الرتكيب النحوي وسياق املقام
تأليف الدكتور  /عبدالوهاب خلف اهلل امبية
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ملخص:
القصد من دراسة التركيب النحوي هو دراسة الجملة داخل نصلها ،أو
تركي للب ال للن كلل ل  ،أن الكلم للال المة للردد ت للدو ل ل ال للن وح للدال لغوي للة
منعزلللة ،ولكنهللا تتص ل يمللا ينهللا ،حي ل يرك لب المرس ل بعضللها مللض بع ل ،
وي ل لرين ينهل للا ل ل وحل للدد ك ل للر ه ل ل القرينل للة ،أو التركي للب وتطويل للض اللغ للة ل ل
النصو لتصير التراكيلب متطابقلة ،ويصلير ال نلاح حالل حلاب ال نلاح المحكل،،
إل ل د لللة مةللردال التركيللب،
وبالتللال يكللون الن لر إل ل د لللة التركيللب كل ل
نغير موقعها ،ليتوسض مةهو ،عل ،الد لة التركي إل ما هو أعمق.
ن ا ،الكلمال ،ونوع التلرابن وا نةصلاب لين العبلارال ،والتةلاول الملحلو
ين صيغ الكلمال العبارد يكون مجا واسعا يكشف إمكانيال غير قليلة.
ومسللالة ال لن  ،ل العرييللة ه ل اختيللار تراكيللب وجم ل عل ل الللرغ ،مللن أن
القاع للدد ت للي أمل ل ار آخ للر ص للحيحا ،با ختي للار يص للب التركي للب و ق للا لتركي للب
يسبق  ،ولةقا آلخر يعقبل  ،وقلد وعل بعل النحلويين القلدماح القصلد ملن د للة
يقللف عنللد الع قللال الو يةيللة ،ل قصللدوا منهللا مللا يةهلل ،مللن
التركيللب بأن ل
التركيب ،اللة ة تكون ليغة نةسها ،وانما تكسب ب غتها من التركيب.
واختيار كلمة معينة ل تركيلب معلين ووضلعها ل مكلان ملا – مقدملة أو
مللةخرد -هللاا ا ختي للار هللو سلليا داخلل ل أو هللو مللا يس للم بالسلليا اللغ للوي،
اأصلوال والكلملال والجمل  ،اأصلوال ملث تكلون علادد خاضلعة
ويتمث
للسلليا الللاي تتركللب ي ل  ،يتللأثر ك ل صللول بمللا يتقدم ل  ،أو يللأت بعللدن مللن
أصوال.
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مقدمة:
تقو ،هان الدراسة عل تطويض النحو واللغة بالكيةية التل يحسلن معهلا جعل
الك ل  ،آخللاا بأعنللا بع ل  ،يقللو ارتباط ل ويصللير التركيللب كال نللاح المحكلل،
اأجلزاح و للق قواعللد وسللنن العرييللة ،بحي ل يكللون هللاا ا سللتخدا ،والللي النسللي
محكما من خ ب اختيار هاا الموضوع وهو (التركيب النحوي وسيا المقا.)،
وقللد يتبللض مللن التركيللب داخ ل الجملللة مللا أطلللق علي ل (المقللا ،)،ولللالي قللاب
الب غيون لك مقا ،مقاب ،أو لك كلمة مض صاح تها مقا.،
قد أر الب غيون وعلماح اللغة أن الك  ،إاا لل ،يتشلاك ملض مقامل يصلب
يكللون تامللا أو مكللتم  ،أنل إاا علزب الكل – ،وهللو
ك مللا معقللدا ،وأن همل
جانلب المقلاب ل المعنل النحللوي ل ل ل علن الموقللف –وهلو جانللب المقلا -،يحرمل
دفح الجو الط يع ويحيل إل ش ح جاف جامد.
اللغة ه عبارد عن شلبكة ملن الع قلال التركي يلة علل المسلتو الصلوت
ل تللأليف اأص لوال ،وعل ل المسللتو الصللر ل الوحللدال الصللر ية ،وعل ل
تأليف الكلمال ،ويمث التحلي التركي هان اأخيرد
المستو التركي
سلسلة التحلي اللسان للغة ،ويعت ر أن الجملة ه أساس التحلي التركي .
وللالي يمكلن القللوب :إن علل ،التركيللب يلدرس الع قلال الناشل ة بشلك مطللرد
ين كلمال الجم الت ت هر تراكيب مختلةة ،أو بعبارد أخلر يلدرس ن ل،
تركيب الكلمال الجم أو تأليةها.
قلد وعل سلي وي بحسل الجملال أن الد للة تنبلض مللن التركيلب واللن  ،حللين
قس ،الك  ،إل مستقي ،حسن ومحلاب ،ومسلتقي ،كلاب ،ومسلتقي ،ق لي  ،وملا هلو
محاب كاب(.)1
وريما ع ا ن قتيبة (ل  276هل) الةعل نةسل حلين تلد ر الشلعر وتةحصل
من خ ب د لة التركيب وسيا المقا ،،أر أن الحسن والقب مردن إل المقا،
الاي يندرج تحل د لة التركيب ،وجد الشعر أريعة أضرب:
 - 1ين ر الكتاب  ،سي وي  ،ت .ع دالس  ،هارون ،دار الجي  ،يرول.25/1 ،
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لرب حسللن لة ل وجللاد معنللان ،وضللرب حسللن لة ل وح ل  ،وضللرب جللاد
ضل ح
معنان وقصرل ألةا  ،وضرب تأخر معنان وتأخر لة (.)1
قلد تنلاوب ا لن قتيبلة ل معيلارن للشلعر تركيلب اللةلن ملض المعنل  ،وملا ينللت
ضوح سيا المقلا ،،أن كل هلان التقسليمال لمةهلو ،الشلعر قا ملة
عن الي
عل د لة األةا وتعانقها ل الجمل والتراكيلب ،وهلاا ملا أدركل ا لن القلي(،ل
 751هل) حلين أر أن اللةلن ق ل العقلد والتركيلب بمنزللة اأصلوال التل ينعلق
ها ،و تةيد شي ا ،وانما إ ادتها بعد تركي ها(.)2
وقد اشترط الد لة أن تكون تابعة لقصد الملتكل( ،المقلا ،)،وأطللق عليهلا
(الد ل للة الحقيقي للة)( ،)3أم للا م للا يةهمل ل الس للامض يدركل ل علل ل حس للب ج للودد كل لرن
وقريحت وصةاح اهن  ،ومعر ت السامعين الي.
وقللد أدري ع للدالقاهر الجرجللان أن الللن  ،يعن ل بالكلمللال المةللردد ،وانمللا
هلو ضل ،الكلملال علل طريقلة يهلا صللنعة و لن وا تكلار ،قللاب ل يلان معنل
الن ( ،التركيب) :لو كان القصد بالن  ،إل اللةن نةس دون أن يكون الغلر
تركيللب المعللان ل الللنةس ،ثلل ،النطللق باألةللا عل ل حللاوها لكللان ينبغ ل أ
يختلف حاب اثنين العل ،بحسن الن  ،،أو غير الحسن ي (.)4
و كتابل أسلرار الب غلة يوضل ع لدالقاهر الجرجلان أن ا ستحسلان يقلض
ل األةللا المرتبللة عل ل المعللان المرتبللة ل الللنةس (المقللا )،المنت مللة يهللا
عل قضية العق ( ،)5وعل الي وضعل المراتب والمنازب الجملة المركبة.

1
2
3
4
5

 ين ر الشعر والشعراح ،ا ن قتيبلة (أ لو محملد ع لد هللا لن مسلل ،)،تل د.مةيلدد قميحلة،دار الكتب العلمية ،ط.21 ،،1985 ،2
 ين للر إع ل  ،المللوقعين عللن رب العللالمين ،ا للن قللي ،الجوزيللة ،مراجعللة ط ل ع للدالرةوفسعد ،دار الجي يرول ل نان ،دول ل.238/3 ،
 المرجض السا ق.350/1 ، ين للر د ل ل ا عج للاز ،ع للدالقاهر الجرج للان  ،ل.محم للود ش للاكر ،مكتب للة الخ للانج ،.51 ،،1984
 -ين ر ،أسرار الب غة.
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هللاا الةهلل ،الللاي صلليغ عنللد علما نللا هللو نةس ل الللاي تنللادي ب ل الد ارسللال
الحديثللة ،لللو هللاا الةهلل ،ال لواع لمللا عقللدوا صللو ل كت ل ه ،تحم ل عنوانللال
المعان أو الد لة ،أو ما هو من هاا الق ي .
ومرد القوب من الي توجي البلاحثين والمشلتغلين باللغلة أ يصل وا اهتملامه،
حللوب مسللا ا ع لراب وحللدن ل حق ل (د لللة التركيللب) وأن يوجه لوا اهتمللامه،
إل أهمية إيضاح المعنل داخل التركيلب ،وأضل ،أريل إلل ملا نلاد بل بعل
()2
الب للاحثين أمث للاب ال للدكتور تمل لا ،حسل لان( ،)1وال للدكتور محم للود همل ل حج للازي
حي تمنوا عل الباحثين أن يستةيدوا من النحو وعل ،المعان مجتمعين.
وسللوف تكللون د ارسللتنا لهللاا الموضللوع (التركيللب النحللوي وسلليا المقللا )،بعللد
هان المقدمة عل المحاور التالية:
تعريف سيا المقا ،لغة واصط حا ،مةهو ،التركيب النحوي وريط بالمقا،
التركيب لد التحويلية التوليدية ،د لة التقدي ،والتأخير
د لللة الللاكر والحللاف عنللد علمللاح الللن  ،حللاف الةعل  ،الللاكر والحللاف ل
المةعوب،
د ل للة التعري للف ل لل( أب )  ،تعري للف ركنل ل ا س للناد ،تعري للف ركنل ل ا س للناد
ود لت
التنكير د لة التنوين ،ا شتغاب التركيب النحوي ،ث ،خاتمة البح
تعريف سياق المقام لغة واصطالحا:
السياق لغة :يعن التتلابض والتلوال  ،تقلوب العلرب :سلا ا ل  ،وسلا إليهلا
()3
احل ك نْةس
(المرأد) صداقها أي مهرها  ،والسو معروف" قاب تعال :وج ْ
معها سا حق وشه حيد)4(وقاب أيضا :إل ريي ي ْوم ا اْلمسا .)1( 
-1
-2
-3
-4

ين للر اللغللة العرييللة معناهللا وم ناهللا ،د.تمللا ،حسللان ،الهي للة المص لرية العامللة للكتللاب
.374-336 ،،19736،
ين ر عل ،اللغة ين الت ار والمناه الحديثة ،دار غريب ،دون تاريخ.45 ،
مق للايس اللغ للة ،احم للد للن للارس ،تل ل ع دالسل ل  ،ه للارون ،دار الجيل ل  ،ط ،1ي للرول،
.117 ،،1991
سورد  ،آية .21
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أما تعريف المقا :،إن العرب قرنل كلمة (المقا )،بحديثها وخط ها وشلعرها،
ول ،تكن نشأد هاا اعتباطا ،وانما لكونه ،يخط ون قياملا ،ليلر مكلانه ،،ويسلمض
ك مهل لل ،،وتل للر إشل للاراته ،الجسل للمية الت ل ل تتعلل للق هل للا د ل خطا يل للة ،ومل للن
ع للاداته ،أن يق للو ،الخطي للب ،ويق للف الش للاعر ،وم للن ث لل ،قالوا:ق للا ،خطيب للا ،ق للا،
لرن الك لري ،ورد لةللن المقللا ،هللاا ا سلل ،،الللاي خاطللب العللرب
منشللدا ،و ل القل آ
بأسللالي ها وأعجزهللا ا تيللان بمثل ل  ،قللاب تعللال  :إن كللان ك للر علل ْليك ،مقللام
وت ْاكيري بآيال ّللا عل ّللا توكْلل.)2( 
ق للاب الزمخش للري" :مق للام  ،أنه لل ،إاا وع ل لوا الجماع للة ق للاموا علل ل أرجله لل،
يع ونه ،،ليكون مكانه ،ينا...وك مه ،مسموعا" (.)3
والشللعراح العللرب تللداولوا (المقللا )،هللاا المعن ل أيضللا كقللوب ل يللد للن رييعللة
العامري:
()4
بحصان ولسان وجدب
ومقا ،ضيق رجتل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل
المق ل للا ،هن ل للا ل ل ل ال ي ل للل يش ل للم المقام ل للال البطولي ل للة لتةس ل لليرن ه ل للاا المق ل للا،
بالحصان ،واللسان ،والجدب.
وقاب الحطي ة أيضا:
()5
إن لك مقا ،مقا
تحنن عل هداي المليي

-1
-2
-3
-4
-5

سورد القيامة ،اية.29
سورد يونس ،اية.81
الكشللاف ،جللار هللا محمللود الزمخشللري ،دار الكتللب العلميللة ،يللرول ،ط،،2003 ،3
جل.175 ،5
ال يللل مللن بحللر الرمل  ،ديلوان ل يللد للن رييعللة ،اعتنل بل حمللدو طمللاس ،دار المعر للة
 ، 96وين ل للر كتاب:الش ل للعر والش ل للعراح -ل للن قتيب ل للة
ي ل للرول ،ط ، ، 2004 1
الدينوري ،دار الحدي  ،القاهرد1423 ،هل ،جل.273 ،1
ال يللل مللن المتقللارب ،ديلوان الحطي للة ،اعتنل ب ل وشللرح حمللدو طمللاس ،دار المعر للة
يروتن. 169 ،2،2005
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وممل ل للا يتطلل ل للب رهانل ل للا أن مقامل ل للال الخطل ل للاب والحل ل للدي  ،تختلل ل للف
ب للاخت ف الموض للوع ،والمقص للود ،وح للاب الموجل ل إليل ل الخط للاب ،وم للن ث لل ،ق للاب
()1
مقاب)
الب غيون( :لك مقا ،ح
أصبحل هان العبارد مث سارل ب الركبان ،وتداولت كتب اأمثاب(.)2
سياق المقام اصطالحا:
تعللددل اصللط حال البللاحثين واللغللويين حللوب هللاا المةهللو( ،المقللا)،
مللض اتةللاقه ،ل مضللمونها ،ويطلللق علي ل (السلليا العللا )،و(المقللا )،و(السلليا
ا جتمل ل للاع ) و(سل ل لليا الحل ل للاب) و(الناحيل ل للة ال ك ميل ل للة) و(المسل ل للرح اللغل ل للوي)
و(السلليا الخللارج عللن الللن ) أو السلليا الخللارج  ،و(السلليا غيللر اللغللوي)
وتطلق علي رقية حسن ما وراح ال نية اللغوية(.)3
مفهوم التركيب النحوي وربطه بالمقام:
التركيللب النحللوي هللو مسللتو مللن مسللتويال التحلي ل اللغللوي ،يللدرس ترتيللب
الجم  ،والطر الت تتألف ها الجم من الكلملال( )4واللرين لين
الكلمال
ال نيللة اللغويللة وال نيللة المقاميللة هومللا يسللع ل يللان جللزح مللن هللان الع قللة واللرين
ينها.
هنللاي مسللا نحويللة روع ل ل ضللبن قواعللدها وتحلي ل مادتهللا ،وتةسلليرها
اتخللاا المقللا ،و رو ل ا جتماعيللة أداد أو م للدأ يسللتأنس بل ل التعقيللد والتقنللين
لل واهر النحوية عل حد قوب د.كماب بشر(.)5
-1
-2
-3
-4
-5

كتاب الحيوان ،الجاحن ،ت  :ع دالس  ،هلارون ،دار الجيل  ،يلرول ،،1996 ،ط،1
جل.201 ،1
ين للر مجم للض اأمث للاب للمي للدان  ،ت :محم للود محل ل ال للدين ع دالحمي للد ،دار المعر للة،
يرول ،جل.198 ،2
ين ر عل ،الن ون ريلة الترجملة ،د.يوسلف نلور علو  ،دار الثقا لة ،مكلة المكرملة،
ط1410 ،1هل .36 ،
و
ين للر عل لل ،اللغ للة مقدم للة للق للار العريل ل  ،د.محم للود الس للعران ،دار النهض للة العريي للة،
يرول.226 ،
ين ر عل ،اللغة ا جتماع  ،د.كماب بشر ،دار غريب ،القاهرد.98 ،
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للالن رد المقامي للة خل ل ب تحليل ل المس للا النحوي للة والل لرين يه للا للين الم نل ل
والمعن (أي :ين مكونال الخطاب ومقام ) أمر ينبغ أخان بالحسبان واللاي
هاا الشأن.
قد يد ض الدارسين إل ن ر أعمق وأشم
ويةكد د.كماب بشر عل أن " النحلاد ارعلوا المقلا ،بصلورد أو بلأخر وان لل،
كثير ملن الحلا ل
حا ل محدودد ،واعتمدوا علي
ينصوا عل الي إ
عنللد التعقيللد ،ووضللض الض لوابن العامللة لمللادته ،)1( "،وهللاا الللاي يتحللد عنل ل
الللدكتور كمللاب بشللر هللو (المقللا ،النحللوي) وهللاا مللا سللتعالج هللان الد ارسللة أي:
التركيب النحوي وأثر المقا ،علي د ليا .الدراسة النحوية ليسل دراسة معيارية
حسللب ،هنللاي اليللو ،مللا يسللم بللالنحو الوصللة  ،والمقللا ،هللو مركللز الد ارسللة
الد لة.
الوصةية الت تبح
وي ل لر الل للدكتور محمل للود السل للعران :أن ل ل عل ل ل الواصل للف النحل للوي أن يحل للدد
العناصللر النحويللة ل الللن  ،،وع قتهللا ب للروف ا سللتعماب( ،)2وأن يللدخ ل
اعتبار ال نية الشكلية ال روف ا جتماعية الكا نة عند نطق الك .)3(،
التركيب لدى التحويلية التوليدية:
تعتمد الن رية التوليدية التحويلية عل أساسين هما:
األول :األصللللللية ،أو م ل للا يع ل للرف بالتركي ل للب الب ل للاطن  ،أو ال ني ل للة العميق ل للة،
وقياسها القدرد اللغوية.
اآلخلللر :الفرعيلللة ،أو م للا يع للرف بال ني للة الس للطحية ،أو التركي للب ال للاهري،
ويمثلها اأداح الةعل للك .،
وعل ل هللاا يكللون التركيبان:اأصللل (الباطن )ويمثل مللث (الللاكر والتنكيللر
والترتيب النحلوي) ويع لر عنل بال نيلة العميقلة ،والحلاف والتعريلف والتقلدي ،للد
هللان المدرسللة النحويللة تمثلهللا ال نيللة السللطحية (الجم ل المكتوبللة أو المنطوقللة)
ولكن هان المدرسة (التوليدية التحويلية) ل ،تن ر إل قاعدد الحاف مث -علل
 - 1المرجض السا ق.97 ،
 - 2ين ر:عل ،اللغة ،محمود السعران،
 - 3ين ر المرجض السا ق.239 ،

.239
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أنها قاعدد تخضض للسيا  ،أن سياقا قلد ي لي أن نحلاف ،وسلياقا آخلر يلزمنلا
بالللاكر ،وكللالي للل ،نن للر إل ل الحللاف ن لرد ب غيللة ،ل ه ل جانللب رياض ل ،
ال نيللة العميقللة هللا عناصللر يحللاف منهللا عنصللر ل ال نيللة ال اهريللة ،ولكللن
علماح الب غة ن روا إل الحاف عل أن جانب ب غ .
ولعل هللان الن ريللة يمكللن أن تعللد حللدا حاسللما و ارقللا واضللحا للين الد ارسللال
الب غيللة اأسلللويية ،والتحويليللة التوليديللة ،حي ل تن للر اأخي لرد للتحللوي ل ل
ال نيتللين علل أنهللا تحللوي ل رياضللية ،ينمللا ت ارهللا الد ارسللال الب غيللة الوصللةية
عل أنها تغيرال د لية.
داللة التقديم والتأخير:
التق للدي ،هن للا يعنل ل المةه للو ،ال للاي أرادن الجرج للان وه للو" :تحويل ل اللة للن م للن
مكان ل إلل ل مكللان آخ للر"( )1ويعللرف التق للدي ،أيضللا بأن ":تق للدي ،جللزح م للن الك ل ،
بمقتضل ل الب غ للة ،حقل ل أن يت للأخر ل ل الترتي للب بمقتضل ل اأصل ل الع للا ،ل ل
()2
القواعد"
وهو أيضا:تغيير نية التركيب اأساسية ،أو هو عدوب عن اأص يكسل ها
حريللة ورقللة ،ولكللن هللان الحريللة غيللر مطلقللة( ،)3ويكللون هللاا التغييللر إ ازحللة أي
لةل للن مل للن مكان ل ل ل ل الترتيل للب اأصل للل إل ل ل مكل للان أس ل ل ق من ل ل ل ل التركيل للب
والترتيب.
يكلون إ أغل ار ود ل ينبغل مراعاتهلا والكشلف عنهلا
هاا التحوي
ل ل د ارس للة التراكي للب واأس للاليب ،ه للاا ول لل ،ينك للر د ل التق للدي ،والت للأخير مل لن
اللغويين إ قلة ،قاب عنه ،ع د القاهر الجرجان " :صغر أمر التقدي ،والتلأخير

 - 1د ل ل ا عج للاز ،ع للدالقاهر الجرج للان  ،ت :د.محم للد التنيجل ل  ،دار الكت للاب العريل ل ،
يرول ،ط.134 ،1996 ،1
 - 2الحللدي الن للوي مللن الوجهل ة الب غيللة ،د.ع ازلللدين علل السلليد ،دار الطباعللة المحمديللة
باأزهرية ،دار الكتب.134 ،،1973 ،
 - 3بحو ب غية ،أحمد مطلوب ،دار الةكر للنشر ،يرول.41 ،1999 ،
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نةوسه ،،وهونوا الخطب ي حت أنلي لتلر أكثلره ،يلر تتبعل والن لر يل
()1
ضريا من المتكل ،،ول ،تر نا أزر بصاحب من هاا وش ه "
الجملة العريية أن تركب عل النمن المعهود من قواعد النحلو،
اأص
وقلد يقلد ،الملةخر ،ويللةخر المقلد ،لغلر ب غل أو لغلر يتعللق بللالمعن و
يخالف قواعد اللغة ،وأن يةمن اللبس.
توجللد
ولهلاا يصل التقللدي ،ل مثل قولنا(:ضللرب موسل عيسل ) أنل
قرينة تحدد الةاع من المةعوب ب إ الترتيب اأصل للجملة الةعلية.
لكن قد يكون التقدي ،أ لغ ،كتقدي ،المةعوب عل الةاع  ،وتقلدي ،الخ لر علل
الم تدأ ،وتقدي ،ال رف أو الحاب ،أو ا ستثناح.
ود لة التقدي ،والتأخير تختلف د لتل علل المعنل بلاخت ف ترتيلب الجمللة
ا خباريللة ،ومثللاب هللاا إاا قلللل( :مللا علللل) كنللل قللد نةيللل عنللي عل للل ،يقللض،
إاا قلل( :ما أنا علل) قد نةيل عن نةسي قن دون نةي علن غيلري ،ومثل
هل للاا التقل للدي ،والتل للأخير ل ل قول ل ل تعل للال  :وجل للاح مل ل ْلن أ ْقص ل ل اْلمدينل للة رج ل ل ح
ي ْسللع  ، )2(وقول ل تعللال  :وجللاح رج ل ح مل ْلن أ ْقص ل اْلمدينللة ي ْسللع  )3( ة ل
سللورد يلس قللد ،مل ْلن أ ْقصل اْلمدينللة علل (رجل ح ) و ل القصل قللد( ،رج ل ح )
عل قول  :أ ْقص اْلمدينة.
قللاب سللماحة اأسللتاا محمللد الطللاهر للن عاشللوري ويهللاا ي هللر وج ل التقللدي،
م ْن أ ْقص اْلمدينلة علل (رجل ح ) ل هتملا ،بالثنلاح علل أهل أقصل المدينلة،
وأنل قللد يوجللد الخ للر ل اأطلراف مللا يوجللد ل الوسللن ،وأن ا يمللان يسل ق
إليل ل الض للعةاح أنه لل ،يص للده ،ع للن الح للق م للا يل ل أهل ل الس لليادد م للن ت للرف
وع مة ،إ ْا المعتاد أنه ،يسكنون وسن المدينة (.)4
و هاا المعن يقوب أ وتما:،
1
2
3
4

-

98

ا عجاز،
د
سورد يس ،آية .20
سورد القص  ،آية .20
تةسللير التحريللر والتنللوير ،الشلليخ محمللد الطللاهر للن عاشللور ،الللدار التونسللية للنشللر،
 ،،1984جل.366 ،22
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كانل ه الوسن الممنوع استل ل ما حولها الخي حت أصبحل طر ا(.)1

سورد القص  :وجاح رج ح م ْن أ ْقص اْلمدينة ي ْسع 
أما قول تعال
قد جاح الن  ،عل الترتيب اأصل  ،ول ،يكن داعيا لإليمان( )2قد( ،الرج )
سورد يس أن المقا ،يتطلب الي وأخر (الرج ) سورد القص أن
المقا ،يتطلب الي.
المقا ،هو ما يةسر دور التقدي ،وأثلرن اللد ل ل التركيلب ،ولهلاا كانلل
القيمللة الد ليللة للتقللدي ،أو التللأخير قيمللة جللاحل م ارعللاد لهللاا السلليا  ،ومللن ثلل،
كانل د لة التقدي ،والتأخير جزحا من د لة المقا ،،يقوب الجرجان علن التقلدي،
والتلأخير" :هلو بلاب كثيلر الةوا لد ،جل ،المحاسلن ،واسلض التصلرف ،بعيلد الغايلة،
ي لزاب يكشللف لللي عللن ديع ل ويةض ل بللي إل ل لطية ل  ،و ت لزاب تللر شللع ار
يروقي مسمع  ،ويلطف لديي موقع  ،ث ،تن ر تجد سل با ارقلي ،ولطلف عنلدي
أن قد ،ي ش ح وحوب اللةن من مكان إل مكان"(.)3
وهاا التقدي ،قد اعتملدل العلرب يل العنايلة وا هتملا ،وللالي قلاب سلي وي
وهللو يللاكر الةاع ل والمةعللوب" :كللأنه ،يقللدمون الللاي يان ل أهلل ،لهلل ،،وهلل ،بشللأن
()4
أعن وان كانا جميعا يهمانه ،ويعنيانه"،
ل ع ل مللا ،أن يقللض
ومعن ل ك ل  ،سللي وي هللاا أن ل قللد تكللون أع ل ار
إنسان بعين و يبالون من أوقع .
ويتحللد الجرجللان عللن س لر مللن أس لرار د لللة التقللدي ،يقللوب":ومن أ للين
شل ل ح ل ل ال للي ،ا س للتةها ،ب للالهمزد ،ل لإن موض للض الكل ل  ،علل ل أنل لي إاا قل للل:
أ علل؟ دأل بالةع كان الشي الةع نةس  ،وكأن غرضي ملن اسلتةهامي

-1
-2
-3
-4

ديوان أ تملا ،بشلرح الخطيلب الت ريلزي ،تل محملد ع لدن علزا ،،دار المعلارف القلاهرد
ط.374/2، 4
التحرير والتنوير،جل.366 ،22
ا عجاز ،للجرجان .96 ،
د
الكتاب ،سي وي  ،ط.34 ،1
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أن تعللل ،وجللودن ،وااا قلللل :أأنللل علللل؟ للدأل با سلل ،كللان الشللي ل الةاعل
()1
من هو؟ وكان التردد ي "
()2
ومن هاا قول -صل هللا علي وسل((:-،باسمي ري وضعل جن ))
النمن التركي لهان الجملة كالتال :
جللار ومجللرور ،مضللاف لكللاف الخطللاب ،منللاد مضللاف إلل يللاح المللتكل،،
و ع مض تاح اعلة ،مةعوب ب مضاف إل ياح المتكل. ،
أمللا التركيللب اأساس ل لهللا هللو كالتال :وضللعل جن ل باسللمي ري ل  ،ع ل
و اع  ،مةعوب ب مضاف ،جار ومجرور ،مناد مضاف.
ود لللة هللاا التقللدي ،الت للري بال للدح بسلل ،هللا وتع يم ل  ،وتقللدي ،منادات ل أمللا،
طلب الحاجال.
ومث ل هللاا الس للا ق قولنللا ق لل عم ل أي حاجللة( :بس لل ،هللا) ،متعلللق الج للار
والمجرور ع محاوف يقدر ع مناسبا للمقا ،اللاي ورد يل  ،إن كلان قلراحد:
ل للاق أر باسل لل ،هللا ،وان كل للان كتابل للة اكتل للب بسللل ،هللا ،وان كل للان أك ل ل نأك ل ل بسل لل،
هللا...وهكاا.
ود لللة حللاف الةع ل ههنللا الت للري بال للدح بسلل ،هللا عل ل أرج ل اأق لواب ل
إعراب .
ومللن د ل التقللدي( ،التخصللي ) كمللا ل قللوب المصللل  :رينللا لللي الحمللد.
النمن التركي اأساس للجملة :الحمد لي ،م تدأ وخ رن.
ينم للا ال للنمن التح للويل ال للد ل له للا ه للو :ل للي الحم للد:خ ر مق للد ،وم ت للدأ
مللةخر ،وغايللة تقللدي ،الخ للر ه :تخصللي هللا بالحمللد ،ل يحمللد سلوان ،ومثل ل
قول تعال  :إياي ن ْع د وإياي ن ْسلتعين )3( قلد ،الضلمير المنةصل (إيلاي)
ل ل الجملتل للين( :للحصل للر والتخصل للي ) ل للالنمن التركي ل ل اأساس ل ل للجملل للة:
ا عجاز.97 ،
-1د
 - 2صحي ال خاري ،كتاب الدعوال ،باب التعود والقراحد عند النو ،،حدي .5961
وين ر صحي مسل ،،كتاب الاكر والدعاح والتوبة وا ستغةار ،حدي .2714
 - 3سورد الةاتحة ،آية .4
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نع ل للدي ،ونسل للتعيني ،ع ل ل و اع ل ل مسل للتتر وضل للمير مةعل للو ب ل ل  ،ينمل للا الل للنمن
التحللويل الللد ل لهللا هللو :لللي العبللادد ولللي ا سللتعانة دون س لواي ،أن مقللا،
الخطاب هلل عز وج  ،يكون إ كالي.
داللة الذكر والحذف:
اعتنل ل علم للاح اللغ للة الع للرب علل ل ق للد ،د ل للة الح للاف وأهميتل ل ل ل تحليل ل
التراكيللب النحويللة ،قللاب ا للن للارس " :مللن سللنن العللرب ا ضللمار ويكللون عل ل
ث ثل للة أضرب:إضل للمار اأسل للماح ،واضل للمار اأ عل للاب ،واضل للمار الحل للروف))(،)1
ويقوب أيضا " :ومن سنن العرب الحاف وا ختصلار ،يقوللون:وهللا أ عل اللي،
يريدون أ ع " (.)2
()3
وق للد خصل ل ا للن جنل ل له للان ال للاهرد باب للا س للمان ل ل ش للجاعة العريي للة
للاهرد الحللاف بأنهللا بللاب دقيللق المسلللي ،لطيللف المأخللا،
ووصللف الجرجللان
عجيللب اأمللر ،ش ل ي بالسللحر ،إن لي تللر ب ل تللري الللاكر أ ص ل م لن الللاكر،
والصمل عن ا ادد أزيد لإل ادد ،وتجدي أنطق ما تكون إاا ل ،تنطق ،وأت ،ما
تكون يانا إاا ل ،ت ن(.)4
ود لللة الحللاف ل التراكيللب النحويللة للد منهللا مللن إدراي المقللا ،والموقللف
والحالة الت عليها ك المشاركين الخطاب بما يه ،علل وجل الخصلو
(الم للتكل ،والمخاط للب) الح للاب الم للدري يك للون دل للي يص للو التص للرف ل ل ن للاح
التراكيللب مللن غيللر حاجللة إل ل تقللدير محللاوف ،ل تصللب الحللاب كاشللةة عللن
المعنل ل المقص للود ،وه للاا م للا يةك للدن ال للدكتور الع للوادي ح للين ق للاب(( :يمك للن أن
نسلتنت أن الللنمن التركي ل للجملللة قللد يخضلض إلل قاعللدد نحويللة ثا تللة تملل
عل المتكل ،إخراج عل هي ة معينلة ،وانملا زملا ،اأملر ل اللي يلد الملتكل،،
-1
-2
-3
-4

ق اللغة ،أحمد ن ارس ،دار الكتب العلمية ،يرول ،ط،،1997 ،1

الصاح
.156
المرجض السا ق.176 ،
الخص للا  ،أ ل لوالةت عثم للان للن جنل ل  ،ت :محم للد النج للار ،ع للال ،الكت للب ،يلللرول،
جل.360 ،2
ا عجاز.121 ،
ين ر د
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ومل ل ل للا ت ل ل ل للو ر القلل ل ل ل ار ن الحالي ل ل ل للة م ل ل ل للن جل ل ل ل لواز ا س ل ل ل للتغناح ع ل ل ل للن أح ل ل ل للد ركنل ل ل ل ل
ا سللناد))(.)1والمحللاوف إاا قللا ،عليل شل ح كللان ل حكلل ،الملةللو بل  ،وان للل،
يجللر علل اللسللان ،المقللا ،دورن هنللا يحللدد المحللاوف ،ومثالل أن تللر رجل قللد
سللدد سللهما نحللو الهللدف ،ثلل ،أرسللل تسللتمض إل ل صللول تقوب:القرطللاس وهللا،
أي أصللاب القرطللاس قولل ( :أصللاب) اآلن ل حكلل ،الملةللو بل وان للل ،يوجللد
اللةن ،غير أن د لة الحاب نا ل مناب اللةن.
وكللالي قللوله ،لرجل هللو بسلليف ل يللدن :زيللدا ،أي اضللرب زيللدا ،صللارل
شهادد الحاب بالةع د من اللةن ب .
ومن الي أيضا إاا أومأل لرج و رس ،قلل كل ،هاا هاا ،لجعلل الةاعل
والمةعللوب أيهمللا ش ل ل ،ولكللن قرينللة الحللاب سللتاهب إل ل معللين اات ل  ،أن ل
الحاب يانا لما نعن .
و ل التركيللب النحللوي إاا كانللل ع مللة الةاع ل والمةعللوب مقللدرد وجللب أن
يكللون اأوب للاع والثللان مةعللو بل كمللا ل قولنا:ضللرب عيسل موسل  ،إ
إاا دب الحللاب والمقللا ،عليهمللا ،كمللا ل قولنللا :أكلللل سللعد الكمثللر  ،للان ثمللة
قرينة ت ين الةاع من المةعلوب يجلوز هنلا أن نقوب:أكللل الكمثلر سلعد  ،أو
أكلل سعد الكمثر .
الحذف عند علماء النص:
لر ب للاهرد الحللاف ،لمللا تسلله ،بل مللن قللدر ك يللر ل
اهللت ،علمللاح الللن كثيل ا
تحقي للق التماس للي النصل ل  ،وق للد أكلللد هاا(هالي للداي ورقي للة حس للن) ل ل كتا هم للا
( )2()Conesion in Englishواللاي يسلمي الحلاف عنلد علملاح اللن هلو
ا كتةللاح بللالم ن العللدم أو ا للداب مللن الصللةر ،يقللوب رويللرل دي وج ارنللد:
((لقللد كانللل المناقش لال حللوب الحللاف هللو مللا يسللم أحيانللا ا كتةللاح بللالمعن
 - 1سيا الحاب كتاب سي وي  ،د ارسلة ل النحلو والد للة ،د.اسلعد خللف هللا العلوادي،
دار حامد للنشر ،عمان اأردن،ط.101 ،،2011، 1
 - 2ين للر عللل ،اللغللة النص ل للين الن ريللة والتط يللق ،د.صللبح إ لراهي ،الةق ل  ،دار قبللاح،
القاهرد.192/2 ،،2000 ،
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العل للدم مثل للا ار لألخ ل ل  ...ويمكل للن التع يل للر عل للن هل للان المجادلل للة عل ل ل النحل للو
التللال :إن ال نيللال السللطحية ل النصللو غيللر متكاملللة غالبللا بعكللس مللا قللد
ي للدو ل ل تق للدير الن للا ر ،و ل ل الن ري للال اللغوي للة التل ل تض للض ح للدودا واض للحة
للص ل لواب النحل للوي أو المنطق ل ل يتكل للاثر بحكل لل ،الضل للرورد ن رهل للا إل ل ل العبل للارال
وصةها مشتملة عل حاف ما يقتض م دأ حسن السبي))(.)1
حذف الفعل:
يحللاف الةع ل ل العرييللة للعللل ،ب ل  ،قللاب سللي وي (( :إاا علمللل أن الرج ل
()2
مستغن عن لة ي بالةع بالق ار ن ،ومثال قولي:زيدا ،وعم ار ،ورأس ))
ولتقدير الةعل هنلا يعيلد سلي وي نلاح المقلا ،ل هلان الجمل يقلوب(( :واللي
إاا رأيل رج يضرب ،أو يشت ،،أو يقت  ،اكتةيل بما هو ملن عملل أن تلةلن
ل بعمل  ،قلل :زيدا ،أي:أوقض عملي زيد))( .)3و هلاا يةكلد سلي وي ويقلرر
أهمية ناح المقا ،التقدير اللغوي.
ومثال القوب الملأثور عنلد اسلتقباب ضليف ملا قلد ،ملن سلةر تقلوب لل ( :أهل
وس لله ) هم للا منص للوبان بةعل ل مح للاوف ،وأصل ل تركي للب الكل ل  ،يهم للا أنهم للا
وصةان لموصو ين محاو ين ،أي :أتيت ،قوما أه  ،ونزلت ،موضعا سه .
وكشللف لنللا سللي وي السللر ل حللاف مث ل هللان اأ عللاب المشللاهدد بللالحواس
قاب(( :وانما حلا وا الةعل ل هلان اأشلياح لكثرتهلا ل ك مهل ،،واسلتغناح بملا
يللرون مللن الحللاب ،وبمللا جللر مللن الللاكر))( ،)4وكثلرد ا سللتعماب هللو مللن سلليا
المقا ،،أن عرف لغوي.
الذكر والحذف في المفعول به:
يح للاف المةع للوب بل ل ل ل العريي للة عن للدما يتطل للب الح للاب والمق للا ،ال للي ،أن
النةللوس تتطلللض وتتشللرف لمللا تعر ل  ،ومللا هللو أهلل ،عنللدها ،كمللا أنهللا أيضللا
-1
-2
-3
-4

الللن والخطللاب وا ج لراح ،رويللرل دي وج ارنللد ،ترجمللة:د.تما ،حسللان ،عللال ،الكتللب
القاهرد.340 ،،1989 ،
الكتاب ،سي وي .253/1 ،
المرجض السا ق .253/1
المرجض السا ق .275/1
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تحللاف المةعللوب ب ل إاا كللان المعن ل المقصللود هللو الةع ل نةس ل  ،وهللاا مللا أكللدن
الجرجل للان حل للين قل للاب (( :ل للاعل ،إن أغ ل ل ار النل للاس تخت ل ل ل ل اكل للر اأ عل للاب
المتعديللة ،هلل ،يللاكرونها ثللارد ،وملراده ،أن يقتصللروا علل إثبللال المعللان الت ل
اشتقل منها للةاعلين من غير أن يتعرضوا لاكر المةعولين))(.)1
ي هلر مللن هلاا أن أسلرار الحللاف تتعللق أيضللا بغللر الملتكل ،ل ك مل ،
وبمللا هللو أهلل ،لللد مخاطبل  ،يكللون إحللد أغ ل ار حللاف المةعللوب بل (إثبللال
المعن ل ) الموجللود ل ل الةع ل م للن غيللر اهتمللا ،بمةعولل ل  ،ومللن ث لل ،كللان ح للاف
المةعلوب بل للد الب غيلين ل كثيلر ملن اأحيلان يلدب علل الشلموب والعمللو،،
وهللان الةا للدد ل اكللر المةعللوب وحا ل يقللوب يهللا ع للدالقاهر الجرجللان (( :أ
تر أني إاا قلل هو يعط الدنانير كان المعنل أنلي قصلدل أن تعلل ،السلامض
أن الللدنانير تللدخ ل إعطا ل  ،أو أن ل يعطيهللا خصوصللا دون غيرهللا ،وكللان
غرضي ل الجمللة يلان جلنس ملا تناولل ا عطلاح ،ا عطلاح ل نةسل ولل،
يكللن ك م ل مللض مللن نة ل من ل إعطللاح وج ل مللن الوجللون ،ل مللض مللن اث للل ل ل
إعطلاح ،إ أنل للل ،يث لل إعطلاح الللدنانير ،لاعرف اللي إنل أصل ك يلر ع للي،
النةض))(.)2
داللة التعريف بل(أل):
ير بع النحلاد أن (أب) ل جميلض أحوالهلا (التعريةيلة هل للعهلد ،وقسل،
هلاا المعهللود إلل قسللمين :معهللود شللخ  ،ومعهللود جللنس ،للالمعهود الشللخ
هللو (أب) العهديللة ،تشللير إل ل واحللد بعين ل مللن أ لراد هللاا الجللنس معهللود لللد
المخاطب كأنما أحي إلي (.)3

ا عجاز.127 ،
-1د
 - 2المرجض السا ق.128 ،
 - 3ين للر معللان النحللو ،د .اض ل صللال السللام ار  ،دار الةكللر يللرول ،ط،،2002 ،2
جل.190 ،1
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وأب الجللنس هللان أحيانللا تكللون ل سللتغ ار كمللا ل قولللي :ا نسللان حيل لوان
ناطق ،وأحيانا تكلون للحقيقلة والكملاب ،كملا ل قولنلا( :هلو الرجل ) ،أي:حقيقلة
هان الصةة وكمالها.
لكللن النحللاد اختلة لوا ل ا للدد تعريللف الجللنس بللأب مللض بقا ل نك لرد ،للاهب
للر للين المعللرف هللان
ا للدد تحتل  ،وانل
بعضلله ،إلل أنل تعريللف لة ل
ر ين قولنا( :يعط الثمرد) و (يعطل ثملرد)
الل(أب) واس ،الجنس النكرد،
ينما ير آخلرون أن الةلر ينهملا كلالةر لين المطللق والمقيلد ،لالمعرف بلاب
الجنس يدب عل حقيقة يقيد حضورها الاهن ،واس ،الجنس النكرد يدب عل
مطلللق الحقيقللة دون قيللد ،قللاب الللدكتور اضل السللام ار (( :والحللق أن المعللرف
بللأب الجللنس يختلللف عللن اسلل ،الجللنس النكلرد ،والللي أن المعللرف بللأب يقصللد ب ل
اختصار الجنس وهي ت المعلومة الاهن))(.)1
ةل قولل تعللال علل لسللان سلليدنا يعقللوب :وأخللاف أن يأْكلل الللا ْ ب وأنللت ْ،
ع ْن غا لون )2(أب قولل تعلال  :اللا ْ ب هل هل للعهلد أ ،للجلنس ،قلد
تكللون للجللنس أن سلليدنا يعقللوب يقصللد ا بللا بعين ل  ،وقللد تكللون للعهللد عل ل
اعتبار (الا ب) المعهود علي يأك البشر.
لكن اأمر يختلف ل قولل تعلال ل سلورد البقلرد ل دعلاح سليدنا إ لراهي:،
()3
اجعل ْ هللاا اْل لللد
اجعل ْ ه لاا لللدا آمنلا وقولل ل سلورد إ لراهي :،رب ْ
رب ْ
آمنا )4( كلمة ( لدا) بغير أب تكلن دعلاح لهلاا المشلار إليل أن يكلون للدا وأن
يكللون آمنللا ،المقللا ،يةس لرن ب لأن هللاا المكللان للليس لللدا .وامللا حكايللة دعوت ل ل
اجع ل ْ ه للاا اْل لللد آمنللا تلللي دعللود لراهي ،بعللد أن
سللورد إ لراهي ،بقول ل  :رب ْ
صللار لللدا( ،)5والللاي يهمنللا مللن هللان اآليللة سلليا المقللا ،ل اكللر وحللاف (أب).
كما ت ين مما س ق.
1
2
3
4
5

-

المرجض السا ق.190 ،
سورد يوسف ،آية .13
سورد البقرد ،آية .126
سورد إ راهي ،،آية .35
ين ر تةسير التحرير والتنوير .715/1
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و حدي ع لدهللا لن عملرو قلاب :تخللف عنلا رسلوب هللا-صلل هللا عليل
وسل -،سةرد سا رناها أدركنلا  -وقلد أرهقتنلا الصل د  -ونحلن نتوضلأ جلنلا
نمس عل أرجلنا ناد بأعل صوت (( :وي ح لألعقاب من النار))(.)1
األف وال ( ،اأعقاب) يحتم أن تكلون للعهلد ،والملراد اأعقلاب التل
تلللي اأعقللاب التل رآهللا كللالي،
رآهللا وللل ،تمسللها المللاح ،ويحتمل أن تخ ل
تعمل ،بلالم هر ،و يجلوز أن
وتكون اأعقاب الت صنةها هان الصةة التل
تكل ل للون األل ل للف وال ل ل ل  ،للعمل ل للو ،المطلل ل للق( )2يعن ل ل ل أن (أب) تكل ل للون للعهل ل للد ل ل ل
الحالين:إما العهد الشخص  ،أو العهد الوصة .
تعريف ركني اإلسناد:
اأص ل ل الم تللدأ أن يكللون معر للة ،كمللا أن اأص ل ل الخ للر أن يكللون
نكرد ،ولكنهما قد يختلةان ،ويأتيان معر تين ،وحين ا أيهما يكون الم تدأ ،وأيهملا
الخ للر؟ لكلللن ي للأت هنلللا دور س لليا الحل للاب والمق للا ،ل ل الخط للاب وتس للقن لن للا
المرجللوح مللن ا خت للين معللا ،وقللد سللا الللدكتور اض ل السللام ار قللوب ا للن
هشا:،المشهور لد النحاد إاا كانا معر تين أن المقد ،هو الم تلدأ( ،)3وهلاا كملا
قاب ا ن مالي:
عر ا ونك ار عادم يان (.)4
امنع حين يستو الجزحان
ويقرر ا لن هشلا:،أن الم تلدأ ملا كلان أعلرف لزيلد ل قوللي( :زي حلد الةاضل )
و(الةاض زي حلد) أو ملا كلان هلو المعللو ،للد المخاطلب ،كلان يقلوب:من القلا ،؟
تقوب:ز حيد القا  ،،إن علمهما وجه النسبة المقد ،الم تدأ(.)5
1
2
3
4
5

 صحي ال خاري ،كتاب الوضوح ،بلاب غسل اللرجلين و يمسل علل القلدمين ،حلدي.161
 ين ر إحكا ،اأحكا ،شرح عمدد اأحكا ،،ا ن رقيق العيد ،مةسسلة الرسلالة،،2005 ،.17/1
 ين ر معان النحو.153/1 ، شللرح ا للن عقي ل  ،ا للن عقي ل  ،ت .محمللد مح ل الللدين ع دالحميللد ،مكتبللة دار الت ل ار ،ط.231 ،1980 ،20
 -معان النحو.154/1 ،
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التحقيق أن الم تدأ ما كان معلوما عنلد المخاطلب ،والمجهلوب هلو الخ لر،
تللات بللاأمر الللاي يعلم ل المخاطللب تجعل ل م تللدأ ،ثلل ،تللأت بللالمجهوب عنللدن
تجعل خ ار عن الم تدأ ،والي نحو أن يعرف المخاطب زيلدا ولكنل يجهل أنل
أخوي ،وأردل أن تعر بأن أخلوي قللل لل  :زي حلد أخل  ،وااا علرف أن للي أخلا
وعرف زيدا ،ولكن يجه أن أخوي ،وأردل أن تعر بأن أخلوي قللل لل  :زي حلد
أخ ل  ،وااا عللرف أن لللي أخللا وعللرف زيللدا ولكن ل يجه ل أن ل أخللوي وأردل أن
تعلمل بلأن أخللاي هللو زيلحلد قلللل لل ( :أخل زيلحلد) كللأن اأولل جلواب عللن سلةاب
مل ْلن زيل حلد؟ والثانيللة ج لواب عللن س لةاب مل ْلن أخللوي؟ ونحللو هللاا قولللي (زيل حلد القللا )،
و(القا  ،ز حيد) إاا أر شخ ما رج قا ما ولكن يجه أنل زيلد ،وهلو يعلرف
زيللدا ل اأصل للأردل أن تعر ل بلأن القللا  ،هللو زيلحلد قلللل لل  :القللا  ،زيلحلد ،وااا
كان يعرف زيدا اأص أردل أن تعر ل بأن هلو القلا  ،قللل لل  :زي حلد
القا .،
وهكللاا ن لر العمللدد عن لد المحققللين ل تعيللين الم تللدأ والخ للر ل مث ل هللان
الحالللة هللو المخاطللب ومللا كللان أحللوج إلي ل  ،والمللتكل ،ومللا يسللوق مللن أحللدا ،
وسيا المقا ،والحاب.
و ل هللاا أسللو حادثللة وقللد سللألن أحللد اأسللاتاد الللزم ح ل إع لراب قللوب
المجنون:
يا ليتن كنل الط يب المداويا
يقولون ليل بالع ار مريض حة
سألن أين خ ر الم تدأ(ليل )أهوشب الجملة (بالع ار )أ ،قول ( :مريضة)؟
إجا ت ل بالق ار ن وسيا المقا،،
أج ت الخ ر هو (مريض حة) مستعينا
الع ار  ،وقد جلب
الشاعر يريد إخبارنا بأن ليل مريضة ،وليس وجودها
الق ار ن الدالة عل الي اكر التداوي والط يب اأمر الاي جعلن أجز ،عل
إعراب (مريضة) خ ار عن الم تدأ (ليل ) مض جواز إعراب متعلق الجار
تحديد
والمجرور (بالع ار ) خ ار عن الم تدأ .القوب إن لسيا المقا ،دو ار
الم تدأ والخ ر إاا التبس اأمر.
تعريف ركني اإلسناد وداللته:
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تقوب:زيل حلد منطلللق ،وزيل حلد المنطلللق ،مللا الةللر للين التع ي لرين؟ يجللاب
علل الللي بلأن التع يللر اأوب(زيلحلد منطلللق) يةيللد ث للول ا نطل لزيللد مللن دون
نةي ل عللن غي لرن ،وأمللا التع يللر الثللان إن ل يةيللد قصللر ا نط ل عل ل زيللد دون
لان أن المنطللق هلو غيلر زيلد ،كلان ي لن أنل خاللد أو
غيرن ،وهاا حين ي لن ح
سللعيد ،قللد عللرف أن ثمللة انط قللا حللد  ،ولكن ل كللان ي للن أن المنطلللق غيللر
زيد ،قدمل زيدا وقصرل ا نط قة علي دون غيرن(.)1
وق ل للد اس ل للتق ه ل للاا التوض ل للي م ل للن ار ل للد الب غ ل للة اأوب (ع ل للدالقاهر
الجرج للان ) ح للين ق للاب(( :وم للن للرو ا ثب للال أنل لي تق للوب :زي ل حلد منطل للق ،وزي ل حلد
المنطلق ،والمنطلق زيد ،يكون
ك واحد ملن هلان اأحلواب غلر خلا ،
و ا دد تكون الباق ))( .)2ومن تعريف ركن ا سناد الحدي الشريف
قول ل  -صللل هللا علي ل وسللل(( :-،المسللل ،مللن سللل ،المسلللمون مللن لسللان ويللدن،
والمهاجر من هجر ما نه هللا عن ))(.)3
للالمعن هللو حصللر كمللاب ا س ل  ،وتمللا ،الهج لرد ضللمن هكللاا صللةة
ومثل قول -صل هللا علي وسل ( :-،الح عر ة )(.)4
التنكير داللة التنوين:
ن النحاد عل أن التنوين يدب علل التنكيلر ل الم نيلال وحلدها دون
المعريال ،يقولون:سي وي  ،وسي وي إاا قلل مررل عل سلي وي وسلي وي آخلر
منون للا لكل ل م للن س للم ه للاا ا س لل ،،وبغي للر تن للوين لمخص للو مع للين .وك للالي
(ص ) ب تنوين للكف عن حدي خا (.)5

-1
-2
-3
-4
-5

ين ر المرجض السا ق.157/1 ،
ا عجاز.143 ،
د
صللحي ال خللاري ،كتللاب ا يمللان ،بللاب المسللل ،مللن سللل ،المسلللمون مللن لسللان ويللدن،
حدي .15
الترماي ،كتاب الصيا ،،باب من أدري ا ما ،لجمض قد أدري الح  ،حدي .889
ين ل للر إحيل للاح النحل للو ،د.إ ل لراهي ،مصل للطة  ،دار اآل ل للا العرييل للة ،القل للاهرد،،2003 ،
.185
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وق للد اس للتنكر بعل ل اللغ للويين المعاصل لرين قص للور د ل للة التن للوين :يق للوب:
((ونحن نق تخصيصه ،هاا و قصوره ،،وتنوين التنكير أوسض اسلتعما ،
وحا ل آيللة للاهرد عل ل التعري لف ،وااا عللددنا المعللارف للل ،نجللد التنللوين يللدخ
واحدا منها إ العل.)1())،
لكن ا ن جن ل ،يخص هان القاعدد بالم نيال ،وقلاب(( :ويلدب عنلدي
عل أن حرف التعريف قياس أن يكون عل حرف واحلد ،أنل نقلي التنلوين،
والي أن التنوين يدب عل التنكير ،وال  ،تدب عل التعريف))(.)2
ويةك للد ا للن جنل ل علل ل أنل ل ل لل ،يقل ل تقيي للد د ل للة التن للوين للتنكي للر ل ل
الم نيال قاب(( :التنوين دليل التنكيلر  ...لإن قلل :لإاا كلان اأملر كلالي ملا
باله ،نونوا اأع  ،كزيد وبكر؟ قي جاز الي أنها ضلارعل بألةا هلا النكلرال
 ،تعريف يها و إضا ة))(.)3
إاا كان تعريةها معنويا لة يا ،أنها
وقلاب ا للن جنل أيضللا ل توجيل لغللال (أف) (( :يهللا ثملان لغللال منهللا
المنون وغير المنون ،من ل ،ينون أراد التعريف ،ومن نون أراد التنكير))(.)4
ويهاا ندري أن العل ،ينون معريا كان كزيلد وبكلر ،أ ،م نيلا كسلي وي  ،إاا
دخلل معنل التنكيلر والتعملي ،،وي لين هللاا يانلا أوسلض أوضل أ وسلعيد السللي ار
شرح لكتاب سي وي قاب(( :اعل ،إن المعر ة تشاري النكلرد ل موضلعين،
وانم للا يك للون التعري للف والتنكي للر يهم للا علل ل قص للد الم للتكل ،،وال للي ل ل أس للماح
اأع ل  ،،و ل اأسللماح المضللا ة الت ل يمكللن يهللا التنللوين ،وتجع ل إضللا تها
ا عل  :،جلاح زي حلد وزي حلد آخلر ،وملررل بعثملان وعثملان آخلر،
لة ية ،يقوب
وما ك إ راهي ،أ و إسحا  ،وانما صار ا س ،العل ،أصل التعريفي أن ا س،
الللاي يقصللد ب ل المس للم شخصلليا لتل يت ل للالي ا س لل ،مللن سللا ر الش للخو ،
كرج سم ا ن زيدا ،أو غيرن ليعرف باسم ملن غيلرن ،وهلاا أصلل  ،ثل ،سلم
-1
-2
-3
-4

المصدر السا ق ،وأشار إل شاوا (أي) عن هان القاعدد ،ين ر هامش .175
التصريف ،أ و الةلت لن جنل  ،دار إحيلاح التل ار القلدي ،،ط،1954 ،1
المنصف
جل.69/1
الخصا  ،جل.240/3
المرجض السا ق.38/3 ،
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غي لرن بمث ل مللا س لم ب ل  ،لرادف الللي ا سلل ،عل ل شللخو كثي لرد ،وك ل منهللا
سم ختصارن ،ث ،صار بالمشاركة عاما أشب أسماح اأنواع ،كرج و رس،
ونحون ،ما هلو ل الجماعلة كل واحلد ملنه ،لل اللي ا سل ،،لإن أوردن الملتكل،
قاصللدا إلل واحللد عنللدن أن المخاطللب يعر ل هللو معر للة ،وان أوردن علل واحللد
من جماعة يعر المخاطب هو نكرد))(.)1
وخ صلة الللي كلل :أن بعل محققل النحللاد يللرون أنل كمللا أن للل(أب) د لللة
التعري ل ل للف ،ك ل ل للالي التنلل ل للوين د ل ل ل للة التنكيل ل ل للر ول ل ل للالي قل ل ل للاب اأس ل ل للتاا إ ل ل ل لراهي،
مصللطة :معن التنللوين غيللر خط ل  ،هللو ع مللة التنكيللر ،وقللد وضللض العللرب
للتعريللف أداد تللدخ علل ا سلل ،هل (أب) ،وجعلللل للتنكيللر ع مللة تلحقل ه ل
التنوين(.)2
االشتغال في التركيب النحوي:
قد تةلف الجم نوعا ملن التشلاك ل سلياقها وتركي هلا ،وهلاا ملا يهمنلا ل
هان الدراسة ،إا إن أكثر أ واب النحو الت يتض يها السليا بلاب ا شلتغاب،
هاا البلاب ،ةل هلاا البلاب قسل ،يجلوز يل
وقد أدري النحاد الي وأوضحون
النصب والر ض ،والنصب أرج  ،وقس ،يجوز ي النصب والر ض ،والر لض أرجل ،
وقسلل ،يجللوز يل اأملران علل السلواح ،والحكلل ،ل هللاا كلل لسلليا المقللا ،،قللد
اكر سي وي ما يجوز ي اأمران والنصب أرج قاب :هاا باب ما يختلار يل
إعماب الةعل مملا يكلون يل الم تلدأ م نيلا عليل الةعل  ،كقولي :أريلل زيلدا وعمل ار
كلمت ل  ،قاب:إنمللا اختيللر أحسللن عنللده ،،إاا كللان ي ن ل عل ل الةع ل وللليس مثل ل
اسلل ،م نل عل ل الةعل  ،ليجللري اأمللر عل ل مللا جللر عليل الللاي يليل ق ل ل  ،إا
كان ينقض المعن لو نيتل علل الةعل  )3(...و ل هلان العبلارد إشلارد إلل
سيا المقا.،
 176ل ل  ،177وقلد نقل علن شلرح لكتلاب

 - 1ين ر إحياح النحو ،د.إ لراهي ،مصلطة ،
سي وي .
 - 2ين للر إحيللاح النحللو ،د.إ لراهي ،مصللطة  ،دار اآل للا العرييللة ،القللاهرد ،ط،،2003 ،3
.180
 - 3ين ر الكتاب ،سي وي .90-88/1
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ومن الي قول تعال  :وك ضرْينا ل ْاأ ْمثاب ،)1(وقول تعال  :واْلجآن
خلْقنللان مللن ق ْ ل مللن نللار السللمو ،)2(،قللاب ا للن اأنباري:الجللان منصللوب لةع ل
مقدر ،وتقديرن وخلقنا الجان خلقنان ،كأن النصب هنا مختلار علل الر لض ،أنل
قلد عطةل علل جملللة عليللة ،وهل قولل تعللال  :ولقل ْلد خلْقنللا ا نسللان ،قللدر
الةع ل الناصللب ،ليكللون قللد عطللف جملللة عليللة -جملللة اسللمية-عل ل جملللة
علية ،النصلب هنلا أد إلل تناسلب الجمللة الةعليلة ،ا ختيلار هنلا قلا  ،علل
(سلليا المقللا )،للين الجم ل  ،والللي عنللد عطللف جملللة عليللة عل ل جملللة عليللة
أخر  ،ن العرب تختار تطا ق األةا وتناسقها ما ل ،تةسد عليه ،المعان .
أملا ملا يجلوز يل اأملران ويختلار يل الر لض هلو كل اسل ،لل ،يوجلد معل مللا
يوج للب نص للب  ،و م للا يوج للب ر عل ل  ،نح للو( :زي ل حلد ضل لريت ) يج للوز ر للض (زي للد)
ونصب  ،والمختار الر ض ،أن عد ،ا ضمار أرج كقول تعال  :جنلال ع ْلدن
ي ْدخلونها.)3(
وااا قلللل( :زيلحلد أخللوي وعمللرو كلمتل ) للان الكل  ،ل الجملللة اأولل م تللدأ
وخ ر مةرد عطةل عليل جمللة ل أولهلا اسل ،،وبعلدن واقلض علل ضلميرن ،للالي
اختيللر الر للض ل هللاا الموضللض ،أن ل للل ،يتقللد ،الجملللة الثانيللة مللا يعللرف ا سلل،
المشغوب عن الر ض ،كأن ا س ،ل ،تتقدم جملة أص .
ومللا يسللتوي ي ل الر للض والنصللب عل ل حللد س لواح اك لرن سللي وي تحللل عن لوان
(بللاب مللا يحم ل ي ل ا سلل ،عل ل اسلل ،ن ل علي ل الةع ل مرد،ويحم ل م لرد أخللر
عل ل اسلل ،ن ل عل ل الةع ل ) ًّأيللا عل لل جللاز ،كقللوب القا ل :عمرو لقيت ل وزيل حلد
كلمت  ،هاا إن حملل الك  ،عل اأوب ،وان حملتل علل اآلخلر قللل :عملرو
لقيت وزيدا كلمت (.)4

1
2
3
4

-

سورد الةرقان ،آية .39
سورد الحجر ،آية .27
سورد الرعد ،آية  ،23سورد النح  ،آية  ،31سورد اطر ،آية .33
ين ر كتاب سي وي .91/1
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وقل للد عل ل ل الصل للبان أي ا ختيل للارين بالمشل للاكلة ،قاب:قول ل ل ل ل جملل للة اال
وجهللين يعن ل اسللمية الصللدر علي ل العجللز...أن ل ك ل منهللا مشللاكلة ،أن
س ل ل مة الر ل للض مل للن الحل للاف ،والتقل للدير عارضل للها ترتيل للب النصل للب عل ل ل أقل للرب
المتشاكلين(.)1
ل للإاا قلل:زي ل ل حلد لقيتل ل ل وعم ل للرو كلمتل ل ل  ،ل للالك  ،ق ل ل ل ح ل للرف العط ل للف يل ل ل
جملتان:إحللداهما اسللمية ،وهل الجملللة الك للر  ،التل هل الم تللدأ والخ للر ،وهل
(زيل حلد لقيت ل ) ،والثانيللة جملللة عليللة وه ل الخ للر الللاي هللو (لقيت ل ) وه ل الجملللة
الصغر  ،لالي إاا قلل( :زيدا لقيت وعم ار كلمتل ) للي الخيلار:إن شل ل ر علل
(عمل ل ار) تك للون ق للد عطة للل علل ل الجمل للة ا س للمية ،ر عتل ل أن ص للدر الجمل للة
اس،،وان عطةل علل الجمللة الةعليلة (جمللة لقيتل ) نصل ت  ،أن صلدر الجمللة
ع .
و ل اللي م ارعلاد لمجانسللة الجمل  ،وايضلاح لجمللاب المشلاكلة واثلراح لمعللان
النحو و ق سيا المقا.،
خاتمة البحث
وختاما يمكن القوب :إن المقا ،مجلاب رحلب ل اللسلانيال ،حيل إنل مركلز
عل لل ،الد ل للة الوص للةية ،وعليل ل قط للب رحاه للا ،وعليل ل يتع للار استقص للاح جوان للب
المقا ،أي مجاز ،اقتصرل هان الدراسة عل ما هر ويرز من د لت
التركيب النحوي ،وخلصل إل نتا أهمها:
إن للمقللا ،د لللة نحويللة أسلللويية ،د ارسللة أي تركيللب يقتضل ريط ل بالمقللا،،
وخلل للق هل للاا المقل للا ،مل للن جديل للد واعل للادد نا ل ل  ،قل للد أوض للحل الد ارسل للة أن نمل للن
التراكي للب النحوي للة م للن التق للدي ،والت للأخير والتعري للف والتنكي للر ،وال للاكر والح للاف
يشك دو ار د ليا يةسرن وضوح المقا ،،وموقف الك  ،،وملا يلةطرن ل محيطل
الخارج  .وقصدل من دراسة التركيب النحوي ،الي الاي يعنل باختيلار جمل
 - 1حاشية الصبان عل شرح اأشمون  ،دار إحياح الكتب ،ط.80/2 ،،1974 ،6
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وتراكي للب علل ل ال للرغ ،م للن أن القاع للدد ت للي أمل ل ار آخ للر ص للحيحا ،وبل ل يص للب
التركيللب و قللا لتركيللب يسللبق  ،وو قللا آلخللر يعقبل  ،ويلرين ينهللا ل وحللدد ك للر
ه ل القرينللة ،أو التراكيللب ،ومللن ثلل ،تطويللض اللغللة ل الللن  ،لتصللير التراكيللب
متطابقللة ،ويصللير ال نللاح حال ل حللاب ال نللاح المحكلل ،،وبالتللال يكللون الن للر إل ل
د لة التركيلب كلل  ،د للة مةلردال التركيلب ،وللالي نعنل بالقصلد ملن د للة
التركيللب هللو الللاي يقللف عنللد الع قللال الو يةيللة ،ل إن اللة للة الواحللدد
تكون ليغة نةسها ،وانما تكتسب ب غتها من التركيب ،وهاا التركيب داخ
الجملللة هللو مللا يسللم بالسلليا اللغللوي ،األةللا تكللون خاضللعة للسلليا الللاي
تتركب ي  ،تتأثر ك لة ة بما يتقدمها ،أو يأت بعدها من ألةا .
دح و خت،
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