 -األكلى  ت، بيرك  –لبناف ناشركف 
 ـ 1941، بغداد ، المثني مكتبة:  ط ، خميفة لحاجي الظنكف كشؼ . 
  :محمد المصرم -عدناف دركيش الكميات ألبي البقاء الكفكم، تحقيؽ ،
 . بيركت –: مؤسسة الرسالة ط
 1414 - الثالثة ، بيركت – صادر دار:  ،ط منظكر البف العرب لساف 
 . ىػ
 دمشؽ، – الفكر دار: المبارؾ، ط مازف/د تحقيؽ لمزجاجي، البلمات 

 . 1982 - ىػ1432 الثانية،
 النبياف اإللو عبد/ د تحقيؽ ، لمعكبرم كاإلعراب البناء عمؿ في المباب 
 . ـ 1992  -  ىػ 1416  ، األكلى ، دمشؽ – الفكر دار:  ط ،
  المغة بيف المعيارية كالكصفية، لمدكتكر/ تماـ حساف، ط: عالـ الكتب

 ـ . 5333 –ق 1451بالقاىرة، 
  1985، األكلى المغة كائف حي ، جكرجي زيداف، ط: دار الجيؿ . 
 إبراىيـ بف سالـ ،تحقيؽالصائغ ، البف الممحة في شرح الممحة :

: عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية، المدينة المنكرة، ، طالصاعدم
 . ـ5334ىػ/1454: األكلى، ، ط المممكة العربية السعكدية
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 ( دراسة مآخذ المحدثيف عمى النحك العربي كآثارىا التنظيرية كالتطبيقية
تطبيقية(، منصكر بف عبدالعزيز الغفيمي، ": مؤسسة أركقة لمدراسات 

 ـ . 5310كالترجمة كالنشر، نادم القصيـ األدبي، األكلى 
  ًٍنبىعي الفىكىاًئد مى كىاًئًد كى قَّقىوي ، الحسف نكر الديف الييثمي ،ألبي مىٍجمىعي الزَّ حى

اًديثىوي: حسيف سميـ أسد الٌداراني رَّجى أىحى خى  . : دىاري المىٍأميكف ًلمتُّرىاثً ط ، كى
  ،المحاجاة بالمسائؿ النحكية لمزمخشرم، تحقيؽ د/ بييجة باقر الحسف

 ـ .1950 -1955ط: مطبعة أسد، بغداد، 
  المحتسب البف جنى ، تحقيؽ / عمى النجدم ناصؼ ، د/ عبد الحميـ

النجار ، د/عبد الفتاح إسماعيؿ ط:المجمس األعمى لمشئكف اإلسبلمية 
 ـ .1999ىػ ػ 1453

 ط عبد الحميد ىنداكم البف سيده، تحقيؽ/ المحكـ كالمحيط األعظـ ، :
 . ـ 5333 -ىػ  1451األكلى، ، بيركت –دار الكتب العممية 

 إحياء دار:  ط ، جفاؿ إبراىيـ خميؿ/  تحقيؽ ، سيده البف المخصص 
 . ـ 1996 - ىػ 1415 ، األكلى ، بيركت – العربي التراث

 مسانية المعاصرة، لمدكتكر/ نعماف بكقرة، ط: مكتبة اآلداب، المدارس ال
 القاىرة .

  مراح األركاح، ألحمد بف عمي بف مسعكد، ط: دار الطباعة المعمكرة
 ق .1523

 عادؿ مرشد،  -ؽ: شعيب األرنؤكط يحق، ت مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ
 . ـ 5331 -ىػ  1451األكلى،  ، : مؤسسة الرسالة، طكآخركف

 ح النحكم نشأتو كتطكره حتى أكاخر القرف الثالث اليجرم، المصطم
لمدكتكر/ عكض القكزم، ط: عمادة شئكف المكتبات، جامعة الرياض، 

 ـ .1981 –ق 1431األكلى 
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 مكتبة: ط قراعة، محمكد ىدل/ د تحقيؽ ، لؤلخفش القرآف معانى 
 (. ـ1993 ػ ىػ 1411)  الخانجي

 عمي محمد/  النجاتي يكسؼ أحمد/  تحقيؽ ، لمفراء القرآف معاني 
 كالترجمة لمتأليؼ المصرية دار:  ط ، شمبي إسماعيؿ الفتاح عبد/  النجار

 . األكلى  ، مصر –
 دار: ط ، عباس إحساف/  تحقيؽ ، الحمكم األدباء لياقكت معجـ 

 . ـ 1990 - ىػ 1414 األكلى، ، بيركت اإلسبلمي، الغرب
 دار ، طمد صادؽ قنيبيحا -محمد ركاس قمعجي  ،معجـ لغة الفقياء :

 . ـ 1988 -ىػ  1438الثانية،  ، النفائس لمطباعة كالنشر كالتكزيع
  معجـ المصطمحات النحكية كالصرفية، لمدكتكر/ محمد سمير نجيب

 ـ .1982 –ق 1432المبدم، ط: مؤسسة الرسالة، دار الفرقاف، األكلى 
  /عبدالعزيز المعنى كاإلعراب عند النحكييف كنظرية العامؿ، الدكتكر

عبده أبكعبداهلل، ط: منشكرات الكتاب كالتكزيع كاإلعبلف كالمطابع، ليبيا، 
 ـ. 1985 –ق 1091األكلى 

  المعنى كظبلؿ المعنى، أنظمة الداللة في العربية، لمدكتكر/ محمد
 ـ . 5335محمد يكنس عمي، ط: دار المدار اإلسبلمي، الثانية 

 ط الخطيب، محمد المطيؼ عبد/ د تحقيؽ ىشاـ، البف المبيب مغني /
 . ـ 5333 - ىػ1451   األكلى الككيت،

  مقاالت في المغة كاألدب، لمدكتكر تماـ حساف، ط: عالـ الكتب
 ـ . 5335 –ق 1458بالقاىرة، األكلى 

 الكتب عالـ: ط عضيمة، الخالؽ عبد محمد ، لممبرد المقتضب .– 
 . بيركت
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  :مكتبة األنجمك المصرية، مف أسرار المغة، لمدكتكر/ إبراىيـ أنيس، ط
 ـ . 1994السابعة 

  مناىج البحث في المغة، لمدكتكر /تماـ حساف، ط: مكتبة األنجمك
 المصرية .

  المنكاؿ النحكم العربي قراءة لسانية جديدة، لمدكتكر/ عز الديف
مجدكب، ط: دار محمد عمي الجامي لمنشر كالتكزيع، كمية اآلداب 

 ـ . 1998كلى بسكسة، الجميكرية التكنسية، األ 
 عبد أحمد عادؿ:  الشيخ/  تحقيؽ ، لمسُّيىيمي النَّحك في الفكر نتائج 

 بيركت، – العممية الكتب دار: ط ، عكض محمد عمي:  الشيخ ، المكجكد
 . ـ1995 - 1415: األكلى

  ،النحك العربي كالدرس الحديث دراسة في المنيج، د/ عبده الراجحي
 ـ . 1959،  ط: دار النيضة العربية ، بيركت

 السامرائي إبراىيـ/  تحقيؽ ، لؤلنبارم األدباء طبقات في األلباء نزىة ، 
 . ـ 1982 - ىػ 1432 الثالثة، ، األردف – الزرقاء المنار، مكتبة: ط
  نظاـ االرتباط كالربط في تركيب الجممة العربية، لمدكتكر/ مصطفى

لكنجماف،  حميدة، ط: مكتبة لبناف ناشركف، الشركة المصرية لمنشر
 ـ .1995األكلى 

  /نظرية التعميؿ في النحك العربي بيف القدماء كالمحدثيف، لمدكتكر
 ـ . 5333حسف خميس الممخ، ط: دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع، األكلى 

 عمى/  تصحيحو عمى أشرؼ ، الجزرم البف العشر القراءات في النشر 
 . الضباع محمد
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 تحقيؽ: طاىر أحمد ف األثير ، الب النياية في غريب الحديث كاألثر
ىػ 1099بيركت،  -المكتبة العممية ي ، ط: محمكد محمد الطناح - مالزاك 
 . ـ1959 -
 بيركت ، العربي التراث إحياء دار:  ط ، لمبغدادم العارفيف ىدية . 
 الكتب دار:  ط ، الديف شمس أحمد/  تحقيؽ ، لمسيكطي اليكامع ىمع 

 . ـ 1998 – ق 1418 األكلى ، بيركت ، العممية
  كفيات األعياف البف خمكاف ،تحقيؽ د / إحساف عباس ،ط : دار صادر
 .                         بيركت –

 ثالثا : البحكث العممية :
  ،األصكؿ المرفكضة عند النحكييف العرب في ضكء النقكش المسندية

لمدكتكر/ طارؽ النجار، مجمة كمية التربية، جامعة عيف شمس، العدد 
 ـ . 5339لثالث ا
  أصكؿ النظرية السياقية الحديثة عف عمماء العرب كدكر ىذه النظرية

في التكصؿ إلى المعنى، لمدكتكر/ محمد سالـ صالح، قسـ المغة العربية، 
 كمية المعمميف بجدة . بدكف بيانات .

  التعارض بيف المعنى كتقدير اإلعراب، لمدكتكر/ صاحب جعفر أبك
 –ق 1416( 1مؾ سعكد، المجمد الثامف، اآلداب)جناح، مجمة جامعة الم

 ـ .1996
  تماـ حساف سيرة ذاتية كمسيرة عممية، لمدكتكر/ عبدالرحمف حسف

العارؼ، منشكر ضمف كتاب )تماـ حساف رائدان لغكيا( ، ط: عالـ الكتب، 
 ـ . 5335 –ق 1450القاىرة ، األكلى 
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 احثة/ سيؿ ليمى، التنغيـ كأثره في اختبلؼ المعنى كداللة السياؽ، لمب
منشكر بمجمة كمية اآلداب كالعمـك اإلنسانية كاالجتماعية ، جامعة محمد 

 ـ . 5313خيضر ، بسكرة ، الجزائر ، العدد السابع ، 
  دكر التنغيـ في تحديد معنى الجممة العربية ،  سامي عكض ، كعادؿ

عمي نعامة، منشكر بمجمة جامعة تشريف لمدراسات كالبحكث العممية ، 
 ـ . 5336، 1، العدد 58مسمة اآلداب كالعمـك اإلنسانية المجمد س
  السياؽ كأثره في بياف الداللة، دراسة تأصيمية تطبيقية في غريب

الحديث النبكم، لمدكتكرة/ شاذلية سيد محمد السيد، مجمة الدراسات 
 المغكية األدبية . بدكف بيانات .

  ر/ احمد عمـ الديف عبلمات اإلعراب بيف النظرية كالتطبيؽ، لمدكتك
ق 1434الجندم، مجمة معيد المغة العربية، جامعة أـ القرل، العدد الثاني 

 ـ . 1984 –
   في اإلعراب كمشكبلتو، لمدكتكر/ أحمد عمـ الديف الجندم، مجمة

 –ق 1433مجمع المغة العربية بالقاىرة، الجزء    السادس كاألربعكف، 
 ـ .1983

 ؿ كاإلعرابيف التقديرم كالمحمي، القرائف النحكية كاطراح العام
لمدكتكر/تماـ حساف، مجمة المساف العربي، الصادرة عف مكتب تنسيؽ 
التعريب في الكطف العربي بالرباط، المجمد الحادم عشر، الجزء األكؿ 

 بدكف تاريخ .
  قرينة األداة عند ابف يعيش في كتابو )شرح المفصؿ(، لمدكتكر/حيدر

ربية األساسية، جامعة بابؿ، العدد الحادم فخرم ميراف، مجمة كمية الت
 .5310عشر 
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    ، ـ 5311قرينة الرتبة في المغة العربية ، لمباحثة / أمؿ باقر جبارة
 ق .  بدكف بيانات .1405 –
  القرينة المعجمية كأثرىا في تكجيو المعنى ، تفسير البحر المحيط

كمية اآلداب أنمكذجان، لمباحث / أحمد خضير عباس العمي السعيدم مجمة 
 .  ـ5310 –ق 1404قسـ المغة العربية ، جامعة ذم قار ، العدد الخامس 

  ،الكتابة الصكتية، لمدكتكر/ حساـ سعيد النعيمي، مجمة المكرد العراقية
 ـ . 1985المجمد السادس عشر، العدد األكؿ 

  كيؼ نعمـ غير الناطقيف بالعربية تحديد المعنى النحكم في غيبة
ابية، لمدكتكر/تماـ حساف، مجمة معيد المغة العربية، جامعة العبلمة اإلعر 

 ـ . 1985/1980 –ق 1431/1435أـ القرل، العدد األكؿ 
  مؤشرات العمؿ النحكم بيف القدماء كالمحدثيف، لمدكتكرة/ ابتساـ

عبدالكريـ رمضاف، قسـ المغة العربية، كمية اآلداب، جامعة عمر المختار. 
 بدكف بيانات .

  أثره في بناء القاعدة في كتاب سيبكيو، لمدكتكرة/ باف صالح المتكمـ ك
ميدم الخفاجي، مجمة كمية اآلداب، جامعة بغداد، العدد السابع كالتسعكف 

. 
  المقاـ كالقرينة الحالية كدكرىما في المعنى، لمدكتكرة/ صالحة حاج

ا. يعقكب، قسـ المغة العربية كآدابيا، الجامعة اإلسبلمية العالمية بماليزي
 بدكف بيانات .

  /مف قضايا الفكر األصكلي كأثره في تيسير النحك العربي، لمدكتكر
أحمد عمـ الديف الجندم، منشكر ضمف كتاب )تماـ حساف رائدان لغكيان(، 

 ـ . 5335 –ق 1450ط: عالـ الكتب، القاىرة ، األكلى 
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  ،المكازنة بيف نظرية العامؿ كنظرية تضافر القرائف في الدرس النحكم
لمدكتكر/ بياء الديف عبد الكىاب عبدالرحمف، جامعة الطائؼ، كمية 

 ـ .5313اآلداب، 
  النحك العربي بيف نحك الجممة كنحك النص، لمدكتكر/ يكسؼ سميماف

عمياف، المجمة األردنية في المغة العربية كآدابيا، المجمد السابع، العدد 
 ـ . 5311 –ق 1405األكؿ 

 لدراسات النحكية القديمة كالحديثة، ؿ نظرة في قرينة اإلعراب في ا
الدكتكر /محمد صبلح الديف بكر،  حكليات كمية اآلداب جامعة الككيت، 

 ق.  1434 –ـ 1984الحكلية الخامسة، الرسالة العشركف 
  /نظرية العامؿ في النحك العربي كدراسة في التركيب، لمدكتكر

ثامف عشر، عبدالحميد مصطفى السيد، مجمة جامعة دمشؽ، المجمد ال
 ـ .533( 4*0العدد )

  نظرية القرائف في التحميؿ المغكم، لمدكتكر/ خالد بف عبدالكريـ
بسندم، مجمة اتحاد الجامعات العربية لآلداب، المجمد الرابع ، العدد 

 ـ . 5335 –ق 1458الثاني 
  النظـ كتضافر القرائف كنحك النص، بحث في جذكر النظرية كعناصر

حيد الديف طاىر عبد العزيز، جامعة جنكب الكادم، مككناتيا، لمدكتكر/ك 
 بدكف بيانات .

  ،كجكب تحميؿ البناء المغكم مف خبلؿ مسرح الحدث الذم دار عميو
لمدكتكر/ البدراكم زىراف، مجمة مجمع المغة العربية بالقاىرة، الجزء 

 ـ .1985 –ق 1430الخمسكف، 
 مجمة مجمع كحدة البنية كاختبلؼ األنظمة، لمدكتكر/ تماـ حساف ،

 ـ . 1982 –ق 1436المغة العربية بالقاىرة، العدد السابع كالخمسكف 
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 الفهرس التفصيلي للبحث
 

 الصفحة المكضكع
 235 المقدمة  -
 211 التمييد )تعريؼ القرينة(  -
 211 أكال : في المغة                                                       -
 210   ثانيا  : في االصطبلح  -
 215 المبحث األكؿ )القرينة كتأصيؿ المصطمح(  -
 215 أكال : القرينة في التراث النحكم  -
 252 ثانيا : مرادفات القرينة   -
 201 المبحث الثاني )نظرية القرائف عند تماـ حساف( -
 209 أكال : القرائف المعنكية     -
 245 ثانيا : القرائف المفظية     -
 229  جكاز إىدار القرينة   -
المبحث الثالث )بيف نظرية العامؿ كنظرية تضافر  -

 القرائف(    
260 

 281 المبحث الرابع )نظرية القرائف في الميزاف( -
 615 الخاتمة فيرس المصادر كالمراجع   -
 602 الفيرس التفصيمي     -
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