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 المبحث األول

 التوازي في الجممة االسمية المثبتة
  :   : توازي الجممة االسمية الببر فييا مفرد متت أوالً       

 مف أنكاع المشتقات الكاردة في المدكنة النحكية )اسـ الفاعؿ( ، كاجيناؿ ما يكأكٌ      
كاسـ  ، ك صيغ المبالغة كالصفة المشبية ، ، إذ المشتقات خمسة كىي  )اسـ الفاعؿ

 أىٍفعؿ التفضيؿ(.ك  ،  المفعكؿ
  :  اسم الفاعل  -
 في اسـ الفاعؿ كىذا االختالؼ جعميـ يتفاكتكف في كصفيـ إياه كيكفاختمؼ النح   

 : في تعريفيـ السـ الفاعؿ كيكفنو بالحدكث كما نص عمى ذلؾ النح، فتارة يصفك 
، كتارة يصفكنو بالثبكت كالدكاـ ك  (ُ)(()كىك ما دٌؿ عمى الحدث كالحدكث كفاعمو)

                                                
 ُُ/ ِ:، خالد األزىرمشرح التصريح عمى التكضيح (ُ)



قد دلؿ عمى ذلؾ بأمثمة ك  .ىػ(ْٕٓأبك حياف األندلسي )ت  مؤيدم  ىذا الرأممف 
، فيرل أبك حياف (ِ)﴾ إًِِّي جَاعِلٌ فِي األَرْضِ خَلِيفَةً ﴿ مف الذكر الحكيـ نحك قكلو تعالى:

.  (ّ) ))ألٌنو يدؿ عمى الثبكت دكف التجدد شيئا فشيئا(( ؛ فاعؿ أٌف الخبر اسـ
 افاألصؿ في اسـ الفاعؿ أٌف يدؿ عمى الحدكث ككف إدخالو في الصفة المشبية أمرن 

عمى أصؿ كصفو، كاألصؿ في الصفة المشبية الثبكت كالحدكث فيو طارئ  اطارئن 
 كالحدكث كما في )اي ا ما يستخدـ اسـ الفاعؿ مف غير إفادة التجدد كما أٌف كثيرن 

كيرل بعض المحدثيف أف داللتو عمى الثبكت . (ْ)( كغير ذلؾضه ائً حى  ك)امرأةي  ( ـه الً عى 
تتحصؿ  باستعمالو كحده  غير متصؿ ، أما إذا تركب في جممة  فالتركيب ىك مف 

 .(ٓ)يحدد  نكع الداللة
كيبقى أٌف  كييف ـ الفاعؿ مسألة خالفية بيف النحيتضح مما سبؽ أٌف  داللة اس     

محكر يفيد :  اسـ الفاعؿ صيغة متالزمة  في داللتيا كأٌف ىذه الداللة ذات محكريف
ا ال يمكف انفكاكو كطكيؿ األنًؼ ا استمرارين الحدث كمحكر يفيد الثبكت سكاء أكاف ثبكتن 

، أـ يمكف انفكاكو كحى   الثَّغًر كطاىرً  ي  قً ًو كنى جٍ الكى  فى سى كعريض الحكاجًب ككاسع الفـً
 . (ٓ)ًض...الًعر 

كمف النماذج الكاردة  في األمثاؿ العربية لمجمؿ المتكازية  التي ضمت في     
 :  يا اسـ الفاعؿ قكليـيطرف

                   (ٔ) َواِفٌر و َقْمٌب َكافرُ ٌ َبَدن                 
َـّ تكازين أييمحظ مف المىثىؿ       فيما بيف  سناديةشكمتو العالقة اإل اركيبين ت اٌنو قد ضى

كىك  نكرة، فقد ابتدأت المتكالية الثانية بمسند إليو كالمنسد إليو في المتكاليتيفالمسند 

                                                
 .َّ:مف اآلية  البقرة(ِ) 
 .ِِٔ/ُ: البحر المحيط(ّ) 
 ُُ/ِ: رح التصريح عمى التكضيحينظر:ش(ْ) 

 .  َٖينظر: اسـ الفاعؿ بيف االسمية كالفعمية، فاضؿ الساقي: (ٓ)
 ْٓ/ِشرح التصريح عمى التكضيح :ينظر: (ٓ)
 . ُّٖ/ُمجمع األمثاؿ : (ٔ)



ا، كلعٌؿ أيضن  يا بمسند إليو نكرةئلممتكالية األكلى مف حيث ابتدا ة( مناظر )قىٍمبه  قكليـ:
 كيكفبالنكرة ؛ فقد  ذكر النحء اسـ الفاعؿ( ىك ما سكغ االبتدا)بػػكصؼ المسند إليو  

 .(ٕ)أك معنى اا أك تقديرن مكصكفة لفظن  مف جممة مسكغات االبتداء بالنكرة أف تككفأف 
( ٌ )بدف : كمف سياؽ المثؿ نستشؼ أٌف المقاـ مقاـ قدحو كذـو لممكصكؼ، فقكلو   كافري

طغياف إلى كافير( ففيو إشارة  قمبه الصحة كتماميا ، أما قكلو ) ماؿتاكيشير إلى 
ٍفرة إلى البدًف كالكيفر إلى القمًب  في تشٌكؿ التكازم كقعه الذات كجحكدىا، فإلسناد الكى

التقابمي . فقد قابؿ  المتكمـ بيف )بىٍدف كقىٍمب( كالعالقة  فيما  بينيما عالقة جزء بيكٌؿ 
، كقد مف البدًف ، ك ثمة تقابؿ  فيما بيف )كىاًفره ككىاًفر( كىك تقابؿ صرفي جزءه فالقمبي 

ضاد، كالضدية بيف الظاىر كالباطف المتكالييف إلى تككيف دالة ت آؿ التكازم فيما بيف
فظاىره النعمة كميا كليذا أشار بالبدف كباطنو الكفر بيذه النعمة كجحده إياه كدليمو  

 بفي إظيار التيكـ كاالستيزاء  بالمخاطى  أثر ةالمتقابم بأنماطوالتركيب  اكليذ ،القمب
 فيداف االستمراري)كافر( ك)كافر(  :ؼ في قكلوصبالمثؿ،بمحاظ ككف الك المخصكص 

التجدد مع التضاد  فيما بينيما كمف ىنا اتسعت داللة المثؿ المتقدـ لتككف دالة عمى ك 
 لمف إذ يضرب مثالن  ؛حساف بالجحكدالاالعالقة الضدية القائمة فيما بيف مجازاة 

كىناؾ أمثمة تنكع فييا نكع  .  الشكرحساف بالنكراف كالجحد اليجازم النعـ كاإل
  المشتؽ بمحاظ الييأة اإلخبارية كمف ذلؾ قكليـ:

 (ٖ) َجاِئعٌ  َوَبْطنٌ ٌ ُىُونَمدْ ٌ َوْجو                     
بية ، عمى ازدكاجية تركي اقائمن  اتكازين يتضحي مف ىذا القكؿ أٌنو قد حقؽ         

ىك  ،مف إسناد الجممتيف إلى نمط كاحد ، عمى الرغـ التشكيؿ جمؿو متغايرة بنيكين 
يا ئالمتكالية الثانية مف حيث ابتدا إذ ناظرت المتكالية األكلى ،سمي المثبتالميكٌكف اال

قد  (عه ائً جى  فه طٍ نكرة كبذا تككف جممة )بى بمسند إليو نكرة ككاف المسند  في كمتييما 
أشبيت في ىيأتيا المتكازية المتكازنة جممة  )كىٍجوه مىٍدىيكف (، كلعٌؿ إرادة )التعظيـ 

، فقد نيٌكرى المسند إليو في مت القائؿ يميؿ إلى تكظيؼ النكرةكالتحقير( ىي مف جع

                                                

 . ْْ/ ّ:حاشية الدسكقي عمى مغني المبيب ينظر :(ٕ) 
 . ّٖٔ/ّمجمع األمثاؿ : (ٖ)



الية األكلى ليدؿ عمى عمك الشأف )التعظيـ ( الذم يمثؿ   أحد دالالت التنكير المتك 
في حيف أٌف تنكير المسند إليو في المتكالية الثانية قد أفاد معنى  ،(ٗ)عند البالغييف

لتعظيـ ال تتـ خارج المقاـ ))داللة التحقير كا، ك(َُ)التحقير، انحطاط الشأف كدنكه
فكٌنى عنو  يىـ شأىنوبكصفيف أحدىما : تعظ ما اشخصن ، فالقائؿ كىصىؼى (ُُ)ئف((اكالقر 

ا ، فىييظيٌف أٌنو لشخص بالصكرة التي ىك عميي سى النا  يىٍبييري   فٍ مى  )بالمىٍدىيكف( أم
مستفاد مف الكصؼ الصريح  ، كىذا ًعزٍّ كرفاىية كحاؿ مىٍيسيكر، )التعظيـ(صاحب 
 أتى بمسند إليو نكرة. ثـ عارض الداللة األكلى بأف ,)مدىكف(
 مياالن  امخادعن  اشخصن ككنوي  ؛نفسو ميجكٌ تنكير فيو معنى )التحقير( لمكقد أفاد ال      

إلى الطمع كعدـ االكتفاء . كىذا ما كشؼ عنو داللة )اسـ الفاعؿ(  التي تيٍشًعر 
لكنو يدعي الجكع  اكقد يككف شبعانن  الجكع في البطف، بالدكاـ كالتجدد  كاستمرار حالة

 ا في نفسو.كنيمن  اطمعن 
بيف المتكالييف كما يؤكد ذلؾ  كركد اإلخبار في طرفي  امستمرن كما زاؿ التماثؿ 

( ، بيد أٌف ىذا التناظر سرعاف ما يتكقؼ األكصاؼ ، كالمشتقاتالتكازم مف )
تماثؿ التاـ ىك كيحسب المثؿ عمى التكازم الجزئي ، فالذم أىخرج المتكاليتيف عف ال

لمقيدة لمداللة ، فمع أف )االشتقاقي( في صيغة اإلخبار ، تمؾ الكحدة االتغاير البنيكم 
قد جاء اسـ فاعؿ كالمعركؼ عف ىذا  ثانيةٍشتىؽ ، فإف خبر المتكالية الكال الخبريف مي 

، كيكضح د.  الٌضرب مف المشتقات الكصفية داللتيا عمى الحدث كزمنو كالقائـ بو
))إف اسـ  فاضؿ السامرائي المعاني التي تشتمؿ عمييا ىذه البنية االشتقاقية بقكلو :

 الفاعؿ كاسـ المفعكؿ يجرياف مجرل الصفة المشبية في الداللة عمى الثبكت ،
شىاًح كمعميكير الدَّارً كجاًئمى  ضامري البىٍطفً  : فيقاؿ داَّـً ك  ة الكي كىك ما  .(ُِ)((مؤدبي الخي

 يعني ثبكت الكصؼ .

                                                
 َُّ/ُ:،بياء الديف السبكي،ك عركس األفراح ُِٕ/ُ:،ك اإليضاح  ُْٗينظر: مفتاح العمـك : (ٗ)

 . ٕٗالبالغة العالية،:ك ، ُٗ/ْالبرىاف في عمـك القرآف:  ك، ّْ: ينظر : المطكؿ  (َُ)
 .ِِْمكاىب الفتاح في شرح تمخيص المفتاح، أبي يعقكب المغربي :(ُُ) 
 ْٔ:، د.فاضؿ السامرائيمعاني األبنية (ُِ)



يمكف أف تظير جمؿ ت اآلراء حكؿ اسمية  )اسـ الفاعؿ( كفعميتو ك كقد تباين     
 ا))صكر التجدد ال الثبكت ككف األخير مالزمن  الفاعؿ بصكرتيف كما يبدك ،اسـ 

ـي الغىٍيبى كامرأةي  لمصفة كالصكرة الثانية : الثبكت كاالستمرارية، نحك قكلنا : اي   عال
)  .(ُّ) (حائضه

( في الطرؼ الثاني مف بنية التكازم في المثؿ المتقدـ تشعر )اسـ الفاعؿ كيبدك أفٌ    
ا مف التيكـ عمى التجدد كالدكاـ كعدـ االكتفاء ،فكأٌف في الكالـ ضربن بالداللة 

 ،(ُْ)كاالستيزاء؛ ألف ))األصؿ في الفاعؿ قصد الحدكث ، كقصد الثبكت طارئ((
متكالية ا، فالجكع ليس بأمر ثابت بؿ ىك حادث ،أما خبر الاف غدن عبفالجائع اليـك ش

عٌمف كقع عميو فعؿ الفعؿ عمى كجو ( كىك كصؼ يعبر بو فكاف )اسـ مفعكؿ كلىاأل
، كيتضح مف متابعة كضع الصيغة أٌنيا (ُٓ)كييفلنحالحدكث كالتجدد عمى حد قكؿ ا

الدكاـ في حاؿ ا ما تدؿ عمى ))لزمنية  فيي غالبن تساكم اسـ الفاعؿ مف حيث داللتو ا
ذا نكنتامت بيا )اتص ذا أضيفت  ؿ التعريؼ( ، كا  دىٌلت دٌلت عمى الحاؿ كاالستقباؿ كا 

 .  (ُٔ)عمى الماضي((
ـ بو ٌف المتيكى أل ؛ؾ في جائع)مىٍدىكيف( يكحي بدكاـ الحاؿ كاستمراره ككذل فالكصؼ في

و يضع فكاؾ عنيا، فكأنٌ ناستمر عمى حالتو ىذه  مف دكف االمنو قد  أكالمستيز 
كقد كشؼ التكازم النحكم في ىاتيف المتكاليتيف عف كجكد ،األشياء في غير مكضعيا

ا في الكقت نفسو التضاد المعنكم، ( متضمنن عائً كف كجى ىي دٍ بؿ صرفي بيف كممتي)مى تقا
مف الدىف كىك  فيك كف (ىي دٍ أما)مى ،(ُٕ)الشبعضد ع كٍ كالجى  عي كي جٍ يى  اعى فجائع مشتؽ مف جى 

كف(، كناية عٌما تبدك عميو ىي دٍ يستعمؿ ىذا المفظ أم )مى ك ،(ُٖ)ما يدىف بو الرأس كغيره
                                                

، ، سػمير محمػد عزيػزفػي ضػكء المػنيل الكصػفي (دالليػة اسـ الفاعؿ في القرآف الكريـ )دراسة صرفية نحكية  (ُّ)
 .ََِْ،َْ:رسالة ماجستير،جامعة النجاح الكطنية،فمسطيف

 .ُّْ/ِحاشية الصباف عمى شرح االشمكني، محمد بف عمي الصباف: (ُْ)
 .َّٔ/ِباف عمى شرح االشمكني،حاشية الص ك،َّٕينظر: شرح شذكر الذىب، ابف ىشاـ: (ُٓ)
 .ٖٓ:اللة الزمنية في  الجممة العربيةالد (ُٔ)

 َُُِ/ّتاج المغة كصحاح العربية، الجكىرم)جكع( :(ُٕ) 
 ينظر: المصدر نفسو(ُٖ) 

 ِّٕالبقرة : (ّ)



لمقابمة بيف ا ؾ يككف النص المتكازم قد جرت فيوكالترؼ كبذلآثار النعيـ كالغنى 
 المفظيف بما يحمالنو مف داللة.

 يحتمؿ تكجييات عدة منيا: فالمثؿ     
نو ذـ لمف ظيرت عميو مظاىر النعمة كلكنو ال يشبع  فصار الجكع  داللة عمى إػ ُ

اْلَجاِهُل َأْغنِيَاَء ِمَن الت ََّعفُِّف َيْحَسبُ ُهُم  ﴿ػ إنو مدح حمالن عمى قكلو تعالى:ِطمعو 
 تَ ْعرِفُ ُهْم ِبِسيَماُهْم ََل َيْسأَُلوَن النَّاَس ِإْلَحاًفا َوَما تُ ْنِفُقوا ِمْن َخْيٍر فَِإنَّ اللََّه ِبِه َعِليم  

﴾(ّ). 
عمى درجات النيؿ مف عمى سبيؿ المدح كىك أ معنى التيكـ كاالستيزاء يحتمؿػ ّ

أظير خالؼ ما يبطف فقد أظير الغنى كىك في الحقيقة األمر ،ألنو المتحدث عنو 
بأنو ذك ماؿو كجاهو حٌتى تٌصنع كتٌكمؼ  تظاىر فقير جائع ككأنو لبس ثكبنا غير ثكبو.

ا أم الذم يظير الشبع كليس بما ليس منو إذ يضرب ىذا القكؿ لممتتبع زكرن 
 .(ْ)بشبعاف

أك حادث ككذلؾ  ثابتنا غير متغيرفإذا حممنا المثؿ عمى المعنى األكؿ كاف الجكع 
ف حممناه عمى المعنى ا ا كالطرؼ الثاني حادثن كؿ ثابتن الثاني كاف الطرؼ األ مدىكف،كا 

أما إذا حممناه عمى معنى الثالث  كاف الطرفاف يدالف عمى الحدكث ال الثبات  ا.متغيرن 
 .كالسيما الطرؼ األكؿ)مدىكف(. فالغنى ليست صفة ثابتة  فيو كلكنو أدعاء

 الصفة المتبية -
تردد الجمؿ التي تقع كفي ىذا النمط مف الجمؿ التركيبية المتكازية نمحظ كثرة  

 .  امشتقن  امفردن ضرب الجمؿ العربية ، كيككف فييا الخبر أسمية مف في دائرة اال
 

المشبية ىنا الكصؼ المشتؽ المصاغ مف الفعؿ الثالثي الالـز الذم كالمراد بالصفة 
  .(ُ)بالفعؿ عمى نحك الثبكت يدؿ عمى مف قاـ

                                                                                                                                       
 ّٖٔ/ّينظر: مجمع األمثاؿ : (ْ)
 



، فابف (ِ)مصفة المشبيةل الداللة الزمنية  ؼ في المدكنة النحكية  عمىكثمة  اختال
عني أنو أمر مستقر ت كىك عنده معنى الثبكت في الصفة المشبية تكمـ عمى يعيش 
و يعني المالزمة كاالستمرارية التي تبدأ مف ن:إٌ أم  اإلخبار، متصؿ بحاؿ ثابت،

 . (ّ)بالحاضر كقد تمتد إلى االستقباؿالماضي كتتصؿ 
)الصفو )لحاضر إذ يقكؿ: أنيا بمعنى ا إلى ق(ْٓٔت) يالشمكبين أشاركقد       

نحك :مررت برجؿ حسف كجيو اك  المشبية باسـ الفاعؿ تفارقو أنيا ال تكجد إال حاالن 
فقد تفرد بالرأم  الرضي أما،(ْ)((حالتو،ال تزيد مضينا كال استقباالن الكجو معناه ىذه 

أف الصفة المشبية :))كما أنيا ليست مكضكعة لمحدكث في زماف، ليست القائؿ 
ا مكضكعة لالستمرار في جميع األزمنة؛ ألف الحدكث كاالستمرارية قيداف كال أيضن 

  (ٓ)((.دليؿ فييا عمييما..
))لمعنى الحاضر الدائـ  الشمكني فيرل أف الصفة ال تككف إَّ األكقد تبع الشمكبيني 

ىػ( إلى ُُٗالسيكطي )تفي حيف يرل   ،(ٔ)مف دكف الماضي المنقطع كالمستقبؿ((
أف أكثر النحكييف قد ذىبكا إلى عدـ االشتراط  في أٌف تككف الصفة المشبية بمعنى 

 .(ٕ)الحاؿ، كذىب بعض النحاة إلى أٌنيا تككف لألزمنة الثالثة
كقد كردت نماذج  مف الصفة المشبية ضمف الجمؿ المتكازية في مجمع األمثاؿ      

 :كمف ىذه األمثمة قكليـ . (ٖ)مرة غير
ٜٔ

 

                                                
 .ْٖ/ِالتكضيح: شرح التصريح عمىك ، ِْٕ/ّينظر: أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ : (ُٗ)

 . ُٓ/ ِكشرح التصريح عمى التكضيح :  َُٖ/ْ:شرح المفصؿ ينظر: (ِ)
 َُٖ/ ْشرح المفصؿ :ينظر:  (ّ(
 ِٓٔبك عمي الشمكبيني:، أالتكطئة( ْ)
 .ْٕٓ/ِ: شرح الرضي عمى الكافية( ٓ)
 .ُِِ/ْشرح االشمكني:( ٔ)
 .ّٔ/ْىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع : ينظر:( ٕ)
 .َّٗ/ِ،كِٖٗ/ِ،كٗٔ/ِ، ُٓ/ِ: ينظر: مجمع األمثاؿ( ٖ)
 
 



 .(ُ) اأَلْبُذ َسَمَجاُن والَقَضاُء لّيانُ  
َِ 

، كىاتاف البنيتػاف  جزئينا تماثالن إف الجممة المثمية المتقدمة مككنة مف بنيتيف متماثمتيف  
تماثػػػؿ المتكاليػػة الثانيػػة مػػػع ك  سػػمي ،إسػػنادم مكحػػد ىػػػك المكػػكف اإلاتكأتػػا عمػػى نمػػػط 

المتكالية األكلى يظيره  ذلؾ. مثمما يظير  تماثؿ المتكالية الثانيػة مػع المتكاليػة األكلػى 
ػ( ك )القى ذي ٍخػؿ( فػي كممتػي )األى ابػػ ) اكرد معرفن  إليو ، ككنومف المسند  أٌنػو لػـ  بيػد( اءي ضى

 ليػػذا التماثػػؿ أٌف يػػدخؿ فػػي حيػػز االسػػتمرارية ؛ فاألخبػػار فػػي النمطػػيف لػػـ يػػأتً ْ ييكتػػب
إلػػى  التماثػػؿ فػػي البنيػػة السػػطحية مػػرده ككػػذلؾ انعػػداـ   ُِعمػػى بنػػى صػػرفية متنكعػػة .

نمحػظ أٌف الخبػر فػي المتكاليػة الثانيػة ال يشػبو الخبػر   التنكع الحاصؿ في األخبار؛ إذ 
ف(، كقػػػد كصػػػؼ )لٌيػػػاف( عمػػػى ز   امصػػػدرن ألكلػػػى ؛ ألٌنػػػو جػػػاء فػػػي المتكاليػػػة ا نػػػة )فىٍعػػػالى

 كقيػػػؿ: (ِ))لٌيانػػػا(مصػػػادر بأٌنيػػػا مػػػف النػػػكادر كػػػػ لػػػكل ف( فػػػي الالى ٍعػػػ)فى الرضػػػي صػػػيغة 
، كعمػػى العكػػس مػػف خبػػر المتكاليػػة األكلػػى الػػذم (ّ)))أصػػمو الكسػػر كفػػتح لالسػػتثقاؿ((

ىػػػػ( ىػػػذا البنػػػاء  ُٓٓت )يصػػؼ ابػػػف القطػػػاع إذ ف( )فىعىػػػالى   بػػػو صػػػؼمصػػػدر ك جػػاء 
ػػا مكضػػكعن بككنػػو يجػػيء اسػػمن  اف ، كيجػػيء نعتنػػا  مثػػؿ )أىبىيىػػاف ا كتمثػػؿ لػػو بػػػكممة  رمىضى

مىتىاف( كيككف لمسافة الحركة كاالضطراب كيككف مصدرن  افكى زى اف كنىػفىػكى ا كطى ا أيضن كصى
(ْ) 

فػػي ىػػذا التػػداخؿ كاالشػػتراؾ بػػيف ىػػذا الػػكزف كمػػا جػػاء مػػف صػػيغ أخػػرل    فصػػؿكال .
فيػك ))العامػؿ الفعػاؿ(( فػي  ،)الصفة المشبية كالمصادر كصيغ المبالغة يبقى لمسػياؽ

، كلكف ىذا التبايف فػي (ٓ)تحديد المعاني كتخصيص القيمة المعنكية لمصيغة المشتركة
أمػػػاـ تشػػػٌكؿ بنيػػػة التػػػكازم ،  اكػػػف عائقنػػػمسػػػند فػػػي كػػػال النمطػػػيف لػػػـ يالييػػػأة الشػػػكمية لم

فالجممتاف متكازيتاف عمى صعيد التركيب النحكم كليس عمى المستكل الػداللي ، فمكيػٌؿ 

                                                
المدافعة كالمماطمة  كالمٌياف: ،ِٗٗ/ِلساف العرب)سمل(: ينظر: البمع: بالسمل: ،كالمرادِٔ/ُمجمع األمثاؿ: (ُ)

 ْْٕ/ّ:ينظر:المعجـ الكسيط:
 .ُُُ/ُشرح شافية ابف الحاجب:ينظر: (ِ)
 .نفسوينظر:المصدر  (ّ)

 .ُِٖسماء كالمصادر ،ابف القطاع:ينظر: أبنية األ (ْ)
 .ُِٔ،د.سيؼ الديف  طو الفقراء:دراسة صكتية. داللية المشتقات الدالة عمى الفاعمية كالمفعكلية  ينظر: (ٓ)
 



مػػف التماسػػؾ  مػػى الػػرغـ مػػف ذلػػؾ فػػإف الػػنص لػػـ يخػػؿمتكاليػػة معنػػى خػػاص بيػػا ، كع
 كاالنسجاـ المعجمي كىذا ما يستشؼ مف تكظيؼ القائؿ لعنصر التقابػؿ ىنػا ، إذ أتػى

ثـ ذكر ما يقابميما معنكيا عمى الترتيب كىػذا مػايمحظ فػي   في الكزف  بمفظيف مختمفيف
ػػمى  اف كلٌيػػاف ( فقػػد شػػكال تقػػابالن معنكينػػا)سى نمػػا عمػػى  جى لػػيس عمػػى صػػعيد البنػػى فحسػػب كا 

ػػ ػػ) ػبػػػبػػايف ( ال تضػػاد ، إذ المػػراد ا ، كسػػمة التقابػػؿ  )تصػػعيد التركيػػب أيضن افالسَّ  (مىجى
ػػمىل  الشػيء يى يـلك قػمػػف  االبػتالعسيػرعة  ػمىجن ٍسػػ: سى و سى ػػمجانن مىجي . (ُ)إذا ابتمعػو بسػػرعة اا كسى

  .(ِ)أم :أمالو كلي انا كٌيو لي اكالمراد بالٌياف )المطؿ( أك اإلمالة   يقاؿ: لكل برأسو  يم
ِِ 

فالمعاني الجزئية داخؿ كحدات القياس تتآزر كتتفاعؿ ساعية إلى غاية إبراز      
ذمكحد، كيضرب ىذا القكؿ مثالن معنى داللي  ا  ما  لمذم يأخذ الدَّيف بيسر كسيكلة كا 

 .(ّ)كسخر منوجاء صاحبو يطالب بو ماطمو 
في انسجاـ النص كتماسكو؛ إذ ارتبطت لفظة   ة معالقة التالؤمية إسيامل كقد كاف

اف كلٌياف( مع األخذ كالقضاء ، بع مىجى معنييف نحكييف  القة داللية تالؤمية تضمنت )سى
ىي عالقة يخمك مف عالقة نحكية سياقية  ىما  )المبتدأ كالخبر ( كىذا االرتباط ال

التركيب النحكم لكجكد اقتراف  فم ككنتاقتيف الداللية كالنحكية تالعال تااإلسناد فكم
 داللي بطريؽ التأليؼ كالتجاكر.

 عمى تكظيؼ الصفة المشبية في التكازم التركيبي قكليـ: كمف األمثمة األيخر
            (ْ) َفَمّتى َنتَِّف ؟ َأنَت َتِئٌ  وأنا َمِئ ٌ                   
ييمحظ أف األنساؽ التركيبية لمجممة المىثىمٌية المتقدمة قد جاءت متماثمة كمتشابية       

فالكجو  مف عدة أكجو؛ التماثؿ فييا ينطمؽ كمحكر ،االمذككر أنفن في جممة التكازم 
ما  أك ،الكصفي سمي(المثبتاال ى)المككفإل تنتمياف األكؿ يتمثؿ في أٌف الجممتيف
                                                

 .ٔٔٓ/ُمعجـ مقاييس المغة)سمل(: (ُ)
 ُِٖ/ٓلكل(:(المصدر نفسو (ِ)

 .ٓٔاليكسي: الحكـ،الحسف زىر األكـ في األمثاؿ ك ،كُّٗ/ُمثاؿ:جميرة األ ينظر: (ّ)
 .ٗٔ/ُمجمع األمثاؿ:( ْ)
 .ٕٕالجممة العربية مككناتيا أنكاعيا تحميميا،د.محمد عبادة: (ٓ)

 
 



التركيبية(( المككنة مف اسـ ككصؼ أك  أةكىك))اليي يطمؽ عميو المركب التكصيفي ،
(،كبذلؾ )معرفة المتتالية الثانية ضميرن إذ جاء المسند إليو في ا؛ (ٓ)((ما في معناىما

ب المعرفة بضمير المخاطى ا ألنيا ابتدأت أيضن  ؛يككف قد نىاظىر المتتالية األكلى
ف دكف غيره مف الضمائر (  مو الثاني فيك تكظيؼ الضمير)أنتأما الكج )أنت (

ألف المنشئ لممثؿ كاف فيما  ؛أكىما )تىًئقاف(؛ كذلؾٌ( فمـ يقؿ: ىك) تىًئؽ ,المنفصمة
،  اا مقصكدن ككنو مخاطبن ، فدٌؿ عمى لممخاطب الحاضرحسب يكجو الخطاب أ

كيستمر التماثؿ بمحاظ التناظر في المسند ، ففي المتكاليتيف كمتييما جاء المسند 
ا )صفة( عمى زنة  )فىًعؿ( كىذا البناء يجيء في الغالب لمداللة ا نكرة مشتقن فييما مفردن 

 . (ِّ)ـ الثبكت(عمى األعراض كاالنفعاالت ك الييجانات كالخفة )أم عد
نكرة ىنا يكمف في إفادة التأكيد كالتخصيص  كلعٌؿ السبب في مجيء المسند  

 ؛))الصفة في الكالـ عمى ضربيف ألف التي ىي إحدل المعاني التي تؤدييا الصفة؛
ما لممدح كالذـ((لمتأكيد كالتخصيص إما ، كا 

 (ِْ) . 
كفؽ مستكيات متنكعة قد  متعددة انساقن أكالذم نستشفو مف جممة المثؿ أف ىناؾ   

 في المثؿ فتبدك  تجميات المستكل الصكتي فعف في بنية التكازم التركيبي،  عممت
صنعة السبؾ أك ما يعرؼ بالتشابو المفظي ، كمحكر السبؾ التي ركز مف كاضحة  

 ٌٌؽئً فمفردة )تى  ،اصكتين  اتعالقن  فيما قد شكال كالجناس (؛ عمييا المثؿ ىي  )الٌسجع
ا غير تاـ ، كىذا ما يظيره تجانسن  يفمتجانست ا( قد جاءتا مسجكعتيف سجعن ٌؽئً كمى 

 تشاكؿ كؿ النيايات الصكتية فييما.
غير  اأف يككف تكظيفو في النص تكظيفن كيشترط البالغيكف كالدالليكف في التجنيس 

مى حسب قكؿ عبد القاىر ا عا حميدن يككف مكقعو مف العقؿ مكقعن  كأف بعيد المرمى،
ال إذا كاف مكقع الذم يقكؿ : ))فإنؾ ال تستحسف تجانس المفظيف إَّ  الجرجاني 

 .(ِٓ)ا((ى بعيدن من رٍ ى الجامع بينيما مى مى رٍ معنيييما مف العقؿ مكقعان حميدان كلـ يكف مى 

                                                
 ٗٔالعربية:في معاني األبنية ينظر: (ِّ)
 َُُ/ِ :المثؿ السائر في أدب الشاعر كالكاتب (ِْ)

 . ٕأسرار البالغة في عمـ البياف ، عبد القاىر الجرجاني : (ِٓ) 



كفي النص إشارة إلى ضركرة تكخي المعنى كحسنو مع جكدة سبؾ النص الذم     
)اليمزة،  عٌؿ تركيز القائؿ عمى تكظيؼ صكتيالتجنيس بطرفيو ، كليتضمف 

، مف جية المزاكجة  دكف غيرىما مف األصكات مف كمىًئؽ(، ٌ)تىًئؽ كالقاؼ ( في قكلو:
ىذاف الفكنيماف مف  فيما بينيما في خبر المتكاليتيف كمرجعو كاف فيما يبدك  لما يتركو

نماز بو صكت اليمزة  مف ي إلى ما اتي يكاد يتفؽ مع سياؽ المثؿ؛ نظرن جرس صك 
ا ينماز بالجير ؛ ألنو أيضن ، كىك بذلؾ قد ماثؿ صكت القاؼ (ِٔ)شدة كجير

، ية حسبما أعتقدكىذه المشاكمة الصكتية في المتكاليتيف لـ تكف اعتباط .(ِٕ)كالشدة
بما تحممو مف إيحاءات تكمف في معاني القمؽ، كالممؿ، كالرفض، تمؾ المفاىيـ التي 

 ر الكصفي في النمطيف المتكازييف يجسدىا الخب
شعر ذات مممح نفسي  ي إيحائية داللةفصكت القاؼ في الخبريف يحمؿ في جرسو   

عف حالة نفسية متمثمة بمدل ثقؿ المخاطب عمى المتكمـ ، كحالة التناقض  ربٌ كأٌنو يع
نو عدـ كعدـ االتساؽ النفسي كالشعكرم فيما  بينو كبيف المخاطب كالذم نتل ع
، باإليحاءاالنسجاـ بينيما ، فممتكرار الصكتي في تركيب ما داللة عمى ربط الصكت 

كىذا اإليحاء اشتغمت عمى إبرازه الفكنيمات الصكتية ،متآزرة مع  ظاىرة التنغيـ 
  عف السياؽ المغكم .كالعالقة المعجمية المتمثمة بالتضاد فضالن 

 قرينة البد مف كجكده  في أية لغة،أحد سمات االداء الذم  فالتنغيـ، بكصفو 
ة ني  المراد بالجممة، فالبالمعنى يد تحد في ساعديإذ  كاشفة عف البينية العميقة ، صكتية

                                                
، كلػػـ يتفػػػؽ المحػػدثكف عمػػػى كصػػػؼ  ّٖ/ُ، كسػػر صػػػناعة اإلعػػراب ، ابػػػف جنػػػي / ّْْ/ْ: الكتػػػاب  ينظػػر(ِٔ)

 ُٕٔينظر : فقو المغة ، عمي عبد الكاحد كافػي :  ،اليمزة بذلؾ فمنيـ مف عٌدىا مجيكرة فكافؽ  سيبكيو كابف جني
حػػاؿ خػػركج اليػػكاء عنػػد النطػػؽ بيػػا . ينظػػر :  كترييف الصػػكتييف لعػػدـ تذبػػذب الػػ ؛مػػف رأل أنيػػا ميمكسػػة ـ، كمػػني

، كمػػنيـ مػػف يػػرل أنيػػا صػػكت ال مجيػػكر ك ال ميمػػكس . ينظػػر  ٓٗمنػػاىل البحػػث فػػي المغػػة ، د. تمػػاـ حسػػاف :
 .ُُُ:دراسات في عمـ المغة  ، د .كماؿ محمد بشر :

ثيف د . محمػػد ، كقػػد كافػػؽ سػػيبكيو مػػف المحػػد ِٕٖ/ ُ، كسػػر صػػناعة اإلعػػراب : ّْْ/ ْينظػػر الكتػػاب : (ِٕ)
 حسف جبؿ الذم احػٌتل عمػى قػكؿ بعضػيـ.  فػي كصػؼ اليمػزة بككنيػا  ميمكسػة، أك تكصػؼ بأنيػا ال مجيػكرة كال

خػرج بعػض يبػؿ  األكتػارتكػكف بػنفس حالػة انغػالؽ  ف اليمػزة ال)ىػذه حجػة غيػر مقبكلػة ؛ أل) ميمكسة؛ إذ يقػكؿ :
 . ٕٔ-ْٕ:في أصكات المغة العربية المختصر , نغالؽ(( فاليمزة مجيكرة كشديدة زفير سابؽ لال



، كالذم يتضح (ِٖ)الصحيح لمتركيب لمجممة تساعد عمى إظيار التفسير العميقة
كالتساؤؿ  ،تنغيـ ىنا يحمؿ معنى االستفياـثر الأقراءة النص المثمي أٌف  مف  لممتمقي

 فكثيران ا مف النغمة الصاعدة في قكلو متى نتفؽ ؟ اإلنكارم المتضمف التعجب أيضن 
قاؿ  ، (ِٗ)((ياـ عف معناه الحقيقي إلى التعجبما يخرج االستف))
: ))كاعمـ أٌنو قد يستعمؿ في الكالـ لفظ االستفياـ كال يراد بيا  ق(ُْٓ)ترمميصال

بيعد  ، كىذا ما يستشؼ مف(ُّ)االنفي التاـ أيضن كربما يشرب معنى  ،(َّ)((االستفياـ
ككنو مف الكظائؼ المييمنة عمى التنغيـ كفي تحكيؿ  ؛االتفاؽ فيما بيف الطرفيف 

فيممح كجكد أكثر مف رابط تشكيمي  المعنى كقمبو، أما عمى صعيد المستكل النحكم ؛
إرادة  إلى أفكذلؾ مرجعو ؛ يبية المثميةقد عمؿ عمى صنع التماسؾ في البنية الترك

راد أٌف يقكم كالمو ؛ أناؾ أكثر مف رابط في النص عندما المتكمـ اقتضت أٌف يككف ى
؛ فمكاله  جممةعمى  جممة العطؼ بالكاك الذم عطؼ بو  فالرابط األكؿ : يتمثؿ في

ا ، كلكف قد يحتمؿ أٌف تككف الكاك زائدة كما أصبحت تركيبن  ألصاب الجممتيف خمؿه 
ثبات الصفة  في مكصكفيا ، فعند  حذفيا ال  يصاب جيء بيا ألجؿ التأ كيد كا 

 ؟. ٌتًفؽي ى نى تى مى فى ٌ ؽئً أنا مى ٌ ؽئً تى  تى نٍ التركيب المثمي بالخمؿ مف جية أنساقو   في قكلنا : أى
كالرابط اآلخر : ىك عنصر اإلحالة، كالتي تعرفيا الدراسات النصية بأنيا     

تخضع لقيد داللي، كىك  ٌإال أنياال تخضع لقيكد نحكية كمف ثـ ))عالقة داللية 
،  (ِّ)إليو(( كالعنصر المحاؿ صر المحيؿاكجكب تطابؽ الخصائص الداللية بيف العن
( ؛ فقد أحيمت ـ مف اإلحالة بالضمير )أناكتكظيؼ المنشئ لعنصر اإلحالة ىنا قد ت

كاحدة ىي ذات  بذات( ، فربط السابؽ بالالحؽ تإحالة قبمية إلى كالـ سابؽ  )أن

                                                
 ُُٓ:،د.حسيف جمعةينظر: في جمالية الكممة (ِٖ)
 ّٖٓ/ ِالمحيط في أصكات المغة ، محمد األنطاكي : (ِٗ)
 .ِْٕ/ُالتذكرة كالتبصرة، الصيمرم : (َّ)

 .ٕٕينظر: مدخؿ إلى البالغة العربية، يكسؼ أبك العدكس:(ُّ) 
 .ُٕ:، مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب د.محمد خطابيلسانيات الخطاب (ِّ)



تكتفي بذاتيا مف ف العناصر المحيمة كيفما كاف نكعيا ال إ؛ إذ )) المتكمـ )القائؿ(
 . (ّّ)((د مف العكدة إلى ما تشير إليو مف أجؿ تأكيميابي  إذ الحيث التأكيؿ ، 

ٌ ؽًئػأما إذا أردنا الكشؼ عف المعنى مف الجانب الداللي الفني، فػنمحظ أٌف المفظتػيف )تى 
 فػػػي الكشػػػؼ عػػػف نػػػكع العالقػػػة المعجميػػػة داخػػػؿ جممػػػة امحكرينػػػ كقعنػػػاأدٌيتػػػا  قػػػد ٌ(ؽًئػػػكمى 

كباالسػػتعانة  كسػػيكلة، المتمقػػي تتضػػح الداللػػة بيسػػرمػػف  إعمػػاؿ الفكػػر التػكازم فبمجػػرد
نيػا تػدؿ عمػى أالمعجمػات العربيػة التػي قيػؿ فييػا لمفػردة )تئػؽ( فػي  المعجميبالمعنى 

فػػرس تىًئػػؽه أم:)) نشػػيط  يقػػاؿ: عػػف داللتيػػا عمػػى السػػرعة ،فضػػالن (ّْ)االمػػتالء الشػػديد
ٍرينػػا((  ميمتمػػئ جى
، كتتجػػاكز المعجمػػات ىػػذه الداللػػة الماديػػة إلػػى داللػػة حسػػية نفسػػية (ٕ)

لػػت مفػػردة  فػػي حػػيف د ، (ّ)كىػػي الداللػػة عمػػى شػػدة الغضػػب كسػػرعة الميػػؿ إلػػى الشػػر
كقيػؿ : المئػؽ الحػزيف  ،(ْ)هكع القميؿ التحمؿ عند أدنى مكػرك )مئؽ ( عمى  المرء الجز 

 .(ٓ)يبكي مف شدة الحزف ا حٌتى يكاد الذم يمتمئ حزنن 
عف معنى الشدة كالسرعة كبيذا ال تخرج  المفردتاف المتقدمتاف  في داللتيما        

النسؽ المتكازم تضمنتيا داللة  ( عالقة عكسية)يكحي المثؿ  بأف ىناؾ ك،كاالمتالء
ألف مف لكاـز الغضب ؛، فالجزع ٌضرب مف الغضب رتيف  في الجممتيف المتناظ

 اتسمن فقداف السيطرة عمى النفس )نفاد الصبر كقمة التحمؿ( ،فمك كاف المكصكؼ م
يطيؽ  حدثت المكافقة بينيما، كلما كاف المئيؽ البالصبر ؛لما غضب المتكمـ ك 

االحتماؿ ا عمى قادرن  كؿف البٌد مف أٌف يككف الطرؼ األاالحتماؿ لضيؽ صدره كا

                                                
 .َْ ،َُِّ ،ٕٓ،مل: ُثر النحك في تماسؾ النص ،عابد بك فيد ،مجمة العمـك اإلنسانية كاالجتماعية،عأ (ّّ)
 
 ُّ/َُ،كلساف العرب)تئؽ(:ٕٓ/ُأساس البالغة،الزمخشرم)تئؽ(: ينظر: ( ُ)

 .ُّ/َُلساف العرب)تئؽ(: (ِ)

 ينظر:المصدر نفسو (ّ)

 .ْٔٗ/ِمقاييس المغة)مئؽ(: ينظر: (ْ)
 .َِْ/َُلساف العرب)مئؽ(: ينظر: (ٓ)
،مجمة  كمية الدراسات ٕٓالسيد عبد السميع حسكف،،ينظر:النظـ القرآني في تفسير القرطبي)دراسة اسمكبية((ٔ)

 .ُِْ، ََُِدبي، االسالمية كالعربية
 



أيخبر عف حاليما  ا كي يكاجو الغاضب ، كلٌما لـ يكف المتحدث عنو  كذلؾكصبكرن 
فالتئؽ سكاء كاف سريع الغضب أك سريع إلى الشر ىك الذم يثير  .في عدـ االتفاؽ

ألف  المئؽ كيدفعو إلى البكاء. كالمئؽ كىك سريع البكاء ىك الذم يثير غضب التئؽ .
 ـز التعبيرم لياتيف المفظتيف المتمثؿ بتكرار الجرسككاف التال جزكعاف. كالىما

ا لمعقكؿ؛ كذلؾ لما يقتضيو المكقؼ لممشاعر كلفتن  اشٌكؿ إيقاظن  الصكتي المكٌحد أف
 .(ٔ)مف يقظة ككعي كحذر تجعؿ اإلنساف يتمقى ىذه المعاني باستعداد )نفسي كعقمي(

لكصفي التبايني التقابؿ اأسمكب   تشكؿ عمىىذا التالـز بيف المفظتيف  كما ساعد   
عكبة في ىذا المثؿ جاء لينبو عمى اختالؼ الطريقتيف، كيؤكد ص تقابؿ،فكجكد ال

مح مالالٌف سمة التبايف فيما بينيما تكاد تطغى عمى إالمكافقة بيف الصفتيف حٌتى 
كالسرعة  في اشتماؿ المفظيف المتقابميف عمى معنى سمبي ذميـ ةالمتشابية المشتمم

كبفضؿ التفاعؿ فيما بيف بعض العناصر المغكية كبعضيا اآلخر  :  . إلى الشيء
المعنى المعجمي لممفردات كمعنى صيغيا الصرفية كالعالقات التركيبية التي  كىك

، الذم يضرب  (ُ)تحكميا أمكف التكصؿ إلى الحصيمة الداللية التي أنيط بيا المثؿ
 .(ِ)في سكء المكافقة في األخالؽ

عمى  اكبيرن  اأثرن كييستشٌؼ مما تقدـ أف لمتكازم التركيبي  )الصكتي كالنحكم كالداللي ( 
 عمى  بينيات النص .  امييمنن  عامالن السياؽ  المغكم في ككنو  ف عداللة المثؿ  فضالن 

                             
  : سمية الببر فييا مرّكب الجممة االا : توازي ثانيً          
أقصد بالخبر المرٌكب ىنا : الخبر الذم يككف جممة فعمية أك غير فعمية كأف     

كمجركر أك مركب باإلضافة ،  أك جارٌ  يككف جممة اسمية  أك شبو جممة مف ظرؼو 
إذ يمتقي الخبر في حدًه بالجممة ، فيما يشتركاف في اإلسناد كاإلفادة كتماـ الكالـ ، 

، كيمثؿ (ّ)بالمحكرية كحرية التنكع كالتكسعتصؼ ي تراكيبكىذا الجزء مف ال
ا لمكصؼ كالعالقة المكسعة التي تقـك عمى ا طبيعين )الكاقع جممة اسمية امتدادن )الخبر

كيمكف تقسيـ .(ْ)((كصؼ المبتدأ كاإلحاطة بكؿ أخباره التي يتطمبيا المكقؼ المغكمٌ 
 الخبر في ىذا الضرب مف الجمؿ المتكازية عمى قسميف:



 
 

ّٓ 

 ضافة  فرد معرف باإلالببر م  - أ
 امضافن  اسمية  كالتي يككف الخبر فييا مفردن تكرر كركد التكازم  في الجممة االكقد    

 إليو  
 . (ُ)داني، إذ كاف عددىا ثالثة نماذجغير مرة في األمثمة الكاردة في مجمع المي  

     كمف ذلؾ قكليـ :
  (ِ)مآلنَ ٍ اءِوعَ ُ وَترّ  ِصفًرااٍء ِوعَ  َتر   نُ طْ البَ                

ػمحظ عمى المثؿ أنو قد حقػؽ تكازينػي      ا عمػى ازدكاجيػة تركيبيػة متشػاكمة بنيكينػ اا قائمن
كىػذه  ،كقد كقع التكازم بيف جزئي الجممة الكاحػدة شػرو كعػاءو صػفرنا كشػرو كعػاءو مػ ف 

عػػت كأف مألتػػو ،امتضػػادة معنكينػػاالزدكاجيػػة  آذاؾ، يضػػرب لمرجػػؿ  يعنػػي أف أخميتػػو جي
ف أسػػػأت إليػػػو عػػػاداؾ ، ارتبػػػاط الجممتػػػيف سػػػاعد قػػػد ك الشػػػديد إف أحسػػػنت إليػػػو آذاؾ كا 

ا ا مركبنػػفالمسػػند فػػي المتػػكاليتيف قػػد جػػاء اسػػمن عمػػى تشػػكؿ تكازيػػا تامػػا،   اا نحكينػػارتباطنػػ
، كقػػد كانػػت الجممػػة الثانيػػة متممػػة إذ ابتػػدأت مػػف حيػػث انتيػػت األكلػػى  اا إضػػافين تركيبنػػ

( خبػر ؛ألنيػا  (، كالػبطفي ىنػا مبتػدأ كقكلػو )شىػره مثمػت حالػة كصػؼو لممسػند إليػو )الػبىطفي
رد ، ك يمحػػظ فػػي )الًكعػػاء( مضػػاؼ إليػػو ، كصػػفران حػػاؿ منصػػكب مفػػك كىػػك مضػػاؼ 

خبػػار لمبتػػدأ كاحػػد كىػػك  )الػػبطف(، فكممػػة شىػػري فػػي المتكاليػػة الثانيػػة المثػػؿ تعػػدد فػػي األ
كقػػد حػػدد  مضػػاؼ إليػػو كمػػ ف حػػاؿ ثػػافو ؼ ككعػػاء لقكلػػو :بطػػف كىػػك مضػػا خبػػر ثػػافو 

 ))تعدد الخبػر إمػا أف:  ا لتعدد األخبار  كقد فصؿ الرضي ذلؾ قائالن شركطن  كيكفالنح
ػ يككف بعطؼو  ػاًقػـه كعى الً أك بغيػره ، فػاألكؿ نحػك) زيػده عى ( كلػيس قكلؾ:ىماعى ؿه اًىػـه كجى الً ؿه
فػإف لػـ تكػف متضػادة  .. .تعػدد فيػو الخبػر عػف شػيء كاحػدما كالمنا في مف ىذا ؛ ألفٌ 

                                                
 .ِ، ََِٗ، ُْ،ع:ِٓجامعة دمشؽ ،مل:،مجمة ٕٔمحمد حسف جاسـ، ينظر:المعنى كبناء القكاعد، (ُ)
 .ٗٔ/ُمجمع األمثاؿ: كينظر:،ٖٗ/ُجميرة االمثاؿ: (ِ)
 .ُّْاألحكاـ النحكية بيف النحاة كعمماء الداللة دراسة تحميمية  نقدية ،د.دليمة مزكز :ينظر:  (ّ)
 ينظر: المصدر نفسو (ْ)

 



ِ  ِلَم  ا يُرِي  ُل  ﴿كقكلػػو تعػػالى: ُْو اْلَع  ْرِج اْلَمِجي  ُل  فَ عَّ  ا  ، (ّ)﴾َوُه  َو اْلَفُف  وُل الْ  َوُ وُ   
ٌف كانػػت ففػػي كػػؿ كاحػػد ضػػمير يرجػػع إلػػى المبتػػدأ إٌف كػػاف مشػػتقن  ا كال إشػػكاؿ فيػػو ، كا 

 .عض تمؾ األخبار المبتدأ بب ءفيي عمى ضربيف: إما أٌف يتصؼ جز متضادة، 
 

ّٔ 

ع بكؿ كاحد فيو المجمك  أف يتصؼ  بالخبر اآلخر أكتصؼ ياآلخر  جزءكال   
مكه  ... مامٌني فاألكؿ نحك قكلؾ: لألبمؽ ىذا أبيض أسكد...كالثاني نحك قكليـ:ىذا حي

امضه فال اشكاؿ فيو، ألف الضمير يرجع مف كؿ كاحد مف الخبريف إلى مجمكع  حى
  . (ُ)((المبتدأ
 ب ػػػػػ خبر مفرد مجرد مف اإلضافة        

 قكليـ :مفردنا مجردنا مف اإلضافة  كمف األمثمة المتكازية التي يككف الخبر
م   لج  الر   و  د  ع                 ص   ق ه  ح  ق   يق ه  د  و  ل ه  ع 

 (ِ)  .          
يتضح مف المثؿ كجكد تكافؽ في بنى التركيب ، فكمتا الجممتيف المتكازيتيف        

ضيفت إلييا  في المتكالية األكلى  كممة أبمسند إليو نكرة  مضاؼ إلييا إذ صدرتا 
  . ؿ (جي )الرَّ 

ّٕ 

ا، بيد أف قد ماثمت المسند إليو في المتكالية الثانية فقد جاء نكرة أيضن  كبذلؾ تككف 
متناظريف  لـ يكتب لو االستمرار إذ جاءت  األخبار في كال النمطيف ال ىذا التماثؿ 

ٍمقيوي( )صفة مشبية  ةمتباين إذ إف الصفة  عقمو( ،، كاسـ في قكلو :) (ففي قكلو :)حي
نو يتطمب إ المشبية تقبؿ أف تككف مسندنا، فتؤدم كظيفة الفعؿ في التعمؽ مف حيث

                                                
 ُِٔ/ُ/ُ،كٗٔ/ُ،كْٗ/ُينظر:مجمع األمثاؿ: (ُ) 
 ُِٔ/ُنفسو: المصدر (ِ)
 .ُٔ، ُٓ، ُْالبركج : (ّ)
 
 
 .ِْٔػػػػػػػػ ِّٔ/ُشرح الرضي عمى الكافية : (ُ) 
 .ِٖٗ/ِمجمع األمثاؿ: (ِ)
 .ْْ/ِحاشية الدسكقي: (ّ)
 



الكزف يخرج المتكالييف مف حيز االنتماء إلى بنية . كىذا االختالؼ في  (ّ)إليو مسندا
 ،يجمعيا باب كاحدال  خبرنيف الذيف صيغ عمييا الككف كال الكز  ؛متشابية متماثمة

عمى  ؛ في حيف كاف الثاني ةحد أكزاف الصفة المشبيأٍعؿ( كىي فاألكؿ عمى زنة )في 
 ( كىي اسـ.زنة )فىٍعؿ

 ا، بحيث شكال نمطن تركيبية متشابيةيف يتضمناف بنية كمع أف ىذيف النمط     
، إذ يمحظ عدـ تكافقو عمى صعيد ، بيد أف ىذا التماثؿ غير مستمر امتكازين  متماثالن 

العناصر المككنة لكؿ متكالية. كىذا يتضح مف المسند إليو في المتكالية األكلى الذم 
مف أٌف ييعاد  بدالن ، ك مف ثـ  ؿ( جي الرَّ ) ؿ التعريؼ  في كممةاا إلى ما فيو جاء مضافن 

 ا( ليككف عكضن كالية الثانية جاء بضمير الغائب )الياءؿ مرة ثانية مع المتجي ذكر الرَّ 
(. كيبدك أٌف الغرض وي يقي دٍ )صى  :عف تكرار  المضاؼ إليو  في المتكالية الثانية ، فقاؿ

مف الربط بالضمير ىك تحقيؽ االختصار كأمف المبس بالتكرار، فكجكد الضمير يشير 
ي إلى تعمؽ الجممة الثانية بصاحب الضمير . فمكال كجكد الضمير لحصؿ المبس ف

ذلؾ إلى لبس آخر في فيـ  أف الرجؿ   كاد أف يؤدمفيـ االرتباط بيف الجممتيف ، ك 
 . (ّٖ)نية غير الرجؿ في المتكالية األكلىفي المتكالية الثا

ا لمجانب الداللي ، فيمكف عف طريؽ الجانب كلٌما كاف الجانب النحكم مالزمن       
. آثرنا أف يككف  (ّٗ)القائؿ ييايرتئنصؿ إلى داللة النص التي  أفالكظيفي النحكم 

الحكار عنيما معا، فمف حيث داللة الصفة عمى المكصكؼ ، فال بٌد أف تدؿ الصفة 
، فيي بذلؾ تختمؼ عف االسـ عمى الذات التي يتحقؽ بيا كجكد الصفة بالحدث 

، كمف (َْ)، إذ إف االسـ يدؿ عمى الحدث كحده كالفعؿ يدؿ عميو مقترنا بزماف لفعؿكا
عمى الثبكت كىذه الداللة تنطمؽ مف ككنيا مصاحبة سمات الصفات داللتيا 

ف فارقو لمكصكفيا في مختمؼ األزماف فيك أحمؽ في ماضيو كحاضره كمست قبمو ، كا 
إليو د . تماـ حساف  قصر مف زمف المالزمة الطكيمة كىذا ما أشارأفزمف المفارقة 

ال ك ف زمف الصفة نحكم أ :أمفقط لزمف كظيفة لمصفة في السياؽ ا))يككف  : بقكلو
                                                

 ُّٓ:، د.مصطفى حميدةنظاـ االرتباط كالربط (ّٖ)
 ِّينظر: الداللة القرآنية عند الشريؼ المرتضى ،د .حامد كاظـ عباس:(ّٗ) 
 َُِ: ، د.تماـ حسافينظر: المغة العربية معناىا كمبناىا (َْ)



لتركيب ا قد تكرر عمى طكؿ اا ىامن . كتممح الباحثة عنصرن  (ُْ)((اأبدن  اصرفين يككف 
في كقعنا كميما تكف ضآلة الركابط المفظية ؛ فإنيا تؤدم  كىك الربط بالضمير)الياء(

ألف الركابط المعنكية تتبعيا عمى الدكاـ ركابط  ؛ الصياغة المفظية كالترابط المعنكم
 .(ِْ)لفظية
 اذ اا لغكين يشكؿ عنصرن  أنو ط بالضمير الياء ىنا تكمف في كيبدك أٌف قيمة الرب     

طار النص إذ عمؿ عمى انسجاـ النص كانتظامو كقد فرض إكحدة داللية داخؿ 
مف ت جممة المثؿ خالية  في مرجع الضمير كعائديتو ، فبدكذلؾ كحدة كاتصاال

,  (ّْ)عمؿ عمى عدـ تثبيت المتمقي في إدراؾ النص كتمقيو التفكؾ كاالنقطاع . كىذا 
كلـ يقؼ تماسؾ النص في ىذا التركيب عمى الربط بالضمير فحسب بؿ تعداه إلى 
تكظيؼ أداة العطؼ الكاك ، إذ يعد العطؼ قرينة عمى انعداـ االنفصاؿ بيف 

عماؿ الربط ، فداللتو عمى عدـ االنفصاؿ ناشئة مف  العالقة السياقٌية المتعاطفيف كا 
بط كجعؿ حسب معناه الكظيفي فالكاك قد أفادت الر  عمى  التي ينشئيا كؿ حرؼ

 . (ْْ)ف ليككنا كأنيما جزء كاحدالنمطيف متالحميف متآصري
ف كذلؾ النص عالكة عمى العنصريف السابقيكثمة عنصر آخر أسيـ في تماسؾ     

ككيف التكازم التركيبي ليذه في ت كاف مؤثرنا يتمثؿ في )أسمكب التقابؿ( الذم 
ك)العقؿ (  )حمؽ( في مفردات )صديؽ(  )عدك( ك ا ما نجده ماثالن المتكازيات ، كىذ

لة المثؿ فالمثؿ يشير إلى عالقة ذاتية بيف ك يدخؿ في إطار التقابؿ ،كعف داكى
فاألثر  محصكر فيو عمى الشخص الرجؿ كبيف ما يتصؼ بو  مف حمؽ أك عقؿ ،

قموي  نفسو :لٌما كاف العقؿ مرآة المرء السديد فال ييغٌبيا إمياؤه كصى
ٍمؽى  (ْٓ) ، كأف الحي

صفة مف يريد أف ينفعؾ فيضورؾ ، كككف األىٍحمؽى ال يأمفي لو كال تيرجى لو إلى 
الصكاب إنابة ، جمع المتكمـ ثنائية التضاد  )النفسي ( القائمة عمى أسمكب التقابؿ 

                                                
 .َُّ،َُِ :ينظر:المصدر نفسو (ُْ) 
 . ْ :،عثماف ابك زيد إطار نظرم كدراسات تطبيقية نحك النصينظر: (ِْ) 
 ُُْينظر:المصدر نفسو: (ّْ)
 ََِاالرتباط:ك ينظر: نظاـ الربط (ْْ) 
 َٕ:الربيع الكالعيأبك  ،نكتة األمثاؿ ك نفثة السحر الحالؿ (ْٓ)



ا لو عف اإليذاء ا كحاجزن ، إذ إف عقؿ العاقؿ يمثؿ مانعن  ا في صياغة المثمػػػػػػػػػػػػػػ ككظفي
ا عف التعامؿ معؾ ميما حاكلت مساعدتو بخالؼ عقؿ األحمؽ الذم تجده عاجزن 

كلعٌؿ ذلؾ يعكد إلى البيئة العربية كما ألقتو عمى الفرد  ، (ْٔ)كمددتو بالمنفعة كالصحبة
كىي   العصبية فتكٌلد فييـ سمة سمبية أَّ السيٌما النزعة المف عناصر ىي تبنتيا ك 

ٍمؽ ( ؛ألف البكاعث اإلنسانية كالحالة النفسية ىما ا في كجكد  لسبب الرئيس)الحي
حد السبؿ المتاحة أيضيؽ بو المعنى فيجد في التضاد  ف المتحدثأالتضاد إذ 

 .(ْٕ)لمتعبير
 اا فعميً تركيبً ا سمية الببر فييا مركبً الجممة االتوازي    - ب
   : كمف أمثمة ىذا النمط مف التكازم قكليـ    

ر                ي الح  بد   ي عط  أل م   والع  ق لب ه   ي 
 (ْٖ) .  

يف مف يتضح مف ىذه الجممة المثمية أنيا قد جاءت مككنة مف متتاليتيف متماثمت    
الذم يبني عميو محكر التكازم ىك سمي المثبت، كاإلطار يا إلى النمط االئحيث انتما

كالجممة الفعمية   امضمرن  عؿ في المتكالية األكلىاكقد كرد الف)تكازم البنى المتغايرة( 
، في حيف اختمفت  صكرة  )يعطي( كالفاعؿ المستتر تقديره )ىك( في محؿ رفع خبر

مف )الفعؿ  كبة التركيب  في المتكالية الثانية  التي كاف الخبر فييا  جممة فعمية  مر 
ؿ كيزداد االتركيبيف بمسند إليو )معرفة( معرؼ ب مف الكقد ابتدأ ك كفاعمو( الظاىر

 ( فعميا مضارع .سناد الذم جاء ىينا )جممة فعميةالتماثؿ في خبر اإل
نما جاءت األخبار با      ,عمى التجدد كالحدكث  لصكرة الفعمية لداللة فيما يبدككا 

أما في المتتالية  .ؿ عمى تجدد العطاء يكما بعد يـك دففي المتتالية األكلى جاء لي
مف ره عند العبد. كمما تكرر العطاء الثانية ،فقد جاء لمداللة عمى ازدياد األلـ كاستمرا

ر(، كما يمحظ عمى ىذا التركيب أٌف الجممة الفعمية أشبو ما تككف كصفن  ا لممسند )الحي
 إليو في كمتا المتكاليتيف .

                                                
 َٕالمصدر نفسو: (ْٔ)
 ّْ:،صائؿ رشيد ينظر: عناصر تحقيؽ الداللة في العربية (ْٕ)
 . ِّْ/ُمجمع األمثاؿ : (ْٖ)



اـ داخؿ البنى التركيبية ، يمحظ أف العناصر داخؿ الجممة كعف كسائؿ االنسج
مرتبطة بأكثر مف أداة ؛ بناء عمى أف التركيب المغكم ليس مجرد تتابع ألقكاؿ يكضع 

ىناؾ  الكاحد فييا بجانب اآلخر فبمجرد إنعاـ النظر مف القارئ ليذا القكؿ يكشؼ أف
كبطرؽ متباينة لتحقؽ بعض اآلخر بعالقات مختمفة بات تترابط مع بعضيا بني

 المعنى المراد . 
 ،في اتساؽ النص يـسأي الجممة، فثمة أكثر مف عنصر كىذا ما ييمحظ ف     

زييف تتمثؿ بعالقة فالسياؽ يكشؼ عف كجكد عالقة معجمية بيف النمطيف المتكا
، فإذا كاف ذكر كؿ األكجو الممكنة لمحاؿ التي يجب أف يكضحيا المرسؿ التضاد

بياف نكع الرابط المعجمي بيف  ركيز فيا  مف أبعاد التكازم، فإف التعدن بي ،كىي تشكؿ 
التفصيمي ا لمبعد  أساسين ا أك مكمالن ضركري   عنصران  الكحدات المشكمة لبنية التكازم يعدٌ 

لشيء كضده التي ال تخرج عف إطار األكؿ ،كىذا ما يكمف في صكرة ذكر ا
 . (ْٗ)يكضحياإف التقابؿ يؤكد الصكرة ك  )التقابؿ (؛ إذ

كقد كشؼ التكازم التركيبي لممثؿ  عف تقابؿ التضاد ، فمف المعمـك أف  مف     
ر )الجكد كاإلكراـ (، عمى النقيض مف العىبًد  الذم تككف  خصالو  خالؼ  سمات الحي
ذلؾ ، فكمما كىثير النعيـ  في الحير كناؿ مف الشيرة كالمرتبة ما لـ ينميا اآلخر تىًعسى 

  (.َٓ)غيره بالبخؿ تألـ كيضرب ىذا المثؿ فيمف يبخؿ كيأمرالعبد أك 
 ومن أمثمة ىذا النمط قوليم :

بِّح   ف م   ب ح   ٌوي د  ي س  ذ  ت 
 (ُٓ) 

، اا كنحكين سنادية متماثمة تركيبين إ ا بنية تركيبيةلقد جاء التعبير المثمي متضمنن  
ىذه النكرة بفعؿ ، كقد كصفت ةاألكلى قد ابتدأت بمسند إليو نكر إذ نجد المتكالية 

مضارع  داؿ عمى الحاؿ ، كىذا ما يمحظ في المتكالية الثانية ، كيظير التناظر 
كىما  ،)ىك ، ىي ( إسناد الفعميف إلى ضمير الغائبتيف مف يكالتماثؿ  بيف المتكال

                                                
 .ِِٖبيف الشعر كالنثر ، زاىد بف مرىكف الداككدم: النصي ينظر: الترابط (ْٗ)

 .ِّْ/ُمثاؿ:ينظر: مجمع األ (ُ)
 َٕالمصدر نفسو: (ِ)

 َّٖينظر: المغة العربية معناىا كمبناىا: (ّ)



مف الفعؿ كالفاعؿ  كقعا في كمتا  فعميسنادم الؿ رفع فاعؿ كالتركيب اإلفي مح
 تيف  في محؿ رفع خبر االبتداء يالمتكال

فعؿ ال اقترفييٍسب ح( ك ) )الياء(ػػػالمضارع في المتكالية األكلى ب قد اقترف الفعؿك   
فضالن  الختالؼ فاعمييما، لتبايف الفعالف  كنظرنا، بالتاءالمتكالية الثانية )تذبح ( في 

، غير المتماثؿأيدخمت المتكليتاف في حيز التكازم  التبايف في صيغة الفعميفعف 
الجممة الثانية قد  )ييٍفعَّؿ( )ييٍسب ح(، في حيف أف فعؿفالفعؿ األكؿ جاء مضعؼ العيف 

مك مف كظيفة تخ ، كمف المؤكد أف ىذه الخصيصة الصرفية الجاء غير مضعؼ
إظيار مغزاىا عف طريؽ قرينة المبالغة في الفعؿ ؛ كلعؿ في  المتكمـ  أرادداللية 

طميعتيا تككيد شدة كصؼ المسند إليو بكثرة التسبيح كالمبالغة في العبادة كااللتزاـ 
 بالقيـ الدينية .

 
 كىك التضعيؼ  في الكشؼ عف الداللة ، )التنغيـ(قد اشترؾ إلى جانب ك       

داللي يعيف  في  تفسير الجممة تفسيرنا  كقعه لو  ، (ِٓ)(())جزء مف النظاـ النحكم لمغة
ا كقد يتنكع ىذا التفسير مع تنك  يىٍشتغؿ   ك ،(ّٓ)عو مف نغمة إثبات إلى استفياـصحيحن

 تأثيرهالتنغيـ في بعض  العالقات النحكية القابعة تحت السطح المنطكؽ ، فيظير 
ضمف السياؽ المغكم الذم يعد التنغيـ مف القرائف المفظية الكاقعة  ؛لذا في التفسير

  .(ْٓ)يعيف عمى تحديد داللة الجممة
الفعميف  )ييٍسب ح  التعبير المثمي أثره الداللي مف كقد أدل التنغيـ في ىذا  

الداللة عمى  ةيالمكرفينيمك  يحمالف في  بنيتيما الفكنيمية  ( ، فيذاف الفعالفحكيىٍذب
التيكـ كاالستيزاء بالمتحدَّث عنو ، فالفـ الكثير التسبيح تقابمو يد تبيح القتؿ كارتكاب 

المبالغة في تسبيح الفـ ذلؾ الفعؿ المفظي الذم لـ يصؿ حد تمثؿ  المحرمات . فكأفٌ 
مضاميف التسبيح كمككناتو المعنكية كالتطبيقية في المتحدث عنو . تقع بإزائو أنماط 

                                                
 َُٓينظر: في جمالية الكممة:( ْ)
  

 ُٖٓمحمد حماسة عبد المطيؼ:د. ينظر: النحك كالداللة ،(ْٓ) 



فالكالـ شيء كالفعؿ كىك  )التسبيح(  ممفكظ االيجابي،نساف كالتصرفات المضادة لماإل
 شيء آخر.

فيي تتمثؿ  بعالقة التأليؼ كالتجاكر التي  ، أما العالقة داخؿ الكحدة المغكية 
لتضاد بيف  تعتمد عمى تجاكر الكممات داخؿ  المككنة المغكية  بنحك التقابؿ كا

عالقة قائمة عمى المغايرة ، إذ إف كؿ كممة في الكحدة ىي  ، فيالجممتيف المتكازيتيف
 مغايرة لألخرل كمختمفة عنيا في كؿ خصائصيا الداللية .

التبادؿ  معيا إذ ال يصحٌ  ا ،كتبدك العالقة  فيما بيف الجممتيف عالقة تجاكر أيضن      
ـه بيف الكحدات كأف نقكؿ مثالن  تنافر الداللي عمى ال ، فذلؾ يظير (ٍذبىح كيىده تيسىٌبحي: )فى

إذ ال يستحؽ حيسف التأليؼ كالنظـ  عند  ،مف حيث اإلسناد النحكمصعيد الداللة 
ليد( كىك ما يدعك إلى مف شأنو )ا لفـ( عمى أساس أف األكؿإسناد  الذبح إلى )ا

التركيب المثمي   ئلبياف المعنى ، كليذا جعؿ المنش تخاذ  المجاز سبيالن االتأكيؿ  ك 
، فاليد التي قة اإلسنادية  مف جية تأليفيا عمى أساس صحة العال انين بم نفنامذككر آال

لفعميف ، سكل أف ا بمحاظ الفارؽ الداللي بيف احة أيضن ب  سٍ  يمكف أف تككف مي تقتؿ مثالن 
كيبقى أف لكؿ دالة مدلكليا الذم أراده  كم.مف المجاز المغفيذا  ايككف الفـ ذابحن 

يدكر حكؿ المثؿ إذ ))إف االعتداد  الكاشؼ عف فحكل مامنشئيا ، كالسياؽ كحده ىك 
يمكف فيـ معنى أم  نو الأر السياؽ في المعنى يقتضي منا أف نأخذ في الحسباف بأث

كممة عمى نحك تاـ بمعزؿ عف الكممات األخرل ذات الصمة بيا كالتي تحدد 
ال حيف ترتبط بالسياؽ ، كبيذا ال يككف لألشكاؿ النحكية أىمية أسمكبية إَّ (ٓٓ)معناىا((

عمى اتفاقيا  اتفاؽ ىذه األشكاؿ النحكية دليالن الذم يضعو فييا الكاتب ، كليس 
ا ، كلكنيا داللتيا ))بؿ إنيا قد تشير إلى ظكاىر أسمكبية مختمفة لمغاية متناقضة أحيانن 

التعبير المثمي أنو  ا. كتفترض الباحثة في ىذ (ٔٓ)((تعد جكىرية بالنسبة لتمؾ الظكاىر
لما أراد  قائمو عدـ  التصريح بالمتحٌدث عنو ، لجأ إلى تكظيؼ الكناية ؛ألف المجكء 

إلى  إلى التصريح ىنا يفقد النص المثمي جماليتو ، فأراد تشكيؽ المتمقي  كدفعو

                                                
 .ِِٕ: النحك كالداللة(ٓٓ) 
 .ٖٔٓ/ُ:المزىر (ٔٓ)



عف األطناب  امي بعيدن ، كلكي يجعؿ التركيب المثإعماؿ فكره كاستحضار المعنى
 مع أسمكبيتو ، فكظؼ الكناية  في تركيبو ليذا القصد فيما يبدك .  اسجمن كالتفصيؿ كمن

مع رآنيا يتناسب كمما أتمٌمسو في المثؿ المتقدـ بطرفيو المتكازييف  أف فيو  معنى ق
 ،(ٚ٘)﴾ يَقُىلُىَن بِأَْفَىاِهِهم مَّا لَْيَس فِي قُلُىبِِهْم َوّللّاُ أَْعلَُم بَِما يَْكتُُمىن ﴿:قكلو تعالى

كىذه اآلية قيمت في المنافقيف إذ أراد ا أٌف يبي ف صفتيـ  أنيـ ييٌظيركف خالؼ ما 
يبطنكف إذ كانكا يظيركف اإليماف باٌلمساف كلكنيـ ييضمركف الكفر في قمكبيـ
(ٖٓ) . 

، كمف الكسائؿ التي اا فينبغي أف يككف متسقن يككف التركيب منسجمن  كلكي     
مطمؽ  كييففيد في مذاىب النح( التي تبالكاكمت في اتساؽ النص)العطؼ أسي

إفادتيا الجمع، فيي تككف  كمع،(ٗٓ)إشراؾ الثاني فيما دخؿ فيو األٌكؿ(( ))أم الجمع 
بعض اآلخر، كلكف يبقى يا كيفية اتصاؿ العناصر بعضيا بأداة رابطة ييدرىؾ ب
العناصر كىك إذا كانت الكاك عاطفة فما طبيعة العالقة بيف  التساؤؿ األىـ ،

ذلؾ أقكؿ : إنو لما كانت الكاك تفيد  فلمربكطة بالكاك ؟ كفي اإلجابة عالمعطكفة ا
بعدىا في حكـ ما قبميا فأف الجامع بيف المتعاطفيف راجع إلى عالقة  إشراؾ ما

، فالمتكالية الثانية (َٔ)المفارقة التي تمثؿ التضاد المعنكم حسبما  يذكر المسانيكف
كظيؼ   دالة تإلى  نى المتكالية األكلى، كلعٌؿ ميؿ المنتلاحتممت معنى يناقض مع

نما ىك كليد إحساس خارجي بما ينطكم عميو الكاقع مف مظاىر إالتضاد في نصو 
متناقضيف عمى حد  كصؼ  الخداع التي تكشؼ في المعنى الكاحد كجييف

. كقد كشؼ التكازم التركيبي عف السعة الداللية في النص ، فيك ال  (ُٔ)الدارسيف
إلى يقتصر عمى إقامة التكازم بيف فعؿ التسبيح المسند إلى الفـ كفعؿ الذبح المسند 

نما يتجاكز ذلؾ إلى أف تكمف في التسبيح داللة الجرأة لا يد عمى نحكىما الحقيقي ، كا 
قكع في البيتاف كالسعي في الناس  بالسكء عمى ارتكاب الفكاحش كالمنكرات، بؿ الك 

                                                
 .ُٕٔ:مف اآلية آؿ عمراف (ٕٓ)
 .ٕ/ٗالتفسير الكبير، فخر الديف الرازم:ينظر: (ٖٓ) 
 .ٕٓ/ُ:المقتضب (ٗٓ)

 .ُٕينظر: لسانيات الخطاب:(َٔ) 
 .ُِْ:ينظر: نظرية عمـ النص (ُٔ)



لقتؿ ا  ؿ لو نفسوكٌ عمييا النص المثمي ؛ فمف تيس كغير ذلؾ مف العالمات التي ينفتح
إذ يضرب ىذا المثؿ  ؛قصى  في األذلصكؿ إلى  الحد األمف الك  افأٌنو قد بمغ حد  
 ا بمباس الحؽ كالديف كيضمر في باطنو الباطؿ كالحقد.لمف كاف متمبسن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :  سمية الببر فييا تبو جممةالجممة اال : توازي  ثالثاً     
كىػػػػي تسػػػػمية تطمػػػػؽ عمػػػػى الجػػػػزء الػػػػذم يرافػػػػؽ الجممػػػػة   :تبببببو الجممببببة    

ػػػػػػمكمػػػػػالن  ك ا ليػػػػػافيكػػػػػكف قيػػػػػدن  كمػػػػػا أفصػػػػػح عنيػػػػػػا لمعناىػػػػػا، كىػػػػػي  ا لمحػػػػػدث كمتممن
، كاآلخػػػػػػر  حػػػػػػدىما :الظػػػػػػرؼ بنكعيػػػػػػو الزمػػػػػػاف كالمكػػػػػػافأعمػػػػػػى ضػػػػػػربيف  كييفالنحػػػػػػ



إلػػػػى الظػػػػرؼ   كييف ، كقػػػػد تباينػػػػت نظػػػػرة  النحػػػػ(ِٔ)مػػػػع المجػػػػركر بػػػػو حػػػػرؼ الجػػػػرٌ 
كالمجػػػػركر  ف الجػػػػارٌ أا  ، فمػػػػنيـ مػػػػف يػػػػرل : ا مجػػػػازن كالمجػػػػركر الكاقػػػػع خبػػػػرن  كالجػػػػارٌ 

كالظػػػػرؼ   فػػػػي مكضػػػػع الخبػػػػر )قيػػػػداف( متعمقػػػػاف  بعامػػػػؿ منػػػػكٌل ال خبػػػػر حقيقػػػػي، 
ا مفػػػػرد مػػػػأكتقػػػػدير ىػػػػذا المتعمػػػػؽ المنػػػػكٌل )) ،(ّٔ)اكالخبػػػػر الحقيقػػػػي محػػػػذكؼ كجكبنػػػػ
فػػػػي معنػػػػى الجممػػػػة كىػػػػك  حػػػػك ثابػػػػت  كمسػػػػتقر أك نكىػػػػك مػػػػا فػػػػي )معنػػػػى كػػػػائف( : 

  : (ْ)كىذا ما ذكره ابف مالؾ . (ْٔ)((ستقٌر( كثبتأ))
 ر  ق  ت  اس   وأ   ن  ائ ك   ىن  ع  م   ن  ي  او  ن                  ر  ج   فر  ح  ب   و  أ   ف  ر  ب ظ   وار  ب  خ  أ  و  

ا أـ كاف جممة  ليس لو اعتبار  في المفظ بؿ ؽ سكاء أكاف مفردن تقدير المتعمٌ كأف   
لى تقدير إ، كتقدير صناعي اقتضاه االضطرار ىك تقدير معنكم دٌؿ عميو الكالـ 

 .(ٓ)كالمجركر ؽ لمظرؼ أك الجارٌ متعمٌ 
ظرؼ ىك نفسو الخبر كىـ يشكمكف كالمجركر أك ال ف الجارٌ أكمنيـ  ذىب إلى       
نيـ قد استندكا أاؾ محذكؼ مقدر، كعٌمتيـ  في ذلؾ قمية ، كرفضكا أف يككف ىناأل
ا ألحد كما استدلكا بو لـ يكف مقنعن  ،(ٔ)كالمجركر لى حصكؿ الفائدة في الجارٌ إ

حكاليا عمى تماـ عناصرىا  لكي ألبنى النحكية ليست  قائمة في كؿ الباحثيف ))ألف ا
 تتـ  الفائدة  بيا ، 

 
تاـ بالعنصر ئمة عمى الحذؼ كمع ذلؾ  فالمعنى الكثير مف البنى قافيناؾ 

 ؛ال يتكافؽ مع الجانب النحكم مره أا ككف خبرن ت. فاختيار شبو الجممة أف (ٓٔ)المذككر((
                                                

 ّٔ/ُينظر:األصكؿ في النحك  : (ُ)

 .ِٓٔ/ُشرح األشمكني:،ك ّٔ/ُينظر:األصكؿ  في النحك: (ِ)
 ُّٔ/ُشرح االشمكني: (ّ)
 ُُألفية ابف مالؾ: (ْ)
 ُْٔالشاطبيء:في شرح الخالصة الكافية ،أبك إسحاؽ  ينظر:المقاصد الشافية (ٓ)

 ُِ/ِ، كىمع اليكامع :ِْٖ/ُشرح الكافية في النحك ،الرضي: ينظر: (ٔ)
 
 

البنى النحكية كأثرىا في المعنى ،اطركحة دكتكراة د.أحمد عبد ا حمكد العاني ،جامعة  بغداد ،كمية اآلداب  ((ٓٔ
،ِٕ،ََِّ. 



كالمجركر ليسا مف المخبر عنو في شيء حتى يصمح   ك الجارٌ أ))ألف الظرؼ 
ال مف باب ا إَّ كالمجركر خبرن  ، كما تسمية الظرؼ أك الجارٌ ...ا عنوكقكعيما خبرن 

 .(ٔٔ)المجاز((
ٕٔ 

التي الخبر فييا  )شبو جممة ( نسبة كبيرة في لقد شكؿ تكازم الجممة االسمية      
األمثمة الكاردة في مجمع األمثاؿ إذ كاف عدد األمثمة التي شكمت صكرة ليذه النمط 

  كمف ىذه األمثمة قكليـ :, ( ّ)اثالثة عشر أينمكذجن 
 

ب                     ب   اإلناء   في ش خ  األرض   في ٌٌوش خ 
 (ْ). 

ف جممتيف عند تحميؿ المككنات التركيبية لممثؿ المتقٌدـ يمحظ أنو مككف م 
سمي .كقد ، كىك نمط التركيب اال امعيما معن إلى مككف تركيبي يج بسيطتيف تنتمياف 

 تامنا كيظير ىذا التكافؽ في البناء استندت الجممتاف عمى بنى متشابية متماثمة تماثالن 
السطحي لمتركيب ؛ ألف القكؿ بكجكد بنية تركيبية متكازية متكقؼ عمى تكافؽ تركيبي 
بنيكم بيف المتكاليتيف ،كىك ما نتممسو ىنا؛ إذ كال النمطيف قد أيسندا إلى خبر ىك في 

، إذ  بالجرتكازم النحكم المتمثؿ األصؿ شبو جممة ، فالتركيب قد اعتمد عمى ال
كقد صاحب ذلؾ تماثؿ في مبتدأ ٌ( ابتدأت المتكالية األكلى بمسند إليو نكرة  )شيخب

 المتكالية الثانية ، كيستمر ىذا التناظر في األخبار.
كالمجركر قد  أف الجارٌ  لجممة في كال النمطيف المتكازييفشبو ا كيتضح مف      

عف  احكييف ، قد كقع خبرن ا؛ لككنو كبحسب مقكلة النتعمؽ بمحذكؼ كجكبن 

                                                
 ُٕنفسو: المصدر ((ٔٔ

 ُِٔ/ِ،ك ُّّ/ِ،كّْٗ/ُ،كِّٓ/ُك ،ِِّ/ُ،كِِٕ/ُ،كُْٖ/ُ،كْٔ/ُ :ر : مجمع األمثاؿينظ (ّ)
 .ّْْ/ّ،كِٖٗ/ّ، ِٕٗ/ّ،كٓٗ/ّ،كٗ/ّ،ك
 
إذ  ،كالشػخب:  مػا امتػٌد مػف المػبف  حػيف ييحمىػب ُْْ/  ُكينظػر : جميػرة األمثػاؿ :  ُّّ/ُمجمع األمثػاؿ : (ْ)

 .ْٓٔ/ُاف الشيف كالخاء كالباء أصؿ يدؿ عمى امتداد و في شيء يجرم كيسيؿ .معجـ مقاييس المغة )شخب(:
  
 



كالعمـ بو ، كاشترط النحاة لذلؾ أف يككف المحذكؼ  خباراال،كغرض ذلؾ (ُ)المبتدأ
 .(ِ)مٌما يدؿ عمى االستقرار كالككف المطمؽ عمى حد تعبيرىـ

داللة المثؿ ،فإف ىذا التشابو في البنية السطحية لمنص عف  الكشؼ كمف  
 .نة كىذا المعنى الظاىرم مف النص ىاكاإللقدح االمثمي يفيد في إظيار معنى 

عالقة الداللية بيف طرفي  ، فقيمة الا العالقات داخؿ الكحدات المغكيةأم 
فقد قابؿ  ( ،م التي تمثؿ ىينا  )دالة التبايف( المتكازية تكضحيا دالة التكاز )الجمؿ
 ، ثـ ، إذ جاءت صكرتو التركيبية في المفظتيف متفقتيف شكالن بيف جممتيف ما النٌص 

 أتى بمعنييف بما يقابؿ 
ىذيف المفظيف عمى الترتيب . فأصؿ المثؿ في داللتو يطمؽ  عمى الحالب الذم  

يحمب مرة في إنائو فيصيب مرة كمرة يحمب فيخطئ فيقع ما يحمبو  عمى األرض ، 
ىالؿ العسكرم لما صرح بأف ىذا المثؿ : يضرب ىذا المثؿ عبر عنو أبك  كىك ما

كىذا ىك المعنى العميؽ لمنص ،  ،(ّ)في فعمو كمنطقو مرة كيخطئ مرةلمرجؿ يصيب 
جية كبو تككف دالة التركيب المتكازية مكحية بالتقابؿ الذم تتقابؿ فيو المعاني مف 

ال فيك كاقع في الزلؿ .  الدقة في أداء العمؿ كضبطو   فمف أتقف عممو أصاب كا 
 شبو جممة  المثؿ القائؿ: سمية  الخبر فيياكمف أمثمة تكازم الجممة اال  

ٙٛ 

ة  ب  ن   صارم   ل ك لِّ                لِّ  ٌٌو  ّواد   ول ك  ب   ج  ة  ك  لٌِّ و  كُ ال م   ولِ ف   ع  ة  ه  و 
 (ْ)  

 
ث بنى كالذم يتضح مف ىذه التراكيب المثمية أف التكازم قد كقع في ثال        

 االبنى التركيبية تكازين ( كقد شكمت ىذه تركيبية متشابية مككنة مف )مسند كمسند إليو

                                                
 .ّْٖ، ِْٖفرائد العقكد عمى شرح األزىرية،عمي بف إبراىيـ الحمبي: (ُ) 
 .ّٗالممع ابف جني: (ِ)
 ُْْ/ُاألمثاؿ: جميرة (ّ)

. بؿ أمثاؿ لذلؾ  مثؿ كاحد لـ تنظر ليذا المثؿ عمى أنو  ف بعض كتب االمثاؿكأ،ٖٖ/ّمجمع األمثاؿ: (ْ)
،كالمستقصى في ِّٓ/ّ/ّ،كِٓ/ِ،كزىر األكـ:ُِِ/ُ،ينظر:كتاب األمثاؿ لمياشمي:افردتيا 
 .َّٗ/ُ،كِِٗ/ِاألمثاؿ:

 
 



كىذا التماثؿ بيف المتكاليات  ا تامن ككنيا متماثمة تماثالن  بيف مكاقع متقابمة متكازنة ، 
بنى مكحدة  التي  أصابيا ضرب الثالث ينطمؽ مٌما اشتممت عميو الجمؿ المثمية مف 

ة في نكع ( بيف مككناتيا التي خرقت فييا قكانيف الرتبة التركيبيمف )التقديـ كالتأخير
مف الخركج عمى القكاعد التراتبٌية لمجممة في أصؿ كصفيا كالشٌؾ في أف التغاير في 

المتكمـ . فثمة مقصد داللي دفع  ا مف لدفاعتباطن  الرتبة النحكية ليذه الجمؿ لـ يأتً 
ـ الترتيب  في لى صياغة  ىذا النمط المتكازم مف الجمؿ  التي لـ  تخضع  لنظاإ

الجممة في المغة الباحثيف  في أف ))ما ذىب إليو بعض مرغـ عمى الالجممة العربية ، 
نما يممؾ المتكممكف بيا حرية  العربية ال تخضع لنظاـ صاـر في ترتيب عناصرىا ، كا 
كافرة في صكغ الجممة كتقديـ أك تأخير ما يشاؤكف مف عناصرىا استجابة لدكافع 

ألٌف الجممة في العربية  ؛ (ٗٔ)نفسية معينة أك مجاراة لظركؼ القكؿ كمالبساتو((
كصفت بأنيا ال تتميز بحتمية في ترتيب أجزائيا ، فربما تخرج عف دائرة النفعية إلى 

كمرد ذلؾ كمو إلى كعي  كييفحاإلبداعية ، أم تتجاكز منزلة الرتبة المعيكدة عند الن
،كالتقديـ (َٕ). بالمككنات المتشابية لجزئيات صياغتواا إدراكين المبدع، إذ شكؿ بيعدن 

ينبئ ىنا عف المحصمة المغكية لممتكمـ كمدل قدرتو اإلبداعية في إبراز تجميات 
ا، النص إذ باإلمكاف  الكشؼ عف سبب  ميؿ الكاتب إلى إبراز أسمكب التقديـ نحكين 

يجيز االبتداء  كذلؾ مرجعو ككف المسند إليو قد جاء نكرة كلما كاف الثابت النحكم ال
إلى تقديـ ما حقو  بعفكية المتكمـ بيا مسكغ خاصة ،  لذا لجأذا صاحبالنكرة إال إ
سكغ ىنا التخصيص بالتقديـ، كالم ،(ُٕ)فيما يبدك ا لتحاشي حصكؿ ذلؾالتأخير كجكبن 

لك قيٌدـ المبتدأ لحصؿ االبتداء ))ػػذا السياؽ  المتكازم الكجكب ؛ فصمو  في ىأالذم 
الكجو  مف أثر في الكشؼ عما كال يخفى ما ليذا  ،(ِٕ)((بالنكرة مف غير تخصيص

يريد المتكمـ إبرازه عمى النص مف جمالية أيسمكب الصياغة التعبيرية ، فإرادة المتكمـ 
 ال يقتصر كراء التقديـ كالتأخير قد أفادت ىنا تنبيو المخاطب كتأكيد الكالـ . فالسرٌ 

                                                

 ٕٔ: نحك األمثاؿ (ُ) 

 .ٕٕ، ٕٔالمصدر نفسو: (َٕ)
 .ِّٗمحمد عبد المطمب:د.البالغة كاألسمكبية: (ُٕ) 
 ٕٕ:بف شاىنشاه، ،أبك الفداء الكناش في النحك كالصرؼ (ِٕ)



خير  مف كالتأ الذيف تىمىسَّكيكا بأغراض التقديـ كييفعند البالغييف عمى ما ذكره النح
مف ذلؾ ما عرض لو  سيبكيو الذم أشار في  أثناء كالمو قبيؿ العناية كاالىتماـ 

 يـ: ))كأنٌ ةتماـ كالعناية في مقكلتو الشيير عمى الفاعؿ كالمفعكؿ إلى غرض االى
ف غبيانو أىـ ليـ، كىـ ببيانو أذم يقدمكف ال (إنما) ا يًيٌماًنيـ كانا جميعن نى  كا 

أف تقديـ ذكر المحدث القاىر الجرجاني فقد أشار إلى ))أما عبد  ،(ّٕ)((كيعنيانيـ
، كيبدك أف ابتداء المنشئ بالمسند إليو غرضو إعالـ المتمقي  (ْٕ)عنو يفيد التنبيو لو((

ذا عدنا إلى التركيب النحكم ا ثانين  ، فزاده تأكيدن بأىمية ما يريد أف يخبر بو أكالن  ا ، كا 
التي كاف استعماليا سند إليو النكرة المقترف بالالـ لملممتكاليات نجدىا قد ابتدأت با

دكف غيرىا مف الحركؼ تكطئة لسمة التأكيد ، مع ما يممح فيو مف شدة اإلبالغ . 
ككف النبكة محصكرة  ؛أما مف الناحية الكظيفية فقد أفادت التككيد كالخصكصية

 ىذا عمى صعيد المستكل النحكم . بالسيؼ كالكبكة بالجكاد كاليفكة بالعالـ .
في المثؿ إلى جانب التقديـ كالتأخير  كىي مح سمة أخرل تـ تكظيفيا مى يي  ك      

خبار في النص قد جاءت ، إذ نمحظ أف األخبار المتكاليات  كميا أنكير في سمة الت
الجنس أك عمـك  التنكير  كقد أفاداحبيا تناظر في المبتدئات ، كميا نكرة، يص

فالمعنى أف  ، مع ما يحممو  مف الغمكض كالشمكؿ بككف الشيء مجيكالن ، الجنس
 الكامؿ ال ينبغي أف يذـ إذا كقعت منو ىفكة .

كلمسياؽ في ىذا المثؿ بعض االعتبارات التي ينبغي مراعاتيا كتسميط الضكء     
اعتبارات متعمقة بالمتكمـ ، منيا ييا كألجؿ الكصكؿ إلى معنى المثؿعمييا ؛إلدراؾ كن

فمف ناحية المتكمـ فإف ،كاعتبارات متعمقة بالمتمقي كأخرل تتصؿ بطبيعة الصياغة
عنو ، كفيو تقكية  كاف  غافالن  عمى ماب غاية التقديـ عنده تكمف في تنبيو المخاطى 

كقؼ لحكـ الحدث، فعنايتو بالمعنى الذم يريد إيصالو إلى السامع، كالسيما في الم
ة  في استقباؿ الخبر كيدفع المتكمـ  إلى تكظيؼ بني   ايككف فيو السامع مترددن الذم 

فمـ يكف المعنى ليتضح  التي أفادت العمـك ،  التقديـ إلى جانب  استعماؿ )ًلكيٌؿ ( 
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تفقد العبارة فف الترتيب النسقي ،فعمى ىذا الكجو  كادو جى  كؿٌ لً  كةه بٍ فيما أحسب لك قاؿ :كى 
يـ في ىذا دمنتيا اإلخبارية ، ليذا كاف التقكركنقيا البالغي كىيلجممة التكازم  

 األنساؽ التركيبية مف الناحية المعنكية أبمغ داللة كأقكل إيحاء .
 ا  السياؽ بعنصر التشكيؽ كذلؾ إذأما الجكانب المتعمقة بالمتمقي، فقد تمثمت في ىذ 

شتماؿ المسند إليو عمى كاف تقديـ المسند إليو يكجب تمكف الخبر في ذىف السامع ال
في ذىنو  تط بالخبر ، فتبادر يكصؼ يحمؿ عند السامع رغبة في معرفة كؿ ما يح

لجكانب المتعمقة بطبيعة الصياغة، كعف ا ،(ٕٓ)مجمكعة تساؤالت أحياىا ذلؾ التقديـ
القة إسنادية إبراز العالقة بيف طرفي اإلسناد فالعالقة ىينا ع مف فيمكف أف نمحظيا 
ذا أيريد الكشؼ عف االتساؽ المعجمي في ىذا التركيب ، فيتضح إخبرية كصفية، كأما 

أف أبرز عناصر االتساؽ التي اشتغؿ عمييا المثؿ ىي : ))التكرار الجزئي(( في بداية 
ا غالبن فكؿ متكالية ، كبذلؾ أسيمت العناصر التركيبية المغكية في خمؽ اإليقاع النثرم ؛ 

ا عمى ا في التراكيب، كمف ثـ كاف التكازم التركيبي  معتمدن تكازين  التكرار يصاحبما 
 . (ٕٔ)االنسجاـ الصكتي في صياغتو

فالعالقات القائمة  فيما بيف الجمؿ  المتكازية خاضعة لمسياؽ كالمعنى ، إذ    
األدكات تستمد كظيفتيا في الربط مف مضمكف الخطاب كىك مضمكف يقـك عمى 

الذم يضـ بعضو إلى بعض كىذا ما أشار عاني المبثكثة في النسيل المفظي إدراؾ الم
ر يو خى بعضيا إلى بعض كفي تى  َـّ في ضى  جرجاني بقكلو:))حاؿ الكمـإليو عبد القاىر ال

يريد الجرجاني أف عممية النظـ ىي . (ٕٕ)((سكاءن  ـسياإلبر خيكط  حاؿ المكاقع ليا 
 .عممية صناعة كنسيل باحتراؼ

قيمة داللية في المتكاليات  كيحائي ذإت داخؿ المفظ الكاحد الكارد أثر لمصك ك       
ذلؾ ال  فٍ إند في كؿ متكالية إلى التقارب، فالمتكازية ، فنمحظ مع افتقار أصكات المس

يدؿ عمى أنيا تفتقر إلى القيمة في النص، فمكٌؿ صكت ما يميزه عف غيره  بمحاظ  
الداللة العامة  التي  في النص، كفؽ ما يخدـالخصائص الصكتية  كطبيعة تشكيمو 
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برازىا الكاتب. فمعرفة االنسجاـ الصكتي فيما بيف الفكنيمات  ىك مف إييدؼ إلى 
ييا الكممات يحدد القيمة التعبيرية لكؿ صكت . إذ إف كصؼ الكيفية التي جاءت ف

ما  ادة محككمة بائتالؼ األصكات غالبن التي تككف في العامنتظمة في تركيب ما 
 ا. فتبايف الدكاؿ  يؤدم حتمن  ا في إنتاج الداللة التركيبية لمنٌص ا مساىمن تككف عنصرن 

مالزمة لمفرس،  ة(  مثالن كى بٍ فمفظة )كى  إلى اختالؼ الداللة اإليحائية لمفردات القكؿ ،
 عنو الفكنيـ،  فالبدٌ  ئ(، فما بينيما فرؽ دقيؽ ييٍنبً ة( مالـز لإلنساف  )العالـكى فٍ )ىى  كلفظ

دكف غيره  ليؤدم معنى مف  مف قائؿ المثؿ  يكظؼ  صكت  تمف عٌمة فطرية  جعم
يجاد معتمر في ذىنو ، طالما أف الفطرة  كانت سببن  ا في تقعيد القكاعد النحكية  كا 

يجاد المثؿ كال إا في الفطرة سببن تككف  البحكر الشعرية ، فميس مف المستغرب أف 
الفكنيمات في األمثاؿ ، كالذم يبدك عميو المثؿ أف لتكظيؼ  ضٌير أف نجد عمالن 

في المتكاليات المتكازنة قد جاء متماثؿ البناء عمى صيغة المصدر   إليو المسند
ا التناظر كالتماثؿ في الفكنيمات التي تكررت عمى طكؿ يضن أكيمحظ  )فىٍعمىة(  .

الفاء لكنيما متبنياف فالباء صكت شفكم ككذلؾ  كالتاءالمتكالية، كالسيما الباء كالفاء
ؿ كالتشابو . كمع ىذا التماث(ٜٚ)كالفاء رخكة ميمكسة ،(ٛٚ)صفة ، فالباء شديدة مجيكرة

ما كممة ، كالسيٌ  ا في الفكنيمات المككنة لكؿٌ إننا  نممح اختالفن عمى صعيد البنى إاٌل 
 الحرؼ األكؿ مف كممات القكؿ  )نىٍبكة ، ككىٍبكة ، كىىٍفكة(.

يحائيػػػػػة  لفػػػػػكنيـ النػػػػػكف عمػػػػػى تبػػػػػايف  بحسػػػػػب كيفيػػػػػة النطػػػػػؽ الداللػػػػػة اإل فمػػػػػثالن      
قػػػػػة كاالسػػػػػتكان كػػػػػاف داالن  مرققنػػػػػا ابػػػػػو، فمتػػػػػى مػػػػػا لفػػػػػػظ  ميخففنػػػػػ ذا لفػػػػػػظ عمػػػػػػى الر  ة ،كا 

 ا عػػػػػػػػػػف البطػػػػػػػػػػكف كأكحػػػػػػػػػػى باالنبثػػػػػػػػػػاؽ كالخػػػػػػػػػػركج مػػػػػػػػػػف األشػػػػػػػػػػياء معبػػػػػػػػػػرن  امشػػػػػػػػػػددن 
إذ يقكؿ)النػػػػكف يػػػػدؿ عمػػػػى البطػػػػكف  العاليمػػػػي عبػػػػد ا هذكػػػػر كىػػػػذا مػػػػا  ،(ّ)الصػػػػميمية

كافتػػػػرض أف صػػػػكت  ،(ْ)(فػػػػي الشػػػػيء كعمػػػػى تمكػػػػف المعنػػػػى تمكننػػػػا تظيػػػػره اعراضػػػػو
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كاالنكسػػػػػار أك  (  يػػػػػكحي بمحػػػػػاظ السػػػػػياؽ بمعنػػػػػى الضػػػػػعؼالنػػػػػكف  فػػػػػي لفػػػػػظ  )نىٍبػػػػػكىة
 (ٓ)متكسػػػط الشػػػػدة اا مجيػػػكرن ا ىيجاني ػػػػذلػػػؾ مػػػػف  ككنيػػػا صػػػكتن د ٌ ٍسػػػتىمى االمػػػيف ىنػػػا؛ كقػػػػد 

بصػػػػػػكت  ئبتػػػػػػدً مي  فاسػػػػػػتخدـ معػػػػػػو لفػػػػػػظه  ، (صػػػػػػاـر )المكصػػػػػػكؼ  كـ ئ، كىػػػػػػي تػػػػػػتال
ظيػػػػػؼ  فػػػػػكنيـ الكػػػػػاؼ فػػػػػي قكلػػػػػو: النػػػػكف، كنظيػػػػػر ذلػػػػػؾ مػػػػػا يمحػػػػػظ عمػػػػػى  عفكيػػػػػة تك 

بمحػػػػػػاظ مػػػػػػا يمثمػػػػػػو صػػػػػػكت الكػػػػػػاؼ  ىينػػػػػػا مػػػػػػف القػػػػػػكة    افقنػػػػػػا( كقػػػػػػد جػػػػػػاء مك )كبػػػػػػكة
ا عميػػػػػػو ا كمضػػػػػػغكطن ذا نطػػػػػػؽ مخففنػػػػػػإألف صػػػػػػكت الكػػػػػػاؼ  ؛(ُ)كالحػػػػػػـز لقػػػػػػكة الحػػػػػػدث

هوىىىذ  نط ًبىىىة  ٌ ىىىى    خىىى  علىىىىٔ  َٖكحػػػى بمعنػػػى  الشػػػٌدة كالغمظػػػة.أبعػػػض الشػػػيء 

عذل٘ىىىع هىىىخ طلدل ىىى٘ن فخ علىىىٔ طلل ذهىىىع  ّط هىىىد  
(ٕ)

ًْ٘ن جىىىذ  ، ّأحسىىىن أى ُىىى ط طللىىى
ٗدودىىىخ  ىىىَ طلوْصىىىْ   هىىىي ه٘ىىى ط    لىىىٔ هىىىذ  ط(؛ ًظىىى   ذ للوْصىىىْ  )طلدىىىْطفهْطفق ىىى

ىىىى كذلحْ٘ٗىىىىع ّطلٌ ىىىىذ ؛ ى صىىىىْ  طلأىىىىذ  أوىىىىْٓ هىىىىي صىىىىْ   أهىىىىي  ذّنلىىىىت طفد ط  

ط  لىىىىٔ هىىىىذ نكىىىىى ٍ أوىىىىْٓ هىىىىىي طلِىىىىذ  ، ّنلىىىىت طلدْصىىىى٘  ط ىىىىىدٌذف   ( ُّىىىىْ )طلٌىىىىْى
صىىىْ  دىىىنٗن كىىى ى  هىىىي صىىىلذ  ص ىىىا طذصىىىْط  طلوىىى كْ   فذلأىىىذ  ْىطلٌحْٗىىى

( حىىىىى٘ي ٌٗبىىىىىة  ىىىىىَ ٌٗبىىىىىة  دىىىىى    ح٘ىىىىى  ٗ ىىىىىدن ط عدوىىىىىذف طلقذئىىىىى  أّ) طلٌىىىىىذ ة

ف٘ىىىىىىىَ
(ٖ)

طهدِىىىىىىىْ  ُعىىىىىىىن  صىىىىىىىْ ُ   عنُذ)طلٌْى(؛ذًىىىىىىىَ ّٗىىىىىىى صٖ،
(ٗ)

 طل ىىىىىىىن  ) ىىىىىىى٘ي.

ّطل خىىىذّ  (
(٘)

غىىىيّ أ  هٌلىىىدل نلقىىىٖ ل، خىىىْ هسىىىد
(ٙ)

)صىىىْ   خىىىْ ْ.أهىىىذ طلِىىىذ  فِ 
هِوىىىْ 
(1)

ه  جىىىَ هىىىي أولىىىٔ طلحلىىىة، 
(8)

ُّىىىْ صىىىْ  هِدىىىْ  لوىىىذ فِ٘ىىىذ هىىىي  ،

طلدىىىع  ّ طل لىىىذ 
(9)

للىىىل طلوسىىىٌن فىىىٖ كىىى  هدْطل٘ىىىع  ّعىىىنم طلدوذفىىى  فىىىٖ حىىى ّ  8ٔ.
ىى ٗوأىىىي أى ٗحسىىن هىىىي و ٘ىى  )صدٌىىى٘و طلدلىى ٗ  (، ُّىىىْ ًىىْ  هىىىي  ّصىىلع   ذه  ج 

 عىىىي  حىىى   أّ  حىىى ف٘ي فدىىى    ٘يف٘ىىىَ طلللظىىىذى طلوددذًسىىىذى ه دللىىىى طلدٌىىىذ  ٗأىىىْ

ىىى ذ ّوىىىن صحقىىىة ُىىى ط طلٌىىىْ  فىىىٖ أحىىىن طلوْطوىىىخ طل  فىىىع كًِْوىىىذ غ٘ىىى  هدقىىىذ  ٘ي ه  ج 
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 .ُّٓك األصكات، د.كماؿ بشر: عمـ،،ك ِّٓ/ٓينظر: شرح المفصؿ : (ّ(
 .ّْْ/ِالكتاب:ينظر: (ْ(
 .َُُ،كالمختصر في أصكات المغة العربية:ْٓٓ/ِ:ينظر:المصدر نفسو (ٓ(
 .ِٕ/ُينظر: سر صناعة االعراب: (ٔ(

 .َٔنيس:أبراىيـ إصكات المغكية ،األينظر: ((7
 .ْٗ،كاألصكات المغكية:ّّْ/ْينظر:الكتاب: (ٖ(
 ،باب النكف.ٕٓ/ُينظر:العيف،الفراىيدم: (ٗ(
 ّٕٖ:اإليضاح في عمـك البالغةينظر: (َُ)

 

    



لألوىىىع فىىىٖ أّلِىىىذ أّ ّ ىىىبِذ أّ  خ ُىىىذ
(ٔٓ)

٘ي  ىىى غن  عىىىنم طلدْطفىىىة ف٘وىىىذ علىىىٔ طلىىىّ ،
ىىىىى ذ طلحىىىىى ّ   طلودقنهىىىىىع  ّصىىىىىلذصِذ ، فةًِىىىىىذ جىىىىىذ   هٌسىىىىىدوع ّهددذًسىىىىىع صدذًس 

طلد ك٘ىىىىن طلدأىىىى ط ٕ  تٖ هٌحىىىىدىىىىصوذفلِىىىىذ فىىىىٖ طللىىىى٘ ع  طل ذ ؛  سىىىى ن  هىىىىيصىىىىْص٘  
ّجىىىىْف   ىىىى   هىىىىي  ي طلددىىىىذًو فىىىىٖ طل ٌىىىىٔ طللىىىى ف٘ع لىىىىَ  لىىىىٔ جذًىىىىنذ هىىىى ىىىى    

ّنلىىىت لد ك٘ىىىن فأىىى   ّ  ف ذصِىىىذ فذلنطلىىىع طلدأىىى ط  طلٌحىىىْٕ  ْط ىىىبع صع ٘ىىى ط  ه دللىىىع ؛ 

ٖ  ع  ىىىع ص ك٘ ٘ىىىع ص ل٘ل٘ىىىع ، كىىىْى هىىىذ ٗىىىنّ  حْلىىىَ طلو ىىى  ٗ ىىى٘   لىىىٔ أى كىىى  دىىى
 بىىىل فلىى٘و فوىىىع طحىىىن ، فىىذلدْطف وىىىن ٗع ىى  ّطلوىىى   وىىن ُٗ أْى غ٘ىى  فذ ىىىتللد ٘٘ىى  فىىىذل

 ة .  طل ذلهعلْم هي طل ل     
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 المبحث الثاني
 توازي الجممة االسمية المنفية

    
كد جممة مف أمثاؿ الميداني كج التي أجريتيا ئيةقد تبيف لي مف خالؿ اإلحصا 

بمغ عددىا   قدك  المتكازم ػػػ المنفي  ػػػػ النمط االسمي فيالنصكص التي تنضكم 
 . (ّٖ)اثالثة كعشريف أنمكذجن 

 اتفقت فييا أداة النفي توازي جملٍ    : ولاأل  
  كمف ذلؾ قكليـ : 

 (ْٖ) َنِفدَ  اُب رَ ُنِتَر وال الت   وَك بُ ال أَ                   
ا لو ، كالتكازم في ىذا المثؿ يتخذ مف مجيء البنية المشكمة ليذا التركيب محكرن     

ذا ؛ ككنيا قد صدرت بمقيد نفي في كال الطرفيف، كتمثؿ ى فبنيتو متشابية متماثمة
لكنيا ليست متماثمة تماثالن تمامنا؛ فالفعؿ األكؿ مبني  ،()ليسػػالمشبو ب  (ال)المقيد بػ 

)نىًفذى(، ترد في المدكنة  )ال(  كىذه األداة لممجيكؿ )نيًشر( كالفعؿ الثاني مبني لممعمـك
( ال )لحاؽإالذيف  اشتير عنيـ ليا  حسب كصؼ النحكييف( عمؿ )ماالنحكية عاممة 

، كقد خالؼ بعض (ٖٓ)كلكف بشرائط : منيا أف يككف اسميا كخبرىا نكرتيف) ليس( ػػب
كمف الشركط المقررة  في  يا في المعارؼجازكا إعمالأك  ىذا الكجو ،  كييفالنح

عمميا ؛ ألٌنيا  ؿى طى كبيف مرفكعيا، فإف فيصؿ بينيما بى يفصؿ بينيا  إعماليا  ىك : أالٌ 
 . (ٖٔ)عدـ الفصؿ)ما( شرطيا مف)ما( ك ضعؼ عمالن أ

                                                                                                                                       
 

 ّ ك، ُْٕ/ ّك ،ُِٕ/ّ ،كُُْ/ ّ ك، ُّٖ/ّك، ُّٕ/ ّ، كُُٗ/  ّينظػػػػػػػػػػػر: مجمػػػػػػػػػػػع األمثػػػػػػػػػػػاؿ : (ّٖ)
مػػػػػػػػف  ّمكػػػػػػػػرر،ك ِّٔمػػػػػػػػف الصػػػػػػػػفحات  ّ،ك ِّّ/ّ،كُِِ/ ّ، كُِٓ/ّ،كُِْ/ّ، ك  ُِّ/ّ ،كُٖٕ/

 . ِْٔ/ّ،كِِٓ/ّ،كِْٗ/ّ،كِْٕ/ّ ك،ِْٔ/ّك ِّٗ/ّك، مكرر ِّٕالصفحات : 
 ُّٖ/ ّاألمثاؿ :مجمع  (ْٖ)

 .ّٖٗ، ّٕٗ/ُ، ينظر : ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع : ِٗٔ/  ُينظر : شرح المفصؿ (ٖٓ) 
 . ّٖٗ/ ُىمع اليكامع : ينظر:(ٖٔ) 



سميا ؛ إذ األصؿ في الخبر كالشرط األخير ىك أال يتقدـ خبرىا عمى ا 
)ليس( ينطمؽ مف دخكليا عمى الجممة االسمية فترفع ػػػ، كلعؿ تشبيييا ب (ٕٖ)رالتأخي

جرل ىذا ليا، فناسب أف تعمؿ عمميا، كقد ا ا ليا كتنصب الخبر خبرن المبتدأ اسمن 
 ، أما(ٖٖ)فأعممكىا عمؿ ليس ، كىذا مذىب البصرييفالشبو  في لغة أىؿ الحجاز 

 . (ٖٗ)الككفيكف فمـ يعممكىا
( متفقاف في داللة النفي ، لكف قد تخرج )ال ك ليسػػا فأما مف حيث تكافقيما داللي  

استقصاء  مف  الافو مختمفة ، ال تدرؾ إَّ التركيب إلى دالالت كمع في داللة النفي
بيف المتمقي  المكقؼ الذم يقؼ كراءه المقكؿ كال بٌد لذلؾ مف حصكؿ تفاعؿ ما

كاف يدكر في ذىف المتكمـ مف أفكار كاف قد  كالنص ، بحيث يكشؼ المتمقي ما
كما نمحظو في ىذا التكبيخ  مف ىذه التعابير تعبيرأخفاىا في صكرة التركيب ك 

قديـ ماحقو التأخير في قكلو الذم أفاد اشتغاؿ المنشئ بتكظيؼ أسمكب ت المثؿ .
 ا لداللة االستيزاء كالتكبيخ .التحضيض كتككيد الحكـ كحصره بو ، نمتمس ظيكرن 

فمك جرل الكالـ عمى  ،لممخاطب ئىذا المثؿ نبرة تكبيخ مف المنش تبدك عمى إذ   
أفاد ، فمجيء المثؿ بيذا النمط التركيبي، مراعاة األصؿ إلىا نظرن  ؛ستقاـال األصؿ

)ال( ػػمعنى التخصيص ال الشمكلية كالتعميـ ،فيبدك المفيـك مف النص أف النفي كاقع ب
لمداللة  عمى نفيو  عف األب كلكف ربما يككف غيره قد نيًشر كىذا الفرؽ بيف )ال( 

)ليس( ػػفرؽ الداللي بيف ال المشبية بكىنا يكمف ال.)ليس( كال النافية لمجنسػػالمشبو ب
ككف األكلى تسمى في ضكء الدراسات الحديثة التي أفصحت عف ميزتيا كال التبرئة ، 

 . (َٗ)الداللية ))ال النافية لقيد الكحدة أك االنفراد((
فجكىر الجممة يكمف في سياقيا الداللي ، تمؾ الداللة المترسخة في البنية      

،إذ إٌف القكؿ بكجكد  (ُٗ)ةتأتى المفظ كالتراكيب كظيفة فاعمي العميقة ، كمف دكنيا ال
                                                

 َْ/ْ:،السيكطي.،كاألشباه كالنظائر ّّْينظر : رصؼ المباني في شرح حركؼ المعاني : (ٕٖ) 
 ّٖٗ/ ُىمع اليكامع :ك ،  َُْ/ُينظر: شرح االشمكني عمى ألفية ابف مالؾ: (ٖٖ)

 ّٖٗ/ّٕٗ/ُينظر :ىمع اليكامع :(ٖٗ) 
 .ُُّالتراكيب المغكية : (َٗ)
 . ّْلطفي عبد البديع : ، د. بحث في فمسفة المغة كاالستطيقا ينظر : التركيب المغكم لألدب (ُٗ)



حدة ليست براجعة لمفظة ك)معناىا عالقة تالزمية بيف الداؿ كالمدلكؿ أنتجت داللة مك 
يعني تجاىؿ فاعمية المفظة  (، بؿ ىي راجعة إلى التركيب بأجمعو كىذا الالمعجمي

 .(ِٗ)كما تفرزه مف مدلكؿ ىك صكرة ذىنية لمكجكد ذىني
أف النفي مكجو إلى  )ال (ػػػالمثؿ المنفية بسمي لجممة م االكقد كشؼ التكاز     

ألنو اشترط شرطنا كىك أف يحثكا التراب عمى رأسو شرط اف يككف ىذا  الشخص بعينو
التراب مف المكاف الذم كقع فيو أبكه مقتكالن كلما كاف ال يعرؼ أيف قيًتؿ أبكه انتفت 

  قدرتو عمى أخذ الثأر.
كر  المتكمـ كىك دحض رجكع األب الذم  ذ يـ  المغزل  الذم أرادهمف ىنا نفك      

في ىذا المثؿ،كما ييؤيد ىذا مرجعاف : المرجع األكؿ يتمثؿ بالقرينة المفظية المنفية 
التي تعنى بنفي الكاحد ال الكؿ، أما المرجع األخر، فيك تقديـ ىيأة الفاعؿ عمى فعمو 

لؾ، إذ ييممس في ، لما يممكو مف تحديد كتخصيص كال بد لمقارئ مف إيجاد مسكغ لذ
كالمراد أبكؾ أنت ال أبك شخص  ،(ّٗ)(ديـ  فائدة )تقكية الحكـ كتككيدهىذا التق

في سكء التدبير عند اضاعة الشيء لطمب غيره ثـ ال غيرؾ . كيضرب ىذا المثؿ 
 يدركو. 

                                                في الجمؿ المثمية المتكازية قكليـ : عمى تكظيؼ النفي األمثمة األخرل كمف
 . (ْٗ) الَقَصاال َحْوَط َأْمِتي و ً َحْجَرة ال

عمى  اكتشابو كيككف بارزن لمتركب  المتكازم بكجكد تماثؿ تكحي البنية السطحية      
في كال الجممتيف  (فيحتمؿ أف تككف)ال رافقت الجممتيفصعيد المقيدات التي 

منفية فعمية ، فالجممة األكلى المتكازيتيف ىي ال النافية الداخمة عمى الجممة الفعمية، 
كفعؿ ،)حجرة( مفعكؿ بو مقدـ ،فيي مككنة مف)ال( كقد تنكع تركيبيا الجمميػػب

كقد ناظرت الجممة الثانية  ،تقديره )أنا( المتكمـك  يافاعمقد اضمر ك مؤخر)أمشي(،
ف اتفقت ا  ك  لكف ،األكلى إذ سبقت بػ )ال( الداخمة عمى الجممة الفعميةالجممة 

                                                
 . َْالنص مقاربات تشريحية لنصكص شعرية معاصرة ، د.عبد ا الغذامي :  تشريحينظر: (ِٗ)

 ُّٗ:أساليب المعاني في القراف الكريـ(ّٗ) 
 . ُٖٕ/  ّمجمع األمثاؿ : (ْٗ) 

 



ٌإال أف ىناؾ ما يجعؿ  عمى كمييماالمتكاليتاف مف حيث  تماثؿ المقيدات الداخمة 
فيي متغايرة مف جية الحذؼ الذم ط تكازم البنى المتغايرة عمى نم االتركيب محسكبن 

  أصاب الجممة الثانية.
يـ  المفعكؿ عمى الفعؿ  في المتكالية األكلى ، أما بالنسبة دتق فالتغاير يظيره    

حد ركني الجممة كىك  أنية فمـ يمحظ  فيو ذلؾ .بؿ حيذؼ لممتكالية الثا
كىذا ال يتـ  إال بعد إعماؿ  التقدير كالتأكيؿ  كقد فطف  إلى ذلؾ   الفعؿ)أحكطؾ(،

حكطؾ حكط أال ة  ك مشي حجرة أم في حجر أ)ال ) الميداني  حيف قدر الكالـ :
 .(ٓٗ)((القصا

ما كقع في  النص  فاستطاع المتمقي بما  يمتمؾ  مف شحنة  فكرية  أف يكمؿ    
ٍجرىة ىك غير قكلو :   الي أف ىناؾ فرقن  كيتراءل مف نقص، بيف قكلو :ال أمشي في حى
ٍجرىة ي في الحجرة ؟ فكانت ا لمف يسأؿ أتمشأمشي : فاألكؿ أشبو بما يككف جكابن  ال حى

 مشي في حجرة .أإخبارية ال 
ٍجرىة ا قكلو: بتقديـ االسـ عمى الفعؿ)أم أال  فمشي(، فقد جاء إلثبات معنى معيٌ أال حى

يككف  ، كأفٌ (ٜٙ)عميو اكىك التنبيو كلفت االنتباه كالعناية بالميتقٌدـ ككف الحديث منصب  
 لتـز أٍف يقكؿ ىذا بتعبير خاٌص الي الذىف مف مضمكف الخبر، كلذلؾ المخاطب خا

ذا عممنا أف السياؽى سياؽ إثباًت شجاعة كدحض لمجبف ،فالتقديـ ىنا لبياف أٌنو  كا 
فيك ميقٌداـ شيجاع ، كدليؿ ذلؾ طىمىبوي لممكاجية ك المبارزة ليرد ما تناقمتو األلسيف ، 

 طىادهي عىدكيهي .مف أٌف يىص الداًر ليىحتىمي بيا ، خشية ليس بجبافو حٌتى يٌمـز ناحية
استعماؿ ىذا النمط ْ استدعت نيط بيا المثؿ ىي داللة اجتماعية ،أي فالداللةي التي 

الًخطابي المنفي ، فمحكر التكاصؿ بيف المتحدث كالمتمقي ك السياؽ رىف بمعرفة 
؛ كمف  (ٜٚ)األحداث كالمكاقؼ التي تحيط بالنص ؛ألجؿ التكصؿ إلى المعنى العاـ لو

                                                
 ُٖٕ/ّمجمع األمثاؿ: ((ٓٗ
 ِّٖساليب المعاني في القرآف الكريـ:أينظر:  ((ٔٗ
 ُْ/ُد. صبحي إبراىيـ الفقي : ينظر: عمـ المغة النصي بيف النظرية كالتطبيؽ ، ((ٕٗ



لو ىا أنا ذا كال أتباعد كال  :لمف يتيددؾ فتقكؿ)أٌف ىذا المثؿ يضرب )الجدير بالذكر 
َـّ إلى مبارزتي كمقارعتيأ  .(ٜٛ)((تنحى فيم

كثمة نص مثمي آخر أكرده الميداني جاء تركيبو المتكازم مشتمالن عمى ال النافية    
 لمجنس في طرفيو  كىك قكليـ:

 . (ٜٜ)ال أْصَل َلُو وال َفْصلَ 
ََُ 

تشابية، كقد تتضمف الييأة التركيبية ليذا المثؿ أسمكب التكازم ذا البنى الم    
لمبدأ التكازم الذم أفاد)خمكص العمـك باسـ نكرة يمييا غير  ااتخذت مف )ال( مممحن 

ىر، ، فالجممة األكلى قد ناظرت الجممة الثانية كما يتضح مف الظا (ِ)معمكؿ لغيرىا(
فقداف الخبر مع الجممة الثانية، كعمى أساس إلى ا نظرن  ؛بيد أف ىذا التماثؿ لـ يكتمؿ

في استعماؿ النفي   حكظكالمم التماثؿ غير التاـ ،مط ذلؾ أحتسب المثؿ مف قبيؿ  ن
 كييفالنح تقديرك  ،يحذؼ خبرىا  عمى سبيؿ الجكاز ا ما)ال( التبرئة  أنيا  كثيرن ػػب

ا أف الحجازييف أيضن ،كيذكر النحكيكف (َُُ)كالمجركر ليحؿ محمو تركيب الجارٌ 
 . (َُِ) يجيزكف حذؼ خبر)ال( التبرئة في حيف يمتنع  ظيكره  البتة في لغة تميـ

كقد كشؼ التكازم النحكم فيما بيف المتكاليتيف أف السياؽ سياؽ نفي في كمتا      
بطاؿ االتصاؼ باألصالة كعر الجممتيف ففي ىذا النص نفي لإلس النسب عمى  ؽناد كا 

كالعمـك لجميع األفراد فميس النفي ىنا نفي الكحدة . بؿ نفي الييأة سبيؿ الشمكؿ ،
سياؽ الخطاب المنفي بػ )ال( أننا نممح في  كؼ الذات بصحة النٌسب ، نفي اتصا

سمبي مف سؤاؿ يدركو الذىف ، كعف مجيء الخطاب المنفي ٌ النافية لمجنس إنو جكاب
 لذلؾ فيقكؿ: ))إنو إخبار يرافي تعميالن ا لسؤاؿ ما ، نجد أف لمسبػ  )ال ( التبرئة جكابن 

ا كانت ا عامن ككؿ إخبار يصح أف يككف جكاب مسألة كلما كاف)ال رجؿ في الدار( نفين 

                                                
 ُٕٗ/ّمجمع االمثاؿ: ((ٖٗ
 .ُٕٗ/ّمجمع األمثاؿ: ((ٗٗ

 . ُّٓمنزلة معاني الكالـ في النظرية النحكية العربية، د. معاذ بف سميماف   (ِ)
 . ِٓٔ/ ُينظر شرح المفصؿ : (َُُ)
 نفسو .المصدر  (َُِ)



، كذلؾ أف لك قاؿ ىؿ  (َُّ)((( المسألة عامة كال يحقؽ لنا العمـك إال بإدخاؿ )مف
مف أصؿ لو؟ كاف الجكاب ال أصؿ لو . فميس النفي ىنا نفي الكحدة ، بؿ نفي الييأة 

المنفي أننا نممح في سياؽ الخطاب  كنفي اتصاؼ الذات بصحة النسب ، 
عف سؤاؿ يدركو الذىف ، كعف مجيء الخطاب  نو جكاب سمبيأ)ال (النافية لمجنس بػ

أصؿ لو ؟ كاف الجكاب  لسؤاؿ ما ، كذلؾ أف لك قاؿ ىؿ مف االنفي بال التبرئة جكابن 
صؿ أم ذك ارجؿ  :، يقاؿ(َُْ)صؿ: أسفؿ كؿ شيء كجمعو أصكؿكاأل, ال أصؿ لو 

جاء في تاج  ، كنظير ذلؾ ما (َُٓ)أصؿ كىك يقاؿ لمف كاف ثابت الرأم عاقالن 
ذلؾ الشيء إليو ، فاألب أصؿ  كجكدي  دي نً ما يستى  :العركس األصؿ ))أصؿ كؿ شيء

كاسـ ذلؾ  ،كالفصؿ : القضاء بيف الحؽ كالباطؿ(َُٔ)صؿ لمجدكؿا لمكلد كالنيري 
 الفصؿ: (َُٕ) القضاء الذم يفصؿ بينيما فيصؿ كىك قضاء فيصؿ كفاصؿ((

، فاألصؿ : جذر كؿ شيء كأساسو  (َُٖ)أم المنع(( :))الحاجز بيف الشيئيف
ال تماثمو  ا عف جممة أشياء أخرالتي تفصؿ شيئن كالفصؿ . تمؾ السمات كاألكصاؼ 

 في سماتيا كصفاتيا أم بينيما تمايز .
معناىا المعجمي معنى آخر ،  مع( تحتمؿ )أصؿ كالذم يبدك لمقارئ أف لفظة     

خر الشيء كعمقو أم جذره . كالداللة آاألصؿ حسبما تذكر المعجمات : ىك ف
ككذلؾ الحاؿ مع لفظ   ،(َُٗ)أك األساس االحتمالية ليذا المفظ ىي الحبس المنيع

ؿ( فداللتيا االحتمالية )النطؽ(، أم أف ما تكحي بو لمفظة  )فصؿ( ىي  )الفص
اؽ يتضح مراد القكؿ بشكؿ ( ، لكف بمجرد كضع الكممة في السي)القطع كاالنفصاؿ

                                                
 .ُْ/ ّشرح كتاب سيبكيو : (َُّ)
 . ُٔ/ ُُالعرب :  )أصؿ (  لسافينظر: (َُْ)

 نفسو . ينظر:المصدر(َُٓ) 
 .ْْٕ/ ِٕتاج العركس  )أصؿ (:(َُٔ) 
 .ُِٔ/ ُُلساف العرب )فصؿ(:(َُٕ) 

 .ِِٔ/ُُأصؿ(:(نفسو المصدر( ٓ)
 .ْْٕ/ِٕينظر: تاج العركس)أصؿ((َُٗ) 



مف  البدٌ ك ف التحميؿ المغكم ال يتكقؼ عمى إدراؾ المعنى المعجمي فحسب ، جمي ؛ أل
 إعماؿ الداللة الفنية كي يتـ التكصؿ إلى معنى عاـ يصب في بكدقة التركيب .

ٌردهي  فالقائؿ كأٌنو يريد أف يطعف بنسب     المقكؿ فيو ىذا النص  )فيك مجيكؿ( ، فىجى
( بتيمة عدـ سالمة عقمو نساف عف الحيكاف  )صفة المسانيةمف السمة التي تميز اإل

بالعقؿ؛ ككف العقؿ يشخص الفكرة كيرسـ الصكرة ثـ تندرج عمى ؛ ألٌف المساف مرتبط 
ص، فكأىٌف الطاعف بالفصؿ يتيـ المساف بألفاظ كأصكات تبيف ما يختمل الشخ

مطعكف بعدـ القدرة عمى ترجمة أفكاره عف طريؽ المساف ، فمف السياؽ نستشؼ أنو ال
ال يعقؿ مف الكيٌؿ.إذ سياؽ ذـ  كقدح ، كأٌف المتكمـ قد تجاكز عمى المخاطب فجردهي 

  .مف ال أصؿ لو ال فصؿ لو
 قكليـ: توكمف أمثم، ابتمفت فييا األداة  : توازي جملٍ انيثالػ    

      . (َُُ) َرةٌ َبدِ وال ٌَس لي َحَتَفةٌ َليْ                                          
المتماثمة نسؽ ىيأتيا مف التركيب أنو قد شكؿ ثنائية متكازية تحمؿ في ف يتبي     

يبرزه المضمكف الداللي  نفي ككجو التشابو ما بيف الجممتيفمسمي الالتكازم اال
ي ككنيا محطة ض النظر عف محكرية الزمف التخصصغ، أال كىك النفي بلممقيديف

)ليس ( عند سيبكيو لمنفي المطمؽ. إذ يقكؿ: )ليس  فػ،  كييفخالؼ بيف النح
داللتيا عمى الحاؿ، كرفض فكرة تقييد الزمف ، أما الزمخشرم فقد حدد (ُُُ)نفي(

المنفي بظركؼ تدؿ عمى االستقباؿ إذ ذىب إلى انو لنفي الحاؿ عمى 
 . (ُُِ)اإلطالؽ

أما المحدثكف فتبدك نظرتيـ ال تختمؼ عمف سبقيـ ، إذ يرل بعضيـ أف ))ال     
ؿ عمى لميس عمى زمف معيف ، غير أف النحاة كانكا يزعمكف أنيا تدأليس كال داللة 

الحاؿ، كأف ىناؾ أدكات تضمنت الحاؿ فأشبيت  )ليس ( فعممت كما تعمؿ 
 . (ُُّ)ليس((

                                                
 . ُُٗ/ ّمجمع األمثاؿ : (َُُ)

 . َْْصؼ المباني : ر كينظر :  ، ِّّ/ ْ:  الكتاب(ُُُ) 
 . ُُّ/ ِ: المفصؿ في صنعة اإلعراب ، الخكارزمي  :ينظر (ُُِ) 

 . ِٕٓفي النحك العربي نقد كتكجيو :  (ْ)



ذم كاف كيبدك أف ما سبؽ مف األقكاؿ لـ تكف مرضية عند د. المخزكمي ال         
فأما ىذه الدالالت المختمفة  ،خمك مف الداللة عمى الزمافيرل أف ))أكبر الظف أنيا 

ى الماضي في نحك : فالداللة عم ،التي عرضكا ليا فمـ تكف ليا بؿ لما دخمت عميو
مٍ  مستفادة مف  في البيت ( مستفادة مف فىعىؿ كالداللة عمى المستقبؿًمٍثمىو اى  ؽي )لىٍيسى خى

 . (ُُْ)((قرائف لفظية
الكاحدة أىثىره فاعؿه في تىشىكوؿ بىني ة كلمعالقة النحكية ما بيف المفظيف داخؿ الجممة 

عالقة الرتبة ال اإلسناد ىنا، إذ ال إسناد في حالة النفي ، إذ يمحظ  –التكازم أقصد 
ف كاف ىذا ال يظير بالنسب لجممة إلى اة تقديـ الخبر عمى المبتدأ في النمطيف كا 

ًدرىة ( ، فيككف المحذكؼ المسند الثانية ؛ ألنيا قد حذؼ أحد طرفييا ، كالتقدير  )لي خى
، كبالتقدير مع )ال( يككف قد أخرجيا مف عمميا النحكم، فيي ىنا ال: نافية نفيا 

 .(ُُٓ)جزئيا ميممة باتفاؽ
 باستكناه الكجو اإلعرابيٌ  كالنفي الجزئيٌ  كقد ميز سيبكيو بيف داللة النفي العاـٌ       

حاليا التي كانت عمييا قبؿ تغير فيو ال األسماء عف ما ال لالسـ بعد ال في))باب 
نزلة  )ليس( كانت حاليا ففييا داللة ليس النافية كجعميا بم ؛ (ُُٔ)((ال أف تدخؿ
أما ليس  فتقديـ  .(ُُٕ)معرفةفي ( في أنيا مكضع ابتداء كأنيا ال تعمؿ كحاؿ )ال

خبرىا عمى اسميا ال يخرجيا عف عمميا فيي باقية  مف النكاسخ كالتقديـ جائز 
 .(ُُٖ)فييا

البنى المتكازية كبمحاظ نكع التكازم فيما بيف الجممتيف  يممح أنيما تنتمياف إلى       
كىك ما يبدك مف المقيديف، فعمى  اف البنيتيف نحكين عدـ التماثؿ بيإلى   االمتغايرة ؛نظرن 

ة الشكمية كالكظيفالرغـ مف داللتييما عمى النفي،فيما مختمفاف عمى صعيد الييأتيف 
)ليس( كىي فعؿ . في حيف أف النفي في ػػفي في المتكالية األكلى كاف بنالنحكية، فال

                                                
 . ِٗٓ:المصدر نفسو (ُُْ)
 .ُّْ/  ُشرح المفصؿ في صنعة اإلعراب : ،ك ّٖي الحركؼ ، الرماني :ينظر معان (ُُٓ)
 .ِٓٗ/ِالكتاب: ((ُُٔ
 ِٔٗ/ِ:نفسو المصدر  ((ُُٕ
 ُِٕ/ُ،كمعاني النحك: ٖٕ/ّالنحك:ينظر: المغني في  ((ُُٖ



( كىي حرؼ ميمؿ لتقدـ خبره عمى اسمو ، كقد الثانية دخمو حيز النفي بػ)ال المتكالية
السامرائي ذلؾ بقكلو: ))ليس في حكمة العربية أف تجعؿ أداتيف فاضؿ  د. سكغ

منيا خصكصية  بٌد أف يككف لكؿ كاحدةا في المعنى كال مختمفتيف متشابيتيف تمامن 
( حرؼ كال يككف ك)ال ؿ استعممت استعماؿ األفعاؿ،)ليس( فعػػليست في األخرل ، ف

؛ألف العربية تميؿ إلى التفريؽ (ُُٗ)الفعؿ كالحرؼ في العربية((
.فالمعنى الذم أراد المتكمـ إيصالو إلى السامع يتمثؿ في إرادة تبرئة (َُِ)كالتخصيص

)ليس(، كيبدك أف ػػػا بما ىك متيـ فيو فعٌبر عف ذلؾ االنتفاء مبتدئن نفسو مف حادث 
ا لما دكف غيرىا مف األدكات ىنا ، كاف فيما يبدك؛ نظرن  مف (العمة في تكظيؼ )ليس

 في النفي ، كما يعضد ذلؾ تتمتع بو ليس مف قكة في النفي فيي أشد األدكات عمالن 
ـ أقكاه ما كاف أربعة أقسا ))كالنفي ينقسـ ق(ْٗٔ)تقكؿ الكاسطي الضرير

 األدكات. يفيي تعمؿ مف غير قيد أك شرط عمى العكس مف باق ،(ُُِ)(...(()ليسػػػب
)ليس(  في قكلو ،بؿ أعقب الجممة ػػػاقتصار القائؿ  عمى النفي بكيبدك أف عدـ 

بيف المسند إليو كالفعؿ  ألجؿ تككيد قطع الصمة ما ( ؛األكلى جممة ثانية منفية بػ  )ال
ف كانت  ثابتة  في الظاىر )الحدث ( ، فأراد أف ينفي عف نفسو تمؾ التيمة حتى كا 

 ,في ؛ لقطع الشؾ كنفي التيمة عنو كسبيمو إلى  ذلؾ   تكظيؼ أكثر مف أداة  ن
 اإلساءة .كمـ ينفي أف تجتمع فيو الرداءة ك فكأٌف المت

ُِِ 

:أم  احشفن تى ا مي فالنن  كما يعضد ذلؾ المعنى المعجمي  لمفظة حشؼ يقاؿ: رأيتي       
: ردمء بالي  الذم ال طعـ لوحى  ره كتم سىي ئ الحاؿ، ، ككرر ىذا المعنى في (ِ)ًشؼي

ًدرىة( إذ أعاد المسند نفسو، ًدرىة( بفتح ال قكلو: )ال خى اء ككسر الداؿ خفالمراد مف) الخى
ًدرت عظامو أم ضعفت ًدره أم فاترة بَّ كض ،الضعؼ كالفتكر يقاؿ : فالف خى اء خى

 .(ُِْ). إذ يضرب ىذا المثؿ ))لإلنكار بعد ثبكت الشيء(((ُِّ)العظاـ
                                                

 .ُِٕ/ُمعاني النحك: ((ُُٗ
 نفسوالمصدر ينظر: ((َُِ
 .  ٔٓشرح الممع :  ((ُُِ

 .  ُُْ/ِّينظر: تاج العركس)حشؼ(: (ِ)
 .ِّْ/ْينظر: لساف العرب)خدر(: ((ُِّ



ُِٓ 
ُِٔ 

كمػػف األمثمػػة التػػي تحتسػػب ضػػمف تػػكازم النفػػي الػػذم اختمفػػت فيػػو األداة  بػػيف  
  طرفي جممة المثؿ المتكازم قكليـ:

 .  (ٓ)اُز كالث ْعَبةِ َمَبِة وال الُبنَّ َواِفُي كالقِ بَ ما ال                 
سمية تألفت فيما بينيا بشكؿ االتركيبي ليذا المثؿ مف مككنات  السياؽيتككف      

اشتراؾ النمطيف في إطار النفي ا ، كقكة المماثمة ىذه تعكد إلى سمسمة متماثمة نسقين 
ف اختمفا شكالن ال –يتضح مف مجيء المقيديف )ما سمي، كىذا اال  لكنيما ( المذيف كا 

. كيزداد التناظر بمجيء دكات المشبيات بميسعف انتمائيما إلى طائفة األلـ  يخرجا 
مع تصدرىما المبتدأ خكؿ حرؼ الجر)الكاؼ(عمييما خبر الجممتيف شبو جممة بد

..)ما( في الجممة األكلى  لممشابية الكبيرة بينيماػػػػ)المسند إليو( المنفي ب . 

أما إذا أردنا استقصاء الكظائؼ الداللية لأللفاظ داخؿ القكؿ نجد    
النخمة  لبي  :(ةبى مى القي )، ك(ُ)مبي ت دكف الٌ مً كٍ أي عمى سعؼ النخؿ الذم  تدؿ (افيكى الخى )أف

كىك  اخكص النخمة كأشده بياضن  أجكد))ب ب كالًقمٍ بضـ القاؼ ككسرىا كالقيمٍ  :كيقاؿ
نَّا،(ِ)((قمبةكاحدتو  الخكص الذم يمي أعالىا  فيي  (ةبى عٍ الثو )، أما(ّ)))الكزغ(( زكالخي

، فالداللة (ٓ)مف الكزغة ليا عيناف جاحظتاف خضراكاف تمسع كربما قتمتة أغمظ دابٌ 
المعجمية كشفت عف فرؽ لغكم بيف األلفاظ إذ كقع داخؿ بنية التكازم جممة مف 
المتباينات الداخمية ، فالقشر قابؿ المب كالكزغ قابؿ المسع،فالعالقة ما بيف األلفاظ 

مثؿ يضرب في ب كالكزغة لمسعة جعؿ العالقة تبايف، فنفي اتصاؼ مشابية القشر لم
 .(ٔ)بعضو اسيؿ مف بعضمريف أالمفاضمة بيف 

 
 
 
 

 
ُِٕ 

                                                                                                                                       
 .ُُٗ/ّمجمع األمثاؿ: ((ُِْ

 ِّّ/ّ:نفسوالمصدر  (ٓ)

 
 

 ْٓٔ/ُجميرة المغة)خفا(:ينظر: (ُ)
 ٖٖٔ/ُلساف العرب)قمب(: (ِ)



  
 لالمبحث األوّ 

 التوازي في الجممة الفعمية المثبتة
  : توازي الجممة الفعمية ذات الفعل الماضي أوالً     

يمحظ في مجمع األمثاؿ كثرة عدد األمثمة التي جاء الفعؿ الماضي فييا لمداللة    
 ؛تحديد معيف لزمف بعينو غيرمف   ياعمى جميع المطمؽ بحيث يصحٌ عمى الزمف 

كذلؾ لغياب اتصاؿ األفعاؿ الماضية بالقرائف التي تحدد داللة ذلؾ ، إذ كاف عدد 
الزمنية  فييا األمثمة لمجممة الفعمية الماضكية المتكازية كالتي كاف الفعؿ قد تضمف

 كمف ذلؾ قكليـ: (ُِٖ)انمكذجن أعشر  سبعةالمطمقة 

َد َماِردٌ                . (ٜٕٔ) وَعزَّ األَبم ُ  َتَمرَّ
كذلؾ يتضح مف   غير تاـ، اا المثؿ جممتيف متكازيتيف تكازين ذى كيضـو  

مف حيث ًبنٌيتىييما، ففعؿ ا ي  مى تكظيؼ فعميف متباينيف ًبنٌيك اشتغاؿ كمتا الجممتيف ع
كالتضعيؼ )تىفىٌعؿ(، في الجممة األكلى قد جاء عمى صيغة الماضي المزيد بالتاء 

( الثالثي المجرد . كيكحي الفعؿ  حيف جاء فعؿ الجممة الثانية عمى صيغة )فىعىؿى

                                                                                                                                       
 َْٔ/ْنفسو:المصدر  (ّ)
 ِّّ/ّمجمع األمثاؿ: ينظر:(ْ)
 َْٔ/ٓلساف العرب:ينظر: (ٓ)
 ِّّ/ّينظر: مجمع األمثاؿ: (ٔ)
 
 

ينظر مجمع األمثاؿ:  (ُِٖ)
 ،َُْ/ُ،كِْٔ/ُ،كُِٗ/ُ،ُّٖ/ُ،كُّْ/ُ،كُُٕ/ُ،كَُُ/ُ،كٕٔ/ُ،كِٔ/ُ،كْٕ/ُ
 .َْٖ/ّ،كِٗ/ّ،كُّْ/ِ،كَُٗ/ِ،كٖٓ/ِ،كَٔ/ِ،كُْ/ِ 
  ُِٗ/  ُنفسو : المصدر  (ُِٗ) 

تيييما الممكة الزباء فامتنعا عمييا ينظر: معجـ البمداف، ياقكت َقصدَ*كمارد كاألبمؽ، حصناف  بدكمة الجندؿ 
 . ُّٗ/ٕالحمكم:



ٌرد(  بتضعيؼ العيف  مع زيادة التاء  في أكؿ الفعؿ الماضي ،بمعنى  التكثير مى )تى 
تكرار ، فكأف زيادة التاء تدؿ عمى (َُّ)ربَّ صى ع كتى شَّ جى كالمبالغة أك)التكٌمؼ( مثؿ تى 

؛ فمذلؾ  كظؼ صيغة  فمـ ينقطع ىذا التمرد بؿ استمرٌ   حدكث الفعؿ باستمرار
لتضمنيا ىذا المعنى؛ ألف القائؿ أراد معنى  ؛دكف غيرىا مف الصيغمف ٌعؿ( فى )تى 

كما كاف ليظير ذلؾ المعنى  لك عٌكؿ عمى   ، التكٌمؼ في فعؿ الحدث )الطغياف(
كؿ )مارد(  المزـك ، ففاعؿ الفعؿ األ فليتييمحظ عمى فعمي المتكا كصيغة  أخرل .

كبيذا  ،  لمفعؿ )عٌز(في حيف كانت كممة )األبمؽ(  كىي صفة بكزف )أٍفعىؿ( فاعالن 
نظرا لتغاير البناء  يككف نمط التكازم في الجممتيف  مف أنماط  التكازم المتغاير.

 لفعمي المتكاليتيف كفاعميما. الصرفي
عمى . ك  المتكالية الثانية داللة ترادؼ جزئيكلى ك األكأحسب أٌف ما بيف المتكالية     

أنو لـ  الرغـ مف أف اآللية  التي اشتغؿ عمييا التكازم  ىي آلية بنى متغايرة إالٌ 
يترتب عمييا  تشكوؿ تبايف داللي، بؿ ما يمحظ  عمى المثؿ نشكء داللة ترادؼ 

ى المعجمي، إذ كرد مف المعن جزئي ما بيف طرفي التكازم الفعمي  كىذا ما يستشؼٌ 
الفعؿ )تمٌرد( في المعجمات بمعنى اقبؿ كعتا ، يقاؿ: تمرد عمينا أم عصا 

 .  (ُُّ)كطغى
ا ضاىاىما كقريب مف ذلؾ  ما دلت عميو مادة )عٌز(  عمى الشدة كالقكة كم     

يضرب ك . (ُِّ)نو يقاؿ عٌزه عمى أمر يعٌزه إذا غمبو عميوأمف غمبة كقير ..  حتى 
ى صا يتعا، ثـ سرعاف م(ُّّ))) لكٌؿ ما يعٌز كيمتنع عمى طالبو(( مثالن  القكؿ ىذا

                                                
، كشرح ُٕٓ/ُ:،الصميرم، كالتذكرة كالتبصرة ّٖٓينظر: المفصؿ في صنعة اإلعراب، الزمخشرم : ((َُّ

 .  َُْ,  َُٓ/ُ: االسترابادم  الشافية ،
 

 .َْٗ/ّينظر: لساف العرب)مرد(: ((ُُّ
  .ُِّ/ ِ :ينظر: مقاييس المغة ) عز( (ُِّ)
 .ِٕٔ/ُمجمع األمثاؿ: (ُّّ)



)يضرب لمرجؿ )نو:كقاؿ ابف دريد معمقنا عمى المثؿ أ،(ُّْ)بعد االنقياد كالمطاكعة
 .(ُّٓ)((المتجرد مف الخير ،عمى اىتضامو قدرال يالعزيز المنيع الذم 

 : كمما جاء ضمف ىذه الجممة اعني الماضكية المطمقة قكليـ       

 . (ٖٙٔ) َيعدوُ  الَ حَ وأَ  َتَجنََّب َروَضةً                

اتكأ عمى بنى  اا  تركيبين ( تكازين أحاؿى يعدك) كازت جممة( فجممة )تجٌنبى ركضة 
اختالؼ ًبنٌية أفعاؿ المتكاليتيف مع ككنيما ماضييف إال أف إلى  متغايرة ؛ نظران 

( عمى زنة بى نَّ جى )تى  لتضعيؼكا لتاءاا بالثاني في مجيئو مزيدن  األكؿ منيما خالؼ
(اؿ( عمى زنة )أفىعٍ حى ا باليمزة )أىأما فعؿ الجممة الثانية ، فقد جاء مزيدن   .عَّؿ(فى )تى  ، ؿى

كبمحاظ انعقاد الجممتيف عمى تكازم التغاير كىذا ما يتضح مف فعمي النمطيف فثمة 
)ىك( عمى   ػػبا ا  مقدرن ا مستترن نحكم ، إذ جاء فاعؿ كؿ كاحد منيما ضميرن  تكازو 

( ا إلى مفعكلو  كىك قكلو :) متعدين ؿ  المتكالية األكلى فعالن حيف كاف  فع كضة ن رى
ياؽ  كفسر ا  في ىذا السيقابمو في ذلؾ الفعؿ )أحاؿ( الذم جرل استعمالو  الزمن 

يعدك( كفاعمو التي كقعت  مكقع  النصب بكصفيا حاالن مف بجممة الفعؿ المضارع )
؛ لبياف أٌف التركيب بيذه الييأة يكحي بداللة معنكية  )أحاؿ( الفاعؿ  المضمر  في

ؾ العيشة الخصبة رى تضادية كىذا يستشؼ مف تكظيؼ الفعميف )تجٌنب كأحاؿ( ، فتى 
يشعر أف المثؿ فيو  معنى التيكـ ممف لـ .ئة( كاإلقباؿ عمى الشقاء كالجدب )اليني

سالـ كضعو تحت باب  بف  بدليؿ أف أبا عبيد القاسـ،  يحسف اختيار معيشتو
ترؾ  يضرب ىذا المثؿ))لمف)الرجؿ تعرض عميو الكرامة فيختار اليكاف عمييا( إذ 

 . (ُّٕ)الخصب كاختار عميو الشقاء((

                                                
 .ٕٖالكسيط في األمثاؿ،النيسابكرم: ((ُّْ

 . َِٖ/  ُجميرة المغة ) مرد( :  (ُّٓ)
 . ُٖٔ/ ُمجمع األمثاؿ :  (ُّٔ)
،كالمستقصى في  ُٕٖ/  ّ :، مجمع األمثاؿ ُِٔـ : األمثاؿ : القاسـ بف سال  (ُّٕ)

 .َّ/ِاألمثاؿ،الزمخشرم:



 دالليان  بايناالماضكية كالذم نتممس فيو ت كىناؾ نمكذج آخر لتكازم الجممة الفعمية  
 قكليـ:

 َأكمِت َدَىًتا وَحَطبِت ِقْمتاً  ،َجفَّ ِحْجُرِك وَطاَب َنْتُركِ          

(ٖٔٛ)  . 
متكاليات  ربعأالصكرة التركيبية يكشؼ عف كجكد  إف مجيء المثؿ بيذه      

في خمؽ ضرب مف التكازم قد اسيمتا  التناظر يذاب ماثالت تماثال تركيبيا كمت
أف فعمي الجممة  إالٌ  ثالثي بفعؿ ماضو   ظيره ابتداء المتكاليات األربعةتالنحكم ، 

  افيمتعد(، بخالؼ مف فعمي الجممة الثانية ، طاب ؼَّ ) جى الزمافاألكلى مف المثؿ 
التي َ ( ؿفعى َبصيغة ) جميعيا فعاؿ الماضية األ( ، كقد ارتبطت  بى طى ، حى  ؿى كى أى )

 .(ُّٗ)تفيد كقكع الحدث في الزمف الماضي
( إ)) :بقكلواألفعاؿ عمى ىذه الصيغة قد عمؿ سيبكيو مجيء ك       ٌنما كاف )فىعىؿى
( فصار فيو ضرباف ، أاٌل ترل أفٌ  ،ألٌنو أكثر في الكالـ ؛كذلؾ ما تعدل  في )فىعىؿى
نما كاف أكثر في  ،(ٓٗٔ)س((مى كجى  دى عى ما ال يتعدل نحك: قى  في مف )فًعؿ( رأكث كا 

 .(ُُْ)كالكسر خؼ مف الضـٌ أألٌنو  ؛لخفة المتأتية مف الفتحا إلى  الكالـ نظرا
عمػػػػػػى التػػػػػػكازم  مػػػػػػا بػػػػػػيف المتكاليػػػػػػات  التماثػػػػػػؿ فػػػػػػي ييحتسػػػػػػبكال يمكػػػػػػف أف         
ثػػػػػػو )) ضػػػػػػمير التػػػػػػاء(( المتصػػػػػػؿ حدأ،.كذلػػػػػػؾ مرجعػػػػػػوي إلػػػػػػى التغػػػػػػاير الػػػػػػذم التػػػػػػاـ 

                                                
كلكنو أكردىما معا  ،سكل الميداني كىما مثالف ال كاحد ىذا المثؿ  ، كلـ يذكر ِٕٔ/ ُ مجمع األمثاؿ : (ُّٖ) 

إٌف امرأة زارتيا بنت أختيا كبنت أخييا  قصتو، ربما  ألف يىًحد ىما قائؿ كاحد كركاية كاحدة. ك ُٕٗتحت رقـ كاحد:
ت الجارية رٌ ا . كسي شن مٍ قى  بتً طى ا كحى شن ىٍ دى  ، كقالت لبنت أختيا أكمتً  ؾً ري شٍ نى  ابى كطى  ؾً ري حٍ فقالت لبنت أخييا : جؼ جً 

رىا جٍ حً  ؿي بٍ يى تشمي كلدا أبدا فى  ف الأف عمتيا دعت عمييا بأفنقمت ذاؾ إلى أىميا  فأجابتيا بيا بما قالت ليا عمت
ف يكثر أكالدؾ فينازعكؾ أجابتيا األـ بأنيا دعت ا لؾ بميا فقالت ليا ذلؾ فأىا . كانطمقت الثانية ألي ري شٍ كيغير نى 

(:بمعنى تٌحير في الماؿ كيقمشكؾ حطبا  .،كقىٍمش ََُٔ/ّينظر:تاج المغة كصحاح العربية)دىش(:،فػ )ػدىىىشى
  .َُُٔ/ّبمعنى :)جمع الشيء مف ىنا كىا ىنا( المصدر نفسو:

 َٓينظر الداللة الزمنية لمجممة العربية : (ُّٗ)
 . َُْ/ ْالكتاب :  (َُْ)
التسكيف كالتخفيؼ في العربية دراسة كتحميؿ ، د عاطؼ كار ، ) بحث( كمية اآلداب ، جامعة  ينظر : (ُُْ)

 . َٖجنكب الكادم : 



ضػػػػمنيا مػػػػف قبػػػػؿ ( ، كعػػػػدـ ت تً ٍبػػػػطى كحى  تً ٍمػػػػكى الثالثػػػػة كالرابعػػػػة  ) أى تيفالمتػػػػكالي فعمػػػػيب
ػػػػػاأل يتيفالمتػػػػػكال فعمػػػػػي (، ككػػػػػذلؾ يعػػػػػكد عػػػػػدـ التماثػػػػػؿ  ابى كطىػػػػػ ؼَّ كلػػػػػى كالثانيػػػػػة ) جى

 (  ؾً ري ٍشػػػػكنى  ريؾً ٍجػػػػكلػػػػى كالثانيػػػػة )حً فعمػػػػي المتػػػػكاليتيف األ فػػػػاعمي التػػػػاـ إلػػػػى مػػػػا أيلحػػػػؽ ب
كانعػػػػػداـ الػػػػػذم ىػػػػػك ضػػػػػمير الخطػػػػػاب )الكػػػػػاؼ( كىػػػػػك فػػػػػي محػػػػػؿ جػػػػػر باإلضػػػػػافة ،

َ شػػػػػػػػاىى ) دى  مػػػػػػػػف جممػػػػػػػػة المثػػػػػػػػؿ الثانيػػػػػػػػة  المتكاليػػػػػػػػة الثالثػػػػػػػػة كالرابعػػػػػػػػةفػػػػػػػػي   تكاجػػػػػػػػده

  .( َشامٍ كقً 
مػػػػػػػػف  ( فيػػػػػػػي تتطمػػػػػػػب أنماطػػػػػػػا بالغيػػػػػػػةإكلمػػػػػػػا كانػػػػػػػت الكظيفػػػػػػػة المغكيػػػػػػػة  )       

عػػػػف مقاصػػػػد المػػػػتكمـ كحػػػػاؿ السػػػػامع كمكقػػػػؼ الخطػػػػاب التػػػػي التػػػػي تعبػػػػر التراكيػػػػب 
يتضػػػػح مػػػػف غيػػػػر أٌف يراعػػػػي  ، كمقصػػػػد المػػػػتكمـ ال(ُِْ)مقػػػػاـ الىػػػػي عناصػػػػر قرينػػػػة 

لػػػػػػة السػػػػػػياقية التػػػػػػي ىػػػػػػي المعنػػػػػػى المعجمػػػػػػي لمفػػػػػػردات القػػػػػػكؿ حتٌػػػػػػى تنكشػػػػػػؼ الدال
ػػػػػ :عمػػػػػى المعنػػػػػى المعجمػػػػػي الالتنعقػػػػػد إَّ  ػػػػػ سى بً فػػػػػي القػػػػػكؿ بمعنػػػػػى يىػػػػػ ؼَّ فجى  ؼَّ مػػػػػف جى

 فٍضػػػػػػػػػػحً ): بػػػػػػػػػػالفتح كالكسػػػػػػػػػػر  ٍجػػػػػػػػػػري كالح (ُّْ) ا إذا يػػػػػػػػػػبسكفنػػػػػػػػػػفي بػػػػػػػػػػالفتح جي  ؼو ًجػػػػػػػػػػيى 
 .(ٓ)ىا أم حضنياجري المرأة كحى  :ًحٍجري يقاؿ كجمعو حيجيكر،(اإلنساف

 
 

مػػػػػػػف  أٌف المقػػػػػػػاـ مقػػػػػػػاـ   دعػػػػػػػاء   كيخػػػػػػػرج فػػػػػػػي ىػػػػػػػذا القػػػػػػػكؿ  الباحثػػػػػػػةممػػػػػػػح تك      
فعنػػػػػدما  ات: ىػػػػػك دعػػػػػاء بالسػػػػػمب  عمػػػػػى الػػػػػذ كؿطػػػػػرفيف أك محػػػػػكريف ، المحػػػػػكر األ

ػػػػػ افقكليػػػػ  ، يػػػػػةالفاعميبتيػػػػا عػػػػػف غ  بالشػػػػػرٌ عمييػػػػػا ارادت الػػػػدعاء  (  ؾً ري ٍجػػػػػحً َ ؼٌ : ) جى
الػػػػػػزكاج  ، إذ مػػػػػف المعمػػػػػـك أٌف مػػػػػف نتػػػػػائلأبػػػػػدنادعػػػػػاء عمػػػػػى الفتػػػػػاة  بػػػػػأٌف ال تتػػػػػزكج 

الحمػػػػػػؿ كاإلرضػػػػػػاع، أك يكػػػػػػكف المػػػػػػراد بػػػػػػأٌف ال ترضػػػػػػع أبػػػػػػدان ، كالمقصػػػػػػكد )حرمػػػػػػؾ 
ا األكالد (، كبمجػػػػػيء المتتاليػػػػػة  الثانيػػػػػة مػػػػػف المثػػػػػؿ يكػػػػػكف قػػػػػد اكمػػػػػؿ القػػػػػارئ مػػػػػا 

ػػػػػػتمـي لمعنػػػػػػى المتتاليػػػػػػة األكلػػػػػػى أيضػػػػػػان  ؾً ري ٍشػػػػػػنى  ابى : طىػػػػػػاابتػػػػػػدأ فقكليػػػػػػ كىػػػػػػك دعػػػػػػاء مي
يجػػػػػابي (كالمعنػػػػػى المخفػػػػػي إراد بػػػػػو السػػػػػمب ، فالظػػػػػاىر المفظػػػػػي) يجػػػػػابي المعنػػػػػى يػػػػػإ

                                                
 . ُِّ:  ،د.نايؼ خرماعمى الدراسات المغكية الحديثة أضكاءينظر :  (ُِْ)
  ِٖ /ٗ: (جفؼ)لساف العرب : ينظر: (ُّْ)
 .َّٓ/َُتاج العركس)حجر(: ينظر: (ٓ) 



طػػػػاب    المسػػػككت عنػػػػو  ىػػػك )السػػػػمبي( كىػػػػك المػػػراد عمػػػػى تقػػػػدير قػػػكؿ مضػػػػمر   ال
 ريىػػػػػا كالجفػػػػػؼ ًحجٍ  ـٌ مييػػػػػًؾ أك الٌ ري ٍشػػػػػ، كأٌنيػػػػػا قالػػػػػت ليػػػػػا : جػػػػػؼٌ حجػػػػػرًؾ كال طػػػػػاب نى 

األكؿ  جػػػػزءألٌف ال ؛ذلػػػػؾ عمػػػػى معنػػػػى اظيػػػػار عكػػػػس مػػػػا تضػػػػمر ريىا ، ك نٍشػػػػَتطيػػػػب 
ليػػػػػا بطيػػػػػب  تػػػػػدعك ا بعػػػػػدـ اإلنجػػػػػاب ال يعقػػػػػؿ أفٍ عمييػػػػػ ييعضػػػػػد ذلػػػػػؾ فعنػػػػػدما تػػػػػدعك

لػػػػى غايػػػػة الػػػػنص إطيع الكصػػػػكؿ دعػػػػت عمييػػػػا مقػػػػدما فالباحػػػػث يسػػػػت النشػػػػر بعػػػػد أفٍ 
)) التكفيػػػػػػػؽ بػػػػػػػػيف الشػػػػػػػكؿ المػػػػػػػادم لمصػػػػػػػػياغة عػػػػػػػػف طريػػػػػػػؽالػػػػػػػداللي ثػػػػػػػر كىػػػػػػػك األ

لػػػػى إمػػػػع تحكيمػػػػو  عانة بػػػػالنحك التقميػػػػدمكالجانػػػػب العقمػػػػي لممعنػػػػى عػػػػف طريػػػػؽ االسػػػػت
امكانيػػػػػػػػػػػػات ابداعيػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػالنظر فػػػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػػػػػػكرة النحكيػػػػػػػػػػػػة الظػػػػػػػػػػػػاىرة كمسػػػػػػػػػػػػبباتيا 

األكلػػػػػػػى  تيفالمتػػػػػػػكالي اة كالرابعػػػػػػة، فقػػػػػػػد خالفتػػػػػػػأمػػػػػػػا المتكاليػػػػػػػة الثالثػػػػػػػ . (ُ)الكظيفيػػػػػػة((
ف )الػػػػػدعاء( لكػػػػػف االيجػػػػػابي ال اىمػػػػػا الماضػػػػػيلثانيػػػػػة فػػػػػي المعنػػػػػى ، فقػػػػػد أفػػػػػاد فعالكا

يػػػػػا بػػػػػأٌف ييطيػػػػػؿ .إذ دعػػػػػت ل.،لمػػػػػا ارادت الخيػػػػػر فػػػػػي الثانيػػػػػة جعمتيػػػػػا فػػػػػاعالن السػػػػػمبي 
فػػػػي المتكاليػػػػات األربػػػػع  التػػػػكازم  التركيبػػػػي آؿكقػػػػد  يكبيػػػػر أكالدىػػػػاا عيمرىػػػػا حتٌػػػػى 

 تبايف داللي  . ة لالنشكء د  إلى
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إذ  ؛، فجاءت بسياؽ االستقباؿ فعاؿ المتكاليات المتكازيةية ألعف الداللة الزمنك      
ككف  ؛كلو في المستقبؿ حصينتظر  ،صؿ بعدالدعاء في التركيب المثمي لـ يح

أٌم بعد ال بعد انقطاع المرأة عف اإلنجاب جفاؼ الصدر )كعدـ إدراره( ال يككف إَّ 
يسندي ىذا ما جاء في ىمع َبحد ذاتو، ك استقباليٌ  بمكغ سف اليأس، كىذا حدثه 

 إلى االستقباؿ باإلنشاء الطمبي أٌما دعاءن  ()فىعىؿى  امع. ينصرؼ الماضي بصيغةاليك 
َ رفى غى نحك  تقباؿ كذلؾ إذا اقتضى طمباا ، إذ يقكؿ : )إٌف ينصرؼ إلى االسكأٌما أمرن 
  . (٘ٗٔ)َ ...(أك لٌما فعمتَ تي عميؾ إاٌل فعمتمٍ زً عى َكَ اي لؾ

                                                

 ِٔقضايا الحداثة عند عبد القاىر الجرجاني،د. محمد المطمب: (ُ) 
 
 
 

 .ّٕ/ُي شرح جمع الجكامع، السيكطي:ىمع اليكامع ف ((ُْٓ



 تكازم الجمؿ الفعمية ذات الفعؿ المضارعثانيا: 
الفعمية المضارعة المتكازية أحدل كعشريف الجممة مثمة أ بمغ عدد

 (ِ)مثاالن 
 ومن األمثمة عمى ذلك قوليم  : 

  . (ٖ) َتَّمُمتَ الَ دَتْفِرُس اأَلسَ َاِب ورَ غُ ِت المن َصوْ   ُ رَ َتفْ        
لكف  مف جممتيف فعميتيف متماثمتيفا مككنن ا ا تركيبين تكازين لقد نتل عف المثؿ      

المتكالية األكلى المتكالية الثانية، بابتدائيا بفعؿ  ماثمت إذ تماثميما غير تاـ ،
كلـ يكف ذلؾ  ,جاء فعؿ الجممة الثانية متعديا بنفسو لكنو الـز ،في حيف مضارع 

ؽ مع الجممة األكلى ، كىك حرؼ متكازية كبحضكر المتعمٌ  ةمف تٌشكيؿ بنيٌ  امانعن 
تاف كاالسـ المجركر كفقدانو مع الجممة الثانية ، دخمت ىاتاف البني )مف صكت(الجر

تضميف الجممة األكلى     يتضح ذلؾ مف  تكازم البنى المتغايرة .في ضربو مف 
تخمك مف أٌف الجممة الثانية   متعمؽ الجار كالمجركر الذم يتبعو مضاؼ في حيف

ب النصي إٌف الخطا)عٌما كراءه ؛إذ ) ؼيكش اال شٌؾ  في أٌف لكؿ  نصو سياقن ك ،ذلؾ 
فية تحكميا القنكات االتصالية شارت بينيا قكاعد ائتالا  يخضع لمجمكعة متكاليات ك 

  . (ٔ)((عف السياؽ الذم يكتنؼ الكظيفة المرجعية لمنص الن فض
كىذا النكع مف األمثمة قائـ عمى سياؽ التعجب مف حاؿ المخاطب المتضمف   

اف النمط انى عمييالتي بي  مف ثنائية التضادٌ  كىذا متأتٍّ  لمسخرية كاالستيزاء،
يكحي بمعنى حمؿ معنى الخكؼ كالفزع ، إذ  فمدلكؿ المتكالية األكلى المتكازياف .
  المعنية  بالمثؿ. تحقير الذات

                                                                                                                                       
 ،ُِٕ/ُ،كَِٓ/ُك،ُْٗ/ُك،ُِٗ/ُ،كُُٗ/ُك ،َُٗ/ُاألمثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ:مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع  ينظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر: (ِ)
/ّك،ْْٖ/ّ،كْْٕ/ّ،كْْٔ/ّ،كْْٔ/ّ،ِْْ/ّ،كِْْ/ّ،كُْْ/ّ،كّْٗ/ّك،ّْٗ/ّك،ّْٗ/ّك

 .ْٖٓ/ّ،كْٖٓ/ّ،كْٕٓ/ّ،كْٕٓ/ّك،ْْٖ
 َِٓ/ُمجمع األمثاؿ: (ّ)

 



ٌنيا حممت لممتكالية الثانية كما أفاض فييا السياؽ مف معنى ، فيبدك أما يتعٌمؽ  فيك  
بف(األكلى، كىذا المعنى عف معنى الجية المتكازية  ارن معنى مغاي  ؛ تجسده داللة )الجي

ـى مع فتراس الا  قترافا بدليؿ  فيك مكبؿ فال صكت لديو .لذلؾ قاؿ  موي فى   أسد  أيٍلًج
   .(ِ)عنو الزمخشرم يضرب لمجباف المتصمؼ

الذم ؽ( رى داللة )الفى  مفثنائية التضاد ،  كقد أنتل التركيب المتكازم المثمي 
مف (ّ)يدؿ عمى الخكؼ فىرسى كىي تحمؿ معنى التقطيع كالدؽ إذ األصؿ ْ ؛ كتفترس ى
ًعؿى كيٌؿ قىتؿو فىر في الفرس دؽو  كثير حٌتى جي كما يقكؿ   ساْاليعنًؽ ككسره ثـ ى

 . (ْ)المغكيكف
ُْٔ 

 . (ٓ)(ر مف األمر كىك جرمء عمى الجسيـيخاؼ اليسي)مف فيإذ يضرب ىذا    
ُْٕ 

 :  مكالمثاؿ اآلخر الذم نتممس فيو ظيكرا لمتكاز  

 (ٔ) وثُِنيَُتر ُحت َك وَ أَ              

إيجازه كقصر  مفرغـ عمى ال ا  مكثفن  ىىذا التركيب المثمي المتكازم معنيحمؿ    
كمفعكلو )كاؼ( الخطاب بنفسو  ة فعميا مضارع متعدٍّ فيك يبدأ بجممة فعمي ،تعبيره

ىذا مع الجممة الثانية المعطكفة عمى الجممة األكلى ، إذا  ككذلؾ نمحظ ما يماثؿ
ضمير مستتر تقديره  في الجممة األكلى كالفاعؿ بنفسو.  ابتدأت بفعؿ مضارع متعدٍّ 

 . (أنت)ثني( فيك  الضمير المستتر ما فاعؿ الفعؿ )ترك أ ،نا(أ)
عمى ا قائمن  اتكازين متكازية ك متناظرة  تركيبية صٌكرت الجممتاف المتكازيتاف بنيةكقد     

  اكنظرن  ؛أساس البنى المتشابية ،فكمتاىما عبارة عف جممة فعمية مثبتة فعميا مضارع

                                                
 ُٖٗمحمد سالـ سعد:نقدية في النقد المعرفي المعاصر، ماكراء النص دراسة (ُ)

 َّ/ِالمستقصى في األمثاؿ: (ِ)

 .َّْ/َُ:،ك)فرؽ(ُْٗ/ٔلساف العرب)فرس(:  (ّ)
 ُُٔ/ٔ)فرس(:المصدر نفسو (ْ)

 َِٗ/ُ،السيكطي:المزىر في عمـك المغة  (ٓ)

 َّٕ/ُمجمع األمثاؿ: (ٔ)

 



اختالؼ فكنيـ المفعكلية في المتكاليتيف اعني )الكاؼ كالياء( فقد خرجت إلى 
  .عف إطار التكازم التاـ تافكاليتلما

أٌف معنى الجممة األكلى يحمؿ داللة  ستشؼٌ كفي اإلطار الداللي لمتركيب يي     
شو معنى الجممة الثانيى لإتضاد بالنسبة  ؾ( بمعنى ة ؛ إذ تكحي الجممة األكلى)أحي

فالحاء )) (ٌش حى )فيـ مف الداللة المعجمية لمادة كىذا ما ي كراـؿ كاإلحساف كاإلالتفضٌ 
، (ٛٗٔ)((كاحدكالشيف أصؿ  يدؿ  عمى نبات يجٌؼ ثـ يستعار ىذا في غيره كالمعنى 

كذلؾ كقعت االستعارة في لفظة ك فيك ىنا لفظ مستعار لمداللة عمى الكـر كالعطاء ،
ٌؿ تكظيؼ كلع . (ُْٗ)ركىك رجيع ذكات الحاف اـز الدكابٌ مف لك  )تركث(، الذم يعدٌ 

دكف غيرىا مف المفردات ، تيفيـ منو اإلشارة إلى انحطاط قيمة  القائؿ ليذه االستعارة 
لفاظ كثر األأا لمنعمة، فاختار لو ا لمجميؿ جاحدن ؛ ككنو ناكرن  ب المكصكؼالمخاطى 

في المعنى ،فشىبَّو حالوي بحاًؿ الداٌبة  التي يقؼ صاحبيا كاالنحطاط  داللة عمى الذـٌ 
ينفتح  المعنى في جممة التكازم المتقدمة  ك ال برجيعيا .عمى عمفيا فال تجازيو إَّ 

حساف باإلساءة م ، في مقابمة اإلالتكاز  داللة التضاد  بيف طرفي  جممة   ليتضمف
كراف ؿ  فقابمو بالنو بكصؼ  مف جحد  اإلكراـ  كالفضا ؿ مخصكصن كصار ىذا المث

 .( َُٓ)كعدـ  الكفاء
 في الكشؼ  عف  قصد المتكمـ ،إذ  فعاالن كاف التنغيـ  في النص عامالن  قدك    
تٌممسو  مف التنغيـ  الصكتي  يمكف  امؿ المثؿ  بصكرتو األدائية  ضربن يح

   تضـ ضميمة االستفياـ  الذم يمكف تقديره   ؾى شو حي   أى ةباالستفياـ المحذكؼ فجمم
بقكليـ:  )أأحشؾ( بحذؼ اليمزة؛ تجنبا لمثقؿ مف تكالي ىمزتيف في النطؽ،  ليذا 

 . ثبتأالتي كاف يعيشيا  المتكمـ  أشد ك حذفت تخفيفا؛ ليصكر الحالة النفسية 

                                                
 ِٕٔ/ُمقاييس المغة )حش(: (ُ)
 ِٖٔ/ٓينظر:تاج العركس)ركث(: (ِ)

 َّٕ/ُ،كمجمع األمثاؿ:ّْينظر:كتاب االمثاؿ المنسكب لزيد بف رفاعة: (ّ)

 



كه إكالحيكـ بأٌنيا استفيامية      ُُٓ ٌنما يرجع إلى التنغيـ األدائي النطقي . كمع ىجي
ا ليا مع استعاره لفظة   ا لمنعمة منكرن جاحدن  ككنو  ؛لمميستقًبؿ أتى بيمزة اإلنكار

كيدلؿ عمى دناءتو. إذ يمحظ في المثؿ نغمتاف متباينتاف . ففي   الركث  ً لييحقره ي
كقد كشؼ عنيا االستفياـ الذم خرج   كاف الحضكر   لمنغمة العاليةى الجممة األكل

إلى معنى التعجب كفؽ ما يكحي إليو السياؽ . أما النغمة في الجممة الثانية فكانت 
نغمة ىابطة كذلؾ يمحظ مف ضمير المتكمـ الياء الممحؽ بالفعؿ )تركث( الذم 

يتطمب نبرة منخفضة. ب بالتحنيف عميو كذلؾ يشعر بطمب المتكمـ مف المخاطى 
ثبت ذلؾ عف طريؽ إتيانو أكالكـر ، ف المتكمـ أراد أٌف يبيف أٌنو امرؤ كثير العطاء

بضمير التكمـ   الياء  الذم يدؿ عمى الرفعة كالمكانة ، ثـ استعار لفظة   حش   
  المشابية لممثؿ المتقدـ قكليـ:  مثمةكمف األ ليتناسب مع مممح المدح.

 (ٔ) ِظْمفٍ طُؤُه بِ يَ  ِضْرٍس وُكمُو بِ أْ يَ               
ا  مف في ىذا المثؿ كاضحن   كالصرفيٌ  االنسجاـ في  البناء النحكمٌ  يبدك 

فيك مف التكافؽ بيف ًبني ة التناظر الشكمي التي ككنتيا تركيبة جممة التكازم فيو، 
 مثبت متعدو فالمتكالية األكلى قد ابتدأت بفعؿ مضارع  تكازم البنى المتشابية،أنماط 
متعدو بنفسو ا  ا مثبتن الثانية  بتضمنيا  فعالن مضارعن  يا  المتكاليةت، كقد ماثمبنفسو

،كيستغرؽ ىذا التناظر  الفاعؿ أيضا فيك في كال النمطيف المتكازييف ضمير 
ىك جممة مجركرا بحرؼ الجر ك  وي بٍ الفعميف  شي  مستتر تقديره )ىك( كقد جاء متعٌمؽي 

كبيذا يككف التركيب في الجممتيف متكازيا تكازيا تاما. كبمجيئ المتعمؽ شبو  (.)الباء
 .  اتامن  اب التكازم ما بيف الجممتيف تكازين جممة مجركر بحرؼ مكحد . احتس

أنيا   يقةالسطحية كالعمداللة التكازم لمنصيف المتكازييف مف بنيتييما  بدكتك  
داللة التركيب تعتمد عمى إيجاد عالقة ما بيف  ككف ؛تسير ضمف مستكل التضاد
كنجد أحيانا تمؾ العالقة قائمة عمى مبدأ التحفيز بالنسبة .عناصر المككنة لمتركيب 

لسامع إلثارتو ليتعرؼ عمى مجيكؿ ما أخفاه السياؽ بكساطة اإلدراؾ العقمي إلى ا

                                                
 .ْْٕ/ْمجمع األمثاؿ: (ُ)



لثانية ، إذ لجممة اا . كينكشؼ ذلؾ مف  (ُِٓ)لمكصكؿ إلى الداللة المركزية لمنص
 إالكلىإذ  يحمؿ الطرؼ األكؿ مف المتكالية  الجممة األكلىمعنى ابتعدت عف 

الداللة عمى معنى األكؿ كالرعاية  التي يكفرىا راعي الدكاب  لدكابو ، كاستعارة 
) الضرس( إشارة منو  إلى ككنو كسيمة  القضـ  لدل الدكاب  عامة ، كمف ثـ  

الفيا  التي ال تبقي  ظمف كطئ المرعى بأ  بو  اإلبؿ قابؿ  بيف ذلؾ  كبيف ما تقـك 
فكأنيا  ال تترؾ لما رعتو فائدة  لغيرىا . كىك حاؿ المخاطب   لو فائدة  بعد ذلؾ  ؛

لجحكد كعدـ  الحرص عمى الذم اراد المتكمـ  إظياره لمسامع  مف كصفو با
كرد اإلحساف إلييـ ، فالجممة األكلى مف التكازم  تكمئ لممتمقي بغرض اآلخريف 

االفادة مف المقابؿ، في حيف ابتعدت الجممة الثانية عف طمب معنى الجممة األكلى  
فمـ تكف مساندة ليا كمعززة لفكرتيا المثمية ، إذ تكٌلد عف الجممة الثانية  معنى 

الة بمف كاف عكنا لو، ك المراد مبادـ العء عمى الغير كالتجريح كاألذل  ك االجترا
 ؼ(:مٍ ، ك )الظ  (ُّٓ)((وداسى  أ :طٍ كى  هي ؤي طى يى  ئ الشيءى طً كى )( يدكٌسو كيسحقو مف )هي ؤي طى )يى ػػػب

 .(ْ)وليإحسف أىيحفظ الجميؿ فيسيء لمف  . كقد سيؽ المثؿ لمف ال(ُْٓ)ظفر الدابة
  المضارعة قكليـ: مثمة الجممة الفعميةأكمف 

  :(ٔ) ُأِريُد ِحَباَءه وُيِريُد َقْتِمي             

تتككف الجممة المثمية في ىذا النص مف سمسمتيف متكاليتيف قد بنيت عمى أساس    
تماثؿ في البنى ، كتماثؿ المتكاليتيف في ىذه الجممة الالمشابية القائمة عمى أساس 

                                                
 ُٖٖما كراء النص دراسة  نقدية في النقد الفكرم المعاصر: (ُ)

  .ُٓٗ/ُلساف العرب)كطئ(: ((ُّٓ
 .ِْٕ/ٗ)ظمؼ(:نفسوالمصدر ينظر: (ّ)
 .  ْْٕ/ْمجمع األمثاؿ :  (ْ(
( حيف قتمو ابف ممجـ لعنة ا ميو السالـ، كىك  قكؿ تمثؿ بو امير المؤمنيف عمي )ع ُٓ/ ِ:مجمع االمثاؿ(ُ)

.،كقائمو عمرك بف ِّٓ/ٔالبالغة، ابف أبي حديد:، ينظر: شرح نيل ادً رى مف مي  ؾى مى يً مٍ مف خى  رؾى يٍ دً عميو. كعجزه :غى 
 .ُُٔ،كاألمثاؿ كالحكـ :ِٕٔ/ُمعد يكرب  ينظر:الكتاب:

 



،  أت بالفعؿ المضارع المتعدم قد حصؿ عف طريؽ أٌف كٌؿ كاحدة منيا قد ابتد
 .يف تماثؿ بيف مكاقع متقابمةتكىذا التماثؿ الحاصؿ بيف المتكالي

ديد فضالن   دىثي التىقٌرب كالتىكى  عف معنى تبايف الذات الفاعمة في كال الحدثيف ، حى
كحدىثي الكيٌره  ، الرعاية كالعناية بالقاتؿ  في )أريد حباءه( الذم يمثؿ اإلماـ عمي )ع(

ًسد بالقتؿ مف لدف ابف ممجـ ْكالًحقدى كالغىد  .ر الميتىجى
( فاعمو دي يٍ رً ففعؿ المتكالية األكلى كىك)أي  المتكاليتيف، ميفع يتضح ذلؾ مف ك     

عمى اإلماـ عمي )عميو السالـ(، في حيف أف فاعؿ  المتكمـ كتقديره )أنا( يعكد
( كالمقصكد  بو )ابف ممجـ( )لعنو ا(   دي يٍ رً الجممة الثانية  ىك ضمير)ىك( في )يي 

لى إالكاقع  في مكضع  الجر باإلضافة كالضمير في قتمي  ضمير  المتكمـ  
المفعكؿ بو  لمفعؿ )يريد(  كقد كقع  التقابؿ الداللي بيف  ألفاظ الجممتيف المتكازيتيف  

، ككالىما  د(ي يٍ رً الثانية )يي ( كالفعؿ في المتكالية دي يٍ رً بقرينة الفعؿ  في الطرؼ األكؿ  )أي 
السبؾ المفظي كالداللي بيف الجممتيف ،كقد حصؿ  مف اشتقاؽ  صرفي  كاحد

( رابط بيف المخاطب كالمتكمـ ، ه ي اؤى بى في قكلو:)حً  فضمير الشأف بكاسطة الضمائر،
ظير ىذا الربط بمحاظ  ف عف  شخص المخاطب  كصفتو ، كقد كىك الذم أبا

( دي يٍ رً في )يي  المضمر يا  ضمير الشأف بالضمير المستتراإلحالة  التي كشؼ عن
الضمائر  دي عٌ ( كليذا تي هي اءى بى الذم أنسبؾ  دالليا  بما يعكد  عميو مف  الشأف  في )حً 

في الدرس المساني ىي كيانات نحكية عالئقية كاشفة عما ييراد اإلشارة إليو بدال مف 
( .ُٓٓ)فك سباكاألسماء المستقمة عمى حد قكؿ ي

ٗلحل  ط ًسدذم طلٌحْٕ  ٘ي كوذ 

دد ط  فٖ طلوعذًٖ حققت ط ون )فذلْطّ ) طلودْطل٘د٘ي  عي   ٗة طلعب   ذلْطّ ،

، ... و  فٖ فِن هعٌٔ طلّ ،فٖ طذفأذ ّطلد ع   ن طلودلقٖ عي طلد دت ع ّ  علذ دعطلو

 هدل   طلوعٌٔ فٖ  حنٓ طلدولد٘ي   نط كذى   صل  جولع   خ ٓ   ّ  طلعذ لعفذلْطّ
خ خ ٘ي هي لذ عى هحللع طلدوخ  ٘ي طلوعٌ٘٘ي طلودفدأْ لدولع طذخ ٓ ،ط وعٌٔ 

((طلْطّ ُْ طلوعٌٔ طلو لٖ طلو كن طلٌِذئٖ
(ٔ٘ٙ)

. 

                                                
 ٔٔشعرية:القضايا  ينظر: (ُ) 
 .ََِٗ. ٕٗ، ُ،ع:ٖ،مل:،مجمة اآلداب لمعمـك اإلنسانيةنحك األمثاؿ، د. تراث حاكـ  (ِ)
 .ْٓ/ّ،كُْ/ّ،كُِ/ّ،كُّٗ/ِ،كّْٓ/ِ،كُٓٗ/ِ،كُّٓ/ِ،كِٔ/ِ،كُّٕ/ُينظر:مجمع األمثاؿ: (ّ)
 .ُْ/ّمجمع االمثاؿ: (ْ)



فالعالقػػة بػػيف مػػػا كصػػؿ بينيمػػا فػػػي ىػػذا المثػػػؿ )أريػػد حبػػاءه كيريػػػد قتمػػي( ىػػػي      
دالػة عالقة مشاركة كجمع بيف طرفيف نقيضيف )معنييف متضاديف متعاكسيف( ؛كػكف 

التكازم ىي دالة التضاد  في المعنى ،كذلؾ بإظيار الشػيء كنقيضػو الػذم نػتل عػف 
تتػػػابع قضػػػيتيف كػػػؿ منيمػػػا تحمػػػؿ عكػػػس المعنػػػى اآلخػػػر ، فػػػالقكؿ األكؿ ىػػػك تفكيػػػر 

ي( ك ػيضرب ىػذا ًمػتٍ ه( أما التفكير السمبي، فيتمثػؿ فػي )قى اءي بى ايجابي متمثؿ بقكلو: )حً 
 ساءة كاألذل .المثؿ فيمف يقابؿ اإلحساف باإل

  : توازي جممة فعمية فعميا أمرثالثاً  

 (ّ)تسعة مكضعنا لجممة األمرية المتكازيةمثمة اأعدد بمغ 
 ومن أمثمة الجمل األمرية في مجمع الميداني قوليم  :

  (ٗ) مِش جانًبااا و وَسطً ْ ُكنْ                 

 ، متماثمة  تماثالن  تركيبال، قد حكل عمى بنى متكازية  المذككر آنفا فالمثؿ       
ا التكاًئيا عمى بنى متشابية، كىذا يتضح في مجيء الجممة الثانية نظرن  ؛اتامن 

المعطكفة بالكاك التي ابتدأت بفعؿ أمر  كىي بذلؾ قد ناظرت ما ابتدأت بو المتكالية 
ا فاعؿ  في الجممتيف ، ففاعميمالاألكلى، كما يعزز التماثؿ بيف المتكاليتيف ىك اتفاؽ 

في  كال الجممتيف ضمير مستتر تقديره )أنت( كقد تضمف فعؿ األمر في كال 
 ا مف األعمى إلى األدنى أك بالعكسككنو لـ يكف صادرن  ؛الجممتيف معنى )االلتماس(

 . (ُ)فيو المتكمـ كالمخاطب لمف األدنى إلى األعمى أنما استك 
 ؾى مً مى عى ك زايميـ بً  ،في غمارىـش عً خالط الناس تى )كمعنى المثؿ ) 

. كيحمؿ المثؿ بصيغة األمر داللة  التحذير كالنصح كاإلرشاد  (ِ)((ؾقً مي كخي 
الناس مثالن    في شؤكف  الناس؛ فجعؿ ككنو كسط ،كالمراد : تجنب الدخكؿ

ًسكىوي بأخالقو مف غير أٌف مع تىمٍ  ـأعمالي ة لمزايممثالن  او جانبن يى شٍ ، ك مى لمخالطتيـ
ففي المثؿ داللة عمى التضاد المعنكم  بيف  . (ّ)عاشرىـيتأثر بأخالؽ القـك الذيف 

                                                                                                                                       
 



مخالطة الناس مزايمتيـ في االعماؿ كاالخالؽ :أم مفارقتيـ .جاء في 
 .(ْ)المستقصى)أم تكسط الناس مخالطنا كمخالؼ كزايميـ ديننا كعمنال(

ُٕٓ 

  : قكليـ مرية المتكازيةكمف أمثمة الجمؿ األ

 . (٘)ْحُمِبيواُصرِّي                 
مف   تيفف جممتيف مختزلتيف مكجزتيف، مككنا ميمحظ عمى النص أنو جاء مركبن     

الذم يشترط  مرفاعميما ضمير متصؿ بفعؿ األ المتكازيتيف، فعمي آمرو في طرفي
 قبكؿ ياء المخاطبةكييف و عند النحفي

 ـكالخطاب مكجو إلى المفردة المخاطبة، مع لحاظ  أف القصد فيو يشمؿ العمك   
ا .أما مف جية  الحذؼ في طرفي الفعميف  فيك مف باب المفرد المراد بو الجمع أيضن

تقديرىما في سياؽ بنية المثؿ   ، كمف المتكازييف فيمحظ غياب مفعكلي الفعميف
السطحية ،أجد النص  يممح إلى تقدير  مفعكؿ الفعؿ )صورم( أم: صروم أمكالؾ 

التكازم يف يحتمؿ المفعكؿ الثاني  في تركيب . في حمكالؾً أ دؾً لتىصيٌرمأك ألزمي ي
الًجد  كالًحرص كعدـ   مبي الماؿ  كالرزؽ بإصرار مف أف يقدر)غيرؾ(،أك استج

إضاعة الفرصة  في حيازة  ذلؾ . كىذا التأكيؿ  النحكم  يتناسب  مع السياؽ  
المقامي  الذم يضرب  فيو  المثؿ  الذم يطمؽ عند المصنفيف في األمثاؿ عمى 

 .( ُٖٓ)فظ الماؿح
ي( إلى معنى الترادؼ؛ إذ إٌف بً مي م كاحٍ رٌ ما بيف الجممتيف )صي  كقد آؿ التكازم في     

في البنية العميقة ،كىذا ما كشفت عنو  تكافؽفي البنية السطحية رافقوي َ التكافؽ
دي عمى أطباء الناقة لئال يرضعيا شى تي ٌ ةقى رٍ )خى )ٌر صي فال الداللة المعجمية ،

                                                
 . َِٔينظر : الزمف النحكم في المغة العربية :  (ُ) 
 .ُْ/ّمثاؿ:مجمع األ (ِ)
 .َُِ/ ِ:جميرة األمثاؿ (ّ)
 ِّٔ/ِمثاؿ/المستقصى في األ (ْ)

 ُٓٗ/ِمجمع األمثاؿ: (ٓ)

 
 ُٓٗ/ِمجمع األمثاؿ: ((ُٖٓ



إلرادة الجمع ك حفظ الشيء بقكليـ ،كقد استعارة العرب ىذه المفظة (ُٗٓ)((فصيميا
ٌر الٌدراىـى ييٌصرىا  ٌراَصي مبي : فيك استمداد الشيء  (َُٔ)صى . أما الحى

 . (ُُٔ)كاستجماعو
 كالمثاؿ اآلخر:

              (ٕٙٔ) َقَدَمْيكَ ْ أْبُذلْ  وَ َنْعِمْيكَ ِّ َب         

متا )األمر( بكصفو المثير الداللي في كمف لنسؽ التركيبي لممثؿ يتضح إٌف ا 
ا مالبنيتيف مف اتكائي اف البنيتافإذ ال تخمك ىات ؛ اا تامن الجممتيف المتكازيتيف تكازين 

ا إذ ابتدأت المتكالية الثانية المعطكفة بالكاك بفعؿ أمر متعدو عمى بنى متغايرة بنيكين 
ايضا فعؿ امر لكنو   كاف صحيح اآلخر ، بينما  ما ابتدأت بو المتكالية األكلى

نى االلتماس؛ فالمتكمـ معقد تضمنا  فيما، ككال الفعميتذ تباينت صيغإ ؛معتؿ االخر
ب لـ يخاطب ككف المخاطً  ؛المزـك  كاالستعالءالسامع عمى كجو  لـ يخاطب

بيف شخصيف متساكييف في  ُّٔرلمزكمية كاالستعالء بؿ كاف الحكاالمتمقي بصفة ا
( المضعؼ العيف  كاستعمؿ ع  كفعؿ المتكالية األكلى كاف بكزف )فى ما يبدك.  الرتبة في

بؿ جاء  الثانية فعؿ مجرد في الجممة الفعمية األمرية ا مف اليمزة  كلـ يقابمومجردن 
لمسياؽ  توف األجدر مساكقبيمزة الكصؿ كغير مضعؼ العيف ، ككا الفعؿ  مبدكءن 

 لكنو  سيؽ ىينا بكزف )فٌعؿ(بًؽ( الفعؿ مزيدا باليمزة )أيء أف يج المتكازم
المضعؼ العيف كالمجرد مف اليمزة التي ىي تمثؿ ىمزة البناء )أٍفعىؿ( الخاص 

( الداللة عمى المبالغة في األمر بمحاظ  ىألمر . كليذا  احتمؿ  الفعؿ )بقٌ با
الخطاب المكجو إلى المتمقي  لمداللة عمى التشديد عميو بالحرص كالمداكمة عمى 

كقيؿ بؿ معناه بذؿ النفس  ، (ٕ)باألمكاؿ  كصكنيا كعدـ ابتذاؿ النفسعدـ التفريط 
                                                

 .ٕ/ِمقاييس المغة)صٌر(: ((ُٗٓ
 .نفسو المصدر  ((َُٔ
 .ُّّ/ُينظر :مقاييس المغة)حمب(: ((ُُٔ

 .ُّٕ/ُمجمع األمثاؿ: (ٓ)
 

 



ما يبدك  كىذا المعنى في (ٗٙٔ)ؿ كاستبقاؤه لئال يختؿ أمر المرءعمى الماكالحرص 
 النصح كاإلرشاد :ؽ ( الداؿ عمى األمر عمى نحكقريب مف داللة المبالغة في ) بى 

الفعمييف المتكازييف يحمؿ داللة كنائية عمى مسؾ النفس  كابتعادىا عف   ككال
( ؿٍ ذي ك)ابٍ  ؽ (المقابمة بيف)بى  كىذا ما يتضح  لي مف  التفريط كالمبالغة في االنفاؽ،

مف  ب أٌف ييتًعب ًرجمٌيو فيك مف باب التقابؿ التضاد؛ ككف المتكمـ أراد مف المخاطً 
معنى صكف ما يحفظ كرامة اإلنساف كلك ببذؿ عمى أٌف يستيمؾ نعميو . غير

 النفس .
ٌف أبالعبارة اآلتية أٌف الناس ظنكا أما الداللة السياقية لممثؿ فيمكف تكضيحو  

تبذير  عمى مسؾ اليد خشية هيحثك كـر حاتـ الطائي بمغ بو مراتب التبذير فأرادكا أٌف 
  .(ُٓٔ)مكاؿألا
 

 المبحث الثاني
 التوازي في الجمل الفعمية المنفية

 توطئة  :
النفي في المغة مأخكذ مف التنحي كالبعد أك الطرد كاإلخراج ، يقاؿ : نفيتوي  

ا ا كاستنكافن ب عنو آنفن منو إذا ركانتقؿ ى فالف مف فالف فى تى نٍ اإذا جحدتو كأبعدتو ، ف انفين 
 . (ُٔٔ)إنيما متنافياف :بحيث، يقاؿ

، كىك (ُٕٔ)بالسمب كما أٌف النيي طمب بالسمب االصطالح : إخبارفي  ك 
إذ))ييدؼ بو  ،(ُٖٔ)تحدده مناسبات القكؿ، كيراد بو النقض كاإلنكار أسمكب لغكمٌ 

                                                
 .ُِ/ِينظر: المستقصى في أمثاؿ العرب،الزمخشرم: (ُ)
 ُِٕ/ُمجمع األمثاؿ: :ينظر (ِ)
 .َٖ،ك الكسيط في األمثاؿ:ُٕٕ/ُينظر: جميرة األمثاؿ: (ّ)

 
 ّّٕ/ُٓينظر: لساف العرب)نفي(: (ُٔٔ)
 َّْ:، د.ىادم نيرالتراكيب المغكيةينظر: (ُٕٔ)



المعنى الذىني فيو المتكمـ إخراج الحكـ في تركيب لغكم مثبت إلى ضده، كتحكيؿ 
أك يصرؼ ذىف السامع إلى ذلؾ الحكـ عف طريؽ غير مباشر ؛ نتيجة  ياإليجاب

ارض الميمة التي تعترض ، كىك بدكره ييعد مف العك  (ُٗٔ)مقابمة أك ذكر الضد((
))ألٌنو إكذاب لو ؛(َُٕ)، فيفيد عدـ ثبكت نسبة المسند إلى المسند إليوالعربية ةالجمم

ؽ لفظة ال فرؽ بينيما إاٌل أٌف أحدىما نفي كاآلخر فينبغي أف يككف عمى كف
 .(ُُٕ)إيجاب((

))ما  النفي في العربية عمى أربعة أقساـ بحسب قكتو، فأقكاه عندىـ كيكفكيقسـ النح 
يمييا  ال أف( فيي تعمؿ عمى كؿ حاؿ، كتمييا )ما ( فتنقض فال تعمؿ إَّ )ليس ػػكاف ب

بينيما، كيمييا )ال( : فتنقض عف )ما( فال ال( االسـ كيتأخر الخبر كال تفصؿ )إَّ 
 . (ُِٕ)ال عمى النكرة كتبنى مع ما بعدىا، كيمييا )الت(تدخؿ إَّ 

تحديد درجات بالمقيد ؛ فعمى أساسو يتـ  كييفىذا النص يتبيف مدل عناية النح كمف
كىي بدكرىا تختمؼ تبعا أليسمكب الخطاب ، كذلؾ مرىكف بطبيعة داللة النفي كقكتو 

 فمفالسياؽ 
ا إذ يضفي طابع القكة كالتأكيد في المنفي، كمنيا مف لـ ىذه المكرفيمات ما كاف قكين 

)ما( التي تعد بدكرىا لكف داللتو أقؿ مف نظيرتيا مثؿ  يفقد ىذه السمة كالنفي
  . (ُّٕ)في النفي ضعؼ مف ليسأ
 , رةعشر مأربعة في مجمع األمثاؿ النفي في الجممة الفعمية المتكازية  دكر كقد   

كمنيا ما كاف  ،(ُْٕ)األداة، كقد جاء ذلؾ في خمسة مكاضع متنكع منيا ما كاف

                                                                                                                                       
 ِْٔفي النحك العربي نقد كتكجيو:ينظر:(ُٖٔ) 
 ُْٓد. خميؿ عمايرة:، في التحميؿ المغكم منيل كصفي تحميمي  ((ُٗٔ
 نفسو المصدر  ((َُٕ
باحمبص، اطركحة دكتكراة ، جامعة األنصارم، أحمد عكض سالمف   ينظر: نظاـ الجممة عند ابف ىشاـ ((ُُٕ

 .ََِٓػ ُِْٔ،ّْٓ:كمية التربية.عدف 
 ٔٓشرح الممع ،الكاسطي الضرير: ((ُِٕ

 ٔٓشرح الممع:ينظر:( ُ)

 .ِّٗ/ّك ،ُِٓ/ّ،ك /ِْٗ/ّ،كِِّ/ّ،كُْٗ/ِينظر: مجمع األمثاؿ: (ُْٕ)



التي  )لـ(بػ امتكجين ، كمنيا ما كاف النفي فييا (ُٕٓ)(ال) :بػ امتكجين النفي فييا 
كمف األمثمة عمى ثانينا كأداة نفي  أكالن مقيد فعمي  كصفياب ,(ُٕٔ)تتضمف معنى النفي 

 المثؿ القائؿ:تكازم الجممة الفعمية المنفية 
 

في بحسب اتفاؽ األداة أك تكازم الن مىالكالـ عكقد ارتأت الباحثة أف يككف       
 : تباينيا
   : توازي  الجمل المثمية  التي اتفقت فيو أداة النفي أوالً 
 ا  : توازي  الجمل المثمية التي ابتمفت فيو أداة النفي ثانيً 

             .  (ُٕٕ) ًرا أبقىيْ وال ظَ  َقَطعَ  رًضاأَ ال َ إّن الُمْنَبتّ                     
متشابيتيف تضمنت جاء التكازم التركيبي في ىذا المثؿ عمى شكؿ متكاليتيف       

)ال( ػػػسمكب المتكالية الثانية أال كىك أسمكب النفي بألا مشابين  ابن كؿ متكالية أسمك 
، كىنا  (ُٖٕ)سميةكاال مؿ، تدخؿ عمى الجممة الفعميةحرؼ نفي غير عا التي تعد ك 

الفعؿ الماضي  في الجممتيف  مكليا عمى عاممياد ـ معقي قد دخمت عمى جممة فعمية 
، إذ الغالب فييا أٌف تدخؿ عمى (ُٕٗ)عمى الماضي )ال(دخكؿ كندر المتكازيتيف معنا ،

 . (َُٖ)المضارع
بدخكليا عمى المضارع تخمصو لالستقباؿ، كقد أشار إلى  أفَّ كيكف كيرل النح    

((ذلؾ سيبكيو بقكلو:)) إذا قاؿ ىك يىٍفعىؿي كلـ يكف الفعؿ كاقعنا فنفيو ال يىٍفعىؿي
كقد  ،(ُُٖ)

ا مكضكع لنفي الفعؿ أيضن  اؼو بف يعيش الذم يرل أف ))ال حرؼ نكافقو عمى ذلؾ ا
                                                

 .ُٓ/ْ،كُّٕ/ّ،كُّٕ/ّ،كُّٔ/ّ،كٔٗ/ُ،كُّ/ُنفسو: :المصدر ينظر(ُٕٓ) 
 .ُُٗ/ّكْٗ/ّكّٖ/ُاألمثاؿ: مجمع(ُٕٔ) 
،كركل أبك عبيػد أف ىػذا المقػكؿ ىػك حػديث لمرسػكؿ )صػمى ا عميػو كالػو كسػمـ( ذكػره ُّ/ُنفسو :المصدر (ُٕٕ) 

 .ُّفي الغمك في العبادة ينظر: فصؿ المقاؿ بشرح األمثاؿ :
،د.عمػػي المعجػػـ الػػكافي فػػي أدكات النحػػك العربيك ، َّّ:الجنػػى الػػداني فػػي حػػركؼ المعػػاني، المػػرادم: ينظػػر(ُٖٕ) 

 .ُِٕ:تكفيؽ الحمد،كد.يكسؼ الزغبي
 .ّْٔ/ٖ:البحر المحيط ينظر: (ُٕٗ)
 نفسوينظر:المصدر  (َُٖ)

 .ُُٕ/ّ الكتاب:(ُُٖ) 



ترل أف ذلؾ غير الـز بؿ قد  كييفالنح، كيقابؿ  ذلؾ طائفة مف (ُِٖ)المستقبؿ((
كالمبٌرد الٌمذاف نصا  ق(ُِٓ)تخفش، كيترأس ذلؾ األ (ُّٖ)يككف المنفي بيا لمحاؿ

، كتبعيما ابف أم المستقبؿ (ُْٖ) (()عمى ما لـ يقع) تدؿ عمى أف ال
 . (ُٖٓ)ىػ(ِٕٔ)تمالؾ

لدل المحدثيف، أعني داللتيا عمى  امرضين  كيكف القدماءلـ يكف ما ذىب إليو النحك  
االستقباؿ، إذ يرل الدكتكر فاضؿ السامرائي في أف )ال( تدخؿ عمى الفعؿ المضارع 

ف كاف النحاة يركف  فال تقيده بزمف عمى  ،ستقباؿالنيا تخمصو لأاألرجح ،))كا 
، فمـ يحدد النحكيكف بالضبط  (ُٖٔ)ستمرار((أنيا تككف لمحاؿ كلالستقباؿ كلالكالحؽ 

 كدخمت عمى الماضي كالمضارع معا أ لتيا عمى االستقباؿ بالعمـك  أم متى مادال
)ال( مع الماضي ػػ)النفي ب)دكف آخر، كيرل بعض الباحثيف أف  مف اأنيا تخص زمنن 

، فيك نفي الحدث في الزمف يمتد مف الماضي إلى الحاضر إلى االستقباؿ 
 . (ُٕٖ)((المطمؽ

تقديـ ماحقو  ىاتيف المتكالتيففي  كبالعكدة إلى الجانب التحميمي لممثؿ يتبيف أف     
ألف  ؛(ُٖٖ)لمعناية بالمتقدـ كاالىتماـ بشأنوعاممو عمى  بو قد ـ المفعكؿالتأخير  فقد 

                                                
 .ّّ/ْشرح المفصؿ: (ُِٖ)
 .َّْالجنى الداني:ينظر: (ُّٖ)
 .ّّٓ/ِ:،المبٌردالمقتضب (ُْٖ)
 .َّْالجنى الداني:ينظر: (ُٖٓ)
 .ُٕٕ/ْالنحك:معاني  (ُٖٔ)
بحػػػاث ا، مجمػػػة جامعػػػة القػػػدس المفتكحػػػة لألأدكات النفػػػي فػػػي شػػػعر أمػػػؿ دنقػػػؿ ، د. جيػػػات يكسػػػؼ العرجػػػ (ُٕٖ)

 . ََِِ،َِْ ُْكالدراسات ،ع
 .ّْْ:،السكاكيينظر: مفتاح العمـك (ُٖٖ)

 .ّٔديكاف جرير: (ِ)

 .ٔ/ِ(:لساف العرب)بتت (ّ)  
 .ِٓ/ْنفسو )ظير(:المصدر  (ْ)
 .ُِشرح كتاب األمثاؿ: فصؿ المقاؿ في (ٓ)
 .ُْ/ُمجمع األمثاؿ: (ٔ(
 .ُِٓ/ّ:نفسو المصدر( ٕ)



د في إبراز المعنى ايلمامؾ بو تزٌ إيكمف فيو ، فمفت الخاطر إليو ك  منبع المعنى
 :(ِ)الجرير  في ىجاء الراعي النوميرمكىذا المثؿ يشابو قكؿ ،

  إنّك من نُمَيْرٍ                فال كَعبًا بَلَغْتَ وال كِالبًا فَرْغُضَّ الطّفَ      

البنيتاف المتكازيتاف في  قد عممتٍ  ك، في البيت عامموعمى  ـ المفعكؿ بو دٌ قى  حيثي   
)عالقة اإلجماؿ كالتفصيؿ(،  تتجسد إذمى تشكيؿ ثنائية تركيبية تامة عالمثؿ  

ال )):  مثمت اإلجمالية بالنسبة إلى التفصيؿ الذم يبرزه قكلو  تَّ الميٍنبى  : إفٌ  فقكلو
 .((أٍبقىأرضان قىطىعى كال ظيران 

: الميٍنقىًطع عف أصحابو في السفر  كالبىتو )القطع المستأصؿ(كالميٍنبىتَّ 
ُ: كالٌظير ،(ّ)

كمعنى المثؿ))أف الذم كمؼ نفسو  ،(ْ)في السفر(( ))الر كاب التي تحمؿ األثقاؿ
كالذم أفرط  في إغذاذ السير حتى عطبت  ابقي حسيرن  فكؽ طاقتيا مف العبادة ،
كمف المعنى األساس لمبنية التركيبية كالمعنى الثانكم  (ٓ)راحمتو، كلـ يقض سفره((

ادؼ ، فالمتتالية )البنية العميقة(، يتضح أٌف دالة التكازم في المثؿ قد أفادت التر 
حاؿ أسرع يككف قد أجيد ففي  ؛متممة لمعنى المتكالية األكلى الثانية قد جاءت 

نفسو كدابتو، كاضطر إلى إتماـ المسير سيرا، كبذلؾ لـ يكتب لو الكصكؿ إلى 
حيث يريد ، كانتفاء كقكع الحدث ىنا إٌنما ىك  مطمؽ غير مقيد بزمف كلـ يثبت 

كيفرط حتى ربما  ،إذ))يضرب لمف يبالغ في طمب الشيءعميو االستقباؿ فحسب ، 
  : كىكلنفي ب)ما(ك)ال( كثمة مثؿ اجتمع فيو ا . (ٔ)تو عمى نفسو((ك  فى يي 

         (ٕ)وما َحَواُه وال َلَواهُ ُ وال َلَويتُ ما َحَويت                
كىػػذا نفػػي ،قػػد تصػػدرت الجممػػة الفعميػػة األكلػػى  ككرد فػػي ىػػذا المثػػؿ نفػػي متنػػكع ،    

سػمية كااليػدخؿ عمػى الجممػة الفعميػة  )ما( كىػي حػرؼ نفػي غيػر عامػؿػػػػالنفي متمثؿ ب
فعنػد دخكليػا عمػى الجممػة الفعميػة تخمػػص مػدخكليا لمحػاؿ إذا كػاف مضػارعا كىػػك رأم 

 . (َُٗ)مف الحاؿ اكقد تدخؿ عمى الماضي بشرط أف يككف قريبن  ، (ُٖٗ)الجميكر
                                                                                                                                       

 

 .َُِ/ِالمقرب، البف عصفكر:ك ،  ُٖٖ/ْينظر: المقتضب :( ُ)
 .َٖٖ/ْ،ك ٖٗٓ/ِ:،الزمخشرمؼينظر :الكشا (ِ)



عمى الفعػؿ الماضػي أبقتػو عمػى مضػٌيو  (دخمت )ماذا إناؾ مف يرل عكس ذلؾ كى   
)ما( ػػػػالمخزكمػي أف النفػي ب .كيػرل د ،(ّ)ليػوإنسبة الحػدث بػيف المسػند كالمسػند  كنفت

فػػػي حػػػيف  .(ْ)فعػػاؿ ىػػػك نفػػػي مسػػػمط عمػػى الحػػػدثك األسػػػماء أسػػكاء الداخمػػػة عمػػػى األ
 كىي حرؼ نفي ميمؿ أفادت )ال( نفي )ال(ػػجاءت الجممة الثانية منفية ب

ذا قػاؿ ىػك يى  بقكلو كىذا ما أشار إليو سيبكيو كع الحدث في المستقبؿ،كق ػفٍ : ))كا  كلػـ  ؿي عى
ػػفٍ ا فنفيػػو ال يى يكػػف الفعػػؿ كاقعنػػ ((ؿي عى

مػػة كبيػػذه الييػػأة المركبػػة  تككنػػت بنيػػة تػػكازو قائ . (ٓ)
في المضمكف الخطابي، لكنيػا مختمفػة  تيفمتناظر  يتيف عمى المماثمة التامة بيف  متكال

عمى بنى متغػايرة، كقػد آلػت  ا.كنظرنا لذلؾ كاف التكازم قائمن  عمى صعيد البناء الشكمي
كػػكف المػػراد مػػف حػػكل ىػػك بنيػػة التػػكازم إلػػى تشػػكؿ دالػػة تػػرادؼ مػػا بػػيف المتكاليػػات؛ ل

النفػي ىاىنػا ، فػالمعنى كفػؽ سػياؽ  (ٕ)كػؿ شػيء خبأتػوُ ك المىػًكلٌ  ؛(ٔ)حػراز الجمع ك اإل
ـ  المػاؿ لمػا احتػاج إلػى طمبػو مػف  ما جمعت كال خبأت ،ألنو لك كاف قد عمؿ عمى ضػ

 .(ٖ)(()لمف يطمب الماؿ)اآلخريف. إذ يضرب ىذا المقكؿ 
 :اخؿ إطار التكازم التركيبي قكليـا دا نحكين كالقكؿ األخر الذم نممح فيو تكازين 

  (ٗ) أىبْ  ْلمَأبْع و ْلمَإْبمي                       
ييمحظ أف الييأة التركيبية ليذا المثؿ قد انضكت ضمف أسمكب التكازم الفعمي     

 األكلى  المنفي  الداخؿ تحت أطار البنى المتشابية مف حيث تصٌدر الجممة الفعمية
كمثؿ ذلؾ  ،باألداة )لـ( ، مع تقديـ متعمؽ الجممة الفعمية األكلى )إبمي( عمى عامميا

ا ، ما يمحظ في المتكالية الثانية التي حذؼ مفعكليا خشية التكرار ؛ لذكره مسبقن 
شٌكؿ المثؿ بفضؿ  كضمف نمط  التكازم غير التاـ ،  اكبذلؾ يككف المثؿ مصنفن 

                                                                                                                                       
 .ِّٗينظر: الجنى الداني في حركؼ المعاني:( ّ)
 َُٕفي النحك العربي نقد كتكجيو : ينظر:( ْ)
 َُٕ/ّالكتاب: (ٓ)
 ِٖٓ/ُْالعرب)حكل(: ،كلسافِِّ/ُينظر:مقاييس المغة )حكل(: (ٔ)
 ِْٖٔ/ّينظر:تاج المغة كصحاح العربية)لكل(: (ٕ)

 َُِ/ّمجمع األمثاؿ: (ٖ)
 ّٖ/ُالمصدر نفسو: (ٗ)



جماؿ يجمعو )إبمي( بعد ذلؾ أتى عمى فاإل ،ىذا التقديـ .عالقة إجماؿ كتفصيؿ
نما بٍ لـ أىى ك  عٍ التفصيؿ في قكلو :)لـ أبً  قٌدـ المفعكؿ بو ىنا، لمعناية بالمتقدـ ُ(، كا 

تخصيص نفي  كىك عف ذلؾ التخصيص ،أفاد التقديـ فضالن  كقد، (ُُٗ)كأىميتو
الفعؿ بالمفعكؿ ، كىك دليؿ عمى أف المتقدـ ىك الغرض المتعمد الذكر مف الكالـ ، 

لـ يكف ليعطيو  ، فتقديـ المفعكؿ قد أكسب القكؿ معنى كأف الكالـ قد سيؽ ألجمو
فإذا أخرت  ، اا كتخصيصن ممس في رحاب سياؽ التقديـ تككيدن خر، إذ نتإياه لك أي 

بحق و كأف ال  ة تمسَّكودَّ ف يبي ف شً أ، فالقائؿ أراد  (ُِٗ)الفعؿ لـز االختصاص لممفعكؿ
فٍ  رمحك  وـ المفعكؿ بو كجعمَزؿ عنو ، فقدٌ مجاؿ لمتنا صؿ في كاف األ الجممتيف ، كا 

ر المفعكؿ قدمكه بعد الفاعؿ ، كلكف إذا عناىـ ذك ةالمفعكؿ أٌف يككف فضمكضع 
 . (ُّٗ)عمى الفاعؿ

ة. كقد جسد فعال ا كال ىبن بمعنى أف اإلبؿ إبمو كلـ يتنازؿ عف أم كاحدة منيا ال بيعن 
الجممة المنفية بمـ كىما )أىبع كأىىب( داللة نفي فعؿ البيع كاليبة  في الماضي 

 . (ُْٗ) ما الحؽ لو فيو( ىذا المقكؿ مثال)لمظالـ يخاصمؾ فيكالحاضر. إذ يضرب 
 (ٓ) َغارَّ ولم تُ ْحمْب تُ  لم

تحمؿ في ىيأتيا المتماثمة  متكازيةن  يتبيف مف التركيب أعاله أٌنو قد شكؿ ثنائيةن      
ما بيف الجممتيف يبرزه المضمكف  نسؽ التكازم الفعمي المنفي، ككجو التماثؿ في

المكرر)لـ( كبناء الفعميف لممجيكؿ، كتكظيؼ لـ  في ىذا التركيب الداللي لممقيد 
 المثمي  المتكازم  الذم يتضمف معنى النفي كالجـز  كاالنتقاؿ بالفعؿ  الداخمة عميو

عند ىكما تدؿ عميو )لـ(المكضكع لو  إلى زمف المضي . ك  مف زمنو لـ

                                                
 َٗ/ِكمعاني النحك: ،ّْْ:مفتاح العمـكينظر: (ُ)

 ِّٔ/ّ،كالبرىاف في عمـك  القرآف :ّٖ/ِالكاتب كالشاعر: دبالسائر في  أ ينظر:المثؿ (ِ)

 .ٓٔ/ُابف جني:ينظر:المحتسب، (ّ)
 .ّٖ/ُمثاؿ:مجمع األ (ْ)
 ْٗ/ّالمصدر نفسو: (ٓ)
 

 



سكاء انقطع ، (ِ)الماضيقمب داللتو إلى تفيي تنفي الفعؿ المضارع ك . (ُ)حكييفالن
غراؽ االنتفاء أـ لـ ينقطع، بؿ استمر كداـ ، كالداللة الزمنية التي أفادتيا لـ ىي است

يضرب  كذىب الميداني في شرحو لممثؿ إلى أنو النفي في الحاضر إلى الماضي
ير ، كالتكظيؼ المثمي لألفعاؿ المبنية لممجيكؿ  يش(ّ)فيمف ضيع مالو أك ماؿ غيره

حيف أف  في ،( ْ) عمى معنى  االستمداد كاالنتفاعالإَّ إلى إف  الفعؿ األكؿ  ال يدؿ 
( دؿ عمىتجممة  التكازم الثانية    النقصاف؛ألف األصؿ الذم أخذ منو الفعؿ)تيغارَّ

ت الناقة كمنو يقاؿ غارَّ ، (ٓ)ىك)غرر(كىك ثالثة أصكؿ أحدىما يدؿ عمى النقصاف
كفي الداللتيف  معنى  ،(ٔ)كيككف ىذا لحدث أك لعمة تيغارَّ ًغراران إذا نقص لبنيا 

قد ك الماؿ كصيانتو  ظبالماؿ  مع عدـ  القدرة  عمى حف الحرص  كعدـ التفريط 
ىك  إليو السياؽ  ئفالمعنى الذم يكم؛ في المثؿ  داللة التضادعف السياؽ  كشؼ

،فتقدير  أف ىذه الناقة لـ تيحمب كلـ تيغارَّ ام لـ ينقص لبنيا كمع ىذا ضاع لبنيا 
 . (ٕ)المثؿ ))لـ تيحمب كلـ تيغارَّ كأكدل المبف((

  كمثؿ ذلؾ القكؿ القائؿ:
                .  (ٖ)ُُيْنَبح الو  ُيْعَوى ما                      
الكائف في  الجممتيف ىك الذم عمؿ عمى تشكؿ بنى ييمحظ مف المثؿ إف النفي      

ؿ عمى نفي تكازم التركيب المتكازم ىينا اشتم كأفٌ  ا،ا متغايرن تركيبية متكازية تكازين 
 غير تاـ، كذلؾ 

ُٗٓ 

                                                
(:ِّٔ/ْينظر:شرح المفصؿ: (ُ)  ٗٔ،كالتحفة البيية بشرح المقدمة االجركمية ،عبد ا محمد بف محمد)ابف اجرـك

 .ِِٖ،كالجنى الداني:ّّٖ/ّ: ، ابف مالؾ،كشرح التسييؿِّٔ/ْالمفصؿ: شرحينظر: (ِ)
 ْٗ/ّمجمع األمثاؿ:ينظر:  (ّ)
 َّٔ/ِينظر:مقاييس المغة )حمب(: (ْ) 

 َّٖ/ْينظر:المصدر نفسو)غكر(: (ٓ)
 ُٕ/ٓلساف العرب)غرر(: (ٔ)

 ِْٗ/ِالمستقصى في األمثاؿ: (ٕ)

 ِّٗ/ّمجمع األمثاؿ: (ٖ)

 
 
 



)ال( ا  بػ)ما( في حيف جاء طرفيا الثاني  منتفين ػ ف  نفي صدر المتكالية األكلى ببأ 
التماثؿ  يتضح ك  مبنية لممجيكؿ،  عمى أفعاؿ ا  كاف النفي داخالن كفي الجممتيف معن 

 ما بينيما مف بناء فعمي المتكالتيف لممجيكؿ.  في
ُٗٔ 

كيبدك مف السياؽ العاـ لممثؿ كىيمنة النفي عميو ، تمؾ الييمنة التي تشي بعدـ    
أف عٌمة البناء  عدـ االعتداد، عف حكاية المثؿ التي تعزز فضالن  االعتداد بالمقابؿ ،

 .حي بداللة التحقير كتقميؿ الشأف لممجيكؿ في فعمي المتكاليتيف  تك 
ُٕٗ 

كالذم عزز ذلؾ )النفي(، فبدخكؿ قرائف النفي عمى فعمي الجممتيف يككف قد انتفى  
كقكع الفعؿ عمى المفعكؿ، ككف المعني بو القكؿ ال يستحؽ أف يككف ذا شأف فيك 

كىذا عمى ركاية بناء .(ُ)شر؛ لضعفو د بو ال في خير كال فيتَّ عٍ اليي يـ الفائدة عد
أك في شرو  لذا  الفعميف لممجيكؿ فيككف المعنى  ال يطمب منو المساعدة  في خير و
بني الفعالف لممجيكؿ ليككف ىك نائبنا عف الفاعؿ  في ىذا الخير  أك الشر  كداللة 

 االحتقار كاضحة في ىذا الكجو .
(أما عمى ركاية بناء الفعمييف لممعمـك )ما  فتككف الداللة ىينا داللة  يىعًكل كال يىنبحي

ألنو كداللة التحقير كاضحة ىينا  انتزاع صفة القكة منو ،كالمعنى ال ييبشر كال يينذر؛
لك كاف قد عكل ألمتمؾ صفة القكة ككف العكاء صفة مالزمة لمذئب كعكاء الذئب 

شر بمجيء يكحي بيجـك شره ، كلك كاف قد نبح لبشر بخير، ألف نباح الكمب يب
إذ يضرب ىذا المثؿ :))لمرجؿ الذليؿ المييف الذم ال يؤب لو كال  .، (ِ)الضيؼ

 .(ّ)يعتد بو مف ضعفو كميانتو((
 

 
ٔ98

 

 
                                                                                                                                       

 
 ِّٗ/ّاألمثاؿ: ينظر:مجمع (ُ)

  ِّٗ/ّ:المصدر نفسو (ِ)
 ِّٗ/ّمجمع األمثاؿ: (ّ)

 

 
 

 



 المبحث الثالث
 سمية المنسوبةتوازي الجممة اال

 ر مػػف النكاسػػخ التػػي تنسػػخ االبتػػداءتيعىػػد العكامػػؿ الداخمػػة عمػػى  المبتػػدأ كالخبػػ        
ف كأخكاتيػػػػػا كظػػػػػػف   ثالثػػػػػة أشػػػػػياء  كييفلنحػػػػػػعنػػػػػد اكىػػػػػي  كخبػػػػػره  كػػػػػػاف كأخكاتيػػػػػا كا 
 . (ُٗٗ)كأخكاتيا
مجمع األمثاؿ لمميػداني نمػاذج  كفيما يخص العمؿ التحميمي، لـ تجد الباحثة في      
( ، ككانػت )كػافال ثالثة أمثمػة)كاف كأخكاتيا( إَّ ػػػػسمية المنسكخة بزية في الجمؿ االمتكا

( التػي اسػتعممت معيػا . )صػار مػعخكاتيػا مػف النكاسػخ فييا ىي المييمنػة عمػى بقيػة أ
لكػػػػاف  إذ يمحػػػػظ تنػػػػكع النكاسػػػػخ فػػػػي التركيػػػػب الكاحػػػػد كمػػػػف أنمػػػػاط االسػػػػتعماؿ المثمػػػػي 

 كاجتماع أخكاتيا معيا في جممة التكازم قكليـ في األمثاؿ :
 .  (ََِ) ًَبةقْ َفُصرُت اليوم عُ ً َبةتْ نُ ً ُت ُمّدةُكنْ                 

تكأ فييما اا، كقد ا متشابين متكازيتيف تكازين جممتيف  المككف مف ىذا المثؿ تضمف     
( في مف أفعاؿ جممة النسخ، كىما )كاف النص عمى بنى نحكية منسكخة بفعميف

كصار في صدر الجممة بىة(،شٍ ميٌدةن ني كيٍنتي  :(صدر الجممة األكلى في قكلو
يتصرؼ مف الفعمية  عمى أٌنيا لفظ كيكفكقد اتفؽ النح الثانية)صيرتي اليـك نيٍشبةن(،

األداة عمى ،كىذه (َُِ)أتي منيا الماضي كالمضارع كاألمر بمعنى أٌنو يا كامالن تصرفن 
سمية مف حيث الجممة االفي ا  مؤثرن تشكؿ عامالن  كجو التحديد مف بيف النكاسخ

التفسير  يظيرك ، ازمنين  خؿ عمى السياؽ فتكسبو معنى، فيي قرينة لفظية تد(َِِ)الزمف
ا يخص الكظيفة، فإنيا تنصب الخبر كتبقي مفي الكظيفة اإلعرابية كالمعنى في جالءب

كر تمح.أٌما التغيير في المعنى في(َِّ)ا كما كاف قبؿ دخكلياعمى المسند إليو مرفكعن 
                                                

 . ٕٖ: جركمية رح المقدمة األ:التحفة البيية بش ينظر (ُٗٗ)
ػا:  ، كنظير ذلؾ قكليـ ِٓ/ ّمجمع األمثاؿ : (ََِ)  ػا فصػار ذراعن  :كػاف سػندانا فصػار مطرقػة ،كٓ/ّ:كػاف كيراعن

ّ /ُٕ 
 .ِٖ/ّ:المقتضبينظر: (ّ)

 .ُّْ: الزمف النحكم في المغة العربية ينظر: (َِِ)
 .ٕٕ:بك المكاـر، د.عمي أينظر: الجممة االسمية(َِّ) 



 سمية بالزمف المستفاد مف)كاف كأخكاتيا (ربط الحكـ المستفاد مف الجممة االحكؿ 
يجابن سمبن  تنحصر في مجرد أثرىا اإلعرابي  أم إف كظيفة األفعاؿ الناسخة ال ،(َِْ)اا كا 

، فتفيد اتصاؼ  (َِٓ)تكجد فيو بؿ تتعدل ذلؾ إلى كظيفة خاصة بداللة التركيب الذم
ما مع ا  ( ك امجتيدن  اع نحك قكليـ:  )كاف محمده االسـ بالخبر إما مع االنقط

 . (َِٕ)﴾ وََكاَن رَبَُّك َقِديًرا ، نحك قكلو تعالى : ﴿ (َِٔ)االستمرار
يتعمؽ بالزمف فزمنيا  كقد تفردت كاف مف دكف أخكاتيا بمزايا في مقدمتيا ما     

، كاآلخر يتحدد بككنيا )تامة التصرؼ (َِٖ)المحددالماضي المطمؽ غير 
مزية أخرل تضاؼ إلى ما سبؽ كىي إف )كاف(  ا، كقد نتممس فيي (َِٗ)االشتقاؽ(

ألٌف كاف  ))؛اضية عمى العكس مف النكاسخ األخرعنيا بالجممة الم يمكف أف يخبر
في زمف يالءـ  ااسميا بمعنى خبرىا اتصافا مجردن  مع االسـ كالخبر تفيد اتصاؼ

 . (َُِ)((بيئتيا
بقكليـ:  )صار( متمثالن ػػػأما الجممة الثانية لمتركيب المتكازم فقد صدرت ب      

،  (ُُِ)ا مف النكاسخ تشبو )كاف( مف حيث التصرؼأيضن  ( كىيةن بى قٍ )ًصٍرتي اليـك عي 
، كمٌما  (ُِِ)معناىا الذم ال يخرج عف معنى االنتقاؿ كالتحكيؿ كيكفكقد ذكر النح

ف صار معناىا االنتقاؿ كالتحكيؿ مف إكرد في ذلؾ قكؿ ابف يعيش الذم ينص عمى))
ا بعد أف لـ يحاؿ إلى حاؿ فيي تدخؿ عمى الجممة االبتدائية فتفيد ذلؾ المعنى في

معنى الزمف معنى التحكؿ  معسمية ، فيي تضفي عمى الجممة اال(ُِّ)يكف((
                                                

 .ٕٕينظر: الجممة االسمية:(َِْ) 
 . ُٕٗ/ ُ:  يكبعبد الرحمف محمد أىد. ،ينظر دراسات نقدية في النحك العربي(َِٓ) 
 . ٕٖالتحفة البيية بشرح المقدمة االجركمية : (َِٔ) 
 .ْٓ:مف اآلية الفرقاف(َِٕ) 
 . ُٔٓالزمف النحكم في المغة العربية : ينظر : (َِٖ)

 نفسوينظر:المصدر (َِٗ) 
 . ِٕ: اللة الزمنية في الجممة العربية الد (َُِ)
 َُٔينظر : الزمف النحكم في المغة العربية : (ُُِ)
 . َُّ: في العربية، المفصؿ  ْٓ/ ُالكتاب :  ينظر: (ُِِ)
 . َُّ/ ْ:  المفصؿشرح  (ُِّ)



، مع لحاظ أف االسـ  ليذيف  (ُِْ)كاالنتقاؿ الحدثي كىذا التحكؿ مطمؽ غير مقيد
لممتكاليتيف المتكازيتيف  سميمـ )ت( الذم استكفاه  المقيد االالتركيبيف ىك ضمير المتك

مثمما تضمنت الجممتاف الظرؼ  الذم تعمؽ  بفعمي   اعالكة عمى خبرييما  معن  ، امعن 
.)  النسخ )كنت( ك)صرت(  كىما عمى الترتيب :)مٌدة ، كاليـك

مف رغـ عمى ال) الفاء(.ك ػػػكلى بيما عمى األاف الثانية منالجممتكقد عطفت      
سميف في المتكازيتيف كمتييما فأف المسكغ في التناظر راجع إلى ختالؼ المقيديف االا

 ككنيما مف باب كاحد كىك باب النكاسخ الفعمية  الناقصة.
يف في ال يجعميما متفقت تفاؽ بيف فعمي النسخ) كاف كصار(بيد أف ىذا اال      

نمحط مثؿ الخصكصية تميزه عف غيره. كبالعكدة إلى  ؿ  كلك ،الكظيفة النحكية الداللية
( في طرفيا األكؿ كتكظيؼ )صرت( تكظيؼ )كاف ية لو تؤكد مف البنية السطحأف 

إلى  ة بيف حاليف كاف عمييما. حاؿ ماضو في طرفيا الثاني ، رغبة المتكمـ في المكازن
. كالقرينة المفظية في كال السياقيف مف  أك ًجٌدةن  آخر جديد  لعمو اكثر منو سكءن اؿ ح

( يفيـ  قيد الزمف الماضي تي نٍ كي  :(التركيب كاضحة الداللة الزمنية ، فمف قكلو
، مع لحاظ  ككنيا قد  (ُِٓ)ييا  كالذم يصيغو  بعض الدارسيف بغير المحددالمطمؽ ف
ة( كأٌف بى شٍ كىك قكلو:)ني  اتصاؼ االسـ ، بالخبرالنص المتكازم معنى في  افادت 

المتكمـ أراد أثبات قكتو كصالبتو، كاثبت ىذه الصفات التي جمعتيا  مفردة ) نىًشبة( 
ا  عمى االستمرار، عمى حد  ظٌنو . بو، كىي عمى نحك اتصاؼ المتكمـ  بالخبر تمامن 

 ة.بى قٍ كمف ثـ تفاجئو  بما آؿ إليو حالو بأنو صار عى 
إلى عالقة اسـ كاف  بخبرىا مف جية الداللة  كالترابط  كيكفالنح قد أشارك     

اع أك االستمرار مزية المعنكم فيما  بينيما ،إذ عدكا اتصاؼ اسميا بخبرىا مع االنقط
متكازم داللة أخرل داللة زاء ىذا الكصؼ يمحظ عمى النص الإكب ،(ُِٔ)مف مزاياىا

عنو جممة  تالذم أبانليذا الحاؿ  في طرؼ المتكازية التركيبة األكلى،كىك  تقابؿ 
)صار( التي تحمؿ  في السياؽ  المثمي الداللة ػػػة( الذم صدرت ببى قٍ عي  ـى كٍ اليى  رتي فصي )

                                                
 . َُٔالزمف النحكم في المغة العربية :  ينظر : (ُِْ)
 .ُٔٓينظر :الزمف النحكم في المغة العربية: ((ُِٓ
 .ٕٖجركمية :: التحفة البيية بشرح المقدمة األينظر ((ُِٔ



صابتو في أمتكمـ ، كاالنتقاؿ كالتحكؿ الذم عمى التحكؿ  كاالنتقاؿ المرتبط بحاؿ ال
(. ػػػالمقيد المستمر، بقرينة ظرؼ الزماف المتعمؽ بىذه الجممة المثمية ىك  )ًصرتي

يقرركف أف )صار( تفيد معنى  التحكؿ كاالنتقاؿ مع لحاظ زمنيا  كييفكذلؾ أف النح
مقيد عمى حٌد كمف ثـ ينفتح ىذا الزمف فييا  ليصبح مطمقا  غير  ،( ُِٕ)الماضي

 ُِٗ.(ُِٖ)كصؼ  بعض الدارسيف

ما يفيـ  فييا مف معنى ( مع لقرينة المفظية كىي )اليـكباا  قيدن نما أجده ىنا مأك       
ستقباؿ. كقد كشؼ التناظر السطحي لمبنية عف  كجكد عالقة داللية  بيف الحاؿ كاال

مـ  النص  كالسياؽ  كتتجسد ىذه  العالقة  في التقابؿ  التبايني  الذم عقده المتك
(، ففي ىذا القكؿ نمط مف التقابؿ ةن بى قٍ ك عى  ةن بى شً ( ك)نى كصرتي  فيما  بيف  قكلو:  )كنتي 

د؛  فقد قابؿ  بيف االشتداد كالتفاقـ في قبالة حالة الرجكع ليتكافؽ اضمتال ال )المتبايف(
( في المعنى فالثانية )كاف( عف )صار  تبايفعميو إذ المعنى الذم نص  ذلؾ مع

قية كشفت فالداللة السيا أفادت معنى الصيركرة كالتحكؿ إلى الكضع الذم يصفو لنا .
)كاف( إف أدخمت عمى  كمف ىنا نجد أفٌ   ،حالتيف متباينتيف لذات كاحدة  عف كجكد

كأدخمت )جممة قيدتيا بداللة المضي ال تحكليا كقد نص سيبكيو عمى ذلؾ إذ يقكؿ: )
فعند دخكؿ )كاف( عمى الجممة تقيدىا بداللة  ،(ّ)((كاف لتجعؿ ذلؾ فيما مضى

تحكليا إلى زمف آخر إال بضميمة. أما)صار( فتضفي عمى الجممة  المضي كال
 عف معنى الزمف معنى التحكيؿ كاالنتقاؿ مف حاؿ إلى حاؿ كىذا سمية فضالن اال

 . تقدـ كما التحكيؿ مطمؽ غير محدد بزمف
ا عمى صعيد لكنيما متغايرتاف داخمين ، فالجممتاف متكازيتاف مف ناحية الجانب الشكمي 

إذ إف الجممة األكلى تكحي بمعنى القكة كالتجبر عمى العكس مف الثانية  ؛المضمكف
ليدؿ عمى قكتو  (نشبة )التي تكحي بالضعؼ كاالنتكاسة كقد استعار القائؿ لفظة

إذا  ةن بى شٍ ا كنى شكبن ا كني بن شٍ في دار فالف نى  الناري  بتٍ شً إذ النشكب لمحريؽ يقاؿ: نى  ؛كىيمنتو

                                                
 .َُّ/ْينظر: شرح المفصؿ : ((ُِٕ
 . َُٔينظر: الزمف النحكم في المغة العربية: ((ُِٖ

 .  ْٓ/ُالكتاب :  (ّ)



(كىي مفردة تقاؿ: لمنبت ةن بى قٍ ا كقعت االستعارة في قكلو )عى كم،  (َِِ)فيو أحدان  ذٍ فً نٍ لـ يى 
كقد استعارىا القائؿ لنفسو ليصؼ ما آؿ إليو  ،(ُِِ)((الذم ))دٌؽ عكده كاصفٌر كرقو

زمف عميو مما جعمو بيذا حالو فالمتكمـ يصؼ حالتو التي أضحى عمييا مع تعاقب ال
الداللة عمى التحسر كالتألـ الذم جعؿ . فقد أفادت الجممتاف المتكازيتاف  (ِِِ)الكضع

ضرب ىذا المثؿ ))لمف ذؿ بعد المتحدث يندب ماضيو كما انتيى إليو حاؿ إذ ي
 .  (ِِّ) ((عزٌ ال
  :الحروف المتبية بالفعل       
، تدخؿ عمى المبتدأ  (ِِْ)(كليت كلعؿٌ  كلكفَّ  ك كأفٌ  ك أفٌ  )إفٌ  أحرؼكىي ستة       

، فمثمما أف عامؿ االبتداء  (ِِٓ)ليا اكترفع الخبر خبرن ا ليا فتنسخ عممو فتصيره اسمن 
 في الكالـ عمى معنى اإلثبات، فإف ا ، لككنو داالن استحؽ أف يستيؿ بو الكالـ تحقيقن 

( أيضا ليا الصدارة في الكالـ ؛ ألنيا دالة عمى معاف )المشبية بالفعؿ ىذه الحركؼ
 . (ِِٔ)مختمفة في نفسيا

)بمنزلة األفعاؿ فيما بعدىا كليست  حرؼكقد ذكر سيبكيو أف ىذه األ 
سيبكيو )أف كأخكاتيا( مف باب الحركؼ المشبية بالفعؿ مف جية  عدٌ ك  ، (ِِٕ)بأفعاؿ(

، كعمميا في الحقيقة ىك معنى فو صٌرؼ األفعاؿرٌ تص ككنيا تعمؿ عمؿ الفعؿ كال
 . (ِِٖ)يحدثو المتكمـ عف طريؽ اختزاؿ فعؿ التكمـ في بنيتيا الحرفية

                                                
 .َِٗ/ِ،كالمعجـ الكسيط)نشب(:َٖٗ/ُالعرب)نشب(:لساف  (َِِ)
 .ُِٔ/ِالمعجـ الكسيط)عقب(: ينظر: (ُِِ)

 .ٕٕٓ/ُلساف العرب: ينظر:( ِ)
 .ِٓ/ّمجمع األمثاؿ: (ِِّ)

 . ّّ/ ْ :ينظر : شرح الرضي عمى الكافية(ِِْ) 
 . ِٗينظر : الممع في العربية :(ِِٓ) 
 . ُِِ: منزلة معاني الكالـ في النظرية النحكية العربية:  ينظر(ِِٔ) 
 . ُْٓ/ ِالكتاب : (ِِٕ) 
 . ُٓٓينظر : اإلنشاء في العربية بيف التراكيب كالداللة  )دراسة نحكية تداكلية ( ، خالد ميالد : (ِِٖ)



تسميتيا بالحركؼ المشبية بالفعؿ يرل ابف يعيش أف ىذه الحركؼ كعف  
ء كاختصاص األفعاؿ ))اختصاصيا باألسمالػ مف كجكه منيااألفعاؿ   شابيت

عمى أكثر مف حرفيف  إذ كانتلفظ األفعاؿ ، عمى أنيا   الثانيباألسماء ، 
 بيا ؿتصي رابع أنَّياكاألفعاؿ الماضية ، كال مبنية عمى الفتح الثالث أنَّياكاألفعاؿ،

بني وبى رى كضى  ؾى بى ضرى تقكؿ :  فعؿبال مقوكتعو  اؽ بيعمَّ تي ك،  المنصكب مرضمال رى  كضى
داخمة عمى المبتدأ كالخبر  بينيا كبيف األفعاؿ ما ذكرنا مف المشابية كانت )فمما كاف)

ذا اعتبرنا أٌنيا بمنزلة األفعاؿ مف حيث .  (ِِٗ)(ا جميعا(مضية ليتقكىي م العمؿ ))كا 
كأف العمؿ في الحقيقة ىك معنى يحدثو المتكمـ ، عممنا أٌنيا في الحقيقة حركؼ 
بمنزلة أفعاؿ المتكمـ تختزؿ المرفكع في بنيتيا الحرفية كفي داللتيا عمى التمني 

 . (َِّ)عمى فعؿ المتكمـ(( الا مف المعاني كال تككف دليمة إَّ كالرجاء كالتككيد ك غيرى
ىذه الحركؼ  داللتيا عمى قصد المتكمـ ، إذ يعتمدىا دالئؿ إذف فالمغزل مف       

. كىذه  (ُِّ)تأليؼ الكالـ كفؽ قكاعد المغة ىا مف إلنشاء المعاني التي يقصد
لى ذلؾ أشار الرضي غيٌ الحركؼ كضعت لتأكيد الجممة كتقكيتيا ال أف تي  ر معناىا، كا 

الكالـ بخالؼ إف بقكلو : ))ككؿ كاحدة مف ىذه الحركؼ تدؿ عمى قسـ مف أقساـ 
 . (ِِّ)المكسكرة فإنيا تؤكد معنى الجممة فقط كالتككيد تقكية الثابت ال تغيير لممعنى((

 أربعة نماذج كمف ذلؾ  كأخكاتيا فٌ بأتكازم الجممة المنسكخة  أمثمة قد بمغت ك  
 قكليـ :

 .  (ِّّ) َلَتْقِميِيمْ َن ُقُموَبنا أُوُجوه أْقَواٍم و إنَّا َلَنْكِتُر في                 

                                                
 .ِْٓ/  ُ:  لمفصؿا شرح(ِِٗ) 
 . ُٓٓاإلنشاء في العربية بيف التركيب كالداللة : (َِّ) 
 ُٓٓ:نفسوالمصدر (ُِّ) 
 . ّّٔ/  ْ :شرح الرضي عمى الكافية(ِِّ) 
ف شػػرا  . ككػػذلؾ قػكليـ : إٌف خيػػرا َٗ/  ُمجمػع األمثػاؿ :  (ِّّ) المصػػدر مػف الشػػر فاعمػوي . مػف الخيػػر فاعمػوي كا 
ف قىضػػا ٕٖ/ ُنفسػػو  ػػدكيه لىرىضػػماف  فٌ ا  ءىه لمٌيػػاف ك ، كقػػكليـ إٌف أكمػػوي ًلسػػمىجاف كا  نمػػا انػػت  ، َُٕ/ ُ :عى عطينػػة، كا 

نما انت عجينة:  .ٕٗ/ُكا 



عند إنعاـ النظر في ىذا التركيب نمحظ سمة االنتظاـ في تشكؿ البنيات التي      
عمى ؿ عمى رسـ أبعاد داللية متباينة ، لتعم مسترسالن  انتظامنا تراصفت أك انتظمت

ى المكٌكف االسمي تشابو النمطيف في البعد الشكمي ، فكالىما ينتمياف إل مف رغـال
ابتداء المتكالية  ا كتشاكميما يتضح مف ( ، فالجممتاف متشاكمتاف نحكين فٌ أ)بػػػالمنسكخ  

 ، فيك(ِّْ)فيد التككيدت ذمف( الأاألكلى بحرؼ )الثانية بما ابتدأت بو المتكالية 
نفي الشؾ عف العالقات المعنكية بيف ركنييا، أم ك سمية معنى الجممة اال ))ييؤكد

ككنيا تفيد   في (فٌ )إ ، كقد انمازت(ِّٓ)((عالقة معنى الخبر بمعنى المبتدأتأكيد 
تغير معناه كىذا ما أشار إليو الرضي بقكلو: ))ككؿ كاحدة مف  غيرتقكية الثابت مف 

فإنيا تؤكد معنى  ،ىذه األحرؼ تدؿ عمى قسـ مف أقساـ الكالـ بخالؼ إف المكسكرة
 .(ِّٔ)معنى((لمتغيير  الجممة فقط ، كالتككيد تقكية الثابت ال

 ))إفٌ  قكلؾ: ترل أف ال يغير معنى االبتداء أال )) وكيرل عبد القاىر الجرجاني أن
غير التككيد، كليس كذلؾ  فيد أفٌ يإذ ال  ؛ ؽه مٍ طى نٍ مي  ده يٍ (( بمنزلة قكلؾ : زى ؽه مً طى نٍ مي  ادن يٍ زى 

ا في  قكين الن فص ؽه مً طى نٍ مي  ده يٍ (( كزى ؽه مً طى نٍ ا مي زيدن  يتى ألف بيف قكلؾ ))لى  ؛)ليت( 
 .(ِّٕ)المعنى
إذ إف الداللة التي تقؼ كراء ىذا المثؿ ىي الداللة االجتماعية ، المتمثمة بحالة       

الحقد كالكره التي تضميا الذات اإلنسانية بداخميا ، فكأف قكة المعنى لشدة الحدث 
ىي التي دفعت المتكمـ  إلى استعماؿ أكثر مف مؤكد كاستعممت الالـ ىنا لتككيد 

 دكف غيره أم نحف الذيف نكشر كنحف الذيف نقمي ال مفاتصاؼ المسند بالمسند إليو 
 غيرنا .

                                                

، حاشػػية الخضػػرم  ّٕٖ/  ُ:ينظػػر عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ : شػػرح التسػػييؿ تسػػييؿ الفكائػػد كتكميػػؿ المقاصػػد (ِّْ) 
 ٓٔ، شرح المكػكدم عمػى ألفيػة ابػف مالػؾ فػي عممػي الصػرؼ كالنحػك : ِٕٖ/ُعمى شرح ابف عقيؿ ، الخضرم :

. 
 . ُّٕ/ ُالنحك العربي:  (ِّٓ)

 . ّّٔ/  ْمى الكافية : شرح الرضي ع(ِّٔ) 
 . ِّْ/  ُ:  ،عبد القاىر الجرجانييضاحالمقتصد في شرح اإل( ِ)
 . ُٔٓ،عمراف خضير الكبيسي :  لغة الشعر العراقي المعاصر ينظر: (ّ)



ا لمزيادة التي طرأت ا نظرن عد تامن بيد أف ىذا التشابو بيف الجممتيف ال يمكف أف يي  
كه أىٍقكاـ( كبسب الزيادة ىذه  عمى المتتالية األكلى المتمثمة في المتعمؽ في قكلو : )كيجي

سمية المنسكخة كمع كجكد الجممة اال غير التاـ. صنؼ القكؿ  ضمف نمط التكازم
التي ىي أساس التركيب الذم بني عميو المثؿ إذ  نمحظ المشاركة الفعمية ليا ، كذلؾ 
 تـ في مجيء اإلخبار بجممة فعمية فعميا مضارع ، لتصكير مشيد الحدث الذم ما

األفعاؿ ا لسرعة الجممة الفعمية في التصكير كقابمية سمية ؛ نظرن كاف ليتـ بالجممة اال
 ىنا لممزج بيف الحدث كالزمف في المفظ 
فييأة اإلخبار بصيغة المضارع المتكلد  ،(ِّٖ)ذاتو عمى حدَّ كصؼ  بعض الباحثيف

 كليس ىذا  السبب الكحيدفي السياؽ ىي مف نشطت فاعمية الداللة  )داللة العداء ( .
ىك الضمير  اسـ أف يختمؼ ىنا ففي األكلى اسميافي جعؿ التكازم ىنا غير تاـ، ف

كفي الثانية اسميا القمكب المضافة إلى الضمير )نا( كفاعؿ التكشير ىك)نا(  )نا(
 كفاعؿ الغمي ىك الضمير )ىك(.

و التكرار الحرفي لصكت النكف مف خمف كينبغي اإلشارة في ىذا المثؿ إلى ما 
ثر عمى القكؿ ، فالمتأمؿ  في النص  يمحظ تكرار النكف عمى طكؿ جممة  المثؿ أ

فقد تكرر ذكره أربع مرات في التركيب  )إف (ك)نا( ك)نكشر( ك)إف( ، كيرجع ذلؾ 
في )النكف( مف خاصية فنية كمعنكية  أدت إلى  تكظيفيا في النص فصكت  إلى ما

، فاليمزة المكسكرة (ِّٗ)النكف  يخرج مف صميـ الذات كبشيء مف االنفعاؿ كالضغط
ا يصدؽ ا شخصين معنى )إف( التزامن  ( تشير إلى ذات المتكمـ إذ تضفي عمىفي )إف

 فَّ إاميف الذاتية كالشخصية لتجعؿ مف ما يقكلو المتكمـ بعدىا كىكذا تضافرت المض
 حرؼ تككيد بالدرجة األكلى.

كقد أفاد حضكر )حرؼ النكف( في المثؿ معنى التعبير عف الذات اإلنسانية لذلؾ     
ا( كالتعبير عف الغيبة أنت ك أنتمنجدىا في ضمائر التكمـ )إنا ، نحف أك في ضمائر 

 .  (َِْ)نيا ً ا في صيغة إنا ك ا كمؤكدن شد ما يككف راسخن أالذات اإلنسانية 
                                                

 
 ُُٔ،كخصائص الحركؼ العربية كمعانييا:ََُ: ، حسف عباسينظر: حركؼ المعاني بيف االصالة(ِّٗ) 
 .َُّبيف األصالة:ينظر حركؼ المعاني  (َِْ)



الرؤية الداللية ليا تصب في الييأة الثنائية المتضادة ف دالة التكازم أٌما عف 
ضكء اتكائيا عمى السياؽ التركيبي،  عمىىر مف الدكاؿ التي حممت المعنى كىذا ظا

( ، فالجممة األكلى سيقت لتدؿ عمى التكمؼ تصب في دائرة  )البغض كاالنتقاـ فيي
( كىًشراممة( ، إذ كردت لفظة  )ني في االبتسامة، كأٌنيا تحمؿ في طياتيا  )معنى المج

 :أم أسنانو عفيقاؿ: ))كىٌشر  (ُِْ)ـ((سٌ بى في المعجمات بمعنى ))بيديك األسناف عند التى 
و يضحؾ في كج )):في كجو فالف أم ره اشً كفالف كى ، (ِِْ)كشؼ عنيا((

لمضمكف فكرة ا لتشكؿ دعمن التي جاءت ، أما داللة الجممة الثانية (ِّْ)(كباسطو(
االبتسامة عمى كجكىيا كلكف بصكرة متضادة ،فالمعنى نصنع  ،اكتأكيدن  الجممة األكلى

عند رؤيتيـ كىذا  تغتاظرحت قمكبنا أكال كما كانت شكؿ متكمؼ ، كلك كنا نيًعٌزىـ لفب
  لممتحاقديف .المثؿ فيك يضرب مثالن  ولمعنى يناسب المقاـ  الذم أنيط با
 

 توطئة   
أصالة الجممة الشرطية ك فرعيتيا. كقد ترتب  بشأف  تباينت آراء المغكييف       

ا يف، فمنيـ مف جعميا قسمن عمى ذلؾ  اختالفيـ في عدىا جممة كاحدة أك جممت
أبك عمي  كذىب إلى  ذلؾ  ((سمية كالفعمية)الجممتيف االػػػ)بذاتو ك مستقالن 
بر المبتدأ فعمى كأما الجممة  التي تككف خ)) الذم يقكؿ : ىػ(ّٕٕ)تالفارسيٌ 
ف أكالثاني  .عؿ ف تككف جممة مركبة  مف فعؿ  كفاأكؿ ضرب :األأأربعة  

 كالرابع أف تككف .ا كجزاءف تككف  شرطن أكالثالث  .بتداء كخبراتككف  مركبة مف 
 .(ِْْ)((اظرفن 
الكيشي  ، ككذلؾ(ِْٔ)ىػ(َُٔت)كالمطرزم  ،(ِْٓ)كقد تبعو الزمخشرم     

كجدت الجممة أما اسمية أك فعمية ، َ حٌقؽ ذاا  الذم يقكؿ :))ك  .(ِْٕ)ىػ(ٓٗٔت)
                                                

 .ُّْ/ٓ،ك لساف العرب:)كشر(:َٖٔ/ِالصحاح تاج المغة كصحاح العربية)كشر(: (ُِْ)
 . ٖٖٕ/ِالمعجـ الكسيط: )كشر((ِِْ) 
 ُّْ/ٓلساف العرب)كشر(:(ِّْ) 

 .َْ/ ِمغني المبيب :  ك، ّْ/ُعمي الفارسي : كبأيضاح العضدم، اإل (ِْْ)
 .ِْ:المفصؿ في العربيةينظر: ((ِْٓ
 .ُْالفتح المطرزم: كبأالنحك،  عمـ في  المصباحينظر: ((ِْٔ



ة ركبارقت الشرطٌية أخكاتيا  بككنيا مفإف الشرطية كالظرفية فعميتاف .نعـ لما ف
لى الكحدة ، كالظرفية لما إة نيبأداة الشرط كالجزاء مف االثنيمف جممتيف  اخرجتا 

ا كخصصتا باسميف غير اسـ مأخكاتيفارقتيا بعدـ ذكر الفعؿ أفردتا عف 
 .(ِْٖ)جنسيما((

ا مؤيدن كاف ا في رأيو ،فتارة  النص أف الكيشي  كاف متناقضن  كيبدك لي مف      
كتارة  نجده  يعارض ما  نص عميو  صناؼ لمجممة العربية. أ ةربعأجكد لك 

ذا ا  ، كما قكلو: )ك  اففعميت  افجممت الإَّ  كيذكر أف الشرطية كالظرفية  ما ىما
كمف المحدثيف الذيف ال دليال عمى ذلؾ.حٌقؽ كجدت الجممة أما اسمية أك فعمية( إَّ 

حذكه بالقكؿ بكجكد قسـ ثالث لمجممة )الجممة  فحذا ساركا عمى خطى أبي عمي
ا:))كيبدك ممة أف اعتبار الج لي الشرطية( مصطفى جماؿ الديف إذ يقكؿ مصرحن

كالفعمية أصكب مف دمجيا في  الفعمية، سمية الشرطية قسمنا مستقالن عف اال
ما يقع  في صدر الجممة .فيذا أمر  ألف التمايز بيف االقساـ ليس في ؛كذلؾ

 شكمي ال يكضح حقيقة االقساـ، بؿ التمايز ىك في كظيفة 
 

 .(ُ)تركيب الجممة كما يؤديو  ىذا التركيب مف معنى نحكم ىك الحكـ بالنسبة((
عٌد الشرط  جممة كاحدة، كرفض التقسيـ الرباعي  كفي المقابؿ ىناؾ مف  نفى

 الجممة إلى تقسيـاعمـ أف لمجممة العربية كيمثؿ ىذا الرأم ابف يعيش إذ يقكؿ : 
قسمة  ، ك ىي  ))فعمية كاسمية كشرطية كظرفية ،كىذه قسمة أبي عمي الفارسيٌ 

ركبة الجممة الشرطية م ؛ألف(ِ)ة، كىي في الحقيقة ضرباف :فعمية كاسمية((لفظي
ؿ بالفاعؿ ، ككاف األصؿ في الجممة الفعمية أٌف يستقيؿ الفعفعميتيفمف جممتيف 
أٌنو لما دخؿ ىاىنا حرؼ الشرط ربط كيٌؿ جممة مف الشرط  الزيدي ، إَّ َ نحك : قاـ

فكما إٌف  كالجزاء باألخرل حتى صارتا كالجممة الكاحدة نحك : المبتدأ كالخبر ،

                                                                                                                                       
 .ّٕلى عمـ االعراب، شمس الديف  الكيشي:إاإلرشاد  ينظر: ((ِْٕ
 نفسو . المصدر ((ِْٖ
 



بذكر الجزاء ك  الالخبر،  كذلؾ الشرط ال يستقؿ إَّ ال بذكر ال يستقؿ إَّ  المبتدأ
 .(ٖ)نحك المبتدأ كالخبر لصيركرة الشرط كالجزاء كالجممة الكاحدة

كائؿ في تقسيميـ لمجممة األ  كييفالذيف ساركا عمى نيل النح ثيفَكمف المحدٌ    
 الدكتكرسمية  فقط  الفعمية كاال العربية  مراعي ف كجكد جممتيف  ىما

سمكب لغكم أعمى أنو  اا خاصن لمشرط افرد لو بحثن عرض  فعندما، (ْ)المخزكمي
، كقد اعترض عمى القسمة الرباعية (ٓ)ال صنؼ مف اصناؼ الجممة العربية

أنو آخذ   كحميؿ المنطقي  كالنظر العقمي. و مف قبيؿ التلمجممة مشيرا إلى أنٌ 
 عمى جعؿ الشرط جممتيف  بقكلو:

رط ككاف ينبغي أٌف يعالل الش ،مف النظر العقمي المحضما أرل  ))كىذا في  
 ػػػػ أييا المتصكريفبجز  ػػ، فميست جممة الشرط افال جممت،عمى أٌنو جممة كاحدة 

م تعبر عف فكرة تامة كاحدة ، كمف النظر أ، (ٔ)ال جممتاف...((ال جممة كاحدة إَّ 
 لجزأيفجممة كاحدة كتعبير ال يقبؿ االنشطار ؛ الف ا فجممتا الشرط )) المغكم

، ألٌنؾ إذا اقتصرت عمى كاحدة  ا عف فكرة كاحدةيعبراف معن  المعقكليف فييما إنما
 .ِْٗمنيا أخممت باإلفصاح عما يجكؿ في ذىنؾ 

كمما ذكر يمكف الكقكؼ .(ُ)يجكؿ فيو إلى ذىف السامع(( ف نقؿ ماكقصرت ع 
سنادية كما ىك الحاؿ في المبتدأ إلعالقة بيف الشرط كالجزاء عالقة عمى أٌف ا

بإكماؿ الشرط مع جكابو كبذلؾ أصبحا  الكالفاعؿ كال يتـ المعنى إَّ  كالخبر كالفعؿ

                                                
 .ِٔٓ:، مصطفى جماؿ الديف عند األصكلييف البحث النحكم (ُ)
 . ِِٗ/ُشرح المفصؿ:ينظر: (ِ)
 َِّ/ُ:نفسو المصدر (ّ)
 .  ْٔينظر: في النحك العربي نقد كتكجيو:( ْ(
 .  ٔٓنفسو :  المصدر (ٓ(
 .ٖٓػ ٕٓ: في النحك العربي نقد كتكجيو (ٔ(
 . ٕٓفي النحك العربي نقد كتكجيو: ((ِْٗ 
 .ِٖٕػػػِٕٕ/ُلمقتصد:ا (ِ)
دً ك ،ُٔٓ/ِكاألصكؿ في النحك: ،ّٗٓ،ّْٓ/ُينظر:المقتضب: (ّ)  .ُّٗم:اإليضاح العضي
 .ِْٕ/ُالمقتضب: (ْ)
 



عبد القاىر الجرجاني:))اعمـ أف سبيؿ  كقد سبقو في  بياف ذلؾكالجممة الكاحدة .
نعقد منيما  الكاحدة سبيؿ الجزأىيفبمنزلة الجممة الجممتيف في ىذا كجعميما 

تقكؿ :)إف تضرب  ال ...فأنؾا أك صفة أك حاالن الجممة التي تجعؿ المجمكع خبرن 
ذم مف دكف اضرب(، كال اضرب مف دكف أف تقكؿ تضرب ؛ألف المعنى ال

نو شرط كجزاء بصاحبتيا ،كىك أ حداىماكضع عميو اقتضى جممتيف ترتبط أ
 .(ِ)((يفيد  كالجزاء مف دكف شرط ال

 ثير استخداميا في العربية ، كىككى تي ليب الكأسمكب الشرط مف األسا     
ركائز أكليا أداة الشرط التي  عمى ثالث يةسمكب مركب يعتمد بالدرجة األساسأ
د الركف األساس الذم يقـك عميو التركيب كىي عمى قسميف بحسب التصنيؼ تع

جازمة ، كثانييا : فعؿ  النحكم : أدكات شرطية جازمة كأدكات شرطية غير
  .(ٖ)المجازات كثالثيما جكاب الجزاء

ا يتضمف المعنى ا كالمين كثمة طريقة أخرل يؤدم بيا الشرط بكصفو أسمكبن    
الذم يقصد إليو في جممة الشرط ، كذلؾ بأف يعٌمؽ المتكمـ عمى طرؼ الكالـ أك 

عندىـ بأسمكب الشرط السماعي  ىبتحقؽ الفعؿ الثاني ، كىك المسم فعمو األكؿ
الذم ال يخضع إلى القكاعد الشكمية )القياسية( في فعؿ الشرط كجكابو المسبكقيف 
بأداة الشرط ، كمحكر تشكؿ ىذا النمط متكقؼ عمى كجكد طرفيف األكؿ فعؿ 
أمر كالثاني الفعؿ المضارع المجزـك ، كما يسند ذلؾ قكؿ المبرد : ))كاعمـ أٌف 

ـز جكاب الجزاء بالجزاء ؛ نيي يجـز باألمر كالنيي كما ينججكاب األمر كال
 كذلؾ نحك امر كالنيي يرجع إلى أٌف يككف جزاء صحيحن ف جكاب األكذلؾ أل
 .(ْ)ٍمؾى ...((ي أيٍكرً نً تقكلؾ ًائ

 الشرط( مرتبط أك متعمػؽٌف القسـ األكؿ مف الجممة الشرطية )فعؿ أكمف المعمـك 
إٌف تحقػؽ  جػكاب الشػرط رىػف القسػـ الثػاني)جكاب الشػرط(، لػذا  مػع اا طردينػتعالقن 

ْ٘ىَنُُي  أَْصىُن   َّ   ﴿:بتحقؽ حصكؿ فعؿ الشرط  نحك قكلو تعالى صَْلىِ ْ  َعٌ ىٖ َك

ُِلِ٘ي َي طْلَدذ أَُكي ه  َّ ِِي   ْ٘  . (ٔ)﴾ ِلَ
ٍبك غير كاقع في حاؿ صر كيدىيٌف ، فالعالقة بيف الشرط كجكابو ىي  ؼَفالصَّ

ىما باآلخر سكاء أكاف مؽ أحدعالقة تكاز نحكم في حد ذاتيا ككف الجزأيف يتع



ككنة مف فعؿ الشرط كجكابو أـ في عبارتيف )نمطيف( مفي عبارة كاحدة  ذلؾ
أباف االستقراء أف الجممة الشرطية  ك قدكذلؾ ضمف مبدأ محكرية  التكازم .

كسأتناكؿ تحميؿ   .كعشريف مثاالن  ةالمتكازية في مجمع الميداني قد بمغت ثالث
الشرط معتمدة في ذلؾ النصكص المثمية المتكازية بحسب مككناتيا في جممة 

 .(ِ))سياقي( سماعي ك الشرط عمى ضربيف قياسي في عدٌ  تقسيـ الدارسيف 
  جممة  الترط القياسيّ توازي   : أوالً     

،  (ّ)اضعن مك  ةعشر  في  في مجمع الميداني كرد تكازم أسمكب الشرط القياسيٌ  
ذا )ػ بيف الجـز ب تكزع ما فيو  تا يككف التركيب قد اشترككأحيانن ( أٌف كمف كا 

ا لتعمؿ الشرط فيو ، إذ لـ يكف أسمكب الشرط في المثؿ العربي مقتصرن  افأدات
كمف ىذه األمثمة    .الليلتعدد أدكاتو بتعدد مضمكنيا الدعمى ىيأة كاحدة كذلؾ 

 :قكليـ 
رَ نُ  َتَقدِّمَ  ْ إن  رِ كاألْتقَ  ْن َتَأبَّ  . (ٗ) ُعِقرَ  ِحَر وا 

تكازية بنية م في كمتا الجممتيف، نتل عنو اا شرطين تضمف ىذا المثؿ أسمكبن كقد        
شرط )إف( في حرؼ ال تصدر ، إذ يممح التماثؿ مف متكازنة المكقع في الخطاب

))ألٌنيا تدخؿ في .(ٓ)عمى أٌنيا أصؿ أدكات الشرط كأـ البابالجممتيف التي أجمع 
  .(ٔ)كميا(( مكاضع الجزاء

 
َِٓ 

)إٌف( أصؿ أدكات الشرط  ؛ألٌنيا حرؼ كأصؿ  عنيا السيكطي :))إنما كانت كذكر
 ,(ُِٓ)...((امكانن ا أك ا أك زمانن ـ ما كاف عينن المعاني لمحركؼ ؛ كألف الشرط بيا يع

                                                
  ّّ:مف اآلية يكسؼ  (ُ) 
 .ُٗٗ،ُٖٗ:،د.ىادم نير التراكيب المغكية في العربيةينظر: (ِ)
 ،ِْ/ِكُّْ/ُ،كُّّ/ُ،كْٕ/ُ،كْٖ/ُمثاؿ:األينظر: مجمع  (ّ)
 .َّٔ/ّ،كَّْ/ّ،كَّّ/ّ،كِٖٓ/ّ،كٕٔ/ّك
 ٕٔ/ّنفسو:المصدر  (ْ)
 َِٖالداني : ،كالجنىِٓٓ/ّ: ،السيرافيشرح كتاب سيبكيو ينظر: (ٓ)

 .ِْٖ/ّشباه كالنظائر:األ (ٔ)

 
 . ُْٗ/ ّ:شباه كالنظائراأل (ُِٓ)



كالتقييد بالشرط كالتقييد بحرؼ الجر مف حيث أف لو اعتبارات يجب مراعاتيا 
 ات الشرط ، إذ تفرؽ أداة عف أداة)اعتبارات نحكية( كمعرفة الفركؽ الدقيقة بيف أدك 

اعتبار )إٍف(  ، كما يخٌص كالبالغيكف كيكفية الداللية كىذا ما تممسو النحالكجمف 
؛ لعدـ  (ِّٓ)، ليذا تغمب في األحكاـ النادرة الكقكع(ِِٓ)مقاـ شؾ ؽفمقاميا في السيا

   .التيقف مف حصكؿ الحدث
 شرطيتيف المتكازيتيف بمجيء فعؿالما بيف الجممتيف  زداد التناظر فيكي     

ـى قى )تى  اماضين  الشرط فعالن  ( في الجممة الثانية  رى خَّ أى تى ( في الجممة األكلى كجكابو )ٌد
ف كىذا ما ساعد عمى كاف  تشكؿ بنى متشابو في إطار التركيب المىثىمي كا 

رب عٍ تككف أفعالو مضارعة؛ ألٌنو ييٍعربيا كال يي  فأاألصؿ في التركيب الشرطي ))
قد ال يساير األصؿ عند كجكد األكثرية الغالبة ، فالغالب  ك،(ِْٓ)ال المضارع((إَّ 

ىذه ك  .(و )إفأٌف األفعاؿ الماضية ىي مف تمي أدكات الشرط الجازمة بما في
ؽ مستقبمة ماضية المفظ  لكنيا بمحاظ السيا األفعاؿ  مف حيث داللتيا الزمنية

كمنيـ ابف يعيش بقكلو : ))إٍف إذا كقع  كيكفمعنى ، كىذا ما أشار إليو  النحال
 . (ِٓٓ)بعدىا الماضي  أحالت معناه إلى االستقباؿ((

الذم يتضمنو الجزاء كلما كاف الغرض مف التركيب الشرطي ىك تعميؽ الحكـ   
بالحكـ  الذم يتضمنو الشرط ،جاءت  جممة الجكاب متعمقة مع جممة الشرط . 
كذلؾ أشبو بتآلؼ المسند مع المسند إليو  فجممة الشرط  كجكابو ))جممة مركبة  
منطكية عمى كحدات كثيرة متكاممة في نظاـ محكـ يضعيا في إطار جممة 

عميؽ  في المثؿ المتقٌدـ دكر االرتباط شكمت كظيفة التك  .(ِٔٓ)كاحدة مركبة((
بآلية النص الذم يدكر))حكؿ الحيرة كالتردد في األمر كعدـ القدرة عمى 

 . (ِٕٓ)الحسـ((
                                                

 . َُٗ: نظر : التمخيص في عمـك البالغة ي (ِِٓ)
 .ُّٔنحك المعاني :  ك، ٗٗالبالغة العالية : ينظر: (ِّٓ)
 . ّْٗ/  ُالمقتضب :  (ِْٓ)
 . ُٔٓ/  ْشرح المفصؿ :   (ِٓٓ)
 .   َِٓالتراكيب المغكية : ينظر: (ِٔٓ)
 . ِْٕالقرف السادس ىجرم:  نياية حتى العربية ثاؿمفي األ الداللي التقابؿ كالتماثؿ (ِٕٓ)



لنمطيف كقد عممت )إف( عمى اقتراف جممة فعؿ الشرط بالجكاب في ا     
الشرط  فعؿ ، فقد جاء  ايا تركيبن ا نحكين ازين كتك  اداللين  موقناعى المتكازييف؛ لتخمؽ تى 

كىك  بذلؾ  ماثؿ بنية  يافع جكابو )نحر( ككالىما ماضا مداللين  عىم قنا)تقٌدـ( متى 
 عقر( . –ر خٌ أٍ الجممة الثانية المركبة  مف الفعميف  )تى 

في ماثالن كال يخفى ما لممستكل الصكتي مف أثر في ىذا المثؿ؛ إذ أجده    
ما بيف  فعؿ الجزاء في المتكالية  التجانس  الصكتي  في حجكاب الشرط ؛إذ يمم

المستكل كقد عزز بيف )نيًحر كعيًقر(،  كاألكلى كفعؿ الجزاء في المتكالية الثانية 
م يدؿ ذر( الحً )ني  بيف قكلو الصكتي  في ىذا السياؽ  المثمي  التآزر الداللي ما

 :كبيف قكلو ،(ٕٛ٘) نساف أك الدكابٌ في اإل عمى  القتؿ  كاإلماتة  بقطع  النحر
عمى الجرح  ككسر القكائـ  في معناه المعجمي   ؿٌ ر(  الذم يدقً )العي 

 . (ٕٓٙ)افي أصمو  عمى القطع أيضن  ، كىك يدؿٌ  (ِٗٓ)بالسيؼ
 فيا ياؽ اجتماعي كاف تأثيره كاضحن المثؿ المتقدـ عف سكشؼ  قدك        

لككنو غير  ؛(ٕٔٙ)نفسية القائؿ ،كذلؾ أٌف العرب تتشاءـ مف الفرس األشقر
ألٌنو ال يكاد ؛ صالبة قكامو كسرعة جريو مف رغـعمى اللدييـ ، فيو مرغكب 

الـز السرعة  في جرل عمى  فأ، كىك  اتعٌجؿ دائمن يمـز مكانو فيك في حالة 
ٌف أدبر أتكه مف كرائو كعقركه ، فما سيؤكؿ إليو  الجرم داخؿ المعركة، قيًتؿ، كا 

 أخرهالعىٍقر متعمؽ  بتفحصكؿ يف ، مف جراء ذلؾ أٌنو مقتكؿ في الحالحالو  
عمى سبيؿ التقييد  أخر،فعٌمؽ حدث العىٍقر بحدث التبتقدمو ككذلؾ النحر مرىكف 

 سبض كقكع حدث ليس بكاقع أصال عمى حال التحقيؽ الفعمي ؛ألف الشرط يفتر 
 . (ٕٕٙ)قكؿ  الدارسيف

                                                
 . ْٗٓ/  ِ:   )نحر(مقاييس المغةينظر: (ِٖٓ)
 . ُْٗ/  ِ:  )عقر(نفسوينظر:المصدر  (ِٗٓ)
 . ُْٗ/ ِ:  ()عقرمقاييس المغةينظر: (َِٔ)
 . ُٖ/ ّ، كمجمع األمثاؿ  ُّٗ ينظر: كتاب األمثاؿ المنسكب لزيد بف رفاعة : (ُِٔ)
 . ُْٔعبد الكىاب حسف حمد :  النظاـ النحكم في القراف الكريـ ، د. ينظر: (ِِٔ)



سبؽ يتضح  ، كمما(ٖٕٙ)فيك منقكص الداللة بسبب تعمؽ كقكعو بكقكع غيره     
ـ  الذم تشابو فيو ثر في إيضاح داللة المثؿ المتقد  أما لمتكازم الشرطي مف 

مككناتو الفعمية التي  تصدرتيما )إٍف( الشرطية الداخمة عمى بفظي التركيب الم
كثمة صكرة لمتركيب الشرطي المثمي المتكازم  ا.فعميف ماضييف  كجكابيما أيضن 

 مف أمثمة البنى الشرطية في قكليـ: ،كفٍ فيو استعماؿ مى 
 .  (ٕٗٙ)ْْتَغبيَ ْْسَغبيَ ْْوَمنُ ْجَتعيَ ْع َيجُ  َمنْ             

شتغؿ كفؽ إطاريف مف بنى لمثؿ يتضح أٌنو يإلى ابمحاظ النسبة التركيبية      
ف مف جممتيف متضمني احدىما البنية النحكية، فقد جاء المثؿ مككنن أالتكازم 

كيمييا فعؿ مضارع  كمف ثـ جكاب الشرط ْ( ف)مى الجاـز المبدكء بػأسمكب الشرط 
ا، كقد تناظرت جممة الشرط كفعمو مف حيث تضمنيا الفعؿ كىك مضارع أيضن 

في  (ْف)مى ( قد استخدمت فييما فٍ درتاف بػ)مى المضارع . ككانت الجممتاف المص
محؿ رفع مبتدأ كجممة فعؿ الشرط كجكابو في محؿ رفع خبر لممبتدأ ، كالجممة 

ا ما ؛لتشابو بناىا كقد كقع بينيا تامن المثمية المتكازية ىينا ىي جممة متكازية تكازين 
 العطؼ بالكاك.

أما اإلطار الثاني، فيك إطار بنية التكازم الصكتي الذم يجسدىا الجناس  
إذ تيعد  األصكات المنبع  ب( ،غى يشٍ )يىجيع، يىٍجشىع كيىٍسغىب كى  المتمثؿ في األلفاظ

تآلؼ الكممات كاتساؽ بعضيا مع  الرئيس لتشكيؿ المغة . فيي تؤدم كظيفة
معاني مؤلفة بطريقة اآلخر إلنتاج المعنى ،فيي بمثابة رمكز تدؿ عمى ال يابعض

 فممفكنيـ،(ِٓٔ)أشياء أك أفكار في العالـ الخارج عف المغةإلى مخصكصة ترمز 
أثره في الكشؼ عف المعنى السياقي كذلؾ متأت مف طبيعة الصكت المغكم؛ 
فبمجرد ما يتـ االنتقاؿ مف تغير مكاقع الحرؼ أك شكمو عف طريؽ إحالؿ  

لما  ادم إلى إعطاء مدلكؿ مبايف تمامن صكت محؿ صكت آخر فإف ذلؾ يؤ 
كلعؿ السر في ىيمنة صكتي الجيـ كالعيف عمى المتكالية  .(ٕٙٙ)صيغ عميو المثؿ

                                                
 ُُٓنحك المعاني : (ِّٔ)
 . َّْ/  ّمجمع األمثاؿ :  (ِْٔ)
 . ُِٕينظر دراسة المعنى عند األصكلييف ، د. طاىر سميماف حمكدة : (ِٓٔ)
 . َّعكض :  فريدد.ينظر : عمـ الداللة ،  (ِٔٔ)



األكلى راجع إلى سمات )الجيـ كالعيف( إذ أٌف إيراد الفكنيمات داخؿ التراكيب 
صكت  يار عنيا ، ككف الجيـ انمازت بأنٌ أنما ترد عمى كفؽ سمة األحداث المعب

 ، (ِٖٔ)فيي أيضا مجيكرة يخفى عف صكت العيف كىذا ال ،(ِٕٔ)مجيكر شديد
ا مككنن  ت جزءن كلما في  الجيـ  مف الشدة كالغمظة ؛لذلؾ منحت المفردة التي كان

ما  ة ناسبت معنى الجكع  كما فيو مف المعاناة  كااللـ فيمزيٌ  مف أصكاتيا 
 أظف . 

يتعدل الجشع كما يتضمنو مف  ف محكر الحديث الأكفي ىذا المثؿ أجد       
))كالجكع ضد  ،(ِٗٔ)الحرص الشديدكالطمع. كالجشع في المغة   معافو 

 .(ٕٓٚ)الشبع((
كىك المنطمؽ األساس المككف  لصفة الجشع ك يتبادر إلى القارئ أٌف الجشع    

ا لغير المتأمؿ، بيد أف المتأمؿ قد يبدك ذلؾ صحيحن ك  قد يتعمؽ بالغني ال الفقير،
ما  في فالعالقة في النص يتبيف  لو أٌف االحتمالية تؤكد إلحاؽ الجشع بالفقير ،

الجكع )حدكث الجشع  ائلعالقة سبب كنتيجة ؛ ككف مف نت بيف الجكع كالجشع
لمذات اإلنسانية( ؛ ألف المرء عندما يككف في حالة منعدمة ثـ يحصؿ عمى 

 مرتبة الغنى يككف ممف يطمؽ عميو صفة )الجشع(.
كجية ك ما بينيما  كعند تأمؿ الجممتيف يتبيف كجكد صمة تناسب  في 
كلى في المكقع اإلعرابي لذا بينيما ، فالجممة الثانية شاركت الجممة األجامعة 
 ا .بما قبميا بالكاك التفاؽ الجممتيف بنيكين  كصمت
أما المثاؿ الثاني الذم سيتـ تحميمو كتفكيؾ تراكيبو النحكم ضمف بنية        

  :التكازم الشرطي قكليـ
   .  (ٕٔٚ) َبَرَ  َحَر َ  َتَ  وَمنْ رَ  َرَف َ  َمن                    

                                                
 . ّْْ/  ْينظر : الكتاب :  (ِٕٔ)
 . ِِٗ/ ُينظر : سر صناعة اإلعراب :  (ِٖٔ)
 . ِّٓ/  ُمقاييس المغة ) جشع ( :  (ِٗٔ)
 . ِّٓ/ ُ) جكع (:  نفسوالمصدر  (َِٕ)
 . َّٔ/  ّمجمع األمثاؿ :  (ُِٕ)



راد بيا العاقؿ ، إذ كضعت )مف( أداة شرط يأف )مىٍف(  كرد في كتب النحك     
ال يككف ذلؾ ))ف ف(مى ، كمع)(ِِٕ)معنى الشرط ضمف عمى مف يعقؿ ثـٌ  لةدالمل
أٌف سائر  بذلؾ ، يعني (ِّٕ)فإٌف أردت بيا غير ذلؾ لـ يكف(( ؿقعلما ي الإٌ 

( التي تمتمؾ صفة العمـك لذلؾ خصكصية بعكس )إفٍ ات الشرط امتمكت أدك 
 . (ِْٕ)عرفت بأنيا أـ أدكات الشرط ؛ ))ألٌنو يجازم بيا في كؿ ضرب منو((

كىك )نمط الجممة  اا كاحدن جممتيف تمثالف نمطن مف  اكالقارئ لممثؿ يجده مككنن      
ىاتيف التعابير التي يشغميا كؿ نمط منيا ، كبمحاظ  الشرطية( مع االختالؼ في

ما بينيما ؛ كذلؾ لككنيما تؤدياف  الجممتيف يثبت التناظر كالتماثؿ التاـ في
الصكرة النحكية  نفسيا ؛ كتمؾ ىي الصكرة المتجسدة بمجيء جممة الشرط 

 . كالجزاء جممة فعمية فعميا ماضو 
لتكقؼ أحداث ما بعدىا عمى  ا؛ نظرن  الن متعادا كقد تكزعت مفرداتيا تكزيعن      

فعاؿ عمى فعؿ قكم لو أثر في أبميا ، فيي أشبو ما تككف  بردكد ق أحداث ما
قمب مكازييف الجممة مف الفعمية إلى جممة أسمكب الشرط بإقحاـ أدكات الشرط 
التي  يعكد ليا األثر في تغيير داللة الجممة كتعمؽ أحداىا باألخرل بكقكع حدث 

ث مسبؽ ، كما ال يغفؿ ما لممستكل الصكتي مف أثر مترتب عمى حصكؿ حد
عمى بنية الجممة الشرطية المتكازية؛ إذ كردت في المثؿ ألفاظ تكاد تككف متقاربة 

ا تكافقن  ىذه األلفاظقد شكمت ك في المفظ كاإليقاع نحك : رفؽ رتؽ كخرؽ كحرؽ. 
متكمـ  الذم ا في نياية  الفاصمتيف المتساكيتيف ، إذ لـ تىٍخؼى فصاحة الصكتين 

عفكية النص ،في تككيف  بنية تركيبية كما فييا مف رغـ عمى ال أنتل  ىذا المثؿ
مف التناغـ بيف  ا))التجنيس الصكتي(( المستعمؿ في التركيب؛ لتحقؽ نسقن 

ما يبدك ، كالشؾ في  أٌف حصيمة الكفاؽ ما بيف األلفاظ ال تتـ  األلفاظ في
أٌكد عبد القاىر الجرجاني ذلؾ بقكلو : بمعزؿ عف مكقع المفظ مف القمب؛ إذ 

                                                
 . ّْٗ: ،ابف ىشاـشرح شذكر الذىب  (ِِٕ)
 .ُّٓ/ ُالمقتضب :  (ِّٕ)
 نفسو المصدر  (ِْٕ)



ا معنيييما مف العقؿ مكقعن ُ كقعف تستحسف تجانس المفظيف إاٌل إذا كا ))أنؾ ال
 .(ٕ٘ٚ)((اى بعيدن من رٍ ى الجامع بينيما مى مى رٍ كلـ يكف مى  احميدن 
 في ىذا النص المتكازم  يتضح التناسب الصكتي في ؿ الذىفي عمى ف يي ما إك       

حيث  الفاء ، التاء( مف)؛ إذ ناظرت (رفؽ كرتؽ)ما بيف الفاء كالتاء في قكلو : 
أسناني  (الفاء). سكل أٌف مخرج (ِٕٔ)ككنيما صكتيف ميمكسيف رخكيف

أصكؿ ك طرؼ المساف كمما بيف مف))مخرجيا : . في حيف أٌف )التاء( (ِٕٕ)شفكم
 . (ِٖٕ)((مخرج الطاء كالداؿ كالتاءالثنايا 
تيف  مف فكنيمي  )الفاء كالتاء( جاء ناختيار ىاتيف الكممتيف  المكك  كلعؿٌ     

حالة الرفؽ المتمثمة بالحناف كالعطؼ ، ككذلؾ مع حالة الرتؽ التي ال  كا متناسبن 
ميف يما بيف الفكن ا تخمك مف المعاني التي ذكرت مع ))الرفؽ(( ، فاالختالؼ إذن 

ما يؤكؿ إليو المعنى . كيممح في يمنع مف تشكيؿ تكافؽ مع  ال ا كمخرجن شكالن 
التركيب  تكرار لحرفي ))الراء كالقاؼ(( كىك ما أضفى التأثير في المتكمـ ، فمف  

اء المعمـك أٌف األصكات تجيء مناسبة لممعنى الذم يراد أٍف يؤديو الكالـ  فج
عمى طكؿ التركيب المثمي ، كقيمة ىذا  التردد  اصكت)الراء كالقاؼ( مرددن 

مف في إبراز المضمكف الذم  صنعو  التركيب المتكازم  بمحاظ الصكتي تك
 الترابط الشرطي المككف لو . 

بيف الشدة  ،مف األصكات المتكسطة ما(ٜٕٚ)(كررصكت)مجيكر م فالراء     
. كىك يمتمؾ صفة الشيكع كالتكرار؛ ألف الصفة المميزة  لو ىي (َِٖ)كالرخاكة

. كىك ما (ٕٔٛ)ا عند النطؽ بوا سريعن تكرارن المثة تكرار ضربات المساف عمى مؤخرة 
 يمنحو أسمكبية صكتية أضفت  جمالية عمى التعبير الشرطي . 

                                                
 .ٕ:سرار البالغةأ (ُ)
 .ِْٕ/ُك ،َٔ/  ُينظر : سر صناعة اإلعراب :  (ِٕٔ)
 . ْٖاألصكات المغكية :  (ّ)
 . ّّْ/  ْالكتاب :  (ْ)

 .ّْٔعمـ األصكات ، د . كماؿ بشر،ك . َِّ/ ُسر صناعة اإلعراب :  (ِٕٗ)
 .ٖٓػػػ ٔٓينظر: األصكات المغكية :( ِ)
 ّْٓينظر: عمـ األصكات : (ّ)



ؿ إلى أىمية االشتغاؿ قبً تى سٍ كيبدك أٌف  ىذا التكرار أثر في لفت انتباه المي       
كالتعاكف كتقديـ المساعدة ؛ لذلؾ شبو الرأفة بحاؿ امرئو  يعمؿ عمى رتؽ قماش 

فأصمحو. فيذا الصنيع مف لدف المتكمـ كاف غرضو المحافظة عمى  كاف قد فتؽ
 بيا دل الخصائص التي تنمازكىذه ىي إح ،انسجاـ النص   أكال: ليسيؿ حفظو

خاصة عف طريؽ  ةألجؿ أٌف يتضمف المثؿ دال :اكثانين  األمثاؿ السيكلة كالخفة 
فؽ لر  تكظيؼ ألفاظ ىي عمى عالقة  أك صمة معجمية مع بعضيا البعض، فا

)تدؿ عمى مكافقة كمقاربة  بال  فالرفؽ ،(كالخرؽ يشكالف )عالقة تضاد 
كىذا ىك األصؿ فيو ، ثـ اشتؽ منو كؿ شيء يدعك إلى الراحة،  ،(ٕٕٛ)عنؼ(

 ، كىذا ىك مضمكف  الرحمة كالشفقة .(ِّٖ)فرفؽ باألمر لطؼ بو كداره
 .(ٕٗٛ)كالخرؽ)الٌنقب في الثكب( 
. كقد كشؼ (ٕ٘ٛ)الفتؽ صالحو، كىك نقيضا  كالرتؽ بمعنى لحـ الفتؽ ك    

ما بيف الجممتيف أٌف العالقة بيف جممة الشرط كجكابو في النمطيف  االتساؽ في
المتكازييف قائمة عمى االرتباط السببي الذم يكظؼ إليضاح الصمة بيف حدث 
كحدث آخر يتركو عميو الزمف ، كالخرؽ سبب في إنياء الشيء التاـ كىك ما 

عف  امسببن ني بقكلو : ))حقيقة الشرط كجكابو أٌف يككف الثاني أشار إليو ابف ج
مف أٌف الشرط عمة  (ٕٚٛ)تبناه ابف جني ، كقد أعاد المغكيكف ما (ٕٙٛ)((األكؿ

 الجكاب .
( َؽرى خى ، فقد ال يككف المراد مف )فنية لمبنية التركيبية المتكازيةكعف الداللة ال      

الشخص األخرؽ بعينو الذم ال يحسف أف يتقف عمال ما، كىك ما أفاض بو 
المعنى المعجمي بؿ ربما أراد المرسؿ ذلؾ اإلنساف الذم يسيئ  في تصرفاتو 

))النقب(( في الثكب عمى صغره قد يتكسع ػػػف،فكأٌنو يقضي عمى الشيء كيدمره 
                                                

 .  ْٕٔ/ُمقاييس المغة)رفؽ(:معجـ   (ِِٖ)
 نفسو . المصدر ينظر: ((ِّٖ
 ّْ/َُلساف العرب)حرؽ(: ((ِْٖ
 ُُْ/ُ)رتؽ(: لساف العربينظر: ((ِٖٓ

 ُٕٓ/ّالخصائص: (ِٖٔ)
 ُِ/ُشرح الكافية الشافية: ينظر: (ِٕٖ)



فؽكالخرؽ كب بأكممو فال ينتفع بو بعد ذلؾ ليقض عمى الث كمعنى .( ٕٛٛ)ضد الر 
 المثؿ ىك األمر بالرفؽ كالنيي عف سكء التدبير.

ككنو قد كشؼ عف عممية  ؛.فالتضاد إذف في الجممتيف مؤداه التكازم الشرطي
 ةيككف اندماج الجراحات . فإراد سبب كمسبب فال يتحصؿ الرتؽ متى ما

بالخفة لتقضي  معالجة ماسببو الجراحات لإلنساف مف اآلالـ تقتضي قرينة تنماز
تحممو مف رقة كليف كعطؼ كفيمة  ىك شديد كقاس، فيذه المفظة مع ما عمى ما

 بيف المفظيف . لمتالحـ ك التالصؽ ما ابياف المعنى السياقي لممثؿ ؛ نظرن ب
عما لكنو مختمؼ  المتماثؿ األداة كثمة نمط مف أنماط  التركيب الشرطي المثمي

  الشرطية كىك قكليـ :و صكر التكازم في الجمؿ المثمية جرت  عمي
  (ٜٕٛ) عَ نِ إذا قَ  ر  حُ ُ دبْ والعَ  عَ مِ إذا طَ ٌ دبْ عَ ُ الحرّ                  

 . كردت ىذه الصكرة مرة كاحدة في مجمع األمثاؿ  
ركانو أا بالشرط  ك تامن  تكزينا مككف مف جممة خبرية متكازيةآننفا كالتركيب        
 يمكف كصفيا بالنحك االتي :التي 

 جممة التوازي في األولى تتألف من : - أ
المبتدأ)الحٌر(+ الخبر)عبد(+ أداة الشرط )إذا(+ فعؿ الشرط ماض )طمع(      

 كفاعمو مضمر فيو
 ا لؤلول، فيي مؤلفة من  :جممة التوازي الثانية  ىي صورة مطابقة تمامً   - ب

ط )إذا(+ الجممة الفعمية )قنع( كىي المبتدأ) العبد(+ الخبر) حٌر(+أداة الشر      
 .فعؿ الشرط  

كالمتأمؿ في ىذا التركيب يجده قد انزاح عما ىك أصؿ لو إذ إٌف األصؿ في     
ا لو، الشرط أٌف تتقدـ األداة  ثـ يمييا فعؿ الشرط ثـ الجكاب فيككف تابعن 

كقفة في ذلؾ فقد منع البصريكف تقدـ معمكؿ الشرط كالجـز عمى  كييفكلمنح
ٌف الشرط بمنزلة االستفياـ لو صدر الكالـ فكما ))أل : حرؼ الشرط كعممكا قكليـ

ال يجكز أف يعمؿ ما بعد االستفياـ فييا قبمو ، فكذلؾ الشرط أاٌل ترل اٌنو ال 
                                                

 ٔٓٔ/ُجميرة المغة)خرؽ(:ينظر: (ِٖٖ)
 ّّٓ/ ُمجمع األمثاؿ :  (ِٖٗ)



 ًربٍ إٍف تىضٍ ا دن يٍ أٌف يقاؿ : ))زى  فكذلؾ ال يجكز،  ؟تى بٍ رى أضى  ادن يٍ يجكز أٌف يقاؿ : زى 
 . (ٜٕٓ)((بٍ اٍضرً 

لسيبكيو في صكرة ىذا النمط قاؿ: ))سيبكيو  ارأين  ق(ُُّ)تكنقؿ الزجاج 
يقكؿ : إٌف الشرط عمى كجييف أحدىما أٌف يككف المعتمد المقصكد تقديـ الشرط 
تباع الجزاء لو كال يجكز تقديـ الجكاب عمى  الشرط كاآلخر أف يككف االعتماد  كا 
عمى فعؿ كفاعؿ أك مبتدأ كخبر يبتدئو المتكمـ كيعمؽ بالشرط كما يعمؽ بظرؼ 

يبدك أف سيبكيو مترددنا في حكمو،  فتارة ك  (ٜٕٔ)((.ف أىٍتيتىًني..إفيقكؿ : أيٍكًرمؾ 
 يمنع التقديـ كتارة يكافقو .

كقد ذكر السيكطي ىذا الخالؼ بقكلو :))البصريكف قالكا : ألداة الشرط  
الصدر : أم صدر الكالـ، فال يسبقيا معمكؿ معمكليا : أم ال يجكز تقدـ 

ؿ الشرط كال فعؿ الجكاب عمييا ألٌنيا عنده كأداة شيء مف معمكالت فع
ما  ا مٌما لو صدر الكالـ ، كال يعمؿ ما قبميا فيماالستفياـ كما النافية كنحكى

نما تقع مستأنفة أك مبينة عمى ذم خبر أك نحكه((  . (ٕٜٕ)بعدىا كا 
 جكاب الجزاءم مخالؼ لمبصرييف فجكزكا تقديـ أما الككفيكف، فميـ رأ 

عمى الشرط ككجبكا لو الرفع ال الجـز ؛ألنو بعد أف فارؽ مجاكرتو لفعؿ الشرط 
، كبتغير نظاـ الجممة الشرط بتقديـ عبارة الجكاب (ِّٗ)بطؿ الجـز كجب لو الرفع

عمى أداة الشرط يبقى األسمكب كما ىك ككذلؾ الداللة  كلـ تشعر بعدىا بكجكد 
داة مف  كالـ عميو قبؿ األ لداللة ماحاجة إلى تقدير جكاب يفترض أٌنو محذكؼ 

ف (ٜٕٗ) يفعمكف كيكفكما كاف النح ، فقد يتقدـ جكاب الشرط عمى األداة كفعميا كا 
يخرج عف تنفيذ  يشكؿ نسبة كبيرة ، كالتقديـ ضمف ىذا النمط ال كاف ذلؾ ال

غرض ىادؼ كاف نتيجة كسر قاعدة عامة ، ربما يككف التقديـ في قكليـ : 
ٌر عىٍبد  رٌّ إذا قىًنع((إذا طى ))الحي يحصؿ  مرجعو إرادة معنى ال ًمع  كالعىٍبد حي

                                                
 .ُّْ/ ِ(،ٕٖ(رقـ المسألة :الديف األنبارم، كماؿ اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ (َِٗ)
 . ُٖٕ/  ّ،الزجاج : إعراب القرآف  (ُِٗ)
 . ٗٓٓ/  ِ: في شرح جمع الجكامعىمع اليكامع (ِِٗ)
 .ُْٕ/ُ  :، كالبحر المحيطُّٗ/  ِ (،ٖٔرقـ المسألة:)ينظر اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ : (ِّٗ)
 .َِٗػػِٖٗ:في النحك العربي نقد كتكجيوينظر: (ِْٗ)



))األىمية كاأللفات إلى معنى جممة جكاب الشرط يتحقؽ  بالتأخير؛ لذلؾ فإف
حيف يتغير النظاـ الترتيبي لمجممة الشرط فتتقدـ جمؿ جكاب الشرط عمى جممة 

اعة قرينة لممرء ، كالمعمـك أٌف الحٌر نقيض العبد كأف صفة القن(ٜٕ٘)الشرط((
ٌر. أما  بالنسبة لقرينة ))الطمع(( ال تقتصر عمى العبد ، بؿ ىي  مالزمة  الحي
أيضا لإلنساف الحر ، لكف  تبقى النفكس عمى درجات مثمما الطمع عمى درجات 
فيناؾ مف يطمع في البقاء ، كثمة مف يطمع في العطاء أك يطمع بالرزؽ 

عبد يمحظو القارئ قد كازف بيف حاؿ ال الحالؿ أك العافية ، فالمنشئ كفؽ ما
كقد كظؼ النص سمة  مف سمات  العبد , كحاؿ الحر في سمة ))الطمع(( 

كجعميا  لمحٌر، فساكاه معو في ))حاؿ البخؿ(( ؛ ألف المعركؼ عف الحٌر الكـر 
مما زاد في عبد( إشارة إلى أف الطمع  كَ)الحٌر  : ككفرة العطاء ، لكنو قاؿ

ا  لمجشع  ك مف فإنو  يحكلو  إلى العبكدية  فيككف رىينن  ، ان ف حرٌ ف كاا  نساف  ك اإل
 ثـ  يركبو  الذؿ الذم يناقض صفة االنساف الحٌر.

اشتغاؿ المتكمـ عمى   كيبدك في النص  ثنائيات داللية متعددة تتضح مف 
)فف التشبيو( حيث شبو الحر بالعبد بمحاظ   إذ مثمما أف العبد طٌماع تكظيؼ 

ا ؛ ألف األحرار عمى أصناؼ منيـ الغني ىذه الصفة مف الحٌر أيضن فقد تتمكف 
ا فتبناه الشيطاف فألزمو كمنيـ المتكسط كمنيـ القانع كمنيـ مف لـ يكف قانعن 

 الطمع كالجشع . 
كيككف بذلؾ قد شكمت عالقة تضاد  اسمبين  ىفالجممة األكلى ضمت معنن  

تو ، مع معنى الجممة الثانية التي نصت عمى إمكاف أف يحصؿ العبد عمى حري
 العبكدية كلكف بشرط حصكؿ القناعة . لو توفيكسر ذلؾ القيد الذم سبب

عمى ما لو حؽ  الجممتيف الجكاب الشرط في كال يـكترل الباحثة أف تقد 
ذا طمع الحر فيك ) اؿ:، إذ لك ق االصدارة كاف عفكين  )إذا قنع العبد فيك حر كا 

، لكف مجيئو عمى ىذه الشاكمة  ك داللةن  اعمى ما ىك أصؿ الستقاـ تركيبن  (عبد(
خفة(( ، إذ لمخفة المثؿ كسالستو تشعر أٌنو قد فقد ابرز سمات المثؿ كىي ))ال

ا تفيـ السامع فاإليقاع المكسيقى مالذ المثؿ كمف ىن أذفلكقع المثؿ عمى ُ ثرأ
                                                

 . ِْٓفي التركيب المغكم ، د . مالؾ المطمبي :  (ِٓٗ)



ربما كاف المثؿ صكرة تقديـ جكاب الشرط ؛ غاية )االنزياح النحكم( المتمثمة في 
بالمكسيقى النثرية  ىذا االنزياح ألجؿ ))مراعاة التناسؽ المفظي كألجؿ االحتفاظ

ذا ما تـ التأخير في العامؿ يحدبمغ تأثيرن أليككف المثؿ   في ث خمالن ا في النفكس كا 
باب مراعاة نظـ الكالـ ليككف الجميع  عمى نسؽ مف النظـ ، أم كاف ذلؾ 

 . (ِٔٗ)كاحد في النظـ((
كيبدك لي أٌف التقديـ ىنا يراد منو االنحطاط الذم قد يصؿ إليو )الحر(  

صؿ ديـ الفاعؿ ىنا كىك الفاعؿ في األما لك كقع في شرؾ المطمع كتق في
)الحٌر( غرضو  ؿ تصرؼ المتكمـ في ترتيب أجزائياالمفترض لجممة المثؿ قب

التأكيد عمى إيجابية ىذا الضرب مف الناس كعدـ سيكلة  قبكؿ انزالقو في ىاكية 
المطامع ، فمذلؾ تضاد النص كجمع بيف مفردتي )الحر كالعبد( بشرط تعمقو 

 بالطمع .
                                            

ا لتبايف األداة المتغايرة ،نظرن كمف األمثمة التي تدخؿ ضمف تكازم البنى      
ْن َأْدَرَكَك َتٌر كْ إذا َفاَتك َبْيٌر فأْدرِ     الشرط  المثؿ القائؿ: ُو وا 

 .  (ٜٕٚ) ْقوُ َفأْسبِ 
 ما )إذا ك إٍف(كركد أداتي شرط ى آننفافي السياؽ التركيبي المذككر يمحظ        

ح مف كىاتاف األداتاف لـ تتحدا في إضفاء داللة كاحدة عمى التركيب كىذا يتض
كالشرط فييا غير  ، ممزمة لمجزاء ٌف األصؿ في )إٍف(إتفريؽ النحاة  بينيما، إذ 

، كىذا ما أشار إليو المبرد أك نادر الكقكعالحصكؿ  شككؾم  بكقكعو مقطكع
 .(ِٖٗ)المخبر(( بو يخبر ام ))إٌنما مخرجيا الظف كالتكقع في بقكلو :

                                                
  ّّالمعاني في ضكء أساليب القرآف الكريـ ، د.عبد الفتاح ال شيف :  (ِٔٗ) 
 

 ْٔ/ْمجمع االمثاؿ: (ُ)
 ّٔٓ/ُالمقتضب: (ِ)



استخداـ )إذا( مع الفعؿ ما بعدىا  الذم يدؿ عمى القطع بحصكؿ   بخالؼ    
أم يغمب  ،(ِٗٗ)الشيء غير قابؿ لالحتماؿ ))كتعميقو رىف بأٌف يحيف كقتو((

فيك بعكس  ا، كالماضي أكثر األفعاؿ تحققن (ََّ)استعماليا في األحكاـ الكثيرة الكقكع
لـ يحف بعد ، فالداللة مع إذا قطعية الحدكث بينما ىي  المضارع الذم ينتظر كقكعو 

ا  بالفاء، كقد عمؿ مع أٍف احتمالية . كجاء جكاب الشرط  في المتكاليتيف مرتبطن 
قائال : ))كالذم أحكج إلى إدخاؿ الفاء في السيرافي دخكؿ الفاء عمى جكاب الجزاء 

مو إذا ؛ ألٌنو شيء مضمكف فعمستقبالن  الجكاب أف يككف فعالن  صؿأٍف أ ،جكاب الجزاء
حدىما أأف ىي التي تربط فمو مف الشرط، ا قبمب اممتبسن  اكجد مجزكمن أؿ الشرط، أك فع
 كأفٍ ،ا عف الجكاب مء كالخبر لنيابتيالبتدابا زلاآلخر ، ثـ عرض في الكالـ أف يجاب

ع بعده االبتداء كالخبر فاتكا بحرؼ يقكقع فعؿ مجزـك ، مال تعمؿ فييما كال يقعاف 
ثـ ؛الٌف دكف كاختاركا الفاء دكف الكاك ك  ...بعده في مكضع الجكاب مع ماكجعمكه 

كالبٌد . (ٖٔٓ)(.(كالفاء تكجب ذلؾ .. بو متصالن الشرط  عقيب حٌؽ الجكاب أٌف يككف
 غمب الجمؿ قد ترد غير مقترنة بالفاء كيفيـ منيا مضمكفأمف اإلشارة إلى أٌف 

، فاألصؿ في  ياة الجزاء ليس بكاجب في جميعالشرط ، إذ إٌف الربط بالفاء مع جمم
 فيككف الرابط الجـز . كلكف  قد يخرج التركيب الشرطي عف الشرط أٌف يككف مستقبالن 

صكرتو األصمية التي كضعت لو فيحتاج حينئذ إلى رابط لفظي ))الفاء(( ليعمؿ عمى 
لجكاب كتمثؿ باتستمـز اقتراف الفاء شركطا  كيكف حمعالجة ذلؾ الطارئ كقد حدد الن

ا ا أك نيين  ككاف الجكاب أمرن ا أك مستقبالن كاف الفعؿ األكؿ ماضين  (إذا)) ػػتمؾ الشركط  ب
ة فعمية ككاف الجكاب : إذا كانت الجممك،(َِّ)ا فال بٌد مف الفاء((أك استفيامن  أك دعاءن 

الجامع الحتساب المتكاليتيف رغـ اختالؼ أداة الشرط  لكف يبقى ،(ِ)جممة اسمية
                                                

 ُْٔالمعاني: نحك (ّ)
 ٗٗالبالغة العالية: (ْ)
 ِْٔ/ّشرح كتاب سيبكيو: (ٓ)

 
 . ُّٓ/  ِشرح جمؿ الزجاجي:  (َِّ)
 ِْٔ/ّشرح كتاب سيبكيو:ينظر: (ِ)

 ِِّ/ُكصحاح العربية)فكت(: تاج المغة (ّ)



فييما  ضمف إطار التكازم ىك اشتراكيا في بنية الشرط الجاـز ، فال بٌد لإلنساف مف 
ا ، فالخير مكجكد  أـ كثيرن ا مف جنس الخير سكاء أكاف ىذا الخير قميالن أٌف يدرؾ شيئن 

عماؿ الصبر فيك أمر  متحقؽ الحدكث ، مضانو في كؿ مكاف لكف يتطمب السعي كا 
إلى  مف السٌباقيفْ غادرؾ الخير، فكففإف  اخيرن  ة اآلتية : اعمؿ صالحا تمؽى العبار 

الحصكؿ عميو كىك مضمكف ما جممة التكازم، فالمعنى مع الجممة الثانية يحتمؿ أٌف 
 ب .يدركؾ الشٌر أك ال يدركؾ فكاف المتكمـ ال يجـز بكقكع الشرط عمى المخاطى 

كالمعنى أنو يحتمؿ أٍف ال يمحؽ الشر بالمرء في حاؿ تمت مكاجية ما      
، فمصير إدراؾ الشر  شر ، كىذا ما تكحيو  فعؿ األمر )فاسبؽ(يسبب ال

كلكف بإمكانو أٌف يتفادل الكقكع فيو فعدـ تحقؽ كقكع    لإلنساف غير محتـك ، 
ير ، كالتكظيؼ الشر عمى المرء رىف في سعي ىذا المرء  إلى اإلكثار مف  الخ

إقامة  المعنى  الذم   الشرطي في جممة المثؿ المتكازية سعى فييا المتكمـ إلى
 أداتيف  متباينتيف في المفظ ،  كىذا ما عقده مف  تكظيؼ البنية الشرطية مف 

بيف المفردات عمى صعيد الشرط  كشؼ عنو تكازم الشرطي ىنا فالعالقة ما
اإلدراؾ كاإلدراؾ غير السبؽ فالفكت :  جاءت عارضة الداللة ، فالفكت غير 

 البعد كعدـ بمكغ الشيء  كمف ذلؾ قكليـ : ))ىك مني فكت الرمح أم حيث ال
يتضمف معنى االدراؾ كالحصكؿ أك الفكز، يقاؿ :تىسىابؽ معو  كالسبؽ ،(ٖ)يبمغو((
أما عف العالقة بيف نسبة التكازم في الجممتيف فيي أشبو بأف تككف  . فسىًبقىو

)عالقة تضادم جزئي( ، كىك ما أظيره أسمكب التكازم المتضمف شرط عف 
 –ما بيف فعمي الشرط الجممة األكلى كالثانية )فاتؾ  نشكء بنية تقابمية في

 آٍسبقو( . –أدركؾ( كبيف فعمي الجزاء )أٍدركو 
  : ر القياسيّ الترط غي جممة توازي :  اثانيً     

يمثؿ ىذا النكع  الضرب الثاني مف  ضركب جممة الشرط  التي تتككف     
بأداة  شرط  ،فإف أسمكب الشرط  عمى   ةمف جممة  الطمب  غير المسبكق

الثاني : ىك ك  ، كمبدأه األداة ، (ُ)قسميف  األكؿ الشرط الجاـز كغير الجاـز
الشرط غير القياسي كالذم  اصطمح عميو ىينا )أسمكب الشرط السياقي( 

كىك فعؿ األمر شرط( كصكرتو كاحدة ، كىي تتككف مف فعؿ الطمب )فعؿ ال



لطمب ، فالطمب ىك الذم يستدعي مطمكبا غير  االفعؿ المضارع الكاقع جكابن ك 
حصكلو فيك يقع في ، كينتظر (ِ)كقت الطمب بحسب  تعبير البالغييفحاصؿ 

يو حيز االستقباؿ ، فالشرط الجاـز ميما كانت صيغة فعؿ الشرط أك الجكاب ف
كقد ذكر سيبكيو ىذا النكع مف أنكاع الشرط  . (ّ)ضفالزمف فيو لممستقبؿ المح

ألمر أك  ااء ينجـز في الفعؿ إذا كاف جكابن الجز مف ا أسماه ))باب كعقد لو بابن 
ا مف ضركب الشرط ابف السراج ضربن  كقد جعمو. (ْ)نيي أك استفياـ أك غرض((

ما بقى مف الكالـ دليؿ  الجاـز الذم  يحذؼ فيو  الجزاء  مع ما عمؿ فيو كفي
أك االستفياـ أك التمني أك عميو كذلؾ إذا كاف  الفعؿ جكابا لألمر كالنيي 

 .(ٓ)العرض
كالنيي  ))اعمـ أف األمر : ع  ابف يعيش  في بياف ذلؾ قائالن كقد تكس      
كعند النحكييف أٌف جزمو  ،اا مجزكمن يتفياـ كالتمني كالعرض يككف جكابكاالس

بتقدير المجازاة ، كأٌف جكاب األمر كاألشياء التي ذكرناىا معو ىك جكاب الشرط 
بيا المحذكؼ في الحقيقة ؛ ألٌف ىذه األشياء غير مفتقرة إلى الجكاب كالكالـ 

ا أىٍشكيٍرؾى ، فتقديره بعد  ني أيٍكًرٍمؾى كأىٍحًسف إليَّ تً ائٍ ... فإذا قمت في األمر  فعالن تامن
ككعدت  عند كجكد اإلتيافاإلكراـ  تى نٍ مً تأًتني أيٍكًرٍمؾى فكأنؾ ضى ْ ني إفتً ائٍ قكلؾ: 

لـ  ْ، إنما معناه : إف اا كاجبن كال كعدن  ،اا مطمقن كليس ذلؾ ضمانن  ...بأيجاد اإلكراـ
 . (ٔ)((ذه طريقة الشرط كالجزاءكى –يكجد لـ يجب 

َّّ 

                                                
 ُْٕ/ّ: ينظر:شرح التسييؿ (ُ)
(ِ) :  ُْْينظر:مفتاح العمـك
 ُِٕالداللة الزمنية في الجممة العربية: (ّ)
 ُٓٓ،كينظر:أساليب الطمب عند النحكييف كالبالغييف :ّٗ/ّالكتاب: (ْ)
 ُِٔ/ِينظر:األصكؿ في النحك: (ٓ)

 .ِْٕ/ْشرح المفصؿ: (ٔ)

  
 ُْٓأساليب الطمب عند النحكييف كالبالغييف: (ُ)

 ّٗ/ّالكتاب: (ِ)

 َٖ/ِالمقتضب:( ّ)



كمف تابعيـ مف البالغييف في  كييفيرل الدارسكف أٌف في أقكاؿ النحك  
 القكؿ بأف المضارع المجزـك بعد طمب مجزـك بعامؿ محذكؼ ضعيؼ ؛
))بسبب ابتعادىـ عف المنيل السميـ في البحث المغكم، كحرصيـ عمى التأكيؿ 
كالتقدير . كلك أٌنيـ كانكا قد أخذكا بمنيل الخميؿ لكانكا عفكا أنفسيـ ككفكا دراسة 

 . (ٔ)النحك مشقة التأكيؿ كالتقدير كالخالؼ في بحث ىذه المسألة((
ا كجزاء لو نفسو إذا كاف جكابن فالفعؿ المضارع الكاقع بعد الطمب يجـز بالطمب 

لى ذلؾ أشار سيبكيو بقكلو: ))إنما انجـز  كما يجـز جكاب الشرط بالشرط نفسو كا 
 ؿ غير مستغفو باألكٌ  ا؛ ألٌنيـ جعمكه معمقن تني آتْ ىذا الجكاب كما أنجـز جكاب إف

 .(ٕ)مستغنية عف آتؾ(( ي( غيري نتً آذا أرادكا الجزاء كما أٌف )إٍف تعنو إ
بقكلو: ))كتمؾ األفعاؿ جكاب ما كاف  االمبرد يذىب إلى ذلؾ أيضن  أفَّ   كجدتي كقد     

نما انجزم ...ؾى مٍ رً كٍ يى  ازيدن  ئتً أ: ا كذلؾ قكلؾا أك استخبارن ا أك نيين أمرن  ت بمعنى كا 
ف أل؛ؾى مٍ رً كٍ ي أي تنً أٍ تى  فٍ أف آٍئتنيف المعنى: إؾ فمٍ رً كٍ ني أي تً ئأالجزاء ألٌنؾ إذا قمت:

كف الشرط بصيغة االمر كما انجـز بيذا يكك  .(ٖ)((.يجب باإلتياف ..نما إاإلكراـ 
نما    الشرط األسمكبي بو صكرة مف صكر السياقي  الذم ال يؤدم باألدكات  كا 

 يقع بالقرائف  السياقية التركيبية  .
فييا ىذا  ُمجمكعة مف األمثمة الكاردة في مجمع أمثاؿ الميداني لمست ةمكث  

النمط مف أنماط الشرط مف غير أٍف تككف مقيدة بأداة  مف أدكات الشرط  ككاف 
السياؽ. كمحكر ىذه األمثمة قد انصب عمى كجكد  ا، يفيـ مف الربط فييا مباشرن 

، األكؿ يتركب مف فعؿ األمر كالثاني جكابو ، ككاف عدد ىذه األمثاؿ   فطرفي
 . (ْ) مثاالن  عشرثالثة  ط التي تحسب عمى ىذه الصكرة مف الشر 

كمف نظائر أقكاليـ في األمثاؿ المككنة مف التركيب الشرطي السياقي المتكازم 
  قكليـ:

                                                                                                                                       
،كُٓٓ/ِ،كٖٓ/ِ،كُّ/ِ،كُِ/ِ،كَِْ/ُ،كّٗٗ/ُ،كُّّ/ُ،كُْٗ/ُ،كَُٗ/ُ،كَْ/ُينظر:مجمع:(ْ)

 .ُْٓ/ِ،كُِٖ/ِ،كَِٗ/ِ
 
 



 . (ٖٗٓ) اَك َغدً الَيْوَم آُبْذ ِبِرْجمِ ُبْذ ِبَيِدي           
 ، عمى البنية المثمية أف التكازم حدث بيف طرفي جممة الشرط محظيي      

ٍذ(( كالثاني  يتصٌدرىا فعؿ األمر فيمنيا   فالطرؼ األكؿ الفعؿ  ىكقكليـ : ))خي
المضارع)آخذ( ، كالجممتاف المتكازيتاف  في ىذا السياؽ المثمي ىما مف نمط 

ٍذ بيدم(  الداللي ، فقكلو: )التكازم المتغاير ، بسبب تبايف فعمييما كاختالفيما  خي
مف ذلؾ المرء  (( منبعثة ةو يعكس إحساس تكتر في حالة ))ندبيشعر بأنٌ 

الطالب لممعكنة ، فتراه يستنجد بصكت غير مصاحب لمكجكب كاإللزاـ . إذ 
ندبة االستعطاؼ كاالستعانة  المر عف معناه الحقيقي إلى معنى يمحظ خركج األ

 .(َّٓ)حدل المعاني المجازية لألمرإكىي 
 جسدىا القائؿ بطريقة عفكيةو  رمزيةن  رناتممس في مفردتي ))يدم كرجمؾ(( صك ا ك

لمعطاء كاإلحساف كالقكة  كالطاقة كمنع الظمـ  زه ، فمف المعركؼ عف اليد أٌنيا رم
ؾ، ليتساكل ، ككاف مف المناسب لمسياؽ القكؿ خذ بيدم آخذ بيد(َّٔ)كالغياث

داللتو في المستقبؿ استعمؿ لفظ ))رجؿ(( كمع ))يد(( مع التركيب في ألفاظو 
ما  د بإزاء الرجؿ  فيلمكانة الي األمكر كعدـ تأزميا ؛ نظرن إشارة إلى صغر ا

 . (َّٕ)يبدك
البشرية  إذ ال فكأٌف القائؿ أراد أٌف يثبت مدل أىمية  التعاكف ما بيف األجناس   

)اليد ػػػج ل خر ككنى عف ذلؾ المعنى بغني فكالىما محكٌ  كفرؽ بيف  فقير 
ى ما فقد المرء بالقكة كالسيطرة فمتيشعر ( ؛ ألٌف اجتماع اليد مع الًرجؿ كالرجؿ

 إحداىما انتابو التكتر كعدـ االستقرار.
ساعدتني في محنتي  فإكازم الشرطي إلى  معنى المساعدة كقد آؿ الت 

، كمعنى المثؿ يدكر في سياؽ النصح كالحث عمى ؿا في المستقبكنت لؾ عكنن 

                                                
 . ّٗٗ/  ُمجمع األمثاؿ :  (َّْ)
 . ٗٔينظر: دراسة المعنى عند األصكلييف: (َّٓ)
 .ُْٗ/ُٓ : )يد( : لساف العرب (َّٔ)
 . ُْْ:  العربية في األمثاؿ الداللي ينظر : التقابؿ كالتماثؿ (َّٕ)



في صغير األمكر  ل خريف فمف  نفعتو اليـك قميالن  عمؿ الخير كتقديـ المساعدة
 ا في كبير األمكر كعظيميا .نفعؾ غدن 
 (َّٖ) اْتَرب َتْتَبع واْحَذْر َتْسَمْم واتَِّ  ُتوّقوْ  : أما المثؿ القائؿ 

عمى أساس البنى المتشابية بيف متكاليات ثالث ، كلعؿ  اا قائمن فقد حقؽ تكازين  
ىذا االشتغاؿ مف لدف  المتكمـ ، بتكظيفو تقنية ثالث متتاليات  نادر مف نكعو، 

رب فعؿ أمر شابذلؾ حالة تكازم نحكم ، ف ُكقمما نجده في األمثاؿ ؛ ليرسـ
كعمى ا لطمب، ا جكابن كتشبع فعؿ مضارع مجزـك كاقعن  كفاعمو ضمير المخاطب 

 –بيف المفظيف )اشرب  ىذه الركاية التي ذكرىا الميداني نشعر عدـ التالـؤ ما
ٌف  الذم يشرب ال يشبع بؿ يركل . فالشبع ضد الجكع كداللتو إتشبع(. إذ 

ميات كتب األمثاؿ ية ذكرتيا أياالمتالء ، كأما الشرب داللتو االرتكاء . كثمة  ركا
ا  مف جية التركيب كاحسبيا أكثر انسجامن ال تشبع،  ، (َّٗ)()اشرب تنقعىي 

 ة تكاز قائـ عمى أساس الترادؼبيف المتكالية الثانية كالثالثما   كيمحظ .كالمعنى
حدة ، بينيما يدفع  نحك داللة كا ما فيرتباط تكازييما النحكم، كىذا االمع 

كالحذر مف تىكٌقٍيتي  كاالتقاء بمعنى التجنب ،(َُّ)فالحذر ىك التحرز كالتيقظ
ًذرتيو  .(ْ)كاتىٌقٍيتي الشيء أم حى

كقد أضفى  التكازم في ىذه المتكاليات معنى التحذير مف األمكر سيميا  
لؾ كالعمؿ عمى مسايرة الناس ألجؿ  اكصعبيا كعدـ التسميـ لمف كاف عدكن 

في  في التوقِّي ))التماس السالمة كتجٌنب الٌشر إذ يضرب ىذا المقكؿ مثالن 
 . (ٓ)((األمور
  قكليـ: انماذج تكازم الشرط السياقي أيضن  كمف     

                                                
 . ُٓٓ/ ِمجمع األمثاؿ :   (َّٖ)
(ٕ)

 .9٘ٔ/ٔطلوسدقلٔ فٖ طذه ذخ: ٌٗظ :  
 .ْٔ/ْينظر: لساف العرب)حذر(:  ((َُّ

 َِْ/ُٓ)كقى(: ينظر:المصدر نفسو: (ْ)

 .ُٓٓ/ِمجمع األمثاؿ :  (ٓ)
 .ٖٓ/ِ:نفسو المصدر (ٔ)
 



  . (ٙ) م َجَواِرُحكَ ُزْم ِلَساَنَك َتْسمَ                                 
األكلى فعميا أمر كالثانية فعميا ف،  ةييظير ىذا المثؿ بنية تكاز متغاير       

ىك انتماؤىا إلى صكر الشرط ميما مف الجمؿ المتكازية عندم مضارع كالذم جع
 حاصؿ بيف جممة كاحدة جممة السياقي  المبدكء بفعؿ األمر  فالتكازم فييا 

(  ،الشرط كجكابو عمو فعؿ أمر كىذا الفعؿ  مف األفعاؿ  الالزمة  كفا ، )ـز
زاـ يقاؿ زمو كتشديد الميـ جمع بضـ الزام  (ـٌ لزي ضمير مستتر تقديره )أنت( ك)أى

إذا  امن زى  وي مو زً الشيء يى  َـّ د بقكة ، يقاؿ زى ، يدؿ عمى معنى الربط كالش(ُُّ)نـزاف
 .(ُِّ)ربطو كشده إليو

 اأسنانين  ,(ُّّ)امجيكرن  اصكت الزام في المفردة بكصفو صكتن أٌف لمزية  كيبدك     
المعنى كالشدة ((  قكة في ـٌ أدل الفعؿ ))زى إذ األثر في سياؽ ىذا المثؿ ،  ،(ُّْ)الثكين 

  عمى  أحداث الفعؿ.

كقد أفاد التكازم الشرطي معنى أٌف سالمة الجكارح مرىكنة  بصيانة المساف     
)ربطو كشده( عف قكؿ الحماقات ؛ ألف في بعض األحياف يحتاج المكقؼ 

 ))إعماؿ الصمت(( ؛ ألف بإلزاـ الصمت حفظ لكرامة المرء .إلى
األمثاؿ التي دخمت لدٌم في حيز األمثاؿ المتكازية بأسمكب   كالنص الثالث  مف

  :  الشرط السياقي  قكليـ
          .  (ٖ٘ٔ) ًباَعجَ  َترَ  اِعْش َرَجبً                      

صنعتيا الجممة الفعمية المككنة متكازية  لقد جاء المثؿ عمى صكرة تركيبية     
،  فككف بذلؾ صكرة التكازم المتغاير  مف فعؿ األمر كجكابو المضارع المجزـك

ال أف التنكع في إَّ يره )أنت( أف الفاعؿ  فييما ضمير مستتر تقد مف رغـعمى ال
                                                

 .ٖٔ/ْينظر : القامكس المحيط: ((ُُّ
 .ُّٕ/ُِ(:ـ ،كلساف العرب )ـزَُٖٔ/ْ(:ـ ـز) ينظر : القامكس المحيط  ((ُِّ
 .ّّْ/ْالكتاب: ينظر:((ُّّ
 .ٔٔمناؼ المكسكم :د.صكات المغكية ، عمـ األينظر: ((ُّْ
أصؿ ىذا المثؿ أٌف رجال يقاؿ لو الحارث بف عباد مف قيس بف ثعمبة قد ))، ُِٖ/  ِ مجمع األمثاؿ  : ((ُّٓ

طمؽ امرأة لو بعد أٌف سٌف ككبر ، فتزكجت مف رجؿ كانت تظير لو مف الكجد مالـ تكف تظيره لمحارث ، فمقي 
 .ُِٖ/ِ.ينظر: مجمع األمثاؿ: ((زكجيا الحارث فأخبره بمنزلتو عندىا



فعاؿ جممة الشرط كجكابو ىك ما سٌكغ عد جممة المثؿ الشرطية جممة تكازو شبو أ
 ،مستكل العميؽالعمى  فاالختالؼ في البنية السطحية لممثؿ رافقو تكافؽه تاـ .

  ( كجده ال يخمك مف مممح داللي، فقدٍش نعـ الفكر في فعؿ األمر ىاىنا )عً أمف ف
ضح مف السياؽ، إذ يرل ، كىك ما يتمعنى السخرية كالتعجبب متشبعنابدا 

))أٌف صيغة األمر حقيقة  في الداللة  عمى الكجكب كأف صرفيا عنو  الدارسكف
 ( .ٖٙٔ)يحتاج إلى قرائف ال مف ذات الصيغة((

بعد رجب فحذؼ ، كقيؿ رجب كناية عف السنة ألٌنو  ارجبن كمعنى المثؿ))عش 
 ر فصكليا قاس الدىر كمويحدث بحدكثيا، كمف نظر في سنة كاحدة كرأل تغي

 .(ٖٚٔ)بأكممو(( عمييا
أٌف العيش ليس براجع ألحدو بؿ ىك  فرؤية العجائب مرىكنة بطكؿ البقاء،غير 

لإلنساف بمدة بقائو أك فنائو، كلكف مرجع المثؿ تركيبي نحكم  أمر رباني العمـ
كقد أشار أبك  شرطي يعني : إٌف عشت رأيت العجب مف أمر ىذه الدنيا .

يش عجائب كعى  ا ترى دىرن  ٍش و قاؿ : عً ))فكأنٌ  الفضؿ الميداني إلى ذلؾ بقكلو:
ٍف تعش أم إ ،اإلنساف ليس إليو فيصبح لو األمر بو كلكنو محمكؿ عمى الشرط

((كا ترى  ٍرًني أىٍكًرميؾى ، ىذا المقكؿ (ُّٖ)ألمر يتضمف ىذا المعنى في قكلؾ: زي
فييا مف االعتبار ،   لمف طاؿ عمره ، فأنو يرل مف الحكادث مايضرب مثالن 

 . (ٜٖٔ)نظرا لتقمبات الدىر يكما بعد يـك
 
 
 
 
 

                                                
 ْٕند االصكلييف : دراسة  المعنى ع ((ُّٔ
 ّٕٓيعقكب يكسؼ الخكيي :  ك: فرائد الخرائد في األمثاؿ ، أبكينظر  ُِٖ/  ِمجمع األمثاؿ : ((ُّٕ

 . ُِٖ/ ِمجمع األمثاؿ :  (ُّٖ)
 ْٕ/  ِجميرة األمثاؿ  ينظر: (ْ)

 



  ألولالمبحث ا
 سميةالحذف  في الجممة اال

 )المبتدأ والببر( :أواًل 
 

 توطئة      
في   ركنييف، كىك تالـز  البٌد منوما بيف ىذيف الفيتحدث النحكيكف عف التالـز       

شرط القرينة الدالة عمى  ذلؾ ، ا بأف ىذا التالـز  قد يصيبو الخرؽ كثيرن  ، سكلتركيبال
التي  تجيز معنكية المفظية أك الحدىما لدليؿ يدؿ عميو السياؽ أك القرينة فقد يحذؼ أ
كمنيـ  ابف يعيش الذم  ذلؾ كاالكتفاء  باآلخر كقد أشار  النحكيكف إلىترؾ أحدىما 

،فالمبتدأ معتمد ا مكالخبر جممة مفيدة تحصؿ الفائدة بمجمكعياعمـ أف المبتدأ )) يقكؿ :
ة لفظية أك حالية ٌنو قد تكجد  قرينأ الإَّ  الفائدة ، كالخبر محؿ الفائدة ، فالبد منيما ؛

نما جيء بيا لمداللة إف األلفاظ عميو؛ أل اداللتيحدىما ، فيحذؼ  لبأ تغني عف النطؽ
ا ا حكمن يككف مرادن  جاز أف ال تأتي بو ك المفظ عمى المعنى . فإذا فيـ المعنى  بدكف

ف سيبكيو قد سبؽ ابف يعيش  أ بع المدكنة النحكية  تتكقد تبيف أثناء  ، (ٕٖٓ)((كتقديران 
يككف المبتدأ فيو   ىذا بابه )) لمبتدأ يقكؿ فيو :إلى ذلؾ  في باب  يشير فيو إلى حذؼ ا

لؾ عمى   فصار آيةن  شخصو صكرة  رأيتى ؾ نٌ كذلؾ أ ا ،عميو مظيرن  المبنيو ا ،كيككف ضمرن مي 
أك  ا ا  أك ىذا عبدي  :  ذاؾ عبدي  متى ؾ قي ا كرب ي  كأنٌ  عبدي  :معرفة الشخص ، فقمتى 

كيفيـ  ،(ٕٖٔ)((لؾ عمى معرفتو... ، فصار آيةن  الصكتً  صاحبى  عرفتى ا، فى كتن صى  تى عٍ مى سى 
عميو  كىك ما عبر عنو  مف  كالـ سيبكيو أف الحذؼ  لممبتدأ ىينا كاف بقرينة  تدؿ

 .كغ  حذؼ  المسند إليو في التركيب، كىك ما س )آية عمى معرفة الشخص( بقكلو :
أتناكليا عمى سك  اتدأ في المثؿ المتكازم تركيبين كثمة مكاضع  يحذؼ فييا  المب     

 سمكب التركيب الذم كرد فيو  المبتدأ: أي النحك اآلتي كبحسب 
 

                                                
 ِّٗ/ُشرح المفصؿ: ((َِّ
 َُّ/ِالكتاب: ((ُِّ



  :  (ٕٕٖ)أو النفين يقع في حيز االستفيام أ -
  المثؿ القائؿ: ا لممبتدأكمف األمثمة التي نتممس فييا حذفن     

        .  (ٖٕٖ) م اّلميلُ ََأَ ُبوكَأ                         
 جزائو كالكشؼ عفأينبغي تفكيؾ  النصىذا الداللي داخؿ  المكنكف كلمكشؼ عف   

ما لمحذؼ مف القارئ يدرؾ ك  ،، فيك نص متكازو محذكؼ الطرفيفمككناتو  التركيبية
عمى النص، بحيث يجعؿ الداللة طاغية عميو ،إذ ))إٌف كراء أثر بالغي  )معنكم( 

كؿ حذؼ مقصد جمالي  منساؽ  خمؼ المعنى  تالحقو  فتمسؾ بو كتقدمو عمى  
 . (ٕٖٗ)أكمؿ كجو كأحسنو((

كلما كاف  ،مسند إليو محذكفة الاألكلى  مف جممتيف  المثؿ المتقدـ  يتألؼ ك        
معرفتو في  العتماد  عمى القرائف التي  تعيفاالكصكؿ إلى  المحذكؼ  يقتضي 

)أـ( الكاقعة ػػجكد القرينة  المفظية المتمثمة بقد جاز حذؼ المبتدأ  ىنا لك فكتحديده ، 
 ،االتنغيـ أيضن  مففيـ حذفيا ي ك،ا  يضن أي التي حذفت ى االستفياـ باليمزةنسؽ في  

، فالبنية العميقة الداللي في الكشؼ عف األثر اثرن مؤ  بكصفو قرينة  صكتية  كعامالن 
ف حذؼ كقد ذكر النحكيكف أ خكؾ أـ الميؿ؟أى: أى لممثؿ تكحي  بنغمة استفياـ  تقديره

( المعادلة العاطفة التي اؿ ىذه التراكيب  قرينة كجكد )أـىمزة االستفياـ في  أمث
 .تفصؿ بيف أجزاء التركيب

مف  فتكازم التركيبي  الذم  يتضمف ضربيالكىي ىنا تفصؿ بيف طرفي      
، كالثاني  الجممتيف  المتكازيتيف  اذؼ المسند إليو )المبتدأ( مف كمتفاألكؿ :ح الحذؼ،

تركيب  التكازم النحكم  التي تصدرت الجممة األكلى مف   حذؼ أداة االستفياـ
ا  في االستغناء  عف المبتدأ في طرفي  سببن لممثؿ . كلعؿ سياؽ االستفياـ  كاف 

د بكصفو قرينة صكتية ، يؤيكالتنغيـ الذم يستشؼ  مف المثؿ  جممة التكازم المثمي 
ـ ىك أى ؾى كي خي أىأىذا  : عادة صياغة التركيب بما حذؼ منوإعند  ذلؾ . كتقدير الكالـ 

 اكاختصارن  االمتكمـ إيجازن فمما سقطت  أك حذفت ىمزة االستفياـ  مف لدف  ؟ يؿي المَّ 
                                                

 .ِْالحذؼ في المثؿ العربي: ((ِِّ
 ْٖ/ُمجمع األمثاؿ: ((ِّّ
 .ْٗ:،د.محمد جعفرعمـ داللة النص نظرات في قصدية الحذؼفي  ((ِّْ



د إليو  في طرفي التكازم ، كىما يدؿ عمييا  قرينة  ترؾ المسن لمسياؽ ، كلكجكد ما
ىك(  في طرؼ الجممة الثانية  ي الجممة األكلى ، كالضمير )اسـ اإلشارة )ىذا( ف

ذكر حسبما ي حذؼ ىمزة االستفياـد )أـ( المعادلة  التي دلت عمى كاقعة  بعال
كىذا الضرب مف االستفياـ  ،)أـ( قرينة عمى اليمزة  المحذكفة الذيف عٌدكا كيكفالنح

حذؼ ىمزة االستفياـ  كقد كثر  ،(ِّٓ)المحذكؼ األداة  يتطمب التعييف حسبما يذكر
، كالمختار (ِّٔ)حذفيا  بقرينة  أمف المبس  كيكفكجد النحإذ  في أمثاؿ ىذا السياؽ ،

كمف ذلؾ  ،(ِّٕ)لكثرتو في النظـ كالنثر المعادلة ؛عندىـ  أف حذفيا مطرد  بعد )أـ( 
 :(ِّٖ)قكؿ الشاعر
 ؟َأم بثواى َروَاجلََ يهَيََََر بِسَبعٍ         اارِيًَدُ كنْتُ رِي  وأىْْوها أدَ كُلعَوْرَ

فعممية  ، (ِّٗ)إذ حذفت اليمزة لكجكد قرينة  دالة عمى  معناىا ؛أبسبع  أراد    
 داللية معنكية  يقـك بيا المتكمـالحذؼ كما يتبعيا مف تأكيؿ ليذا المحذكؼ  عممية 

 .كالمخاطب مؤكالن  امضمرن 
لمداللة عمى  أعني سياؽ المثؿ المتكازم كقد خرج االستفياـ في ىذا السياؽ     

بمحاظ ما  التعجب كاالستغراب، أك التيكـ كأٌف فيو الداللة عمى اإلىانة كالتحقير ،
يحممو المثؿ مف معنى التشبيو الضمني، إذا صح القكؿ، فكأف ال فرؽ بيف سكاد 

المبالغة   ضو كالجامع بيف المشبو كالمشبو بوأخي  كبيف الميؿ في ظممتو كشدة غمك 
في عدـ التميز  االميؿ الحالؾ  السكاد يككف سببن  كما أف  في التعمية كعدـ التمييز ،

ظممة عمى ارتاب في شيء في سكاد ك رب  المثؿ المتقدـ لمف ليذا يضكالنظر فيو  ك 
 .(ٖٖٓ)حد  قكؿ الميداني

                                                
 ّٔالتفسير البالغي في القرآف الكريـ، د.عبد العظيـ إبراىيـ المطعني:ينظر: ((ِّٓ
 ّْ،كالجنى الداني:ُِّ/ُينظر:الكتاب: ((ِّٔ
 ّْالجنى الداني: ((ِّٕ
 ُِْ/ّفي المقتضب: الشعرم ،ككرد ىذا البيتَِٗديكاف عمر بف ربيعة: ((ِّٖ
 ُِّ/ُالبحر المحيط في التفسير:،ك ِِْ/ّينظر:المقتضب: ((ِّٗ
 ْٖ/ُمجمع األمثاؿ: ينظر: ((َّّ



ا مف طرفي بنية المثؿ  محذكفن   ويبقى المسند إلي  فإنو كبمحاظ ما تقدـ ، أقكؿ     
ا، إذ يمكف  عٌد ا آخر يصيب المسند إليو أيضن المتكازية ، لكف التركيب يحتمؿ حذفن 

ا الكجو  ( . كبيذؼ بتقدير )أأخكؾ ى ىذا أـ الميؿي خبره محذك كممة )أخكؾ( فيو مبتدأ 
قى المحذكؼ في إذ يب الطرفيف ،لمثمي مف ضركب التكازم المتبايف ا التعبير يككف

)الضمير( ىك أم )أـ ىك ػػػالمسند إليو( الذم قدرتو فيما تقدـ بالجممة الثانية ىك)
التي تفترضيا  مع الرؤية  النحكيةعدـ اتساقو  مف ـرغعمى ال، كىذا التقدير  الٌميؿ(

احتماؿ معاًف جديدة  يتطمب اا جديدن ا تركيبين تل تكليدن فإنو ين نظرية التكازم التركيبي ،
كؿ  كمع أف الباحثة تميؿ إلى الكجو األ  ، كمف جية أخرل. ىذا مف جيةمٌكلدة لمنص

دير التقفإنني أجد  مف جممة التكازم األكؿ ، ومف الحذؼ كىك حذؼ المسند إلي
رضة إلى اإليجاز  التركيب عً  فمالحذفيف جعال   ككال محتمالن المتقدـ أعاله مقبكالن 

مما أسيـ في إضفاء التعبير المتميز ذم  خؿ المشكب بالبالغة كحسف النظـغير الم
 كعمى المثؿ  كمو . المعٌبر في طرفي المثؿ المتكازم األسمكب

عمى نحك  (يؿً المٌ  كادي أـ ىك سى  ؾى كي خي أى المرئيي  ا )أكقد يحتمؿ أف يككف التقدير أيضن      
ـ عف أمر أبيـ عميو لشدة سكاد الميؿ  فيك شاؾ فيو أىك ىذا قد استفيالشؾ  فيككف 

تطمب  تعيف مف  ي اكلما كاف  االستفياـ تصكرين الشخص  أـ شخص أخر؟ 
 يحيؿ عمى ككف الميؿ اب ىك سكاد الميؿ لصح  ذلؾ منوالجك  المخاطب، فمك كاف

ا خكؾ ، فيككف  التعبير مكحين المرئي ىك أأف ذا  كاف  الجكاب السكاد كالظممة ، أما إ
 اشيئن  في كالـ  القائؿ يحس  ا)الميؿ( فالمتأمؿ   فيو جيدن  : لقرينة قكلو بالذـ كالقدح 

ا ما  فأراد  أٌنو كثير السكاد حٌتى صار أظمـ  ،  كأنو قٌد ذـ إنسانن مف االىانة كالتحقير
 .مف الميؿ فاختمط عميو األمر 

 كنظير ذلؾ المثؿ القائؿ:    
  . (ٖٖٔ) ةٍ َسُموليَّ  تِ يْ ٌت في بَ وْ ر و مَ عيِ ِة البَ ٌة كُغدَّ ُغدَّ                   

                                                
)أغدةن كمكتنا( .عمى المصدرية النصببىذا المثؿ  كيركل ،  ُّْ/ِجمع األمثاؿ:م ،كٕٖ/ُمثاؿ:جميرة األ (ُّّ)
مجمع ، ُِٔاؿ ،القاسـ بف سالـ:مث،ككتاب األْٓمنسكب لزيد بف رفاعة:ال كتاب األمثاؿ ينظر:

الطاعكف  حيف خرج مف عند النبي )صمى صابو  لماأ، كىك مثؿ شعرم  قالو :عامر بف الطفيؿ ُّْ/ِمثاؿ:األ
 مف سمكؿ فمات ىناؾ . مرأةابيت  ( فمجأ إلىا عميو كآلو كسمـ



التركيبية  ا أصاب البنية أف ىناؾ قطعن  إنعاـ النظر في القكؿ  يتضحكمف          
فقد حذؼ  بالحذؼ  المتكازم غير المخؿ بالمعنى، كىك ما تكلد عنو إيجازه  لو ،

كيمكف أف ييسَّد ذلؾ الفراغ الذم شغمو القطع  المبتدأ في طرفي الجممتيف المتكازيتيف.
غيٌدةه  كغيدًَّة البعير  غيدَّتيَ: أكتقدير المثؿ .ر كي يظير المعنى العميؽ لمتركيببالتقدي

 .( ٕٖٖ)كلٌيةمي سى بيت في ٌ مكت يتي مك ك 
في طرفي الجممتيف  قد حقؽ  ىاىنا داللة   حذؼ المبتدأكيبدك لي أف         

بالغية  ، فالقكؿ بيذا التقدير لممحذكؼ  يكمئ إلى  تصكير الحالة النفسية لممتكمـ 
الذم اشتد بو األمر إلى التعجب مما آؿ إليو حالو،  باستعماؿ أسمكب االستفياـ 

و قد استنكر ما كأنٌ  التكبيخي  باليمزة المحذكفة  المقدرة التي أفادت التقرير، فالمتكمـ 
كاف قد حصؿ ،  فمكتو كاف في  بيت قبيمة ذليمة كىك مف كبار قريش نسبا ، فأظير 
الحذؼ معنى التحسر كاأللـ  كىذا ما أفاده  قكلو )في بيت سمكلية( حيث دناءة 

 .(ّّّ)((لةمع لو ضرباف مف الذَّ جي ))نو أكضع. كالمعنى مال
االستفياـ  التكبيخي الذم ييشـٌ  فيو   المتقدـ الذكر أف المثؿ المتكازم مف كيبدك    

لما أحسو  حذؼ المسند إليوفى  ،ثر في حذؼ المبتدألو األ كاف  ستغرابالتعجب كاال
كرغبتو في اإليجاز  وسكء حالإلى ا ؛نظرن (ٖٖٗ)مف ضيؽ صدره مف اإلطالة في الكالـ

كاالختصار مع تكثيؼ المعنى  كبالغتو  في قبالة التكثير كاإلطناب كعدـ البالغة 
 . االـ ، رعاية لممقاـ  كالمقاؿ معن فيما لك لـ يحذؼ مف الك

     
   ما كاف في جممة المثؿ المتكازية  المبتدأ  األخرل التي حذؼ  فييامكاضع الكمف    

 .بإضافة وبوصف نكرة مبصصة فييا الببر
       .  (ٖٖ٘) َفاِدحٌ ٌ أْعَراٍب و َدْينُ َبّمة     : القائؿ المثؿ ذلؾ كمف       

                                                                                                                                       
 

 .ِِّ:الحذؼ في المثؿ العربي ((ِّّ
 .ِّْ/ِمثاؿ:مجمع األينظر:ك  ،ٕٖ/ُمثاؿ:جميرة األ((ّّّ
 .َِٖضكء أساليب القرآف:المعاني في  ((ّّْ
 ّٕٕ/ُمجمع األمثاؿ: ((ّّٓ



قد طرأ عمى    اأٌف ىناؾ حذفن  المثؿ األكلى جممةالبناء  المغكم ل ظيريي             
 كىك المسند إليو الذم حذؼ مف جممة التكازم األكلى ، الطرؼ األكؿ مف البنية

، كيعكد ا غير تاـ متكازية  تكازين  يةتشكؿ بنى متشاب سيـ ىذا الحذؼ في أ،كقد 
صر المككنة لممتكالية  عناالعدـ  اكتماؿ المكازاة إلى الحذؼ الذم أصاب بعض 

التي  )األعراًب(،ة كممكلى المتمثمة بالزيادة  التي  لحقت الجممة  األ لىاألكلى ،كا  
المبتدأ في جممة  التكازم   كىك ، وحذؼ المسند إليصارت بمنزلة المعكض عف 

فظة )األعراب( بإضافة ل التماثؿ  في الجممتيف  كسر إذ عمد المتكمـ إلى ،األكلى 
 ، فظير القكؿ بصكرة مختمفة إلى الجممة األكلى بعد أف حذؼ ركنيا األكؿ

ة تكمف  في بالغيداللة يشعر بكجكد   النص  المبتدأ مفٌف حذؼ كأ متباينة،
إلى داع و  لكالـ كتكثير ألفاظو  فيما يبدك فمـ يكف ثمةإطالة اعف ا اإليجاز احترازن 
 عف  فضالن لخبر ، في ىذا السياؽ إلى  ا العنايةتكجو  إلى انظرن  ؛ذكر المبتدأ  

  . (ٖٖٙ)ال يظير لمنص فائدة أف كجكد المبتدأ
كقد يحتمؿ أٌف القائؿ قد حذؼ أحد طرفي اإلسناد رغبة منو في السيكلة              

كسرعة االنتقاؿ إلى الحدث مباشرة، فذكر المحذكؼ ربما  يسبب الثقؿ  في 
التركيب، فحذؼ المبتدأ أسيـ  في إفادة داللة السرعة  كاالبتداء بذكر الخبر، كىك 

 في األخبار فالمتأمؿ  في القكؿ لبرىةما يحقؽ  اليدؼ  طالما أٌف الفائدة  تكمف 
 سخرية  مف كاقع حاؿ.يشعر أٌف  في السياؽ نغمة لـك ك 

دير المحذكؼ  في الجممة المثمية المتقدمة  تق فا تقدـ القكؿ إمٌ م  كيمكف              
 .حه ادً فى  فه يٍ كدى  رابو عٍ أى ةي مَّ كالتقدير : ىذه خى  ،ما تقدـ  قكلوكو . يككف بحذؼ المسند إلي

التي تقابمو مف  ف(يٍ مفردة )دى  بإزاءا )ىذه( كاقعن  اسـ اإلشارة كىك فيككف  المحذكؼ
ر عمى سبيؿ د  ال إذا قي إَّ  إذ كالىما في مكضع )المبتدأ( ،حيث المكقعية النحكية

مكصكؼ  لمحذكؼ  بمحاظ   ( ىك خبره ًدحه افى  فه يٍ )دى  :أف قكليـ ؼالمتكمٌ التأكيؿ 
عمى أف  .ا أيضن   حه ادً فى  يفه كلى أم: كىذا  دى المبتدأ المحذكؼ  في المتكالية  األ

  مف رغـعمى ال، إلى ىذا التقدير عندم مة المتكازية الثانية ال حاجة  بوسياؽ الجم
ككنو  يحيؿ السياؽ  إلى  نمط  التكازم المتكامؿ  األركاف  المحذكؼ  منو عماده 

                                                
 .َٗينظر: نظرية عمـ النص رؤية منيجية في بناء النص النثرم: ((ّّٔ



المتكازية  يككف  طرؼ  المتكالية امحاظ  المتقدـ أيضن ػد إليو . كبكىك المسن، 
)أعراب(  : األكلى المحذكؼ قد عكض عنو  الخبر المعرؼ باإلضافة في قكلو

 إفادتمف رغـ عمى المسند كأخرجتو مف دائرة التنكير. التي أفادت  تعريؼ ال
ثيقؿ حاؿ المكصكؼ  بالمثؿ  مف  مف نكرة معنى االستغراؽ كالتأمؿ  كالتعجب ال

فيمزمو حينذاؾ    ٍيف الميٍثًقؿ، مما ال طاقة لو بواجتماع  شدة الخٌمة فيو  مع الدى 
كأٌف المتكمـ يشكك مف  ،(ّّٕ)تحمؿ ما يكره مما البد منو  عمى حد  قكؿ الميداني

 فاألعراب, التحمؿ  أفقدتو طاقتو فيلـ تجمب لو أال الٌنصب حٌتى ثيٍقؿ صيحبة 
ٌمةً َ األعراب فخٌص القائؿلممعاناة ، كالفقر كالحاجة، ُ رمز التي ىي  بمعنى   بالخى
 .(ّّٖ)كالحاجة الفقر

  
ح -

 ذف الببر
  : المثؿ القائؿ لمخبر  احذفن مف األمثمة المتكازية التي نممح فييا ك     

        .(ٜٖٖ) ةٌ اوَ ال َحفَ  َبةٌ رَ َمأْ                                
حد حذؼ أاألكلى: مثبتة  مف جممتيف اسميتيف، امككنن  يجده فالمتأمؿ في القكؿ       

محذكؼ، كالثانية  منفية   وعف مسند إلي االطرؼ األكؿ منيا كقع  خبرن ك   ركنييا
ف منيا المثؿ المتقدـ  تحتسب عمى  نمط البنى ة التي تككٌ )ليس( كالبني  ػػػ)ال(المشبو بػػب

 المتغايرة .
حد أاء عف في المثؿ كبنيتو العميقة  يمحظ  فيو االستغن نعاـ النظرإ كمف      

)ىذه  طرفي التكازم  األكؿ : قدير الكالـ  فيتمككنة  التركيب المتكازم ؛ إذ  طرفيو
بقاء   المسند إليو( ،)ىذه( التي محميا  مف التركيب ) ( بحذؼ اسـ اإلشارة مأربةه  كا 

 . عميو المسند  داالن 
                                                

 .ّٕٕ/ُمجمع األمثاؿ: ينظر: ((ّّٕ

 .ُِٓ/ُُلساف العرب)خمؿ(: ينظر: ((ّّٖ

فىاكىةى،،ُِٖ/ّمجمع األمثاؿ: ((ّّٗ كقد ركل صاحب الزىر األكـ  ىذا المثؿ بمفظ  كركم بالنصب مىأريبةى ال حى
 . ٕٔ/ُكـ:، ينظر:زىر األ.المذكر: ماربه ال حفاكة



أما الطرؼ الثاني  فقد صدر ، (َّْ)ار الميداني إلى ىذا التقدير أيضن أشاكقد         
كأف كاف  أنيا تعمؿ عمؿ ليس ، كيكف)ليس( التي يذكر النحػ)ال( المشبية بػبالنفي ب

،  (ٖٔٗ)ا بمغة أىؿ الحجاز حسبما يذكر الدكتكر فاضؿ السامرائيصن  خاذلؾ قميالن 
الكظيفة النحكية التي  نكاسخ االبتداء كمف ألنيا مف  ؛ كىي ترفع  االسـ بعدىا

في جممة المثؿ  المتقدـ  يمحظ  عدـ استيفاء )خبر( المتكالية الثانية في  )ال( تؤدييا
 الداخمة  عميو ، اسميا( ك بذكر )الية المثمية ؛ إذ اكتفى  المتكمـ الجممة المتكاز 

لذيف ا  (كالمسند وإليد المسن)كنة مف ا ألركاف جممة الطرؼ الثاني بكصفيا مككاتمامن 
بي( أك  كةه في المتكالية الثانية  بتقدير )ال حفا (ال)لذا يقدر خبر  )ال( ،ػب انسخ

)ليس( يغمب ػػػفي جممة )ال( النافية المشبية ب ساس أف الخبرأ)مكجكدة لي( عمى 
كقد شيًرط  ، (ِّْ)ذكرهجكاز  مف رغـعمى الالـز الحذؼ عميو الحذؼ حتى قيؿ إنو 

ًيموجكاز ذكره   لة داللية رىف بالسياؽ أ، كىي مس(ّّْ)إذا عمـ بو ككجكب ذكره إذا جي
لجكاز  ؛اؿ المتكازية  سالفة الذكر محذكفن كما يبدك .كبيذا يككف  الخبر في جممة المث

عمـ  بحاؿ حذفو استغناء بالفآثر المتكمـ  المثؿ ،  سياؽ مف  فيك كاضح, العمـ بو
حاجة لمف يتممؽ شخص ما حاؿ في اإلشارة  إلى نو المتكمـ أباف عالذم المخاطب 

،كالحذؼ (ّْْ)في األمثاؿ ك ما ذكره المصنفكفى بو ،حبنا في نفسو يريد قضاءىا ال
بتدأ( كالحذؼ  في طرفيا الثاني )حذؼ الم كلىذم طرأ عمى طرؼ المتكالية األال

د  مف المتكمـ  قص ريف ، أكليما أفأم)حذؼ خبر ال المشبية بميس( يكشؼ عف 
)المأربة( كىي إلى لعناية  في السياؽ  كانت  مكجية احذؼ  المبتدأ أف الغاية  ك 

ظيار الحب لو  في  قباؿالرغبة التي تدفع المتممؽ إلى اإللحاجة ك ا عمى الشخص  كا 
، كليذا في حيف أنو يضمر  مف كراء ذلؾ حاجة ما يريد  قضاءىا لو .الظاىر

بو كعناية بالسبب األساس الذم دعا المكصؼ لمقياـ   اعممن استغنى  عف المبتدأ 
                                                

 .ُِٖ/ّمجمع األمثاؿ: ينظر: ((َّْ
 .َِْ/ُمعاني النحك:ينظر:  ((ُّْ
  .َِْ/ُ،كمعاني النحك: ِْٓ،ِّٓ/ُشرح األشمكني:ينظر: ((ِّْ

 .َِْ/ُينظر: معاني النحك: (ٓ)
 

 .ٕٔ/ُ،كزىر األكـ:ُِٖ/ّاألمثاؿ:مجمع  ينظر: ((ّْْ



ككف  الخبر مما يفيـ  مف   ف علمكالـ ، فضالن  االحفاكة المبالغ  فييا .اختصارن بيذه  
شارة إلى ككنو معمكما لمسامع مثاؿ  إلى ىذه كقد فطف المصنفكف في األ السياؽ ، كا 

 المتكالية الثانية بقكلو: في )ال((خبرػىَُُِ)ت المسألة ، كليذا قدر الحسف اليكسي
 .(ّْٔ)((مأربة ال حفاكة لي)أك ) ،(ّْٓ)((مأربٌة ال حفاوٌة بي))

آخر يدفع  نحك عٌد الجممة المثمية مكضع  أقكؿ كبمحاظ  ما تقدـ أجد احتماالن     
، كذلؾ يايف ضركب التكازم بالحذؼ المتماثؿ ال الحذؼ المتبايف في طرفالتحميؿ  م

بؾى (، كالتقدير ة الخبرمبتدأ محذكف كممة )مأربة( في طرؼ المتكالية ربناء عمى اعتبا
كانت  وؽ مع سياؽ الخطاب المكجو إلى مخاطباكىذا الكجو ينس حفاكة بي(مأربةه ال 

 مف كصؼ وـ المعنى الذم يراد اإلشارة  إلية التمٌمؽ تتممكو. كىذا التقدير يدعحال
مرغكب عنيا .كىكما يحتممو سياؽ  كىي صفات حاؿ التقرب كالتكدد بدافع الطمع

  المثؿ الذم ييشـٌ منو معنى الذـٌ كالتحقير كالتعريض بالمخاطب.
 
 
 
 
 
 
 

 في التوازي حذف كان مع اسميا  -
 : كمف األمثمة التي جاءت محذكفة فييا كاف مع اسميا قكليـ  

نْ  حًقاَ ذلك إنْ َ يلقِ ْ قدَ                  .  (ٖٚٗ) كِذًباَ وا 

                                                
 .ٕٔ/ُزىر األكـ: ((ّْٓ

 .نفسوالمصدر  ((ّْٔ

 .َْٔ/ِمجمع األمثاؿ: (ُ)
 َُْ/ُشرح جمؿ الزجاجي: (ِ)



دلت نيا المثؿ كجكد حذؼ قد أصاب التركيب، ي  بى يي تظير البنية السطحية التي      
الشرطية  كىي مف ْ( ستعمؿ  المتكمـ  في النص المثمي )إفعميو القرينة المفظية ، فقد 

كاف  المقكؿ   فٍ ا، كا  كاف المقكؿ حقن  إفٍ  الحركؼ التي يبنى  عمييا الفعؿ ، كالتقدير:
 ا  الذم حذؼ منياكاف كذبن  ذؼ جممة إفٍ بالح حقا( كازتف  إف كاا ،  فجممة  )كذبن 

استعراض المقكالت النحكية  ا، كمف اكمت البنيتاف تركيبين الفعؿ )كاف( مع اسمو، إذ  تش
ال يجيز ذلؾ النمط مف الحذؼ،  كييفضرب مف التركيب أجد أف بعض النحفي ىذا ال
بيذه األفعاؿ ال يجكز حذفو إف المرفكع  )ىػ( الذم يقكؿ : )َّْتالزجاجي )كمنيـ 
مبتدأ يجكز  حذفو  لفيـ المعنى ف كاف مبتدأ في األصؿ  كالأا ك ا كال اقتصارن اختصارن 

صار يشبو  الفاعؿ . كالفاعؿ ال يحذؼ  فكذلؾ ما لفعؿ با ارتفع اكسبب ذلؾ أنو لم
 نو صارأالذم منع  مف حذفو  إفٌ ا لذلؾ المنع ))،  كقد ذكر مسكغن (ٖٛٗ)((..أشبيو.
كض الجمع بيف العا كراىية ا ككنن قائمن  : كاف زيدي مف المصدر  فمذلؾ ال يجكزا عكضن 

نما عكض منو ال ترل إف القياـ ككف مف أَّ  ألنو  في المعنى المصدر ؛كالمعكض عنو  كا 
أبك كقد تبعو ،(ٜٖٗ)استغني بو عنو ...((مما كاف الخبر المصدر في المعنى زيد  فأككاف 

ال يجكز حذؼ  اسـ كاف كأخكاتيا كال :إلى عدـ الجكاز  بقكلو يذىبإذ حياف  األندلسي 
أم البٌد مف كجكده  ، ( ٖٓ٘)إَّال أنو قد يرد حذفو في الشعرا ا  كال اقتصارن خبرىا  اختصارن 

 .   حكييفذؼ مف قبؿ  البعض األخر مف النا، في  حيف أجيز الحا أك مضمرن مذككرن 
باب  ما يضمر فيو الفعؿ  المستعمؿ كاف مع اسميا( في فسيبكيو  أجاز حذؼ )    

يتقدميا  ، بشرط أف(ٖٔ٘)(.(إف شئت أظيرت الفعؿ ..)إظياره  بعد حرؼ بقكلو: )
، كيمكف أف يعمؿ (ّّٓ)ىػ(ُٖٗت)،كتابعو  الكسائي (ٕٖ٘)( أك لك الشرطيتاففإ)

 إذ يطرد حذؼ كاف  في النثر كالشعر. ؛  (ٖٗ٘)الحذؼ ىنا لكثرة االستعماؿ
                                                

 .نفسو المصدر (ّ(
 ُُْٖ/ّتشاؼ الضرب:ر اينظر: (ْ(

 .ِٖٓ/ُالكتاب: (ٓ)
 

 .ُِّشرح شذكر الذىب: ((ِّٓ
 .ُُْ/ِشمكني عمى ألفية ابف مالؾ:شرح األ ((ّّٓ
 .ُْٖينظر:أسرار النحك: ((ّْٓ



 القائؿ:كمف ذلؾ المثؿ 
نْ ٌ َفَبْير إْن َبْيرًاَمْجزّيوَن بأَعَماِليم ُ النَّاس              َفَتر   َترًّا وا 

(ٖ٘٘)  . 
 ,سمينسؽ نحكم يحمؿ النمط اال إلىٌ( رشى )فى  كُ( يرخى يحيؿ تركيب كؿ مف )فى       

)ألنؾ إذا ) ؛ ت بالشرط )إف(رٌ سً الناس مجزيكف( في ) متصدر بجممة خبرية  فالتركيب
بعدىا في جكاب الجزاء استأنفت ما بعدىا  كحسف أف تقع أدخمت الفاء 

سمية التي ف حذفو في الجممة االحسً يي  أف المبتدأعمى  ذلؾ فدؿٌ  ،(ّٔٓ)((األسماء
كلكف الرفع في  ا،ا فخيرن إف خيرن  : كمف العرب مف يقكؿ فيو ،صدرت بفاء الجزاء

، كالشؾ في  أف المتمقي يدرؾ (ّٕٓ)األخير أكثر كأكجب لمعمة التي سبؽ ذكرىا 
إف  :: )مجزيكف( كتقدير الكالـ المحذكؼ مف غير عناء بدليؿ مقالي يدؿ عميو قكلو

ك فيك  أك عمى تقدير: فيك خيره  .ره فجزاءىـ ش اشرن كاف ٍف ا  ك  ،فجزاءىـ خيره رنا خيكاف 
نما (ٖٛ٘)ره ش ، فمـ  يكف ثمة  داع  (ٜٖ٘)حسف حذؼ المبتدأ ىنا  لعمـ المخاطب بو. كا 

لذكره  كي يكسب القكؿ إيجازا كخفة ، كقد ساىـ الحذؼ في  تشكؿ  بنى  تركيبة  
يمر بيما   تافمتناقض تاف فالخير كالشر حال ا ،ا. متضادن ا  تقابمين متكازية  تكازين 

أكلى مف الذكر،احترازا عف  الثقؿ   ، فكاف عدـ الذكر  اإلنساف  في عالقتو مع  اآلخر
طالة  الكالـ ، أك يككف مبتدأ  لخبر محذ ألف  كؼ ،كىك أكلى كما يرل ابف جني ))كا 

ا كتقديره : إف خيرن  ، (ٖٓٙ)باإلعجاز  أكلى مف الصدكر(( الحذؼ اتساع كاالتساع  
ف شرن ٌ فميـ خير  .  ( ٖٔٙ) ره فعمييـ شا شرن  ك إفٍ  أك فعمييـ خيره ٌ ا فميـ شركا 

 
 

                                                
 .ِّٓ/ّمثاؿ:مجمع األ ((ّٓٓ
 .ِْٖ/ِ:في النحك ،كاألصكؿِٖٓ/ُالكتاب: ((ّٔٓ
 .ِْٖ/ِ:في النحك صكؿاأل ((ّٕٓ
 .ُِّينظر:شرح شذكر الذىب: ((ّٖٓ
 .ُٓينظر:الحذؼ البالغي في القرآف الكريـ: ((ّٗٓ
 .ُِْ/ِالخصائص: ((َّٔ
 .ُٕٗ/ِمجمع األمثاؿ: ((ُّٔ



 ثانيالمبحث ال
 الحذف في الجممة الفعمية المتوازية

  : والفاعل مًعا حذف الفعل        
إٌف التركيب في المغة العربية في أبسط صكرة البد أٌف يشتمؿ  عمى طرفيف        

، ففي الجممة الفعمية مثال  (ٕٖٙ)يقاؿ ليما المسند كالمسند إليو، فالبٌد لمفعؿ مف االسـ
ألف الفعؿ  مف ؛(ٖٖٙ)البٌد أف تتـ  بركنييا الفعؿ كالفاعؿ حٌتى تدؿ عمى معنى مستقؿ
د يفرض ، كلكف ق(ٖٗٙ)أىـ  أجزاء  الجممة  الفعمية الذم تتعمؽ بو بقية أجزاء التركيب

ضرب  كحذؼ الفعؿ عمى ضربيف : ،(ٖ٘ٙ)يحذؼ الفعؿ المقاـ كطبيعة الكالـ  أفٍ 
مٍ فن سٍ : كى  الفاعؿ  متصؿ فيو نحك: قكليـيحذؼ ك  حذؼ الفاعؿ مع  فقد  ،(ٖٙٙ)ااكن سى ا كا 

،  كىك مف قبيؿ (ٖٚٙ)؟اإمساكن  ؾ الماؿى سي مٍ ا كتى فن سٍ ؼ الكجو  كى سً كٍ تى أفعمو كالتقدير : 
 عنو  مفصكالن  كذلؾ أف يككف الفاعؿ حذؼ الجممة ، كاآلخر أف يحذؼ الفعؿ كحده 

 (.ٖٛٙ)ا  بومرفكعن 
في غير مكضع إلى  حذؼ الفعؿ  كمف ذلؾ قكؿ عبد  كيكفكقد أشار النح     

))ككما يضمركف المبتدأ فيرفعكف  ا إلى حذؼ الفعؿ بقكلو  :القاىر الجرجاني مشيرن 
، كحذؼ الفعؿ في األمثاؿ كثير. كقد (ٜٖٙ)((الخبر فقد يضمركف الفعؿ  فينصبكف

االستعماؿ في كتابو  حٌتى إنو عقد عالل سيبكيو ظاىرة حذؼ  الفعؿ  بمحاظ كثرة 
ا أسماه ))باب  يحذؼ منو الفعؿ،. لكثرتو في كالميـ  حٌتى صار بمنزلة ليا بابن 
 . (َّٕ)المثؿ((

                                                
 .ّٔ:، كنحك المعاني ِّ/ ُ:  الكتاب :ينظر ((ِّٔ
 .َُٔ:محمد رزؽ شعيرد.،الكظائؼ الداللية لمجممة العربيةينظر: ((ّّٔ
 .َِٕ:نظر: في النحك العربي نقد كتكجيوي ((ّْٔ
 .ّٔنحك المعاني: ينظر: ((ّٓٔ
 .ّٓ/ّمجمع األمثاؿ:ينظر: ((ّٔٔ
 نفسو . المصدر ينظر: ((ّٕٔ
 .ُٔٓ/ِ: الخصائصينظر: ((ّٖٔ
 .ُْٕدالئؿ اإلعجاز: ((ّٗٔ
 .َِٖ/ُالكتاب: ((َّٕ



كىك ما  ،(ٖٔٚ)لمخفة ك اإلسراع  في تنبيو المخاطب االحذؼ  بابن  جعؿكمنيـ مف   
 .  ينسجـ  مع طبيعة تركيب المثؿ العربي ككنو يتطمب الخفة كي يحفظ

 :  كمف مكاطف حذؼ الفعؿ مع فاعمو في األمثاؿ    
 في  باب المفعول المطم  ما : حذفيأوالً        

ا في مجمع الميداني،  إذ تكازت تركيبن  مجمكعة  مف األمثمة المتكازية ىنالؾ     
بالحذؼ كسقط فييا عامؿ المفعكؿ المطمؽ الذم  يككف حذفو عمى ضربيف : ما 

نيا بأساليبو التي م ر مقامو  كذلؾ فيما  كقع في طمب صديجب إضماره  لقياـ الم
 اقين سى ُ اَ اؾقى ،كىك دعاء  في الخير: كالتقدير سى   اكرعين  االدعاء في نحك: سقين 

ا : كالتقدير ا ال قعكدن نحك قكليـ: قيامن  اىين اا أك نرن ، كأما أٌف تككف أم اعين رى ُ اَ اؾكرعى 
كقكلؾ :أقيامنا  يا  بتكبيخ   اا مقركنن كرٌبما يككف استفيامن  ،اكدن عي قي ْ دعي قٍ كال تى ا قيامن ْ قـ

كال يريد أف يخبر أنو في تمؾ الحاؿ   فالف  كالناس قعكد ،كاجمكسنا كالناس  يفركف 
ظياره رب اآلخر: فما يجكز إضماره  ،أما الضٌ  (ِ)في جمكس كفي قياـ كذلؾ إذا كا 

 .(ٖ) كاف المفعكؿ المطمؽ مؤكدا لعاممو
 (ٗ)نصب المصدر بعد االستفياـ المراد منو التكبيخيالعامؿ  ك حذؼ ي  -

كمف األمثمة  المتكازية التي كاف لمحذؼ األثر في تككينيا  كالتي جاء الفعؿ فييا  
 عو في  سياؽ االستفياـ  المقركف  بالتكبيخ : قكليـ:ك ؛ لكقا  ا كجكبن محذكفن 

               .  (٘)َأْكًًل و ذًَّما                             

                                                
 ُٖٔ/ُ، كىمع اليكامع: َِٖ/ِ،كالطراز :ُّٓ/ّالمقتضب: ينظر: ((ُّٕ

 ّّٖ/ُالكتاب: (ِ)
ظاىرة الحذؼ في الدرس المغكم، د.طاىر سميماف ،ك  ُِٔ/ّكالمقتضب:، ّّٖ/ُينظر:الكتاب: (ّ(

 .ِٓٓ،ِْٓيمة :ضبحكث نحكية ، عبد الخالؽ ع .ِٗٓحمكدة:
 ِِٖ/ُ:المقتضب (ْ(

 منو . ّّْ/ِ/،كّٓ/ّكينظر:  ، ْٓ/ُمجمع األمثاؿ:  (ٓ(
 
 
 
 



ا؛ ألنو كاقع كجكبن  احذؼ عامؿ نصبيمقد  ف مصدريف منصكبيف يتألؼ المثؿ م     
كؿ أكالن كتذـ ذمنا،  كقد أشار كالتقدير: أتأ ،في سياؽ االستفياـ المراد منو التكبيخ 

 مجيء المصادر منصكبة كقد أضمر عامميا  بقكلو: إلى كمنيـ المٌبرد   كيكفالنح
أك كاف  ،عمييا ذا ذكرت ما يدؿَّ إصادر ال تمتنع مف إضمار أفعاليا الم)اعمـ أف )

مف منع ذلؾ  أم رفض حذؼ  كييف، كمف النح(ٕٖٚ)عمى ذلؾ(( بالحضرة ما يدؿ
المصدر المؤكد  يقصد بو تقكية عاممو  كتقرير ))ألف  عامؿ المصدر المؤكد كعمتو ؛

 .(ٖٖٚ)((فمـ يجز معناه ، كحذفو مناؼ لذلؾ
دَّ ىذا القكؿ  بعض النح      ري لحذؼ مناؼ لذلؾ القصد ))كلكف ال نسمـ أف ا : كييفكى

فألف  يجكز أف  جاز أف يقرر معنى العامؿ المذككر بتككيده بالمصدر،؛ألنو إذا 
كلك لـ يكف معنا ما يدفع   .رر معنى العامؿ المحذكؼ لداللة قرينة عميو أحؽ كأكلىيق

ا يحذفكف عامؿ المصدر المؤكد حذفن  فإنيـ.بالسماع كفاية ىذا القياس لكاف في دفعو 
 ...ارن يً نحك: أنت سى  كال حصر  ،اسـ عيف في غير تكرير ا عفإذا كاف خبرن  اجائزن 

 . (ٖٗٚ)((ال كفرنا،كشكرنا  ،كحمدنا ،كرعينا ،نحك: سقينا كحذفا كاجبا
المحذكؼ في نص ما، ا لتقدير العمماء  يتخذكف مف  التأكيؿ  طريقن   كلٌما كاف    

 كالن أُ لقيتولفعؿ محذكؼ تقديره:  عكلييفسميف عمى أف يككنا مففيجكز  نصب اال
ف أف ينصبا  عمى أنيما  )مفعكؿ مطمؽ( مؤكد لعاممو ، ك يحس اذىمن ُ كرمىيتىو

 ا كأىالن مرحبن  كقكليـ: ،(ٖ٘ٚ)؟اذـ ذمن يك  كالن أؤكؿ ي كتقدير القكؿ: ، االمحذكؼ كجكبن 
ا في ))كميما كانت قدرة التأكيؿ عمى تقريب المعنى المراد سكاء أكاف مصيبن  ،كسيالن 

كىذا  ا في فيـ النص كأدراؾ معانيو،ذلؾ أـ لـ يكف، فإنو ال يعدك أف يككف اجتيادن 
ناب  (كالن أ)ػ ف ،(ٖٙٚ)منكط  بمالحظة داللة األلفاظ كعالئؽ التركيب كترتيب األلفاظ((

مف  عف تكرار الفعؿ  مرة أخرل ؛ ألف التككيد يككف بتكرار المفظ  كىذا ضربه 
نما عدلكا  إلى المصدر كراىية إعادة المفظ  بعينو ، فكاف  ذلؾ أخصر  اإلطناب كا 
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في  حذؼ  فعؿ المصدر  كيكف،  كىذا مما جكزه  النح(ٖٚٚ)كأبعد مف التكرير
،  ...ـكدي ر قي يٍ ا خى دكمن قي  متى دً أم قى  ،ـو ادً قى بً ـ و دى قٍ مى  رى يٍ الناصب  بقرينة حالية ))كقكلؾ  : خى 

؟ اا شديدن كقكلؾ : ضربن قرينة لفظية بأك  رىبتى ٍربو ضى ، فحذؼ (ٖٛٚ)((لمف قاؿ :أم ضى
 المتكمـ فعمي الجممتيف  اكتفاء بداللة القرينة المفظية)المفعكؿ المطمؽ( .

مف قبيؿ أنيـ اشترطكا في  احذؼ الفعؿ كالفاعؿ معن  كيكفز النحكقد أجا       
لعنصريف إلى ا ا حذفيما بقاء  عنصر كاحد في صيغة المحذكؼ مشيرن 

ألف المفعكؿ متى ذكر ))؛ ؛ لذا فقد عممكا حذؼ )الجممة  الفعمية(  (ٜٖٚ)المحذكفيف
يقتضياف ال يقتضييما ، كلـ يقكلكا بحذؼ المفعكؿ متى ذكر الفعؿ كالفاعؿ ،ألنيما 

، كعميو يمكف أٌف يعمؿ حذؼ المتكمـ لمفعؿ ىنا بكثرة (ٖٓٛ)((ذكره اقتضاءن ...
مف قبؿ ، إذ ذكر سيبكيو في باب ما  كييفالنح عميوستعماؿ، كىك غرض تنبو اال

عمى إضمار الفعؿ يضمر فيو الفعؿ المستعمؿ إظياره  في غير األمر كالنيي 
( ... كأىالن ا ، كمف ذلؾ قكليـ : )مرحبن  (ٖٔٛ)المتركؾ إظياره  في غير األمر كالنيي

 كتى رى  :أم أدٍ ا كأىالن مرحبن   :ا فقمتا أمرن ا  إلى مكاف أك طالبن دن اصً  قى الن رجي  فإنما رأيتى 
 تٍ بى مف رىحه  و صار بدالن ، ككأنٌ  فحذفكا  الفعؿ ؛لكثرة استعماليـ  إياه  ىمتى ذلؾ  كأى

في   كيكفكقد  اختمؼ النح ،(ٕٖٛ)(( مف احذر...كما كاف الحذر بدالن  تى مى ىً ؾ كأىبالدي 
 :  مثؿ ىذا القكؿ الصناعي، فرأكا أف في نصب  االسميف  كجييف

ؾى ًبالدي  بىتٍ ير: أم رىحي : يرل المبرد أنيما منصكباف عمى المصدرية بتقد الوجو األول
كعمة الحذؼ  ,اا سماعن ، كحذؼ عامميما ))كجكبن (ٖٖٛ)كمعناه الدعاء ىالن َأْ ًىمتَكأ ابن حٍ ري 
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ٌف لـ يكف لو فعالن ي كثرة االستعماؿ ، فقدر لو ى كمف الكاجب اضمار فعميا فعؿ...كا 
 .  (ٖٗٛ)((سماعنا

عميؾ ال  مكاننا سىٍيالن ُ  ككطأتأىالن ُ أتيت : أم أف يككنا مفعكال بو : والوجو الثاني 
كمثؿ ىذا ما نجده في قكؿ ابف  ،( ٖ٘ٛ)كىذا ما رجحو الرضي  اكىٍعرن 

ما  ينصب عمى إضمار الفعؿ المتركؾ  إظياره  ىػ(  في باب  ٗٔٔعصفكر)ت
الذم رجح فيو )المفعكؿ المطمؽ (، كالذم  يذكر فيو أف ما كضع مف المصادر 

،  ا كأىالن فعؿ مف لفظو فينتصب بو نحك مرحبن مكضع الفعؿ، فمنو ما يككف لو  كسيالن
َ سبحاف كمنيا ما  لـ يكف لو فعؿ مف لفظو  فينتصب  بفعؿ  مف معناه نحك:

 .(ٖٙٛ)ا
(  كسيالن أف يككف )أىالن   كييفإجازة بعض النحكبناء ن عمى ىذا النص يمتمس       

ف كاف ثمة فارؽه ا كذمن اليا ،فيككف قد شابو المثؿ: أكالن مصادر نائبة عف لفظ  أفع ، كا 
ا( مف حيث السياؽ  فالسياؽ  كذمن أكالن ( ( كقكليـ :ا كأىالن في التعبير بيف القكؿ )مرحبن 

 .  سياؽ مدح  كالثاني  سياؽ ذـو كتكبيخو  في األكؿ
فالبنية العميقة لمنسؽ التركيبي كشفت عف نكع مف التكازم  التركيبي كىك         

ف ما يكحيو  بناء )التكازم بالحذؼ( ، الذم حقؽ بدكره صكرة مف  التقابؿ الداللي  بي
( مف داللة  اإلفادة مف الغير، كبيف ما يكحيو التركيب المغكم  كالن أ كؿي أٍ التركيب )تى 

َـّ ذىم ا( مف داللة االستيانة كاإلساءة  بالمخاطب، ك)نكراف اإلحساف( كىذا ما  ) كتذي
نبأ عنو الحذؼ. فيك الذم أسيـ  في رفع  مستكل  الداللة ليذا التركيب  فيما يبدك أى

لحذؼ  فيو  عمى معنى  المـك  كالتقريع  كالذـ ، كيفيـ مف النص المتقدـ  أف داللة ا
، فسياؽ  القكؿ يرتىكزه عمى داللة تقميؿ شأف الميخاطىب  كتكبيخو مف لدف  المتكمـ ، 
كالمعنى  ال حاجة لذـ شيء ال يستحؽ  الذـ كلعٌؿ فيو منفعة  لمف  كقع  منو فعؿ 

تمقي  خطاب فيو تكبيخ ، كأٌف  المتكمـ بقكلو ىذا قد كجو خطابنا  حادنا لمم(ٖٚٛ)الذـ
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كتأنيب  كلـك . كىذا ما يتضح  مف  اختياره  أللفاظ اإلىانة  بكصفيا قرائف لفظية  
سياقية  تيٍيدم إلى المعنى، فمفظ األكؿ ىنا لـ يستعمؿ  كفقا لمعناه المغكم  بؿ كاف 

لو  مجازان عف  مٌس المقابؿ  بسكء كجرح  كرامتو، فكأٌنو يأكؿ لحـ أخيو ذمنا كبيتاننا
   .(ٖٛٛ)﴾ بُّ أَحَدحكُنْ أَى يَأْكُلَ لَحْنَ أَخِيوِ هَيْتًا فَكَرِىْتُوحوهحيحِأَ كذلؾ عمى غرار قكلو تعالى: ﴿

كمف األمثمة التي أدخمت ضمف التكازم بإحالة  الحذؼ)حذؼ  العامؿ في    
 المفعكؿ بو( قكليـ:

     .  (ٜٖٛ) ْحًناََجْعَجًعة وال َأرى ط               
مف نمطيف متكازييف كالىما مف )النمط  ايتضح مف التركيب أٌنو جاء مككنن        

 ،الفعمي( كقد استند ىذا التركيب عمى مبدأ البنى المتغايرة في تحقيؽ  تركيب متكازو 
ىك التناقض ما بيف طرفي التركيب،  كفذا المبدأ كما أشار إليو الدارسككاف أساس ى

األساسيف )الفعؿ كالفاعؿ(، ية مثبتة محذكفة الركنيف إذ إف المتكالية األكلى جممة فعم
)ال( ىك مف أحدث  ػػالنفي بك الثانية ىي  )جممة فعمية منفية( أٌف المتكالية  عمى

ف اتكاء الجممة عمى بنى متغايرة ال يعني انتفاء  التغاير في البنى السطحية، كا 
 اثمت  المتكاليتاف تماثالن ، بؿ تم النمطيف المتكازييف مف االشتماؿ عمى صفة )التماثؿ(

 يف ابتدأت بيما  كؿ متكالية  كأفٍ ا. كيتضح ذلؾ  مف الفعميف المضارعيف  المذجزئين 
ٍعة(، فكأٌف  ٍعجى المتكمـ بقكلو ىذا ، كانت األكلى قد أضمر فييا الفعؿ بتقديره )اٍسمىع جى

ىانة المخاطب كالتعريض لو بالبخؿ  المتضمف معنى الكذب  كالخداع  إقد عمد إلى 
مف   فعمى الرغـ مف كثرة ما يسمعو مف طحف مستمر بالرحى، فيك ال يرل عطاء

لمتكازم عمى المخاطب  كقد أفادت تقنية  حذؼ الفعؿ مع الفاعؿ في ىذا السياؽ ا
أصكات جمبة  الطحف مف  سماع  المتكمـ ككثرة ما يسمعو مفإالمبالغة كالشدة في 

فكأنو يعرض بالمتكمـ  لى حد القكؿ  بعدـ كجكد ما يطحف دكف أٌف يرل ثمرة  لو إ
ٌم نفي  الرؤية  في )ال( مع الفعؿ المضارع  أػػكيصفو بالكذب، كىذا ما أفاده  النفي ب

 .الزمف الحاضر
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جدية )بخؿ( المخصكص بالمقكؿ كعدـ  كىذا إف دؿ عمى شيء فإنما يدؿ عمى     
(  التي تحمؿ  مف عةن جى عٍ يكمف في قكلو : )جى   ثمة تكجيو داللي آخر لممثؿأفعالو ك 

المعنى العميؽ  ما يكحي بداللتيا  عمى مخالفة المخاطب لكعكده كعيكده التي لـ 
يثمر منيا سكل عدـ الكفاء برغـ كثرة التعيد  كرفع الصكت بالعيد كالكعد بقرينة  

 قكلو )كال أرل(.
دما  كتبدك غاية الحذؼ في ىذا المقكؿ  دالة عمى غرض  اإليجاز، فعن        

االحتراز عف العبث بذكره ؛ لظيكر المحذكؼ كداللة  أضمر كاف قصد المتكمـ ،
، كبذكره ال يفضي  إلى شيء سكل إطالة الكالـ  الذم يصحبو عدـ (َّٗ)القرينة عميو

 اكتناز المعنى ، فحذؼ الفعؿ كأبقى المفعكؿ ليككف دليال عمى  المحذكؼ . 
عمى المفظ المذككر )جعجعة(، ففعؿ السماع  كيمكف أف يككف الحذؼ لمتركيز       

كد الفعؿ )رأل ( يستدعي فعؿ الرؤية  كالعكس صحيح  كمف ثـ يمكف أف يككف كج
الٌف  ؛كالمالحظ فيو عدـ صعكبة  تقدير المحذكؼ  (عي مى قرينة تدؿ عمى المحذكؼ )أسٍ 

ع(   لذلؾ مٍ ( إنما يدؿ عمى الصكت كىي القرينة التي  تناسب )السٌ عةن جى عٍ )جى  : قكلو
 ازيد  القكؿ جمالية  كخفة، كيدخمو  معنى بميغن يأٌف  اإليجاز في المفظ   كحذؼ،  

كالذم سكغ الحذؼ  إدراؾ المتكمـ بأف  المخاطب متسؽ معو في فيـ الفكرة ، 
إذ  يعمد  المغكم ؛  عف األدلة المكجكدة في داخؿ النصكاإلحاطة بتفاصيميا ،فضالن 

كمف  ىذه األدكات  عنيا ، المتكمـ إلى األدكات المغكية  لرسـ معنى الصكرة المعبر
عمى نفي  التي دلت  في القكؿ ىنا )ال(معنى لممخاطب التي أسيمت في كشؼ ال

كقكع الحدث  في زمف التكمـ  إذ نفى المتحدث رؤيتو لمطحف  كىذه الرؤية بصرية 
 كليست قمبية  كما يفيـ  مف القكؿ   لذلؾ لـ يتعد الفعؿ إلى مفعكليف .       

( منفردة عةن جى عٍ )جى ػػػكقد شغؿ المثؿ بجممتيو المتكازيتيف دالة  تأليفية تركيبية ، ف      
ال   تكٌصؿ المدلكؿ الذم يريد صاحب المثؿ إيصالو  إلى  المتمقي ، ما لـ تكف 

ا معو  عمى المستكل التركيبي ، مصاحبة لٌما يكمميا مف متعمقات بحيث تشكؿ تناسبن 
  صارت الداللة  مستقيمة مف  ا(نن حٍ ل طى رى  أى)الى  كبمجيء المتكالية الثانية كىي قكلو:

اجتماع العناصر المغكية في التركيب الكاحد كؿ منيما يؤدم كظيفة داللية  معينة  
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. كفي لساف (ٜٖٔ)كال يفيُ ًعدفيمف يى   لتصب في المعنى العاـ فصار ىذا القكؿ  مثالن 
 . (ٕٜٖ)العرب يضرب لمرجؿ الذم يكثر الكالـ كال يعمؿ

 

   (ٖٜٖ)من مواطن حذف الفعل في باب اإلغراء والتحذيركأيضا    
          .  (ٜٖٗ) والّميلَ َ َأىمك   : كمف  ذلؾ قكليـ  
عف  ئب مف التكازم  ما بيف الجممتيف  ناشرٍ كيتضح مف المقكؿ  كجكد ضى      

في التركيب النحكم، فحذؼ العامؿ مف طرفي التركيب  االحذؼ مما أضفى تناسقن 
األساليب الفصيحة  التي ييصار فييا إلى  مف  ككى .التحذيرفي باب   وا؛ ألنكجكبن 

بإضمار  ر منو فينصبافاإليجاز في التعبير  بحذؼ عامؿ كؿ مف المغرل بو كالمحذَّ 
 .(ٜٖ٘)كيكفالفعؿ حسبما يقرره النح

اإليجاز كالحذؼ  في ىذا المثؿ ، فقٌدر  عمىكقد تنبو  أبك الفضؿ الميداني    
 سميفاالا إلى نصب مشيرن  (َ(يؿالمٌ ْ رذى احٍ ك َ أىمؾ ٍر )اذكي ) المحذكؼ  فيو بقكلو :

نما حذؼ الفعؿ لإلطالة كالتكرير كيفيـ المقدر بما يشاىد مف  (ٜٖٙ)بإضمار الفعؿ ، كا 
 . (ّٕٗ)السياؽ

؛ ألف الحذؼ رلـ يجز إظيار الفعؿ مع التكرا عندماَ : أىمؾى أىمؾى كالميؿ ككأٌنو قاؿ    
كاك بعد الترؾ . فكأٌف التركيب مككف مف اسميف منصكبيف معطكفيف بال ،(ٜٖٛ)كاجب فيو

كجكب حذؼ  ناصب  المفعكؿ  في باب التحذير إذ استشيد  كيكفكقد  ذكر النح
 استغناءن عمى إضمار الفعؿ المتركؾ إظياره سيبكيو بيذا  المثؿ في باب ))ما ينتصب 
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كالمعنى عمى   ،(ٓٓٗ)ىمؾى قبؿى الميؿأىْ ، كتقدير سيبكيو  ليذا القكؿ: بىاًدر(ٜٜٖ)عنو((
حذره أف يدركو الميؿ كالميؿ ميحذر منو، فيك يرل الكاك عاطفة لكنيا و  يي كأنٌ  تقديره :

ىػ(  ّْٕتىػ( ، كابف درستكيو )ِِٓت، كتابعو  الجرمي ) عمى مفرد اعطفت مفردن 
إنما  َأىمؾ رادً بى  يعني و ال يجكز أف ألنٌ َ ىمىؾَأْ ؽحى لٍ َ: ))يريد أ الذم  نقؿ عنو تقدير المثؿ

فاالختالؼ في التقدير رافقو تفاكت في المدلكؿ،  كالميؿ  ،(َُْ)ييبادر الميؿ كيسابقو((
ؽ الميؿ، أك احذر الميؿ ،  أم عطؼ جممة  ابً و قاؿ : كسى منصكب  بفعؿ  أخر كأنٌ 

عمى  جممة  كأما  قكلو  قبؿ الميؿ ، فيك معنى الكالـ. كليس  تقدير اإلعراب عميو ، 
أم  إذا  سابقت الميؿ  لحقتيـ قبؿ حمكلو ))كلك كاف  التقدير عميو  لكاف )الميؿ( 

 االميؿ بدارن ر مف الميؿ  بؿ اسبؽ ، كبيذا يككف تقدير الكالـ  حذا(ٕٓٗ)مجركرا((
 ة ، كما أشار إليو  ابف  درستكيو  يبدك محتمال عندم .كمسارعن 

الحذؼ في جممة المثؿ المتكازية يعضد ذلؾ ، فكأٌف الحذؼ فيو يتناسب  كلعؿٌ         
 مع  عدـ سعة الكقت، كمثؿ ىذا المثؿ إنما يقاؿ عند مشارفة اليالؾ كشدة الخكؼ

ا كنظير ذلؾ ما أباف عنو السيكطي في مقاـ الحذؼ كالمحذكؼ تنبيين  ،(ٖٓٗ)حسبما يفيـ
يفضي إلى  هف االشتغاؿ بذكر أبالمحذكؼ، ك عمى أف الزماف  يتقاصر عف اإلتياف ))

 .(ٗٓٗ)((تفكيت الميـ
أمر ما كيحٌذره، احتاج إلى الحذؼ، لٌما  عمىاد المتكمـ  أٌف ينبو المخاطب فمما أر     

يتطمب ذلؾ مف سرعة القكؿ كلضيؽ  الكقت  بذكره؛ ألف  التحذير  مما يخاؼ مف 
 .(٘ٓٗ)كقكعو المحذكؼ مكضع إعجاؿ ال يحتمؿ  تطكيال في الكالـ

 
 القرآن الكريم  

                                                
 .ِّٕ/ُالكتاب: ((ّٗٗ
 ِٕٓ/ُنفسوالمصدر ينظر: ((ََْ
 .ُٗٓ/ُجميرة األمثاؿ: ((َُْ
 .ُٗٓ/ُجميرة األمثاؿ: ((َِْ
 .ُِّينظر: أسرار النحك: ((َّْ
 .ِّٗاإلتقاف في عمـك القرآف ،السيكطي: ((َْْ
 .ْٔ/ُكالنظائر:ينظر: األشباه  ((َْٓ



: المصادر والمراجع  أوًلا

 ) أ (
 ، ىػ(ُٓٓت) الصقمي بف القطاعال أبنية األسماء كاألفعاؿ كالمصادر ، 

مطبعة دار  دار الكتب كالكثائؽ المصرية، ، حمد محمد عبد الدايـأ تح:
  ـُٗٗٗالمصرية، الكتب 

  د الدالة عمى الفاعمية  كالمفعكلية دراسة صرفية داللية ،أبنية المشتقات. 
 . ـ ََِٓ،أربد األردف ، عالـ الكتب الحديث  سيؼ الديف طو الفقراء

 جالؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي ، فاإلتقاف في عمـك القرآ 
دار الكتب العممية لبناف ،  ِط ، محمد سالـ ىاشـ : تح ، ىػ(ُُٗت)

 ـ . ََِٕ -ىػ ُِْٖ
 مة دلي .د ة نقدية ،ياألحكاـ النحكية بيف النحاة كعمماء الداللة دراسة تحميم

 ـ . َُُِ -ىػػ ُِّْ، األردفربد ، أ ، عالـ الكتب الحديثُط مزكز ،
 بف عبد المطيؼ  اإلرشاد إلى عمـ اإلعراب، شمس الديف محمد بف أحمد

ىػ(،تح: د.عبد ا عمي  الحسيني البركاتي كد. ٓٗٔ)تالقرشي الكيشي
  ـ.ُٕٖٗىػ .َُْٕمحسف سالـ العميرم.جامعة أـ القرل .مكة المكرمة.

 دار ُ،طق(ّٖٓ)تمحمكد بف عمر الزمخشرم أساس البالغة ،جار ا،
  ـ.ََُِق.ُِِْإحياء التراث العربي.لبناف ،

 األكسي  إسماعيؿ قيس .د ، يفاليب الطمب عند المغكييف كالبالغيسأ ، 
 جامعة بغداد بيت الحكمة .

  ُط ، الحسيني سيد جعفر باقر ،أساليب المعاني في القراف الكريـ، 
  .ََِٕ. ستاف كتابمطبعة مؤسسة ب

 ، تح: ىػ( ُْٕت) عبد القاىر الجرجاني أسرار البالغة في عمـ  البياف 
 ـ . ُُٗٗ-ىػ ُُِْدار المدني ، ،ُط محمكد  محمد شاكر،



 ىػ(َْٗت) أسرار النحك، شمس الديف احمد بف سميماف  بف كماؿ باشا ،
 ـ . ََِِ-ىػػػُِِْدار الفكر، ،ِط حمد حسف حامد ،تح: أ

 مطبكعات المجمع العممي  ،سمية كالفعمية، فاضؿ الساقياسـ الفاعؿ بيف اال
 ـ.َُٕٗٗق.َُّٗالعراقي،

 ا
 .تح: د ، ق(ُُٗ)تجالؿ الديف السيكطي شباه كالنظائر في النحك ، أل

-ق  َُْٔ ، الككيت ، مؤسسة الرسالة ُط عبد العاؿ سالـ مكـر ،
 ـ .ُٖٓٗ

 ا
 ،د.ت. صكات المغكية ،د.إبراىيـ أنيس،د.ط، مطبعة نيضة مصر.أل
 أ

 صكؿ تحميؿ الخطاب في النظرية النحكية العربية تأسيس نحك النص ، د.
 ـ . ََُِ-ق  ُُِْ، المؤسسة العربية تكنس،  ُط ، محمد الشاكش

 ا
، (،  البالغة المغةالنحك، فقو ) لمفكر النحكم ةأبستمكلكجيألصكؿ دراسة 

 ـ . َََِ-ىػ َُِْ ،أربد األردف عالـ الكتب ، تماـ حساف .د
 ا

 بكر محمد بف سيؿ بف السراج النحكم البغدادم كأبفي النحك ،  ألصكؿ
-ق  َُِْ، مؤسسة الرسالة ،ْط ، تح: عبد الحسف الفتمي،ىػ(ُّٔت)

  ـ . ُٗٗٗ
 



 أ
نايؼ خرما،عالـ المعرفة الككيت د.ضكاء عمى الدراسات المغكية الحديثة،

،ُٕٖٗ. 
 ا

 .د : تح ،ىػ(ُٕٔت) األنصارم، ابف ىشاـ عراباألف قكاعد ع إلعراب
 ـ . ُُٖٗ-ق َُُْجامعة الرياض ،ُط  ، عمي فكدة نيؿ

 إ
 ،ىػ(ُّٔالسرم)تبراىيـ بف إاسحاؽ  كبأ مزجاجالمنسكب  ل ، فآعراب القر 

د.ط، المؤسسة المصرية  العامة لشؤكف المطابع  ، بيارمألتح: إبراىيـ ا
 ـ.ُّٔٗ-ىػ ُِّٖ، األميرية القاىرة

 أ
د.عبد المطيؼ بف محمد  محمد بف عبد ا بف مالؾ ،تح: لفية ابف مالؾ،
  ـ.ََِٔق ػػػػُِْٕ،دار العركبة .الككيت ،ُبف الخطيب،ط

 ا
 عبد المجيد قطامش : تح ، ىػ(ِِْت) القاسـ بف سالـأبي عبيد  ألمثاؿ ،

 ـ .  ُُٖٗ-ق َُُْ، المأمكفدار  ،ُط ،
 ا

تح: عمي    ىػ(ََْبعد ت) لزيد بف رفاعة الياشمي، المنسكب ألمثاؿ
 .ََِّ -قُِّْدار سعد الديف ، ،ُط كردم ، إبراىيـ

 ا
 خالد د. ، إلنشاء في العربية بيف التراكيب كالداللة دراسة نحكية تداكلية

 ق . ُُِْ,  ُط ميالد،



 ا
 ؿإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ بيف النحكييف البصرييف كالككفييف ،كما

 ىػ( تح :ٕٓٓالديف عبد الرحمف بف أبي الكفاء بف عبيد ا االنبارم ، ت)
 دار الكتب العممية لبناف ،ُ،ط د إميؿ بديع يعقكب إشراؼ : حسف حمد ،

 ـ . ُٖٗٗ –ق ُُْٖ،
  أك

محمد عبد ا بف جماؿ الديف  كأب،  إلى ألفية ابف مالؾ ضح المسالؾ
ي الديف ي:محمد مح تح ،األنصارمحمد بف عبد ا بف ىشاـ أبف يكسؼ 

 ـ . ُٕٔٗ-ق ُّٖٔ مطبعة السعادة مصر، ، ٓط ، عبدالحميد
 ا

ًدم،أبك عمي الحسف بف أحمد بف عمي الفارسي  إليضاح العضي
شاذلي  ق(،تح:د.حسفّٕٕالفسكم)ت
 ـ.ُٗٔٗق.ُّٖٗ،اآلدابػ.الرياض،ُفرىكد،ط

 (،ق ْٔٔ)، عمر عثماف بف الحاجب كأب لمفصؿ ،شرح افي  اإليضاح 
 .دار إحياء التراث اإلسالمي  ، ميمكسى بنام العمي تح:
 ،مازف  ق(،تح:ّّٕ)يالزجاجبك القاسـ أ اإليضاح في عمؿ  النحك

 ـ.ُٕٗٗق ػػُّٗٗ،دار النفائس بيركت،ّالمبارؾ،ط
 ،)الخطيب القزكيني  اإليضاح في عمـك  البالغة)المعاني كالبياف كالبديع

حمد  بف محمد ت) ف محمد بف عبد الرحمف بف عمر بف أجالؿ الدي
 ،لبناف، دار الكتب العممية ُإبراىيـ شمس الديف ، ط : تح ، ق(ّٕٗ

 ـ . ََِّ-ق ُِْْ
 
 ب ( )



 دار ِالديف،طمصطفى جماؿ  صكلييف،البحث النحكم عند األ ،
 ق.  َُّٓاليجرة،

 الب
صدقي  حياف األندلسي الغرناطي، عناية : كحر المحيط في التفسير، أب

 ـ . ََِٓ –ق ُِْٓ، محمد جميؿ ، دار الفكر بيركت
 دار رند ،ُط ، عبد الخالؽ زغير عدؿ ، بحكث نحكية في الجممة العربية 

 . د.ت
  جميؿ عبد ا مجيد.د  النصية ،البديع بيف البالغة العربية كالمسانيات ، 

 .ـُٖٗٗ،  الييئة المصرية العامة لمكتاب
 ،مكتبة اإلشعاع ُط،حسف الشيخ د.عبد الكاحد البديع كالتكازم،

 ـ.ُٗٗٗالفنية،
 بدر الديف محمد بف عبد ا الزركشي، ف ، البرىاف في عمـك القرآ 

 .. د.ت، دار التراث القاىرة بك الفضؿ إبراىيـأمحمد  : تح ىػ(ْٕٗت)
 ب

 ،  عالـ المعرفة ، صالح فضؿ ، كعمـ النص الغة الخطاب 
 .ـُِٗٗ،الككيت

 عبد القادر حسيف، مراجعةعبد المتعاؿ الصعيدم،  ، العالية البالغة : 
 ـ . ُُٗٗ -ىػُُُْ،ِط
  محمد عمي مكي .د  : إشراؼمحمد عبد المطمب،  د.،األسمكبية كالبالغة 

 . تكبار، مكتبة لبناف ناشركفر ا، دُ، ط
 ،د.محمد حماسة  عبد المطيؼ،دار بناء الجممة العربية

 .ََِّالغريب.القاىرة،



 ترجمة :محمد الكلي كمحمد العمرم، طبنية المغة الشعرية،جاف ككىف،ُ ،
 .ُٖٔٗدار تكبقاؿ الدار البيضاء،

 
 ت ( )

 ، تاج العركس مف جكاىر القامكس محمد مرتضى الحسيني الزبيدم 
 .ىػ( تح : جماعة مف المحققيف ، راجعو: مصطفى حجازم ك دَُِٓت)

-ق ُُِْ، الككيت ُط خالد عبد الكريـ جمعة  ، د.ك عبد الحميد طمب 
 ـ. ََُِ

  (، قّّٗالجكىرم، )ت تاج المغة كصحاح العربية ، إسماعيؿ بف حماد
 .ـَُٗٗدار العمـ لممالييف بيركت ،  ، ْط تح: أحمد عبد الغفكر عطار،

 ـ.ُٖٗٗ,  الجامعيةالمعارؼ  حمد الغفار، دارالتأكيؿ كصمتو بالمغة ، سيد أ 
  تحرير التحبير في صناعة الشعر كالنثر كبياف إعجاز القرآف، ابف أبي

،المجمس االعمى ُق(،تح:د.حنفي محمد شرؼ،طْٓٔاالصبع المصرم)ت
 لمشؤكف االسالمية.لجنة إحياء التراث االسالمية.

  عبد ا  محمد بف محمد بف  كأب ، جركميةالمقدمة األشرح التحفة البيية
تح: عبد الحميد ىػ ( ِّٕت) ،( ابف اجرـك) ػػػالمعركؼ ب داكد الصنياجي 

 ـ . ََِْ-ق ُِْٓ، دار الكتب العممية ، ِط ، ىنداكم
  تر:د.محمد فتكح ُط ، تمافي، يكرم لبنية القصيدة متحميؿ النص الشعر ،

 ق . ُُْٗ,  جدة –الثقافي األدبي، النادم احمد 
 ، الصيمرممحمد بف عبيد ا  بف عمي  بف إسحاؽ  كأب التذكرة كالتبصرة 

دار  ،ُط فتحي أحمد  مصطفى  عمي  الديف ، . تح: د ، ق(ُْٓ)ت
 ـ . ُِٖٗ-قَُِْ ، الفكر دمشؽ



  دار  ،ُط ، زاىد بف مرىكف الداككدم د.بيف الشعر كالنثر ، النصي الترابط
 ـ.ََُِ -ىػُُّْ جرير،

  الناشر ىادم نير، .التراكيب المغكية في العربية دراسة كصفية تطبيقية ، د
 ـ.ُٕٖٗ-ىػ.ُُّْ الجامعة المستنصرية، مطبعة االرشاد .بغداد،

  لطفي عبد  .د ،بحث في فمسفة المغة كاالستطيقا  التركيب المغكم لألدب
 ـ . ُٖٗٗ ق.َُْٗ ,دار المريخ لمنشر البديع،

   المركز ،ُطمحمد مفتاح  .د  نحك منياجيو شمكلية ، ختالؼكاالالتشابو
 .ـُٔٗٗ الثقافي العربي، 

 عاصرة ، عبد ا تشريح النص مقاربات تشريحية لنصكص شعرية م
 د.ت.. المركز الثقافي العربي الدار البيضاء المغرب ،ِط الغذامي،

   ِط تكاب ،رمضاف عبد ال .، دالتطكر المغكم مظاىره كعممو كقكانينو، 
 ىػ.َُُْ,مكتبة الخانجي القاىرة 

   التعريفات معجـ يشرح األلفاظ المصطمح عمييا بيف الفقياء  كالمتكمميف
كالصرفييف كالمفسريف، السيد عمي بف محمد  بف عمي  الديف الجرجاني 

 ـ . ُّٖٗ –ق ُّٕٓ  مطبعة مصطفى البابي الحمبي، ىػ( ،َٕٖ)ت
  إبراىيـعبد العظيـ .د  ف الكريـ،البالغي لالستفياـ في القرآتفسير ال 
 ـ . ُٕٗٗ-ىػ ُّّٗ  طعني، المكتبة التكفيقية ،الم
  محمد بف عمر بف الحسنيف  ، فخر الديف أك مفاتح الغيب  التفسير الكبير

دار  ،ُط ،ىػ( َٔٔ)تبف الحسف بف عمي التميمي البكرم الرازم الشافعي
 .  ـَََِ -قُُِْ ،الكتب العممية لبناف 

  ، د : ، تقديـالقاسمي عبد ا محمد. د التكرارات الصكتية في لغة الشعر. 
 .ـََُِ،األردفربد عالـ الكتب الحديث  أ الح الزعبي ،زياد ف



  ،ق(ّٕٕ)تالقزكينيجالؿ الديف عبد الرحمف التمخيص في عمـك البالغة ،
 ـ.َُْٗالعربي، ، دار الفكر ُ، ط يقضبطو :عبد الرحمف البرقك 

  دار مجدالكم عمافُكاكم، طكداد م .ف الكريـ ، دالتكازم في القرآ ،  ,
 .  ـَُِْ-َُِّ

  تكضيح المقاصد كالمسالؾ بشرح ألفية ابف مالؾ ،ابف أيـ القاسـ
،دار الفكر ُىػ(،تح:د عبد الرحمف عمي سميماف،طْٕٗالمرادم)ت

 ـ.ََُِق.ػُِِْالعربي،
 ) ج (

  قُِْٖ ، مؤسسة المختار،ُ، ط سمية، عمي أبك المكاـرالجممة اال- 
 ـ ََِٕ

 ، فاضؿ السامرائي ، المجمع العممي د. الجممة العربية تأليفيا كأقساميا 
 ـ . ََِٕ –ق َُْْ،
  ،تحميميا(، د. محمد إبراىيـ عبادة، مكتبة  ا،أنكاعيالجممة العربية )مككناتيا

 ـ.  ََِٕاآلداب .القاىرة ،
   ق ُِْٖ مؤسسة المختار، ،ُط ، عمي أبك المكاـر .د الفعمية ،الجممة– 

 ـ . ُْٖٗ
 مف أعماؿ ندكة  عبد الرحمف الحاج، صالح، د. ، الجممة في كتاب سيبكيو

 .ُْٗٗ، دمشؽ،  النحك كالصرؼ
  جزيرة الكرد ط، د. محمد رزؽ شعير ، د. سمية كالفعمية ،الجمؿ المحتممة لال ،

 د.ت. المنصكر،



  ،ىػ(،ّٓٗت) ىالؿ العسكرم الحسف بف عبد ا بف سيؿ ، كأبجميرة األمثاؿ 
أبك ىاجر محمد  : حمد عبد السالـ ، خرج أحاديثو: د. أ ضبطو ككتب ىكامشو

 ـ. ُٖٖٗ - قَُْٖ، ، دار الكتبُ، ط سعيد بف البسيكني زغمكؿ
   ، عمؽ  ىػ(،ُِّت) زدم ،بكر محمد بف الحسف بف دريد األ كبأجميرة المغة

 -ىػُِْٔ، دار الكتب العممية ُط شمس الديف ، إبراىيـ: عميو ككضع حكاشيو
 ـ.ػََِٓ

 (قْٕٗت)القاسـ المرادم، أـ الداني في حركؼ المعاني ، الحسف بف ىالجن ،
العممية  دار الكتب ،ُطكمحمد نديـ فاضؿ، الديف قباكة، فخرد. : تح
  .ُِٗٗىػ.ُُّْ،بيركت.
 مطبعة السعادة  ، ط د. ىػ(ّّٕت) قدامة بف جعفر،الفرج  كأب ،جكاىر األلفاظ

 .  ُِّٗ -قَُّٓمصر ،
 نجـ الديف أحمد  ، جكاىر الكنز، تمخيص كنز البراعة في أدكات ذكم البراعة

محمد زغمكؿ سالـ، منشأة المعارؼ  . د : تحىػ(،ّٕٕبف اسماعيؿ الحمبي)ت
 .  د.ط اإلسكندرية،

 ) ح (
 تحىػ(، ُِٕٖ) ت ،ابف مالؾ ألفيةعمى  حاشية الخضرم عمى شرح ابف عقيؿ 

 – قُِْٔ، بيركت دار الكتب العممية ،ِط تركي فرحاف المصطفى، :
 ـ. ََِٓ

 الشيخ مصطفى محمد عرفة الدسكقي،  ، حاشية الدسكقي عمى مغني المبيب
 لبناف ، العممية ، دار الكتبِتح: عبد السالـ محمد أميف  ط ، ىػ(ََُِت)

 ـ . ََِٕ -ىػُِْٖ



 ابف مالؾ محمد بف عمي  ألفيةعمى  الصباف عمى شرح االشمكني حاشية
دار الكتب  ،ِط إبراىيـ شمس الديف ، : تح (،قَُِٔت)الصباف الشافعي ،

 ـ . ََِٖ -ُِْٗ ، بيركت  -العممية
 ،مصطفى عبد السالـ أبك شادم،مكتبة القرآف الحذؼ البالغي في القرآف الكريـ

 .القاىرة.
 ق َُْٓ دار عماف ، ،ُط ،عبد الفتاح  الحمكز .د ،الحذؼ في المثؿ العربي

  ـ ُْٖٗ –
 دار الغريب، ُ، ط المكاـر أبكعمي  .الحذؼ كالتقدير في النحك العربي، د ،

ََِٕ. 
  اتحاد كتاب العرب  حسف عباس ، كالحداثة األصالةحركؼ المعاني بيف ،

 ـ.ََِٓدمشؽ،
 ) خ ( 

 ، عبد الحميد  : تحىػ( ِّٗت) الفتح عثماف  بف جني ، كأب الخصائص
  ـ.ََِِ -ىػ ُِْْدار الكتب العممية ،   ،ِىنداكم ، ط

 محمد أبك مكسى ، ة لمسائؿ عمـ المعاني ، د.يخصائص التراكيب دراسة تحميم 
 ـ.ُٔٗٗ - ق  ُُْٔ، مكتبة  كىبة  ْط
 منشكرات اتحاد الكتاب خصائص الحركؼ كمعانييا، عباس حسف،

  ـ.ُٖٗٗالعرب،
 

 ) د (
  ، ـ.ُٖٔٗ ، دار المعارؼ،ٗط كماؿ بشر، د. دراسات في عمـ  المغة 



  مكتبة االنجمك  ط ، ، د. أيكبعبد الرحمف  .د العربي، حكفي الن قديةدراسات ن
 ـ.ُٕٓٗمطبعة مخيمر، المصرية القاىرة.

   دار الجميؿ ،ُط طاىر سميماف  حمكدة ،.، د  األصكلييفدراسة المعنى عند 
 ت. . د ،
  محمكد محمد شاكر : تح ىػ(،ُْٕت) عبد القاىر الجرجاني، ، اإلعجازدالئؿ 

  ـ.ُِٗٗىػ. ُُّْمطبعة المدني، ،،دار المدني ،ّط،
   ُمكسى بف مصطفى العبيداف ، ط.د   األصكلييفداللة تراكيب الجمؿ عند ،

 ـ.ََِِ، سكريا  -األكائؿدار  
  مطبعة ُط المنصكرم ،عمي جابر .الداللة الزمنية  في الجممة العربية، د ،

 ـ. ُْٖٗالجامعة  بغداد ،
 حامد كاظـ عباس.، د دراسة لغكية عند الشريؼ  المرتضي القرآنيةلداللة ا ، 

 .ـََِْ دار الشؤكف الثقافية العامة ، ،ُط
 ،ىػ. ُّٕٗد.ط، دار صادر مع االشتراؾ مع دار بيركت ، ديكاف جرير

 ـ.َُٔٗ
   تح( ، قّّٗت) الفارابي،أبك نصر ، معجـ لغكم تراثي ،  األدبديكاف : 

 ـ.ََِّ، مكتبة لبناف ،ُط ،  عادؿ عبد الجبار الشاطبي
  أ عمي مينا ، دار الكتب العممية ديكاف  عمر بف ربيعة ، شرحو كقدـ لو :عبد

 بيركت . 
 ) ر (

 مؿ  في الكالـ عمى الجمؿ  كالتبياف في تعييف عطؼ  رسالتاف في  النحك الحي
البياف، شياب الديف  أبي العباس أحمد بف محمد بف عمي  العنيابَّي 



،مكتبة العبيكاف ُىػ(،تحقيؽ :د.إبراىيـ محمد أبك عباة،طٕٕٔ)ت
 ـ. ُٔٗٗىػ.ُُْٕ.الرياض،

   د. سيير  ، تح: ق(ْٕٗ)تبف أـ القاسـ المرادماعراب ، مؿ األى رسالة في جي
 مكتبة الجامعة األردنية.,  ـُٕٖٗ -ىػَُْٕ، ُط محمد خميفة،

 ،أحمد بف عبد  النكر رصؼ المباني في شرح حركؼ المعاني
 .ُّْٗ. دمشؽ.دار القمـق(،تح:أحمد محمد الخراط،َِٕالمالقي)ت

 ق(ُِٕالركض المريع في صناعة البديع، ابف البناء المراكشي العددم)ت ، 
 ـ.ُٖٓٗ، شقركف: رضكاف بف  تح

 
 ) ز ( 

 ، عماف  دار عالـ الثقافة كماؿ رشيد ، د. الزمف النحكم في المغة العربية
 ـ . ََِٖاألردف 

  محمد  .د : تحىػ(، َُُِت) الحسف اليكسي،كالحكـ ،  األمثاؿفي  أالكـزىر
-ُُٖٗ، دار الثقافة الدار البيضاء ،ُط ، األخضرمحمد  .حجي كد
 ق.َُْٗ

 
 ) س ( 

  محمد حسف محمد  تح: بف جني،عثماف  الفتح كأب ،اإلعراب صناعة سر
 العممية الكتب دار ،ِط ، عامر شحاتو رشدم حمدأ ،إسماعيؿحسف 

 ـ.ََِٕ -قُِْٖ،
  ،سعد خمؼ .أد  سياؽ الحاؿ في كتاب سيبكيو دراسة في النحك كالداللة

 ـ.َُُِ-قُِّْ،  دار حامد ،ُ، ط العكادم



 ) ش (
 بف عقيؿ العقيمي المصرم اليمذاني ،الديف عبدا ، بياءشرح ابف عقيؿ  

 دار التراث القاىرة، ،َِي الديف عبد الحميد ، طيتح: محمد مح ىػ(ٕٔٔت)
  ـ.َُٖٗ -ىػ ََُْ

 ابف   ألفية إلىشمكني عمى ألفية ابف مالؾ، المسمى منيل المسالؾ شرح األ
مطبعة مصطفى ، ِط ، ي الديف عبد الحميديتح: مح (،ػىََٗت)بعد  مالؾ ،

 ـ . ُّٗٗ-قُّٖٓمصر،  -كالده أالحمبي ك 
  تصحيح  ىػ( ،ٖٔٔت) بف الناظـ ،ابف مالؾ ، بدر الديف بف مالؾ   ألفيةشرح

  .  د.ت د.ط،,  بيركت,  محمد سميـ المبابيدم : كتنقيح
  كتكميؿ المقاصد ، جماؿ الديف محمد بف عبد ا  كائدشرح التسييؿ  تسييؿ الف

محمد عبد القادر عطا كطارؽ فتحي السيد،  : ، تح ىػ(ٕٔٔت)بف مالؾ الطائي
 ـ.ََُِبيركت., دار الكتب العممية

 في النحك ،  شرح التصريح  عمى التكضيح أك التصريح  بمضمكف التكضيح
،دار الكتب ِباسؿ عيكف السكد ،ط ىػ(،تح:محمدَٓٗالشيخ خالد األزىرم)

 ـ. ََِٔىػ.ُِْٕالعممية ،
   ،الحسف عمي بف مؤمف  محمد بف عمي بف عصفكر، كأبشرح جمؿ الزجاجي 

، دار الكتب ُط بديع يعقكب ، أميؿ:  إشراؼتح: فكاز الشعار ، ىػ( ٗٔٔت)
 ـ.ُٖٗٗ-ىػ ُُْٗالحديث ،

  ، حمد بف عمي بف محمد أعبد ا بف جماؿ الديف شرح الحدكد النحكية
، ُبراىيـ طتح: د محمد الطيب اإل ىػ(، ِٕٗىػػ ِِٕبيف) تكفي ما الفاكيي،

 ـ . ُٔٗٗ –ق ُُْٕ، بيركت – دار النفائس



   م،ذالستراباامحمد بف الحسف شرح الرضي عمى الكافية ، رضي الديف 
 ـ.ُٔٗٗسف عمر، جامعة  قاريكنيس بنغازم تح: يكسؼ ح ىػ(، ٖٔٔت)
  مع  م،ذالديف محمد  بف الحسف االسترابا رضي ابف الحاجب، شرح شافية

 تح: ، األدبلمعالـ الجميؿ عبد القادر البغدادم صاحب حزانة  : شرح شكاىده
دار الكتب  محمد الزفراؼ، ، ي الديف عبد الحميديمحمد نكر الحسف ، مح

 ـ.ُِٖٗ-ىػ َُِْالعممية، 
   كمعو كتاب  األنصارمشرح شذكر الذىب في معرفة كالـ العرب، ابف ىشاـ ،

ي الديف عبد الحميد، يتح: مح بتحقيؽ شرح شذكر  الذىب ، األربمنتيى  
 .بيركت -المكتبة العصرية 

   ،عمي  : عبد ا بف جماؿ الديف محمد بف مالؾ، تح كأبشرح الكافية الشافية
 ـ.ُِٖٗ -قَُِْ، ، دار الكتبُط ، حمد المكجكدأمعكض كعادؿ 

  ىػ ٖٔٔشرح الكافية في النحك، رضي الديف محمد بف الحسف االستراباذم ) ت
 ـ .ُٖٓٗ-ىػَُْٓ( ، دار الكتب العممية ، بيركت ، 

  سعيد الحسف بف عبد ا بف المرزباف السيرافي، كأب ،شرح كتاب سيبكيو 
دار الكتب  ،ُط حمد حسف ميدلي  كعمي سيد عمي ،تح: أىػ(، ّٖٔت)

 ـ.ََِٖ -قُِْٗالعممية ،
   كاف حينا الكاسطي الضريرالقاسـ بف محمد بف مباثر  ،في النحك  عمى مو الشرح(

كاب، تصدير د .رمضاف عبد الت ، د رجب عثماف محمد : تح ، ق( ْٗٔقبؿ 
 ـ. َََِ -قَُِْ،مكتبة الخانجي،ُط
  يعيش المكصمي،  ، مكفؽ الديف أبي البقاء يعيش بف عمي  بفشرح المفصؿ

 -ىػُِِْ، دار الكتب العممية ،ُط :د. أميؿ بديع يعقكب ، ىػ(، تحّْٔت)
 ـ.ََُِ



  شرح المفصؿ في صنعة االعراب المكسـك بالتخمير،صدر الديف األفاضؿ
،دار الغرب ُق(،تح:عبد الرحمف بف سميماف العثيمف،طُِٔالخكارزمي)ت

 ـ.َُٗٗاالسالمي، بيركت لبناف،
   زيد عبد  كأب ، ابف مالؾ  في عممي الصرؼ كالنحك ألفيةشرح المككدم عمى

 إبراىيـ شمس الديف ، : تح ىػ(،َٕٖت) الرحمف بف عمي بف صالح المككدم ،
 ـ.ََِِ -ىػُِِْ، دار الكتب العممية ،ِط
  طالب  أبيعمي بف  اإلماـالجامع لخطب كحكـ كرسائؿ  شرح نيل البالغة

ر بابف أبي حامد عبد الحميد بف ىبة ا المدائي الشيي أبيعز الديف  ،)ع(
 ،عمميمؤسسة األ ،ِط ، عممي : الشيخ حسيف األ حالحديد المعتزلي ،  ت

 ـ . ََِْ -قُِْٓ
 ) ط (

  سرار البالغة كعمـك حقائؽ اإلعجاز ، يحيى بف حمزة بف الطراز المتضمف أل
،مطبعة المقتطؼ  دار الكتب الخديكية ىػ(،ْٕٗت)، عمي بف إبراىيـ العمكم

 ـ.ُُْٗ -ىػُِّّمصر ،
 ) ظ ( 
 ـ.ُٖٗٗر سميماف حمكدة،دار الجامعة،ظاىرة الحذؼ في الدرس المغكم،د.طاى 
 
 

 )ع(
 لمشيخ بياء الديف  ، عركس األفراح في شرح تمخيص المفتاح

,  صرية، المكتبة العُعبد الحميد ىنداكم ،ط تح: ،ق(ّٕٕ)تالسبكي
 ـ.ََِّ -ىػ ُّّْ

 ، ـ.َََِغريب.القاىرة ، دار ،كماؿ بشرد.عمـ األصكات 



   دار الكتب  ،ّط ، المكسكم ميدم محمد مناؼ .د المغكية ، األصكاتعمـ
 ـ . ََِٕ-قُُْٗد , بغدا - العممية

 مكتبة  ،ُط حيدر، فريد عكضد. ، دراسة نظرية كتطبيقية عمـ الداللة
 ـ.ََِٓ -ىػُِْٔاآلداب،

 دراسة تطبيقية عمى السكر المكية  بيف النظرية كالتطبيؽ عمـ المغة النصي ،
 ـ.َََِ  ، دار قباء، الفقي إبراىيـصبحي 

 األىمية لمنشر  ، ُط ، ، صائؿ رشيد شديدعناصر تحقيؽ الداللة في العربية
 . ـََِّكالتكزيع،

 ، ميدمد. تح: ىػ(ُٕٓت) الفراىيدم، الخميؿ بف أحمد  عبد الرحمف كأبالعيف 
ىػ َُْٖ، طبعتو كزارة الثقافة العراقية،  ُ،ط السامرائي إبراىيـ د.المخزكمي ك 

 ـ.ُٖٗٗ -
   

 )ف(
  يعقكب كأب، كالحكـ الشعرية كالنثرية األمثاؿمعجـ في  األمثاؿفرائد الخرائد في 

، دار ُط عبد الرزاؽ الحسيف، : تحىػ(، ْٗٓت) ،يالخكيػٌ بف طاىر   يكسؼ
 ـ. َََِ، األردفالنفائس 

  تح:ىػ(، َُْْت) الحمبي ، إبراىيـ،عمي بف  األزىريةفرائد العقكد عمى شرح 
 ـ.ََِٕدمشؽ ، ، التراث العربي إحياءدار  د.ط ، ، فخر الديف قباكة د.
  تحىػ (، ْٕٖت) عبيد البكرم ، كأب، األمثاؿ كتاب شرحفصؿ المقاؿ  في : 

،مؤسسة الرسالة  األمانةدار  ،عبد المجيد عابديف . عباس  د إحساف .د
 ـ.ُُٕٗ -قُُّٗ،
  فريد عكض  .(،داألسمكبفصكؿ في عمـ المغة التطبيقي)عمـ المصطمح كعمـ

 ـ.ََِٖ -ىػُِْٗ، اآلدابمكتبة  ،ُط حيدر،



 ،ىػ َُّْ،بيركت  ،مؤسسة الرسالةّ،طد.إبراىيـ السامرائي الفعؿ زمانو كأبنيتو
 ـ.ُّٖٗ.
 ََِْنيضة مصر، ،ّط ، عمي عبد الكاحد كافي د. ، فقو المغة . 
  اإلسكندريةالمعارؼ  ،ِط ،رجاء عيد .د ،بيف التقنية كالتطكر فمسفة البالغة. 

 د.ت.
 مكتبة عمايرة،أحمد خميؿ  منيل كصفي تحميمي،د. في التحميؿ المغكم

 ـ.ُٕٖٗالمنار.األردف،
   في التركيب المغكم في الشعر العراقي  المعاصر دراسة لغكية لشعر السياب

 ـ. ُُٖٗ،دار الرشيد، .مالؾ يكسؼ المطمبي كنازؾ كالبياتي ، د
 ،اتحاد منشكرات  في جمالية الكممة )دراسة جمالية بالغية(،د.حسيف جمعة

 .ََِِدمشؽ. الكتاب العربي،
  في عمـ داللة النص نظرات في قصدية الحذؼ بيف مظاىر اإلعجاز  كمناىل

 .َُِِ،دار تمكز ،ُ،طتحميؿ  المغكم ،د.محمد جعفر العارضي ال
 صيدا  ميدم مخزكمي، دار الممكية العصرية .د ، في النحك العربي نقد كتكجيو

 ـ.ُٖٔٗ -قَُْْ.بيركت
 عالـ المعرفة ُخميؿ عمايرة ،ط .في نحك المغة كتراكيبيا منيل كتطبيؽ ، د ،

 .ُْٖٗ-قَُْْ، جدة
 )   ( 

 بادمآالعالمة المغكم مجد الديف محمد بف يعقكب الفيركز  ،القامكس المحيط، 
الكتب  ، دارِط الكفا نصر اليكريني المصرم الشافعي، أبك تح:ىػ(، ُٕٖت)

 .ََِٕ-ق ُِْٖالعممية ،



  مكتبة لبناف ، محمد عبد المطمب .الحداثة عند عبد القاىر الجرجاني، د ضاياق
     ـ. ُٓٗٗ،لكنجمافالشركة المصرية العالمية ناشركف، 

   ـ.ُٖٖٗ دار تكبقاؿ، ،ُط بسكف ،كك شعرية ، ركماف ياالقضايا 
 ) ك (

 ، عبد  تح: ، ق(َُٖ)بشر عمر بف عثماف بف قنبر ك) سيبكيو( أبالكتاب
 ـ.ُّٖٗ -ىػ َُّْ، عالـ الكتب ،ّالسالـ ىاركف ، ط

   جار  في كجكه التأكيؿ ، األقاكيؿالكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ كعيكف
 ـ.ُْٕٗدار الكتاب العربي بيركت ، ىػ(، ّٖٓت) ا الزمخشرم

  ،د  : تحىػ( ،ِِٕت) ، بف شاىنشاه الفداء أبكالكناش في النحك كالصرؼ
 ـ.ََِٓ، اآلداب، مكتبة ِجكدة مبركؾ محمد ، ط

 ) ل (
 البقاء عبد ا بف الحسيف العكبرم ،  كأبلمباب في عمؿ البناء كاإلعراب ، ا

بيركت، دار الفكر المعاصر. ،ُطىػ(،  تح: غازم مختار طميحاف ،ُٔٔت)
 ـ.ُٓٗٗق.ُُْٔدار الفكر .دمشؽ

   لساف العرب ، جماؿ الديف  أبي الفضؿ  محمد بف مكـر  ابف منظكر، ت
دار  ،ِجعة :عبد المنعـ  خميؿ إبراىيـ ، طرا عامر احمد حيدر، ىػ( تح:ُُٕ)

  ـ . ََِٗ ق. َُّْ,الكتب العممية بيركت 
 المركز  ِط ، لسانيات الخطاب مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب ، محمد خطابي،

 د.ت. ،الثقافي العربي
  ككالة المطبكعات،ُط ، الكبيسي حميد ريلغة الشعر المعاصر، عمراف خض 

 الككيت.د.ت.



 تب عالـ الك ،ٓط ، تماـ حساف .المغة العربية معناىا كمبناىا، د
  ـ.ََِٔ -ىػُِْٕالحديث،

  ـ.ُٖٖٗمغمي ، دار  مجدالكم عماف،  المومىع ، ابف جني ، تح: سميح ابك 
 ) م (

  ،ما كراء النص دراسة نقدية في النقد المعرفي  المعاصر ،محمد سالـ سعد ا 
 ـ.ََِٖ، عالـ الكتب الحديث ،ُط
 ، دار اقرأ ُط  ،عبد الرزاؽ الشكا أيمف. د مبادئ أساسية في الجممة ،

 ـ.ََِٔ-ىػُِْٕ،
 ،الفتح ضياء الديف نصر ا بف  كأب المثؿ السائر في أدب الكاتب كالشاعر

تح:  ، ىػ(ّٕٔت) ، (ابف األثير بػ)بف محمد بف عبد الكريـ المعركؼ  محمد
 ،مصر،د.ت، مطبعة مصطفى البابي الحمبي  ي الديف عبد الحميديمحمد مح

  الميدانيحمد  بف إبراىيـ الفضؿ أحمد بف محمد بف أ كأب ،األمثاؿمجمع ، 
، المكتبة العصرية بيركت إبراىيـمحمد أبك الفضؿ  تح:ىػ(، ُٖٓت)
 ـ.َُِّ -ىػُّْْ،
 ، تح:  بك عمي الفضؿ بف الحسف الطبرسيأ مجمع البياف في تفسير  القرآف،

دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التأريخ  ،ّط ، ىاشـ الرسكلي المحمالتي
 ـ .ََِٓ ق.ُِْٔ، العربي لبناف

 ،ترجمة :يكسؼ غازم،دار  محاضرات في األلسنية ،دم سكسير
  ـ.ُْٖٗنعماف،

 الفتح عثماف بف  كأبعنيا ،  كاإليضاحالقراءات شكاذ يف كجكه يالمحتسب في تب
 ـ.ُْٗٗ -ىػ ُُْٓ، القاىرة ، كآخركفجني ، تح: عمي نجدم ناصيؼ 



  بيركت.مكتبة دار الشركؽ  ،األنطاكيالعربية ،محمد  أصكاتالمحيط في .
 د.ت.

 حسف د. محمد  لمختصر في أصكات المغة العربية دراسة نظرية كتطبيقية ،ا
 ـ.ََِٔ-ىػ ُِْٕمكتبة اآلداب، ،ْط جبؿ ،

  دار المسيرة عماف  ،ُط العدكس، أبكيكسؼ  .د البالغة العربية ، إلىمدخؿ
 .ـََِٕ -ق ُِْٕ،
  المزىر في عمـك  المغة كأنكاعيا ، عبد الرحمف  جالؿ الديف

 ،مد جاد المكلى، عمي محمد البجاكمحمحمد أ  تح: ق(،ُُٗ)تالسيكطي
 د.ت.الفكر.دار الجيؿ بيركت مع االشتراؾ مع دار  ، إبراىيـالفضؿ  أبكمحمد 

 د بف عمر الزمخشرم،ك القاسـ جار ا محم كالمستقصى في أمثاؿ العرب ،أب 
 ـ.ُٕٖٗ -قَُْٕدار الكتب العممية بيركت ، ،ّط
 د. ، إحصائية دراسة صرفية داللية ػ المشتقات الدالة عمى الفاعمية كالمفعكلية 

 ـ.ََِٓ-ىػُِْٔ، سيؼ الديف طو الفقراء ، عالـ الكتب الحديث ،األردف أربد
 ر الديف بف عبد السيد بف عمي الفتح ناص المصباح في عمـ  النحك، أبك

زم)تالم ،مكتبة الشباب القاىرة ُىػ(، تح: د.عبد الحميد السيد طميب،طَُٔطىرَّ
. 
 ،سعد الديف مسعكد بف عمر المطكؿ ،شرح تمخيص مفتاح العمـك ، التقتازاني، 

 ـ.ََِٕػ -قُِْٖدار الكتب ، عبد الحميد ىنداكم، : تح ، ىػ(ُٕٗت)
 ،قُِْٖدار عمار، ،ِط معاني األبنية، د فاضؿ صالح السامرائي- 

 ـ.ََِٕ
 ،د  : تح ، ىػ(ّْٖت)، الرماني بف عيسى يالحسف عم كأب معاني الحركؼ. 

 ـ.ُُٖٗ -ىػَُُْدار الشركؽ، ،ِط ،عبد الفتاح اسماعيؿ شمبي 



   دار  ،ّ ط ، عبد الفتاح الشيف .القراف الكريـ، د أساليبالمعاني في ضكء
 .المعارؼ

 ساعدت جامعة بغداد عمى نشره فاضؿ صالح السامرائي ، .معاني النحك ، د 
 ـ . ُٕٖٗ – ُٖٔٗ،مطبعة التعميـ العالي  المكصؿ 

  معجـ البمداف، شياب  الديف  أبي  عبد ا ياقكت  الحمكم الركمي
، دار إحياء  د.ط  ، المرعشميىػ(،تح: محمد عبد الرحمف  ِٔٔالبغدادم)ت

 ..د.ت مؤسسة التأريخ العربي التراث العربي بيركت ،
 مكتبة لبناف  حمد مطمكب،أ د.طكرىا  ، معجـ المصطمحات البالغية كت

 .ََِٕناشركف،
  ىػ(، ّٓٗالرازم، ت)الحسف أحمد بف فارس بف زكريا  ك، أبمعجـ مقاييس المغة

 ـ َُُِ، العممية بيركت، دار الكتب تح: إبراىيـ شمس الديف
 .  المعجـ الكافي في أدكات النحك العربي، د. عمي تكفيؽ الحمد كد. يكسؼ

 ـ.ُّٗٗ-ىػ ُُْْ، ، دار األمؿِط جميؿ الزغبي ،
  ،حياء التراث المعجـ الكسيط، مجمع المغة العربية اإلدارة العامة لممعجمات كا 

  د.ت.ر الدعكة.دا إخراج  إبراىيـ مصطفى  كأحمد حسف الزيات كآخركف ،
 
 بف فالح تقي الديف  ابف الخير ابف منصكر  لمغني في النحك ، ا

، دار الشؤكف ُط ، سعدملعبد الرحمف عبد الرزاؽ ا : ىػ(، تحَٖٔ)تاليمني
 .ُٗٗٗالثقافية بغداد،

 جماؿ الديف عبد ا بف ىشاـ األنصارم عاريب ، مغني المبيب عف كتب األ
، دار الكتب ِطأميؿ بديع يعقكب، د. حمد كحسف  د. قدمو ككضع ىكامشو :

 . ََِٓ -قُِْٔالعممية ،



  يادة في مكضكعات العمـك ، أحمد بف مصطفى ر مفتاح السعادة كمصباح ال
 -قَُْٓدار الكتب العممية بيركت ، ،ُط ، ) طاش كبرل زاده(ػالشيير ب
 .ـُٖٓٗ

  ، السكاكي،بكر بف محمد بف عمي  أبييعقكب يكسؼ بف  كأبمفتاح العمـك 
 .قََُْ دار الرسالة. ،1 ط تح: أكـر عثماف يكسؼ ،ىػ(، ِٔٔت)
  محمكد  : تح ، ، جار ا محمكد الزمخشرم عرابصنعة اإلالمفصؿ  في

  مطبعة حجازم القاىرة. د.ط، ،تكفيؽ

  أبك إسحػاؽ إبراىيػـ بف مكسى  ،الشافية في شرح الخالصة الكافيػةالمقاصػد
ىػ(، تحقيؽ الدكتكر عبد الرحمف بف سميماف العثيميف، مركز َٕٗالشاطبي)

  .ـََِٕإحياء التراث اإلسالمي، مكة المكرمة، الطبعة األكلى، 
  د. كاظـ  ،تح ق(ُْٕ)تالجرجاني،عبد القاىر  اإليضاحالمقتصد في شرح:

 ـ.ََِٖ -ىػُِْٗالعممية ، دار الكتب ِط  لديف ،ابحر المرجاف 
 دار  ،ُطبديع يعقكب، أميؿ .:حسف حمد كد تح ،ىػ( ِٖٓ) المقتضب، المبرد

 ـ.ُِٕٗ -ىػَُِْالكتب العممية ،
 حمد عبد أ، تح:  ىػ(ٗٔٔت) بف عصفكر االشبيمي  المقرب، عمي بف مؤمف

 ـ.ُٗٗٗ -ىػ ُِّٗ،، ُالستار الجكارم  كعبد ا الجبكرم ، ط
   ـَُٗٗمكتبة االنجمك، حساف،مناىل البحث في المغة ، د. تماـ . 
 ت)في  ،السجمماسي محمد القاسـ كأب، في تجنيس أساليب البديع المنزع البديع

 ُعالؿ الغازم ، ط : تح، (جرمالعقد الثاني أك الثالث مف القرف الثامف ىػ
  المغرب. المعارؼ مكتبة  ، ـَُٖٗ -ىػَُُْ،
 مقاربة تداكلية(، معاذ بف كالـ في النظرية النحكية العربية)منزلة معاني ال

 ـ.َُِْ، دار محمد عمي الحامي،ُيماف الدخيؿ،طسم



 ،بف يعقكب العباس أحمد بف محمد  أبك مكاىب الفتاح في شرح تمخيص المفتاح
تح:خميؿ إبراىيـ خميؿ، دار الكتب العممية ق( َُُُ)ت حكالي المغربي،
 .بيركت 

  ُط ىػ(،ُُٖٗت) ،الطبطبائيالميزاف في تفسير القراف ، السيد محمد حسيف، 
  ـ. ََُِ-قُُّْبيركت . – مطبكعات دار االندلس العالمية ،دار األميرة 
 ) ن (

 ـ. ََِٕىػػػ ػػػػػػػػػػػُْ ِٖ،مصر،ُالنحك العربي،د.إبراىيـ إبراىيـ بركات ،ط 
 ، دار  المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر، نحك الفعؿ ، د.عبد الستار الجكارم

 ـ.ََِٔمطبعة المجمع العممي العراقي  الفارس عماف ،
 ،د.أحمد عبد الستار الجكارم،المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر نحك المعاني

 .ََِٔ.بيركت،
 ،عالـ الكتب ُط نحك النص إطار نظرم كدراسات تطبيقية ، عثماف أبك زيد،

 .ـََُِ-قُُّْالحديث،
  محمد حماسة عبد  .النحك كالداللة مدخؿ لدراسة المعنى النحكم الداللي ، د

 .َََِ -ق َُِْ ، ُالمطيؼ ، دار الشركؽ ،ط
 َُِْدار نيبكر ، ،ِالنص كالخطاب مباحث لسانية عرفنية ، األزىر زناد، ط. 
 ، دار ُمصطفى حميدة ، ط د.نظاـ الربط كاالرتباط في تركيب الجممة العربية ،

 ، مكتبة لبناف. .القاىرةنكبار
  عبد الكىاب حسف .النظاـ النحكم في القراف الكريـ دالئؿ النظاـ النحكم ، د

 .ََُِحمد.، دار صفاء عماف ، 
 دار الشركؽ ُنظرية البنائية في النقد األدبي،د.صالح فضؿ ،ط،

 ـ.ُٖٗٗق.ُُْٗ،



 .فرج ، حمد أحساـ  نظرية عمـ النص رؤية منيجية في بناء النص النثرم ، د
-قُِْٖ، ، مكتبة اآلدابُتقديـ: د سميماف العطار كمحمكد فيمي ، ط

 ـ.ََِٕ
  دار الكتب نقد الشعر، قدامة بف جعفر،تح: د.محمد عبد المنعـ  خفاجي،

 العممية بيركت .لبناف،د.ت.
 حرالحالؿ ،أبك الربيع سميماف بف مكسى كنفثةالس   مثاؿنكتةاأل

،دار سعد الديف ُإبراىيـ الكردم،ط ىػ(،تح:د.عمئّْالكالعي)ت
 ـ.ُٓٗٗىػ.ُُْٔ.دمشؽ،

  ، نياية األرب في فنكف األدب، شياب الديف حمد بف عبد الكىاب النكيرم
 ـ . ُِٗٗ-قُّْٕ، دار الكتب المصرية ُطىػ( ، ٕٕٔت)
  : نيل البالغة ، اإلماـ عمي )عميو السالـ( ، جمعو : الشريؼ الرضي ، شرح

 .  ـََُِاألندلس لبناف ،دار  ،ُمحمد عبده ، ط
 ) ه (

 تح: ق(ُُٗ)تجكامع، جالؿ الديف السيكطيىمع اليكامع في شرح جمع ال ،
 ـ.ُٖٗٗ -قُُْٖ، ُحمد شمس الديف ، طأ

 ) و ( 
  النيسابكرم الكاحدم حمد بف محمد الحسف أ كأب، األمثاؿالكسيط في، 

 الرحمف ،دار الكتب  الثقافية الككيت عفيؼ محمد  عبد .د : تح ، ىػ(ْٖٔت)
 . ُٕٗٗ  -قُّّٓ, 
  الكظائؼ الداللية لمجممة العربية دراسة لعالقات العمؿ النحكم بيف النظرية

 .  ـََِٕ -قُِْٖ،  اآلداب، مكتبة ُكالتطبيؽ ، محمد رزؽ شعير ، ط
 الرسائل و االطاريح الجامعية  :ثانيا



  في ضكء   (صرفية نحكية دالليةدراسة )اسـ الفاعؿ في القراف الكريـ
،جامعة  المنيل الكصفي ،سمير محمد عزيز نمر مكقدة ، رسالة ماجستير

 .ََِْالنجاح الكطنية فمسطيف ،
 البناء الفني في شعر سعدم يكسؼ، عبد القادر جبار طو، رسالة ماجستير 

 . ََِٕجامعة بغداد، كمية اآلداب ،
 د ا حمكد،اطركحة دكتكراة،كمية البنى النحكية كأثرىا في المعنى،أحمد عب

 ـ.ََِّىػػػػ ػػػُِّْاآلداب،جامعة بغداد،
  التقابؿ كالتماثؿ الداللي  في المثؿ العربي حتى نياية  القرف السادس

، كمية اآلداب جامعة  هدكتكرارسالة  أسيؿ سامي أميف العبيدم، .اليجرم، د
 ـ . ََِٕ –ق ُِْٖ، القادسية

  رسالة  ، عبد ا خضير عبيد الجياني ، قراف الكريـالتكازم التركيبي في ال
 .ََِْكمية التربية جامعة المكصؿ، ، ماجستير

  ، نظاـ الجممة عند ابف ىشاـ  االنصارم ،أحمد عكض سالميف باحميص
 .ـََِٓ.اليمف ،كمية التربية ،اطركحة دكتكراة ،جامعة عدف

 
 وبحوث األنترنيتالدوريات   :لثااث

  مجمة العمـك اإلنسانية  عابد بك ىادم، تماسؾ النص ،ثر النحك في أى
 .ـَُِّ،  َْ: مل،ُع ،كاالجتماعية

 ، جيات يكسؼ العرجا، مجمة جامعة  .د أدكات النفي في شعر أمؿ دنقؿ
 ـ .ََِِ، ُعالقدس المفتكحة لألبحاث كالدراسات،

  كمية  عاطؼ مدككر، .د ، التسكيف كالتخفيؼ في العربية دراسة كتحميؿ
  ـ.ََِٗ,اآلداب جامعة جنكب الكادم
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 دليمة مزكز ،مجمة  .لمبني لممجيكؿ بيف اختزاؿ البنية كاسترساؿ المعنى ، دا
 ـ.ََِٗ  ،ٓع، كاالجتماعية كمية اآلداب كالعمـك اإلنسانية

   مجمة جامعة دمشؽ المعنى كبناء القكاعد ،محمد حسف جاسـ،
 .  ََِٗ, ِٓ،ملِ+عُ،ع
 ، مجمة القادسية في اآلداب ك  ، تراث حاكـ مالؾ الزيادم. دنحك األمثاؿ

 ـ.ََِٗ، ٖ،مل:ُع  ،العمـك التربكية
  (،السيد عبد السميع حسكنة أسمكبيةالنظـ القرآني في تفسير القرطبي )دراسة

 .دبي .ََُِ، ٕٓكالعربية ، ع   اإلسالميةمجمة كمية الدراسات  ،
 
 
 
 
 
 
 

 


