
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://arts.ksu.edu.sa/journal-faculty-arts 

arts-mag@ksu.edu.sa 

http://arts.ksu.edu.sa/journal-faculty-arts
mailto:arts-mag@ksu.edu.sa


 

 

 

 

 

حال عن عدم وضوح بعض الصور واألشكال عند نرش العدد ورقيًا تعتذر دار جامعة امللك سعود للنرش 

 عدم وضوحها من املصدر

 هـ( جامعة امللك سعود1441)  2020 ©

نرش أي جزء من املجلة أو نسخه بأي شكل وبأي وسيلة سواء بإعادة مجيع حقوق النرش حمفوظة. ال يسمح 

كانت إلكرتونية أو آلية بام يف ذلك التصوير والتسجيل أو اإلدخال يف أي نظام حفظ معلومات أو 

 .استعادهتا بدون احلصول عىل موافقة كتابية من دار جامعة امللك سعود للنرش

 

 



 ه

 

 

 

 

 جامعة من )ابتداء من بداية كل عام درايس جامعي( يف العام مرات ثالث املجلة تصدر حمكمة، علمية دورية

 :حقول يف ،باإلنجليزية أو بالعربية نرشها، يسبق مل التي العلمية البحوث تنرش عود )كلية اآلداب(.امللك س

 وعلوم وآداهبام، واإلنجليزية العربية واللغتني االجتامعية، واجلغرافيا، والدراسات والتاريخ، اإلعالم،

 .واملعلومات املكتبات

 واستمرت م، 1٣٩0/  هـ1٩٣0 العام اآلداب(( يف كلية بعنوان ))جملة املجلة من األول املجلد صدر

 140٣ عام ويف  .م 1٣٩4 /هـ 1404 عام عرش احلادي املجلد منذ سنوية نصف إىل حتولت أن إىل سنوية

 م 201٩ /هـ 14٩4 العام ويف ((.اآلداب :سعود امللك جامعة جملة))بعنوان  صدرت م 1٣٩٣ /هـ

 .السنة يف مرات ثالث تصدر وأصبحت اآلداب، جملة صارت

 

 

 
 

 
 

 

 واإلنسانية، االجتامعية والعلوم اآلداب يف العلمي النرش جمال يف ومميزة رائدة تكون نأل املجلة تسعى

 .العاملية املعلومات قواعد وضمن والعاملية، العربية النرش أوعية أشهر ضمن وتصنَّف

 االجتامعية والعلوم اآلداب يف املحكمة والدراسات البحوث نرش خالل من العلمي اإلسهام

 .متميزة عاملية مهنية معايري وفق واإلنسانية،

 

 

 .واإلنسانية االجتامعية والعلوم اآلداب يف للباحثني اً علمي عاً مرج املجلة تكون أن -1

 .للنرش واإلنسانية االجتامعية والعلوم اآلدب حقول يف الباحثني حاجة تلبية -2

 .املجتمع تقدم يف واإلسهام واإلنسانية واالجتامعية األدبية املعرفة تطوير -٩
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 11451الرياض  – 2456جملة اآلداب(( ص.ب. ))

 السعودية العربية اململكة -الرياض -سعود امللك جامعة -اآلداب كلية

 011 – 46٩5402 فاكس 011 – 46٩540٩ هاتف

 

  arts-mag@ksu.edu.sa اإللكرتوين الربيد

  editorjarts@ksu.edu.saترسل األبحاث عىل بريد مدير التحرير فقط وهو:

  http://arts.ksu.edu.sa/journal-faculty-arts اإللكرتوين املوقع

 

  

 ،115٩٩ الرياض ، 6٩٣5٩ .ب .ص سعود، امللك جامعة للنرش، سعود امللك جامعة دار

 .السعودية العربية اململكة

 .الربيد أجور إليها يضاف األجنبية، بالعملة يعادله ما أو سعوديًا، رياالً  15 :الواحدة النسخة سعر

 

 ٩552/1416: )ورقي( اإليداع رقم 

 101٩ – ٩620:د )ورقي(الردم رقم 

 ٣٩02/1440 لنرش اإللكرتوين(:ارقم اإليداع )

 165٩-٩٩٩٣: لنرش اإللكرتوين(ارقم الردمد )



 ز

 

 جماالت النرش:

تنرش املجلة البحوث التي مل يسبق نرشها، بالعربية أو باإلنجليزية، يف حقل اآلداب والعلوم اإلنسانية، 

 وتشمل بالتحديد:

 اإلعالم 

 التاريخ 

 اجلغرافيا  

 علم املعلومات 

 الدراسات االجتامعية 

 اللغة العربية وآداهبا 

 اللغة اإلنجليزية وآداهبا 

 
 :املواد املنشورة

 املجلة ال تنرش مستالتفيقترص النرش يف املجلة عىل األبحاث العلمية التي تقدم إضافة معرفية يف جماهلا، 

 .األطروحات العلمية وال املداخالت وال التقارير وال املراجعات النقدية

 

 :تعليامت للباحثني

آالف كلمة( متضمنة امللخصني العريب واإلنجليزي،  10ال يتجاوز عدد كلامت البحث كاماًل ) .1

 .والكلامت املفتاحية، واملراجع، وامللحقات

 American Psychological) املجلة هو نظام مجعية علم النفس األمريكيةنظام التوثيق املتبع لدى  .2

Association) أي پي أي" اختصارًا بـ، ويعرف "(APA)  ويشمل ذلك التوثيق داخل النص ويف قائمة

وال يقبل غري ذلك من  ا.عن عدم نرشه ألصحاهبايعتذر واألبحاث التي ال تلتزم هبذا النظام  .املراجع

يق كنظام ترقيم املراجع داخل املتن، وال ترقيم املراجع يف هناية البحث، وال التوثيق يف أنظمة التوث

 .اهلوامش

 عن منهام كليقل يرفق مع كل بحث مقدم للنرش ملخصان أحدمها بالعربية واآلخر باإلنجليزية، عىل أال  .٩

 .كلمة( 200) منهام كل يتجاوز وال كلمة( 100)

، تعربر عن موضوع البحث، والقضايا الرئيسة التي (Keywords)مفتاحية بكلامتُيسبَق كل مستخلص .4

( 6تناوهلا، وذلك بعد عنوان البحث وقبل امللخص يف نسختيه العربية واإلنجليزية، وال يتجاوز عددها )

 .كلامت



 ح

 

لية، تكتب بيانات الباحث )االسم، الرتبة العلمية، التخصص، املؤسسة التعليمية: )القسم، الك .5

 .اجلامعة(، وعنوان املراسلة، والربيد اإللكرتوين، ورقم اجلوال( باللغتني العربية واإلنجليزية

ال جيوز أن يرّصح باسم الباحث، أو الباحثني، يف متن البحث أو هوامشه أو قائمة مراجعه، رصاحة، أو  .6

أو  "الباحثني"أو  "الباحث"بأي إشارة تكشف عن هويته، أو هوياهتم، وتستخدم بدالً من ذلك كلمة 

 .نحومها

 "العلمية للدوريات العاملية القائمة" يف وارد هو كام العلمية الدوريات عناوين اختصاراتُتسَتخَدم .٩

(The World List of Scientific Periodicals) ،سم،: مثل دوليًا، املقننة االختصاراتوتستخدم 

 .الخ...%  ق، كجم، جمم، مل، ،2سم كم، م، مم،

تفصل املراجع األجنبية عن املراجع العربية يف قائمة املصادر واملراجع، وتأيت املراجع/املصادر العربية  .٩

وال تقبل أّي  .أواًل يف األبحاث العربية واملراجع/املصادر اإلنجليزية أواًل يف األبحاث اإلنجليزية

 .ونية عن الورقيةتقسيامت أخرى كفصل املجالت عن الكتب أو املراجع اإللكرت

  
 

 :طريقة إرسال البحث للمجلة

 :تقسم أجزاء البحث عىل النحو اآليت .1

 بدون بيانات الباحث، ويشمل امللخصني بالعربية  يف ملف وورد مستقل ملف البحث: يكون

 .اً أيض (PDF) ويكون منه نسخة .واإلنجليزية وكامل البحث

 الصفحة األوىل"ويسمى هذا امللف  ،وورد مستقليف ملف  ملف بيانات الباحث: تكون البيانات" 

إن كان أصل البحث باإلنجليزية، وحيتوي  "Cover Page" إذا كان أصل البحث بالعربية ويسمى

 .( من تعليامت للباحثني املذكورة يف املوضوع السابق5ما هو منصوص عليه يف رقم )

فمثاًل إذا كان  ،باالسم األول واألخري للباحثأعاله يف جملد مضغوط وتسمى  املذكورة امللفات جتمع .2

، واألمر نفسه إن كان البحث باللغة "يارس البطي"، يسمى املجلد املضغوط "يارس البطي"اسم الباحث 

 .اإلنجليزية، يكتب باإلنجليزية

واحد للملخص  (Word) مستند -1مستندات )والرابع اختياري( هي:  ٩يشمل امللف املضغوط  .٩

 (PDF) ومستند -2إلنجليزي والكلامت املفتاحية وكامل البحث باستثناء بيانات الباحث، العريب وا

باللغتني العربية  (Word) ومستند بيانات الباحث -٩يكون نسخة مطابقة للمستند السابق، 

 .(اً لباحث تزويد املجلة بسريته الحقوقد يطلب من ا مستحسنواإلنجليزية، والسرية الذاتية )

جلد، أو أي استفسارات أخرى تتعلق بالبحث إىل بريد مدير يرسل امل .4

 .، وليس إىل رئيس التحريرeditorjarts@ksu.edu.sa التحرير
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 :إجراءات النرش

يقدم ولن يقدم ُيعد إرسال الباحث بحثه تعهدًا من الباحث/الباحثة بأن البحث مل يسبق نرشه، وأنه مل  .1

وإذا تبنّي أن البحث أرسل إىل وعاء  .للنرش فـي جهة أخرى حتى تنتهي إجراءات حتكيمه فـي املجلة

 .نرش آخر يف فرتة حتكيمه لدى جملة اآلداب، فللمجلة أن تتخذ بحقه اإلجراء املناسب

وسوف ُيطلب من الباحث/الباحثة  .أال حيتوي البحث عىل أي رسقة أدبية أو انتهاك للملكية الفكرية .2

 .التوقيع عىل نموذج خاص بذلك

تقوم املجلة بعمل فحص أويل لألبحاث لتقرير صالحيتها الستكامل إجراءات حتكيمها أو رفض  .٩

 .التحكيم

ختضع مجيع األبحاث بعد إجازهتا من هيئة التحرير للتحكيم العلمي عىل نحو رسي مزدوج، ال يعرف  .4

 .(Double-Blind Review) اسم الباحث/الباحثة وال يعرف هو/هي أسامء املحكمنيفيه املحكمون 

يرسل البحث إىل اثنني من املحكمني املختصني يف موضوعه فإن اختلف رأهيام، أرسل إىل ثالث ويكون  .5

 .رأيه حاسامً 

إلجراء  مرة واحدة فقط األبحاث التي يقرتح املحكمون إجراء تعديالت عليها تعاد ألصحاهبا .6

عىل أال يتأخر الباحث يف إعادة البحث  التعديالت ثم تعاد للمحكمني للتأكد من إجراء التعديالت

 .للمجلة عن أسبوعني

عند قبول البحث للنرش ال جيوز نرشه يف أي منفذ نرش آخر ورقي أو إلكرتوين دون موافقة جملس هيئة  .٩

 .)خطاب( من رئيس التحرير واحلصول عىل كتابحترير املجلة 

 .رفًضا بعد استكامل إجراءات حتكيمها يبلغ أصحاب األبحاث بنتيجة التحكيم قبواًل أو .٩

  
أخطاء شائعة تتسبب يف إعادة البحث للباحث أو رفضه )نأمل من كل باحث/باحثة التأكد من خلو 

 :بحثه/بحثها من كل األخطاء الواردة أدناه(

عدة مرات دون إجراء كامل التعديالت األولية التي تطلبها إدارة التحرير قد  إعادة البحث للمجلة .1

وعندما تطلب إدارة التحرير من الباحث إجراء  ،تؤدي إىل رفض البحث دون إحالته للتحكيم

التعديالت الالزمة وااللتزام بقواعد النرش ومعلوماته قبل إحالة البحث للتحكيم فإنه يسمح للباحث 

حث باملتطلبات، فستعتذر املجلة عن عدم إحالة البحث ا، فإن مل يلتزم البمرتني فقط بإعادة البحث

 .للتحكيم

، سواء يف التوثيق يف متن (APA) بنظام التوثيق الذي تتبعه املجلة حاليًا وهو نظام عدم االلتزام الدقيق .2

البحث أو يف تسمية اجلداول واألشكال أو تنسيق العناوين أو قائمة املراجع ونحو ذلك مما خيالف هذا 

 .النظام

)يرجى مراجعة  امدليلني ملعرفة كيفية تنسيق األبحاث حسب هذا النظبواملجلة تسعد بتزويد الباحثني 

 .حصول عىل الدليلني(لموقع املجلة ل



 ي

 

عدم االلتزام بعدد الكلامت املسموح به )عرشة آالف كلمة للبحث كاماًل من أوله إىل آخره بام يف  .٩

 .(انذلك امللخص

ازدواجية التأريخ داخل النص، حيث يستعمل الباحث التاريخ اهلجري أحياًنا والتاريخ امليالدي أحياًنا  .4

 .ينبغي توحيد التاريخ لكل املراجع .أخرى للتوثيق

 .بعد التاريخ امليالدي يف التوثيق "م"وضع حرف امليم  .5

وضع مسافة بني عالمات الرتقيم والكلامت التي تسبقها، فاملسافة دائًام بني عالمات الرتقيم والكلامت  .6

 -والرشطتني  ""مثل: القوسني ) ( والشولتني ها التي تليها، إال عالمات الرتقيم املزدوجة حلرص ما بين

مثال: )جملة  .فإهنا ُتفصل بمسافة عام قبل احلرص هبام وعام بعده، ولكنهام بال مسافة عام حيرصانه بينهام -

 .-جملة اآلداب-"ة اآلدابجمل"اآلداب( 

 ...وعبدالرمحن ,روبد ,مثال: يارس ،استعامل عالمات الرتقيم اإلنجليزية يف النص العريب أو العكس .٩

ومثل ذلك استعامل الفاصلة العربية يف النص  .الفاصلة هنا هي الفاصلة اإلنجليزية وليست العربية

لذا جيب أن يتأكد الباحث من كونه يستعمل  and Abdulrahman ،Bader ،Yaser: اإلنجليزي مثل

 .عالمات الرتقيم التي تتوافق مع لغة البحث

مثال: ويولد الطفل ولديه قدرة بايولوجية عىل تعلم أي لغة )نعوم  ،داخل النص اسم املؤلف كاماًل  ذكر .٩

 .(201٣والصحيح هو: )تشومسكي،  .(201٣تشومسكي، 

هذا النظام يف التوثيق  .(1٩1: 201٣مثال: )تشومسكي،  ،استعامل الباحث للنقطتني قبل رقم الصفحة .٣

 .(1٩1، ص 201٣يكون هكذا: )تشومسكي، ، وتصحيح ذلك (APA) خيتلف عام هو متبع يف نظام

 .(Chomsky, 2019, p. 131): ، يف األبحاث اإلنجليزية، مثل"p" ويستعمل خمترص

 .يف املرة األوىل التي يرد فيها االستشهاد ".et al" أو مقابلتها اإلنجليزية "وآخرون"استعامل كلمة  .10

رد مجيًعا يف املرة األوىل ما مل تكن أكثر من ستة والصحيح أن أسامء الباحثني املتشاركني يف بحث واحد ت

( يف املرة األوىل، 2020مثال: البحريي، واحلريب، والوهيبي، والصبحي، والشهراين، والربدي ) .أسامء

واألمر نفسه يف اإلنجليزية ولكن باستعامل  .(2020ثم يستعمل يف بقية البحث: البحريي وآخرون )

 ."رون/آخرينآخ"حمل كلمة  ".et al" خمترص

 .(201٣مثال: تشومسكي، نعوم ) ،استعامل الشولتني/عالمتي التنصيص يف املراجع هناية البحث .11

 .APA هذا نظام توثيق خمتلف عن الـ ."أي نوع من املخلوقات نحن؟"

جيب عىل الباحث مراجعة ما يامل  ،عدم إمالة أسامء الكتب أو أسامء املجالت/الدوريات أثناء التوثيق .12

 .وما ال يامل من املراجع

 ،عدم إضافة أرقام الصفحات يف هناية املرجع عندما يكون املرجع ورقة علمية أو فصاًل من كتاب حمرر .1٩

أثر معدل النطق يف تلقي  .(1٣٩5فمثال: سميث، بروز ) ،ال بد من إضافة أرقام الصفحات

 هذا يف عدمها من اإلمالة مالحظة الرجاء).152-145، ص (2)1٩، اللغة واخلطاب .الشخصية



 ك

 

 .(التوثيق

فال بد أن حيتوي التوثيق نوع األطروحة )ماجستري أو  ،عدم التوثيق الصحيح لألطروحات العلمية .14

واملؤسسة التعليمية املانحة هلا، وإضافة مالحظة أهنا )غري منشورة( وغري ذلك من  دكتوراه(

 .وبالطريقة والرتتيب املعروفني فيه هذا النظام (APA) املعروفة يف نظام الـالتفصيالت 

 .دون إضافة املعلومات الكاملة بالطريقة الصحيحة (URL) االكتفاء بالرابط للمراجع اإللكرتونية .15

 عىل الباحث مراجعة أدلة توثيق املراجع اإللكرتونية بأنواعها حسب النظام املعمول به لدى املجلة،

APA. 

مستويات "الرجاء االطالع عىل ما يسمى  .(APA) خمالفة تنسيق العناوين للتنسيق املتبع يف نظام .16

 .ملعرفة الطريقة الصحيحة لتنسيق العناوين داخل البحث (APA Header Levels) "العناوين

ينص عىل عدم  (APA) إلخ(؛ ألن نظام .أو م .أو أ .أو د .د.وضع أي ألقاب قبل االسم )مثل: أ .1٩

 .استعامهلا مع أسامء الباحثني

 .( من تعليامت الباحثني أعاله٩عدم التقسيم الصحيح للمراجع، الوارد يف بند ) .1٩

 للنصوص العربية، وخط 14بحجم  Traditional Arabic عدم استعامل اخلط املعتمد يف املجلة وهو .1٣

Times New Roman   وتكون العناوين بالبنط العريض ،12للنصوص األجنبية بحجم. 
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والعلوم  والثالثني يف حقل اآلداب الثالثمن املجلد  األولسعد هيئة حترير جملة اآلداب أن تقدم لقرائها العدد ي

ا بام َضّمه من أبحاث متخصصة، أسهم فيها الباحثون  الذي جاء غنياً اإلنسانية  ، املعرفةبإثراء عدد من جماالت وثريَّ

 :ي، هيف حقل اللغة العربيةسبعة أبحاث حيث احتوى العدد عىل 

 .مبدأ اجلهد األقّل يف العربية: أنامطه وأغراضه الّتداولية يف كتاب سيبويه -1

 .النحوية يف مسائل التنوينما خالف القاعدة   -2

 .مع املصطلح النكرة: نظرات يف املفهوم ووقفة -٩

 .حلمد احلجي "عذاب السنني"يف ديوان  "احلياة سفر"التصّور االستعارّي  -4

 .دراسة إحصائية حتليلية :االتساق النيّص يف معلقة األعشى -5

 .تطبيقية يف شعر أيب القاسم الشايبأسلوب الرشط يف ضوء التحليل اهلرمي للرتاكيب: دراسة  -6

 .لغازي القصيبي "دعني"اهلوية: قراءة يف قصيدة  -الذات -الوطن -٩

عىل أن  وجاءت هذه األبحاث بصورهتا احلالية بعد قراءة واعية ومتأنية من املحكمني والباحثني، الذين حرصوا

 .تكون فيها اإلضافة العلمية املنشودة

م شكري جلميع الباحثني الذين وثقوا باملجلةوال يسعني هنا إال أن  األبحاث  لمحكمني الذين أثروا هذهلو ،ُأقدر

العلمية بملحوظاهتم النرية والدقيقة، وأحكامهم السديدة، وأشكر زمالئي يف هيئة التحرير، ومجيع القائمني عىل 

سائاًل اهلل عز وجل أن ، للمجالت العلمية دارة اجلامعة عىل دعمها املستمركام أتقدم بالشكر اجلزيل إلأعامل املجلة، 

 يوفقنا مجيعًا خلدمة العلم والبحث العلمي والباحثني، يف هذا الرصح العلمي الشامخ، جامعة امللك سعود.

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
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 سيبويه مبدأ اجلهد األقّل يف العربية: أنامطه وأغراضه التّداولية يف كتاب
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أستاذ النحو والرصف، قسم اللغة العربية وآداهبا، كلية 
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 هـ(4442/ 22/6 هـ، وقبل للنرش يف22/4/4442)قدم للنرش يف 

  

 .اجلهد األقل، االقتصاد اللغوي، تنميط االقتصاد اللغوي، التخفيف الكلامت املفتاحية:

ِة والسهولِة يف كلِّ شؤوهنا االجتامعية، ومنها الرشاقُة اللفظيٌة يف  :البحث ملخص النْفُس البرشيُة جتنَح إىل اخِلفَّ

ختاطبِها، وأّدى هذا إىل ظهوِر ما ُيعَرف باجلهِد األقّل عىل أنه مبدأ من قواننِي اللغات، فيسعى هذا البحُث إىل تقريِب 

يؤّدي الغرَض املروَم بأدنى ُجهٍد ِعالجيٍّ حاَل التخاطب، ويوّطُئ ألقسامه مفهوِمه املؤّطِر باملسلِك اللغويِّ الذي 

ببياِن موقِع هذا املبدأ يف الدرِس اللغويِّ قدياما وحديثاا، ففي الرتاِث اللغويِّ مرتبٌط بنظرية التعليل )علة التخفيف(، 

ِر اللغاِت وخصائِصها. وسيق وُم هذا البحُث بالكشِف عن طاقِة هذا املبدأ ويف الدراساِت احلديثِة مقرتٌن ببحِث تطوُّ

يتِه يف توجيِه أنامِط االقتصاِد اللغويِّ املستنبطِة من مركزّيِة النحاة )كتاِب سيبويه(، وكان مداُر تلك األنامِط عىل  وخاصِّ

، واملعياِر الذ ، واملعياِر االستعاميلِّ ، واملعياِر الطويلِّ . وسُيتَبع ذلك أربعِة معايرَي: املعياِر الصويتِّ إبراُز أغراِضه بهنيِّ

 النامذِج من )الكتاب( باملعياِر االستعاميّل، مكّيفةا بأبعاِد معاجلِة سيبويه هلا، ومرجُع تلك 
ِ
بمقاربٍة تداوليٍة بوساطة انتقاء

هِة لتحديِد  التآويِل التداوليِة إىل مبَدَأي )التكميِل( و)التوسيِع(، متضاّمةا بالقرائِن السياقيِة احلاليِة غريِ  اللسانيِة املوجِّ

 .َقصديِة املتكلِّم
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Abstract. Humans tend to feasibility and convenience in dealing with their social affairs including adopting 

elegance and simplicity of discourse. This tendency has led to the development of a principle known as the 

Principle of Least Effort as one of the rules of languages. This study seeks to approach this concept in terms of the 

linguistic behaviour that achieves the desired aim with the least processing effort in discourse. The study 

introduces this principle in past and current scholarship. While in ancient scholarship, the Principle of Least Effort 

was related to the reasoning theory (mitigation reason), in the modern studies it is found to be paired with the 

research on language evolution and properties.  This research will explore the capacity of this principle and its 

property in directing the linguistic economy patterns educed from the grammarians’ reference (Sibwayah’s al-

Kitab “The book”). These patterns centre around four criteria: phonetic, temporal, usage, and cognitive. The 

discussion will be followed by an explanation of the purposes of the principle through a pragmatic approach and 

by selecting instances from The Book in terms of the usage criterion as informed by the way Sibwayah treated it. 

Such pragmatic interpretations are attributed to the principles of complementarity and elaboration coupled with the 

current non-linguistic clues that aim at determining the speaker’s intention. 
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 مقدمة

إنَّ لِّلغة مقاصَد إلحكامها وتداوهلا، وألنَّ النفَس جتنَُح 

الا  ا لقوانينها مؤهِّ إىل اخلفة والسهولة كان هذا املقصُد ضابطا

 fP elnicnirP eh النتشارها والتخاطب هبا، فجاء هذا املبدأ 

tPofL  hhelL  اها من ُنتوء ثَِقلها ا إيَّ را )مبدأ اجلهد األقل( حمرِّ

مها، وق د وقع االختيار عىل هذا املوضوع ليلقى الضوء وتأزُّ

عليه يف هذا البحث؛ الختالف أنامط هذا املبدأ وتداخلها يف 

كتاب سيبويه، واحلاجة إىل متييز خصائصها، وللتعّرف إىل 

األبعاد التداولية هلذا املبدأ من خالل )كتاب سيبويه( الذي 

 يمثِّل النموذَج النحويَّ األول.

اجلهد األقل( يف كتابه متناثُر املواضع، ومل  وبام أنَّ )مبدأ

إىل أغراض هذا املبدأ التداولية فيه عىل قلِِّة َمن تناول  ُيتنبه

التداوليات عنده، مع اختالف تنميطه وقلة ترشيح النهج 

التداويل يف معاجلة املبدأ نفِسه، فهذا البحث سيجيب عن 

 )الكتاب(  ما مظاهر مبدأ اجلهد األقل يف األسئلة اآلتية:

كيف تكيَّفت الظواهر اللغوية االقتصادية معه يف ماّدة 

 سيبويه  ما أغراضه التداولية املستظَهرة يف )الكتاب( 

وثمة دراسة سابقة قد ُيَظنُّ أهنا تقرتب من هذا البحث يف 

د التقارب يف العنوان )عسريي،  التنظري والتوظيف، ملجرَّ

ية دراسة تطبيقية، ص ظاهرة اجلهد األقل يف اللغة العرب

(، وهو يف الواقع خيتلف عنها يف حتديدنا 232-264

املوضوع بالعنوان الفرعي، فلم تتناول تلك الدراسة أنامط 

اجلهد األقل يف كتاب سيبويه وال أغراضه التداولية فيه، بل 

بحثت ظاهرة اجلهد األقل يف املستوى الصويت والنحوي 

هذه املستويات الثالثة، والبالغي بإبانة بعض مظاهرها يف 

بالتطبيق عىل بعض شواهد القرآن الكريم، واحلديث النبوي 

 الرشيف، وكالم العرب.

وأما هذا البحث فيهدف إىل جتذير املبدأ يف الرتاث 

النحوي وتكييفه بأبعاد معاجلة سيبويه له، واستنباط أنامط 

إعامله يف مركزّيِة النحاة )كتاِب سيبويه(، وإبراز أغراضه 

التداولية يف )الكتاب( ودوره الوظيفي يف املجال التداويل 

بط بآفاق تفعيل سيبويه له عىل املستوى الرتكيبي.  بالرَّ

وتربز أمهية هذه الدراسة يف إبراز إسهام الفكر النحوي 

يف معاجلة قضايا  –ممثال يف الكتاب لسيبويه  -العريب الرتاثي 

ملعارص، وذلك بتتبع لغوية تالمس ما يتناوله الدرس اللغوي ا

أنامط مبدأ اجلهد األقل واستظهار بعده التداويل يف 

)الكتاب(، وهذا ما سيؤدي إىل بيان مالحمه يف املنوال النحوي 

القديم وجتليات امتداده، نتيجةا لتقارب اللغات من جهة 

 والدراسات اللغوية من جهة أخرى يف تطبيق هذا املبدأ.  

فق مقتضيات البحث املنهج وقد اتبَعت هذه الدراسة وَ 

الوصفيَّ التحلييلَّ يف عرض مفهوم مبدأ اجلهد األقل وموقعه 

من البحث اللغوي، ويف استنتاج صوره وارتياضها بتكشيف 

طبيعة املوضوِع أن يقع تقسيم واقتضت تأهيله التداويل، 

ص التمهيد للحديث عن البحث يف متهيد ومبحثني،  خُيصَّ

األقل يف الظاهرة اللسانية، وعن  حترير مضمون مبدأ اجلهد

مالحمه الدراسية يف جهود القدماء واملحَدثني، وسيتناول 

ا، وأما  ا وتطبيقا املبحث األول أنامطه يف )الكتاب( تنظريا

املبحث الثاين فسيتناول مراميه التداولية عىل ضوء ما جاء يف 

ا، ا وتطبيقا لةا اخلامتوبعد ذلك تأيت  )الكتاب( تنظريا بأهم  ُة ُمذيَّ

 نتائج البحث وتوصياتِه.

 

وموقعه من الدرس  ،اجلهد األقل )مفهومه مبدأمتهيد: 

 : اللغوي(

تعددت إطالقات هذا املبدأ يف الدراسات الغربية، ومن 

)النشاط األقل: "تلك املصطلحات التي أطلقت عليه: 

(، 4252(، )قانون االقتصاد: ويتني، 4550موبرتيوس، 

(، )اقتصاد اجلهد: ويتني، 4960مارتينيه، )اقتصاد اللغة: 

(، )وامليل نحو 4252(، )امليل إىل التخفيف: ويتني، 4252

( 4992(. واستخدم بوريسام )4954املالءمة: دو كورتيني، 

( 4996مصطلح اجلهد األدنى، يف حني أطلق عليه بوسامن )

 (.45، ص Kul ،2005) "اسم قانون اجلهد األقل

منذ القدم باالقتصاد اللغوي، وقد اهتم اللسانيون 

فظهرت أبحاث وحتقيقات تدرس ميل اإلنسان إىل ختريُّ 

القليل من املفردات والسهل من األصوات للتعبري عن 

املعاين، ففرسوا خمتلف الظواهر اللغوية التي نتجت عن هذا 

مصطلحات خمتلفة لإلشارة هلذا املفهوم  واستخدموااملبدأ، 

متعددة حوله أثبتت وجوده كام تقدم، وظهرت نظريات 

ا من السلوك اإلنساين العام، وعرفت بداية ذلك  بكونه جزءا

ويليام ويتني  William Whitney بام نرشه اللساين األمريكي

الذي كتب عن )قانون االقتصاد( أو )اقتصاد اجلهد( وناقش 
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بعض "تطبيقاته اللغوية يف جمال اكتساب اللغة إذ يرى أن 

 "وإعادة إنتاجها أكثر من غريها هااطاألصوات يصعب التق

(Whitney  ،1877125 ، ص.)  ولذلك يالحظ أن الطفل

ا أقلَّ أوالا )مثل  يكتسب األصوات التي تتطلب جهدا

ا أكثَر من إخراج اهلواء، يف  الصوائت(، حيث ال تتطلب جهدا

ا،  حني أنه يكتسب األصوات االحتكاكية واالنفجارية الحقا

ا عضليًّا، وكذلك يؤدي هذا املبدأ وذلك أهنا تتطلب جهدا 

ا  ا مهامًّ يف تغيري اللغة وحتوهلا صوتيًّا، ويتمثل ذلك حتديدا دورا

بصورة كاملة تفسريها  عملية يمكن"يف اإلدغام إذ يرى أنه 

ائها يتموقد االقتصاد،  نتيجةا للميل نحو فقد فئات  من جرَّ

 أصواتكاملة من األصوات من لغة أو يتم حتويلها إىل 

(. واستشهد ويتني 126)املرجع السابق، ص  "أخرى

ا تطبيقيًّا ملبدأ اجلهد األقل، يؤكد   Bohumilباإلدغام نموذجا

Trnka ( أنَّ عملية اإلدغام نفسها تتم 4936بوميل ترنكا )

 ألصوات املتاميزة بارتباطا"َوفق قانون اجلهد األقل إذ إنَّ 

ا يف نفس  واحد فقط ، Trnka) " فيةالوحدة الرصَّ ال تتحد أبدا

(، فاألصوات األسنانية اللثوية )ت، د( ال 443، ص 4922

ا؛ ألن متايزها يكون فقط بمعيار واحد، إذ تقع يف  تدغم معا

املوضع نفسه ويفرق بينها معيار واحد هو اجلهر، ويالحظ 

ا حيث  ال ويتني أن هذا امليل لالقتصاد اللغوي ال يقع عمدا

هذه  إن :ونمن املتحدثني يقول مجاعةيوجد متحدث أو 

ا فلنقتضبها،الكلمة طويلة  ب الصويتهذا أو أن  جدًّ  املركَّ

ا عرس تعورف عليه ما تعارض مع ألن ذلك ي ؛نخففهفل جدًّ

(، فام 429ه )ص ل ايلاحل تداولوالللكالم املايض  يف التاريخ

ا هو ميل طبيعي وجزء من السلوك البرشي العام.   حيدث إذا

 قد اخلامس من القرن املايض عندما نرشهنايات الع يفو

George Zipf  جورج زيف كتابه )السلوك اإلنساين ومبدأ

 ، ا وتداوالا ا أكثر شيوعا اجلهد األقل( اختذ املفهوم مصطلحا

ا أكثر ودراسة أوسع يف اللغة ويف مناحي احلياة  ولقي حتقيقا

يرى زيف  األخرى وهو مصطلح )مبدأ اجلهد األقل(.حيث

كل شخص يف سياق حياته اليومية أن  يتعني عىل ( أنه4949)

بيئته، وأن هذه احلركة تتم بوساطة ما يف  يتحرك إىل حدٍّ 

مسارات عىل أن حياته ال تقترص عليها؛ ألن الفرد وإن كان 

ا،  دا ا حمدَّ ساكنا فهنالك طاقة من نوع ما يف جسده تؤدي نشاطا

باع مبدأ أسايس واح"ومتيل هذه احلركة دائام  د؛ وألجل التِّ

(. ويميض 4 )ص "مصطلح أفضل نسميه مبدأ اجلهد األقل

ا أن هذا املبدأ حيكم هيكل الفرد وكيانه بصورة  يف حديثه ذاكرا

كاملة وسلوكه اليومي وكيفية معاجلته للمشكالت، فكل فرد 

يسعى لبذل أقل جهد حلل املشكالت اليومية التي تواجهه، 

حدٍّ سواء، ويركز  ويعني بذلك اجلهد العضيل والذهني عىل

ا وعىل  ا إنسانيًّا فريدا زيف يف كتابه عىل اللغة من كوهنا سلوكا

تطبيقات هذا املبدأ عليها، فيستشهد بام يسميه )اقتصاد 

الكالم( ويصنفه إىل نوعني: )اقتصاد املتكلم( و)اقتصاد 

املستمع(، ويعني باألول القدر من املفردات التي حيبِّذ املتكلم 

عرب عن معنى ما، حيث يلجأ املتكلم غالباا إىل استخدامها لي

االقتصار عىل أقل الكلامت املمكنة للتعبري عن املعنى، وأما 

اآلخر وهو املستمع فإنه يسعى لبذل أقل جهد ممكن لفهم 

ا يف  ا رياضيًّا مالحظا املراد، وقد اتسع مبدأ زيف ليشمل نمطا

ا تكرار استخدام املفردات وترددها، وإذا قام شخص م

برتتيب الكلامت املستخدمة يف لغة ما وفق تكرار استخدامها، 

( أن عدد تكرار الكلامت يف 4952فسيجد وفق مبدأ زيف )

أي رتبة يساوي نصف عددها يف الرتبة السابقة، فعدد مرات 

استخدام كلامت الرتبة الثانية يساوي نصف عدد مرات 

 استخدام كلامت الرتبة األوىل وهكذا، ومل يوسع زيف

تطبيقات هذا املبدأ يف املجال الصويت واملعجمي فحسب، بل 

تعداه إىل جوانب أخرى من السلوك اإلنساين غري اللغوي؛ 

ليؤكد أن هذا املبدأ إنام يمثِّل جانباا أصيالا من الطبيعة 

مارتينيه لألثر الكبري  أندريه Andre Martinetالبرشية،ويشري 

ه أحد العوامل التي تفرس كيفية  هلذا املبدأ عىل اللغة، ويعدُّ

 :أوالا "حتور اللغات وسبب تغريها، إذ يعزو ذلك لسببني: 

رضورة أن ينقل املتحدث رسالته،  أْي متطلبات االتصال 

مما جيعله يقرص إنتاجه من الطاقة  : مبدأ اجلهد األقلوثانياا

، ص Martinet ،4962) "األدنى والبدنية إىل احلدِّ  الذهنية

439 .) 

( أن ما 4924لورانس هورن ) Laurence Hornويرى 

اقرتحه زيف ومارتينيه )مبدأ اجلهد األقل ومتطلبات 

هاتان القوتان "االتصال( هلام دور آخر يف اللغة حيث يقول: 

كبري عن  مسؤوالن إىل حدٍّ  -والتفاعل بينهام  -املضادتان 

املشتق  التداويلملحادثة وخمطط االستدالل اتوليد مبادئ 

(، وبذلك يؤسس 42 – 44، ص Horn ،4924) "منها
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ا يقوم أساسه  ا جديدا هورن لقواعد االتصال واملحادثة مفهوما

عىل ميل املتحدث لتقليل اجلهد النطقي. ومن النظريات 

املرتبطة بمبدأ اجلهد األقل ذات البعد التداويل املشابه ملا أشار 

 دور تقليل( يف 4992بويرسام )  Boersmaإليه ما أورده 

 هذا املبدأ حيث إن النطقي وتعظيم التباين الصويت،اجلهد 

 وضعهاا التي متنحه تلقائيًّ  العمليات واهلياكل الصوتية حيدد

ا ملا ذكره بويرسام )الوظيفيالصويت  يتم  ال"( 4992. وتبعا

ا ملبادئ تعظيم التباين  تنظيم أنظمة الصوت بشكل مبارش وفقا

استعاضةا عنها تنظم  اجلهد احلركي، ولكن الصويت وتقليل

التباين حتاما تقليل االرتباك اإلدراكي الذي يتضمن َوفق 

الصويت والتصنيف، وتقليل جهد اإلنتاج الذي يتضمن اجلهد 

(، وبذلك يكون بويرسام يف 462)ص  "احلركي والتنسيق

معاجلته دور اجلهد األقل يف التشكيل الصويت للرتكيبات 

ا حني ناقش جهد اللغوية، قد تناول البعد التدا ويل أيضا

املتكلم للتعبري عن املعنى وجهد املتلقي لفهم املراد، وقد ال 

يتأتى هذا التوافق دائاما بني مراد املتكلم يف بذل جهد أقل 

 Robyn Carstonوحتقيقه للغرض من اخلطاب، تبني ذلك 

يف احلقيقة أن املتحدثني "( بقوهلا: 2005روبني كارستون )

لون غالباا لكن  أنفسهم،توفري اجلهد العقيل والبدين عىل  يفضِّ

)ص  "يكون متفاعالا مع أهداف أخرى هذا التفضيل عادةا 

(. فقد يلجأ املتحدث لتجنب جرح مشاعر املستمع 255

فيتحدث بطريقة ملتوية، وقد ينوي استعراض مفرداته أو 

يريد تشتيت انتباه املستمع عن يشء آخر، وذلك ما جيعله 

ا أك رَب وطاقة أكثر يف املحادثة. وبذا يكون اجلهد يبذل جهدا

 األقل متداخالا مع عوامل أخرى حتكم العملية التداولية.

يربز مما سبق أن مفهوم اجلهد األقل قديم وأن له 

مصطلحات خمتلفة، لكنها تعود إىل مفهوم متفق عليه وهو أنه 

مبدأ أسايس من السلوك اإلنساين يظهر جليًّا يف استعامل اللغة 

 يف أبعادها الصوتية والرتكيبية والتداولية. 

وبام أن الرشاقة اللفظية سمة من سامت اللغات احلّية 

امية، فالعربية ليست بمنأاى عن ذلك الوصف الذي ُيعَرف الن

)باجلهد األقل( املّتسم بالتكثيف واالقتضاب واالقتصاد يف 

استدّل به ومما اجلهد النطقي، واللغة تتطّبع بسجايا قومها، 

أهنم ُيمتَدحون  َرثاثِة هيئتِهم،مع عرب ال رّقةعىل  ابن ِجنّي

)ابن جني، د. ت،  هاضدّ  َيذّموناطة والرشاقة، وبسبال

(، فلم تكن لغة العرب غليظة املنطق مستثقلة، بل هي 4/20

رقيقة احلوايش جانحة إىل االستخفاف. إنَّ مبدأ اجلهد األقل 

الذي يلحق أنظمَة اللغات الصوتية والصيغية والرتكيبية، قد 

ا للغرض املروم؛  قصدت إليه العرب يف خطاهبا إن كان مؤّديا

 عمله. خلفة مؤنته وُلطف

والنحاة األوائل كانت هلم تعبريات لإلبانة عن هذا املبدأ 

غري ما تعورف عليه يف الدراسات اللسانية احلديثة كاالقتصاد 

اللغوي، أو االقتصاد يف اجلهود، أو مبدأ اجلهد األقل، أو مبدأ 

( ، فمن عبارات 30، ص 2004التيسري والتسهيل )قباوة، 

العضيل، إنام فعلت العرب سيبويه يف بيان أغراض اجلهد 

ا عىل اللسان"ذلك أو نطقته هكذا:  ، 4922)سيبويه،  "ختفيفا

ا"(، أو 2/460 ا واختصارا )املرجع السابق،  "استخفافا

 "ممَّا هم فيه وا إىل ما هو أثقُل كرهوا أن يفرُّ "(، أو 4/403

ملا كان يثقل عليهم أن "(، أو 3/349)املرجع السابق، 

)املرجع  "ل ثم يصعدون ألسنتهميكونوا يف حال تسفُّ 

( ، وهذه األلفاظ ترجع يف جمملها إىل 4/430السابق، 

مدلول السهولة والِقرَص والقصد والتخفيف، ومبدأ اجلهد 

 األقل يستوعبها مجيعها.

 

 :مفهومه

أن "يقصد بمفهوم اجلهد األقل يف الدراسات الغربية: 

ا للعمل يتضمن إنفاق أقل متو سط ممكن كل فرد يتبنى مسارا

، ص 4949)زيف،  "أقل جهد( التعريف:لعمله )حسب 

543.) 

ومفاد نظريته هذه هو أن تقليل اجلهد إىل احلد األدنى ال 

يقصد به بذل اجلهد األقل يف أي حلظة، بل املعني به يف نظريته 

هو أن بذل معدل متوسط من اجلهد طوال الوقت يؤدي إىل 

 (.224، ص 2000تقليله إىل احلد األدنى )كوملاس، 

ومثلام القى هذا املصطلح إشكالية يف التسمية يف 

ا إزاَء حتديد  الدراسات الغربية والعربية، فقد واجه تغايرا

، منها أن مبدأ يف أنظار اللغويني العرب املحَدثنيمفهومه 

نة اجلهد األقل : هو إيصال أكرب قْدٍر ممكٍن من األفكار املخزَّ

(، أو بتعبري آخر: 45، ص 4924بأقّل جهٍد ُمنَقاٍد )غزاوي، 

الرغبة يف إنجاز االتصال بأقّل ُكلفٍة يف العملية التواصلية 

أن يبلغ املتكلم ")املرجع السابق(، وعرفه بعضهم بقوله: هو 
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أكرب عدد ممكن من الفوائد، بأقل كّمية من اجلهود الذهنية 

(. أو هو: 34، ص 2004)قباوة،  "والِعالجية آللة اخلطاب

، بنيةا وتركيباا، معدوالا به عن تقليل " ا واستعامالا اللفظ وضعا

ا من  ا إليه، مع حفظ اللفظ واملعنى مجيعا أصل، مقصودا

 (.5، ص 2042)خري اهلل،  "اإلخالل

ويمكن من خالل ما ُكتب عن هذا املبدأ، أن يؤّطر 

مفهومه بأنه: مسلك لغوي يؤّدي الغرَض املقصود بأدنى 

 جهٍد حال التخاطب.

 

 من الدرس اللغوي: موقعه

موقع هذا املبدأ يف منهج الدرس النحوي القديم يف 

)التعليل(، بجنوح العربية إىل اخلفة والفرار من الثقل 

بمالحظة معايري )صوتية واستعاملية وطولية وذهنية( )امللخ، 

(، ومما دفع النحاة إىل االحتكام إىل 443 -444، ص 2000

سجية العربية بأهنا لغة التعليل بنحو هذا، هو نظرهتم يف 

حمكمة البناء، والعرب تكّلمت عىل سِجّيتها، وآنست َمنازَل 

كالمها، وجرت يف أذهاهنا مقاصده، وإن مل ُينقل ذلك عنها 

(. والتعليل هو اجتهاد من 66، ص 4959)الزجاجي، 

النحوي بالتامس احِلَكم والتوجيهات َوفق مؤثرات خمتلفة 

لصة من وصف أحوال كالم للقاعدة أو الظاهرة املستخ

العرب، قصَد استيعاب ما يمكن أن يسّمى بنظام اللغة 

 (. 99، ص 2000)امللخ، 

وعلة سلوك اجلهد األقل تنساق إىل مبدأ لغة العرب 

املتكلم أو املخاطب "بالنظر إىل أبعاده اخلارجية التي يمثلها 

(، ويقوم 236، ص 2042)النجار،  "أو املقام أو الُعرف

جلهد األقل( عىل ركيزة علة التخفيف التي يكثر )مبدأ ا

دوراهنا يف املنهج التعلييل، والعلل مدار أكثرها عىل التخفيف 

-4/445ورعاية الَفرق كأمن اللبس )ابن جني، د.ت، 

(، بل يذكر ابن جني أنه إن تعّذر مسلك االعتالل بيشء 446

 فإن، االستثقالكراهية االستخفاف وب جمرى التعليلإىل  جُينح

ا هبذا النهج قد َيبُلغه )املرجع السابق،   (. 4/59املبتغي غرضا

فمطلب )مبدأ اجلهد األقل( متجّذر يف الفكر النحوي، 

وهو ملمح من مالمح التفسري اللغوي املبني عىل الذوق 

االستعاميل للغة، ومن َثّم كان من ضوابطهم يف قيام هذه العلة 

املستخف، والعدول إىل اجلنوح "ألشياء كثرية ومرّدها إىل: 

)املرجع  "وهو أصل األصول يف هذا احلديث، عن املستثقل

 (.4/463السابق، 

وأما موقع هذا املبدأ يف الدرس اللغوي عند املحدثني 

فمقرتن بالبحث عن أرسار اللغة وتطورها، وقد جتسد هذا 

املبدأ يف ظواهر لغوية بمستوياهتا املختلفة، وأثبت تأثريه عىل 

للغة يف إحداث تغيري يف العنارص اللغوية بناء عىل ناطقي ا

توفري املجهود، وأّكد ذلك ويتني حيث يرى أن كثريا مما 

ُيكتشف من تطور يف اللغات ما هو إال نموذج لنزوع اللغات 

، 1877نحو التيسري وتوفري املجهود يف األداء النطقي )ويتني، 

بب س De Saussure(، وقد عَزا دي سوسري 426 -125 ص

التطورات الصوتية التي ُيغرّي فيها نطقان بنطق، أو نطق عرس 

-225، ص 4925بآخَر أيرس إىل هذا املبدأ )دي سوسري، 

(، وأشار أيضا إىل أن اللغات تتفاوت يف مستويات 226

توفري اجلهد، فاألملانية مثال جتنح إىل اجلهد األعظم أكثر منه 

 إىل اجلهد األقل )املرجع نفسه(.

ئل الدارسني العرب الذين أشادوا هبذا املبدأ ومن أوا

( حيث ذكر أّن املحَدثني الحظوا أن االجتاه 4966أنيس )

الشائع يف تطور الصيغ نحو التقليِص واالختزال، إنام تّم 

 -ومنها اللغة -نتيجة نزوع اإلنسان يف كل شؤونه االجتامعية 

(،وجعل 55 – 56نحو بذل أيرس املجهودات والّسبل )ص 

عوامل تطور األصوات اللغوية توظيف نظرية السهولة  من

التي تنادي بأن اإلنسان يميل إىل تلّمس أسهل السبل يف 

نطقه، ونّبه إىل أّن هذه النظرية قد ال تتساوق مع مجيع 

احلاالت التي حصل فيها التطور، بل ُيبحث فيها عن سبب 

ل، وال ينقض هذه النظرية خر غ فيها هذا التبدُّ وج آخر سوَّ

بعض الظواهر الصوتية من أخفَّ إىل أثقل، فإن هلا تفسرياٍت 

 234، ص 4955أخرى تسّوغها يف حميطها اللغوي )أنيس، 

– 235.) 

( إىل هذا املبدأ املّتسم 4995) بكام أشار عبد التوا

بالسهولة والتيسري يف حماولة تفادي اللغات من الرتاكيب 

ا دة واألنظمة التي تقتيض جمهودا ا )ص  املعقَّ (، 55عَضليًّا كبريا

وذكر أّن من الظواهر التي متّثل هذا املبدأ خري متثيل، ظاهرة 

)اهلمز( يف العربية وحماولة بعض اللهجات الَقَبلية التخّلص 

(، وممن أشار إىل هذا املبدأ من اللغويني العرب 56منها )ص 
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ا أمحد خمتار ) مر ( ذاهباا إىل أنَّ عملية توفري اجلهد أ4995أيضا

 (.255-354نِسبيٌّ )ص

 

 : أنامط مبدأ اجلهد األقل

املتتبع ملواضع إحالة سيبويه عىل هذا املبدأ أو عىل علة 

مرجعها إىل مقاييس صوتية التخفيف ونحوها، يالحظ أّن 

(، وما 4/522، 2006)اخلطيب،  واستعاملية وطولية وذهنية

سلكه يف مسريته االقتصادية أكرب من أن حتويه هذه 

اإلشارات، لكن بوساطة هذه املعايري حياول البحث 

استعراض مجلة من أنامط االستخفاف املدَرجة ضمنَها، إذ 

كان هذا املسلُك أرفَق لتناول املظاهر االقتصادية املختلفة 

 املختارة من كتاب سيبويه.

 

 املقياس الصويت

 ويتجىل هذا املقياس يف حديث سيبويه عن:

أصوات العربية، وبيان أخفها وأثقلها، سواء أكان يف  -

مدارجها أم يف صفاهتا من التجاور والتقارب والتجايف، 

وطلب اخلفة للجهد العالجي ملا تشّكله هذه األصوات من 

ره توايل ثقل يف األداء أو تعّذر مرتبط بالذوق العريب الذي يك

، 2000األمثال واألضداد ويرتاح لتوايل األشتات )حسان، 

(، فالتحول من األخف إىل األثقل فيه رفعة للسان 24ص 

من موضعني متغايرين مستَخفٍّ ومستثقٍل، ويتطّلب جهدا يف 

االنتقال إىل االستثقال، وكذلك إذا متاثلت خمارج األصوات 

ان منها إذا وتتابعت أو تضاّدت كانت أثقل عىل اللس

تباعدت؛ لكون اللسان يرتفع من موضعني أو مّرتني، أو ألّن 

ا إىل املوضع املامثل املفاَرق من غري ُمهلة؛ وهلذا كان  فيه عودا

من معاجلة سيبويه ملظاهر االقتصاد اللغوي هبذا املعيار يف 

 املالمح اآلتية:

 طلب اخلفة يف االنتقال من حركة خفيفة كالفتحة إىل

بإلغاء احلركة الثقيلة، وذلك يف  أثقل منها كالكرسة،حركة 

قول بعض العرب: َفْخذ واألصل َفِخذ، وَكْبد واألصل َكبِد، 

فكرهوا االنتقال من اخلفيف وهو الفتحة إىل الثقيل وهو 

ا )سيبويه،  فسكنواالكرسة،   .(4/444، 4922العني ختفيفا

ففي النَّسب إىل )ُهدى( ُعِدل عن كراهة توايل األمثال ،

ا؛ لئال  إرجاع األلف املقصورة إىل أصلها اليائي، وقلبت واوا

/ 3جتتمع ثالث ياءات يف آخر االسم )املرجع السابق، 

( عند َعِدّي يف ) رهت العرب توايل أربع ياءات(، وك342

الياء الزائدة، ياء )َفِعيل(، وأبدلوا الم فحذفوا  النسب،

 (.344/ 3ا فقالوا: َعَدوّي )املرجع السابق، الكلمة واوا 

فقد بنّي سيبويه أن ، وكراهة توايل األمثال من دون إدغام

العرب تلجأ إلدغام املتامثلني واملتقاربني، وأهنم يكرهون 

وذلك ألنه "التضعيف ويستثقلونه، لذلك مل يقولوا: رَضبَّب؛ 

يثقل عليهم أن يستعملوا ألسنتهم من موضع واحد ثم 

ا عليهم أن يداركوا يف موضع يعودوا له، فلام صار ذلك تعبا 

 "واحد وال تكون مهلٌة، كرهوه وأدغموا، لتكون رفعةا واحدة

 .(445/ 4)املرجع السابق، 

ا حصل اإلدغام لكون ذلك ؛ الصوتان إذا تقاربا خمرجا

هُد اجل أخفَّ عىل اللسان إذ ُيرفُع من حملٍّ واحٍد، ويكون

 -429/ 4دٍة )املرجع السابق، واحجهٍة من  الِعالجي

235.) 

كذلك يظهر أثر هذا املقياس يف حديث اللغويني عن 

التغرّيات الطارئة عىل أصل الكلمة كاإلعالل واإلبدال 

واإلدغام، فهذه الظواهر التي تطرأ عىل البنى مدارها إىل 

إعامل مبدأ اجلهد األقل، فهذا سيبويه يفرّس وجه إبدال السني 

ا ملجا ورة القاف يف نحو )َسبَقت، وَصبَقت، وَسويق، صادا

وَصويق(، بالفرار من الثقل احلادث يف ألسنة العرب من أن 

اجلهد  أرادوا أن يكونف، تصّعدٍل ثم يف حال تسفّ تكون 

ا )املرجع  -ءستعالاال وهي -واحدة  حال يف العَضيل ختفيفا

 كونتن (، ومرّد هذا التقريب واإلبدال: أ4/430السابق، 

املرجع )بعملية واحدة  يف رضب واحد ة الكالم مستعملةا آل

ويعلل لظاهرة إدغام املثلني أنه ملا  (،452، 4/465السابق، 

كان الصوتان من َمدَرج متّفٍق، ثقل أن ُيرفع اللسان مّرةا بعد 

مّرةا من املوضع نفِسه من غري َفصلٍة زمنية، فُأدغام حتى يكون 

 .(3/530املرجع السابق، ) العمُل اللساين من وجٍه واحدٍ 

ومل يقترص سيبويه يف التفسري الصويت عىل التغيريات التي 

تطرأ عىل بنية الكلمة، بل أشار إىل العالقة الصوتية يف تفسري 

ث عن خفة  ي للعالمات اإلعرابية، حني حتدَّ الوجود الكمِّ

الفعل  الفتحة وثقل الكرسة حال اجلّر يف األسامء التي تضارع

 ،أذهُب ) ( الذي عىل زنةأبيَض : )نحو الوزن، يفاملضارع 

 املجرورةِ مُ علَ وأَ 
ِ
الفتحُة لثقلها  (، فأعطيت لتلك األسامء



 ... مبدأ اجلهد األقّل يف العربية: أنامطه وأغراضه: أمل بنت حممد الشقري، البندري بنت عبد العزيز العجالن

 

 

40 

فاخلفة تفرّس وجود  .)املرجع نفسه( (4)ملشاهبتها األفعال

 احلركة نفِسها يف أواخر الكلم، بل توّجه كثرهتا وقلتها.

 

 مقياس كثرة االستعامل :

إّن العرب جتنح فيام  كثر دورانه يف الكالم إىل الترّصف  

ا )ابن جني،  (، وهذه 4/450، 4994والتلّعب ختفيفا

الظاهرة ختضع أنامطها من احلذف والنحت ونحومها ملبدأ 

 اجلهد األقل؛ لكثرة جرياهنا عىل األلسنة.

واقرتنت علة التخفيف يف تفسريات النحاة بشيوع 

األبواب واملسائل، ويستجيزون فيها ما  االستعامل يف كثري من

(، 4/553، 4925ال يستجيزون يف غريها )السيوطي، 

ويتفاوت هذا التخفيف باختالف مستويات الكثرة )ابن 

ا إىل 5/249، 2004يعيش،  (. وقد التجأ النحويون كثريا

التعليل هبذه الظاهرة السليقية التي قد يكون فيها احلذف 

ا ال يّتكئ عىل  قياس يف كثري منها، ومن هذه الضوابط اعتباطا

 التي وضعها سيبويه يف هذا الباب اآليت:

"سيبويه،  "ألهنم إىل ختفيف ما أكثروا استعامله أحوج(

4922 ،2/463). 

" اليشء إذا كثر يف كالمهم كان له نحو ليس لغريه مما هو

 .(2/496)املرجع السابق،  "مثله

" عن حال نظائرهالعرب مما يغريون األكثر يف كالمهم" 

 .)املرجع نفسه(

 ما جرى بمنزلة املثل لكثرته يف كالم العرب حيذف، وقد

 هذا باب حُيَذف منه الفعل لكثرته يف"بوب له سيبويه بقوله: 

(، 4/220)املرجع السابق، "حتى صار بمنزلة املَثل كالمهم

 ومن أمثلة ذلك:

م يأ (،هذا وال َزَعامتِك) قوهلم:  َزَعامتِك.: وال أتَوهَّ

                                                        

ال ينكر وجود مشاهبة بني بعض األسامء واألفعال، وهو تعليل  (4)

، ثم باألسامء  لغوي لفظي، لكن يفرتض أن العرب تكلمت باألفعال أوالا

ا وجد من الكلامت ما يشبه وزن الفعل  ا، وأيضا أو باألوصاف الحقا

مرصوفاا نحو )أرمل(، ومنها ما يمنع من الرصف حيناا ويرصف حيناا نحو 

م(، وال يظنُّ أن العريب يف بدء عهده باللغة كان يفكر بأصالة )أجدل، أده

االسم والوصف أو بطروئهام، ومفاد ذلك أن هذه العلة يف هذا املوضع 

 (.402-92، ص 4992غري متلئبَّة )يعقوب، 

 يشء وال شتيمةَ  (، و)كلَّ يشء وال هذا )كلَّ قوهلم: و

)املرجع  رّ ُح  يشء وال ترتكب شتيمةَ  ائت كلَّ  :، أي(رّ ُح 

 (.224-4/220السابق، 

وقوهلم: ال عليك، أي: ال بأَس عليك وال رضَر عليك 

 (.4/294)املرجع السابق، 

املرجع كثري ستعاملاالكثرة بسبب ذف يف الكالم احل( 

 من ذلك: (، و4/429السابق، 

 هل من طعام  أي هل من طعام يف زمان أو مكان

 )املرجع نفسه(.

)املرجع  اآلن إىلواسمع  : حينئذٍ واملراداآلن،  حينئذٍ 

 (.4/423السابق، 

وقد يتداخل املقياس االستعاميل مع الصويت يف توجيهات 

اجتمعتا إذا  الواو ياءا  سيبويه، منها ما أورده يف مسألة قلب

وكانت األوىل منهام ساكنة تقّدمت الواو أو تأخرت نحو: 

مها عىل لكثرة ممرّ سّيد، وصّيب، وجب اإلدغام ختفيفا 

ا -كوهنام ل؛ ألسنتهم بمنزلة  -وإن كانتا متباعدتني خمرجا

، لتشاركهام يف املّد واللني ويف التي تدانت خمارجهااألصوات 

، 2002والسريايف، ؛ 4/365أشياء أخرى )املرجع السابق، 

5/252-253). 

فقد وظف النحويون هذا املقياس بناءا عىل ما مالت إليه 

العرب يف كالمها، مراِعني مبدَأ اجلهد األقل القائم عىل ذوق 

الناطقني باللغة، وهو منهج حارض يف الفكر النحوي لتفسري 

النُّظم الصوتية والرصفية والرتكيبية، يدفع إليه مبدأ التيسري 

 اهية الثقل.وكر

وقد ذهب ابن احلاجب إىل أن االحتجاج بكثرة 

االستعامل غري منضبط ملظاهر احلذف؛ ألهنا بحاجة إىل التثبت 

من نسبية كثرة كل لفظة وقّلتها، وذلك عمل اللغوي ال 

(، ونظره هذا مّتجه 4/225، 4922النحوي )ابن احلاجب، 

ىص إن كانت هناك علة ظاهرة غري الشيوع، أما إن استع

التامس العلل يف مثل هذه املحذوفات، فحينئذ التعليل بكثرة 

ا إىل غرض من أغراض العربية  االستعامل له وجاهته، استنادا

الكربى وهو )طلب اخلفة( املبني عىل الذوق الصياغي 

 العريب.
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 املقياس الطويل :

تتنوع اجلمل يف العربية يف بنيتها الشكلية بني الطول 

اجلملة قصرية إذا اكتفت بمكونيها املؤسسني والِقرص، وُتعدُّ 

فحسب، وقد تطول من خالل عنارصها العَمد نفسها، وذلك 

ب االسمي  إذا كانت العنارص اإلفرادية فيها مكونة من املركَّ

املفتقر إىل ما بعده إلمتام وظيفته النحوية كالرتكيب اإلضايف 

رص واملصدر املؤول واالسم املوصول، وقد تطول عرب العنا

غري اإلسنادية، ومن أشكاهلا: طول التقييد، وطول التبعية، 

وطول التعاقب، وطول التعدد، وطول الرتتب، وطول 

 (.23 -55، ص 2003)محاسة، االعرتاض. 

والرتاكيب إذا طالت بكثرة عنارصها يعرتهيا الثقل، 

ملا كان فإطالة بناء اجلملة مؤثر يف مرونتها وخفتها، ومن هنا 

)مجلة القسم  مجلتنيشتامله  الم مستطاالا سالقَ أسلوب 

إحدى مجلتيه أو بعض أجزائهام  كثر ختفيفه بحذفوجوابه(، 

؛ وابن مالك، 503-502، 3/499، 4922)سيبويه، 

4922 ،2/260).  

ومن َثّم مل يغب عن سيبويه التعليل للتخفيف هبذا املعيار 

فيها يف حال استطالة مكونات اجلملة، فمن املسائل التي أملح 

 إىل هذا املقياس:

 ،كام ُحذفت النون من املثنى واجلمع عند اإلضافة

)املرجع  الكالم لطول (؛ينين والذِ ذَ اللَّ نحو )من  تحذف

 (.4/426السابق، 

 ،َحذف الفعل يف أسلوب التحذير نحو: رأَسك واحلائط

، فلام طالت اجلملة بالعطف، ك واحلائطَ اتق رأَس كأنه قيل: 

معها يف نحو:  ل الكالموطي (؛ ألنهبإياك) حذف الفعل تشبيها

إياك والظلَم، فكأن املفعول األول بمنزلة )إياك( الذي هو 

بدل من اللفظ بالفعل نحو: احذر )املرجع السابق، 

(. بخالف لو قيل: رأَسك، كان إظهار الفعل 4/255

 مستحَسناا؛ ألنه أفرد وال طوَل فيه )املرجع نفسه(.

ويلية التي تقوم بتغيري بنية عميقة ومن أهم القوانني التح

إىل بنية سطحية قانون احلذف، ويتم بموجبه حذف عنرص أو 

أكثر من الرتكيب، ومن ذلك يف النحو العريب احلذف يف باب 

التحذير ويف غريه من مواضع احلذف الواردة يف األبواب 

(، ويمكن متثيل ما ذكره 35-36، ص2044النحوية )البار، 

 ب التحذير بالرسم اآليت:سيبويه يف أسلو

 البنية السطحية: رأَسك واحلائَط.

 البنية العميقة: اتق رأَسك واحلائَط.

بمنزلة= )إياك      رأَسك واحلائَط             ∅               

 والظلَم( = )احذر الظلَم(.

 ،َحذف التاء من املسند إن كان متقدما عىل املسند إليه

امرأة؛ ألنه إذا طال الكالم كان  القايض نحو قولك: حَض "

)املرجع  " من يشءاحلذف أمجل، وكأنه يشء يصري بدالا 

 (.32، 2السابق، 

 ا غري العرب قد تتجّوز للفرار من الثقل وتعِدل مسلكا

ب له سيبويه بقوله:  باب ما "مّطرد يف مقيس كالمها، وقد بوَّ

)املرجع  "مما خففوا عىل ألسنتهم وليس بمطرد اكان شاذًّ 

وقول ، دٌس تٌّ وأصلها ُس ِس  :من ذلك(، 4/424السابق، 

 : عىل املاء بنو فالنواملرادامء بنو فالن، لْ : عَ العرب بعض

 . (4/24)املرجع السابق، 

وال ينقض هذا املقياس من أنه ليس لطول اجلملة العربية 

مقداٌر معنٌي حتى يكون صاحلاا للتعليل باحلذف واخلفة؛ ألن 

ناِت الُعَمَد التي تبنى منها اجلمل  النحويني أطَّروا املكوَّ

القصرية، وال يؤخذ عليهم عدم حتديد مقادير اجلمل الطويلة؛ 

لكوهنا ال حدَّ هلا تتناهى عنده، ولكوهنم حددوا العنارص 

الثانوية )الفَضالت( التي يتم من خالهلا استطالة الرتكيب 

 (.55، ص 2003)محاسة، 

 

 املقياس الذهني :

ى  هذا املقياس يف مبدأ )اجلهد األقل( غري حمتكم إىل معطا

ر الذهني  ا للتصوُّ ، بل يكون الوجود اخلارجي تبعا ٍّ ابتداءا حِّسِّ

نات الرتاكيب وثقلها، فاخلفيف من الكلامت ما  خلفة مكوَّ

، ص 4993قلَّت لوازمه واملستثقل ما فَشا فيه ذلك )املهريي، 

425-426.) 

والثقل قد يقّدر بمدى املجهود  وإذا كان معيار اخلفة

الذهني، فإن النحويني قد ركنوا إليه يف تصنيف أقسام الكلمة 

بالنظر إىل اخلفة والثقل، فكان االسم أخف من الفعل؛ ألن 

االسم يدل عىل الذات أو احلدث جمردا من الداللة الزمنية، 
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، 2004بخالف الفعل فإن داللته مركبة )ابن يعيش، 

 ا عىل ذلك تفريعات منها ما ذكره سيبويه: (، وفّرعو4/465

 امتناع تنوين األفعال، لكون التنوين زيادة والفعل

موصوف بالثقل فال حيتمل ما يثقله زيادة )ابن الوراق، 

 لفظية عالمة -كام يذكر سيبويه-(. والتنوين 453، 4999

 داللة، وتركه لتمكن الكلمة يف باب االسمية وعالمة خلفتها

 (.4/22، 4922)سيبويه، الستثقاهلا 

 امتناع بعض األسامء التنويَن ملشاهبتها األفعال، نحو

الصفات التي عىل زنة )أفعل( واألعالم التي متاثلها وزنا، 

)املرجع فالتنوين مستثقل فيها كام هو مستثقل يف األفعال 

 .(3/493السابق، 

وبام أن مبدأي )اخلفة والثقل( يف هذه املكّونات الرتكيبية 

تورها لوازم ومدلوالت، كان من مقتىض ذلك عند سيبويه تع

:  أن حيكم بأنَّ

ا  سبُق أن النكرة النكرة أخف من املعرفة؛ أل وصفا

، ثم يدخل للكلمة من املعرفة لكوهنا داّلةا جمّردةا من الزوائد

فتوصف بأهنا معرفة، ولكثرة ترّصف  ف بهعليها ما تعرّ 

ا التنوين يف املوضع النكرة باحلركات والتنوين، والحتامهل

الذي ال تأيت فيه األسامء املعارف مرصوفةا كأمحد، وطلحة 

 .(4/22)املرجع السابق، 

 املفرد أخف من اجلمع؛ ألن الواحد يف األسامء أصل ثم

يتفرع منه املثنى واجلمع بعالمات زوائد، ويستخّف يف املفرد 

رجع ما يستثقل يف اجلمع كالتنوين يف صيغ منتهى اجلموع )امل

 نفسه(.

 املذّكر أخف من املؤنث؛ ألن املذّكر أصل خاٍل من

 العالمِة، والتأنيث فرع منه )املرجع نفسه(.

ونحو هذه الرعاية الذهنية القائمة عىل رعاية اخلفة 

وكراهية الثقل، له مقتضياته يف بناء النموذج النحوي القديم، 

املبذول يقاسان هنا باجلهد الذهني  -أي اخلفة والثقل -فهام 

املتمّثل فيام يتطّلب من املتكلم أن يتحّمله من ُكْلفٍة للتحّكم يف 

مدلول الكلمة املستعملة واإلحاطة بلوازمها )املهريي، 

(، ثم يتبعه اجلهد الَعضيل ملا يرتتب عىل 425، ص 4993

 إفادة معنى التثنية أو اجلمع ونحومها من زيادات يف الكلمة.

لنامذِج التعليليِة عند سيبويه، ومن خالل هذه األنامِط وا

يتبني أّن املبادئ التفسريية يف النموذج النحوي األول تعطي 

مقّومات شمولية حتوي شتاَت ظواهَر حسب مبدأ متامسِك 

العنارِص )اجلهد األقل(، وهتدف إىل َعقَلنِة نظام كالم العرب 

 وإدراك أغراضها.

 

 (2)األقلغراض التداولية من توظيف مبدأ اجلهد األ

تستجلب التداولية حضورها باتصاهلا بالعملية التواصلية 

التي تتعاَلق فيها اللغة بمستعمليها، وهي أحد املكّونات التي 

تتأسس هبا نظرية العالمات، فالرموز اللغوية هلا ثالثة أبعاد: 

البعد الرتكيبي، والداليل، والتداويل، وبام أن التداولية ملحقة 

جوانب املعنى التي  تتمثل يف"فية حيث باللسانيات الوظي

ا  تعتمد عىل السياق والتي يتم جتريدها بشكل منهجي بعيدا

( Horn & Ward) "عن بناء املحتوى أو الشكل املنطقي

كان من أخص معاجلاهتا (، 42، ص 2006)هورن و ورد، 

البحث يف الوظيفة التواصلية التي تتألف من: متكلم، 

ط بمعنى مبارش أو غري مبارش وخماطب، وكالم منطوق منو

ل من خالهلا املتلقي إىل  منوّي مقصود، وقرينة سياقية يتوسَّ

ة املتكلم )  (. 46-45، ص 2046، ُبريِّكقصديَّ

ة التواصل معتمدة عىل مجلة من األسس  وجالء قصديَّ

كالصدق ،واإلفادة، والتضاّم، واإلبانة، واملواءمة، فإْن داخل 

أو جزئّي، فإنه ناتج من فقدان  قصَد املتكلم غموٌض كيّل 

بعض هذه األسس السالفة، فحينئٍذ يلتجئ املخاطب إىل 

ا عىل قرينتي السياق املقالية واملقامية  التأويل التداويل، مستندا

 (.45-46)املرجع السابق، ص 

ا عظياما الكتشاف النظام النحوي  وقد بذل النحويون جهدا

وقد انطلق بعضهم يف الذي يقوم عليه تنظيم اخلطاب العريب، 

تأسيس بعض ظواهره نحو املحادثة والتخاطب، ومن 

مقولة  Gricean Maximsمقوالت تنظيم اخلطاب اجلرايسية 

الكمِّ التي يتوافق مبدآه )اإلخبار بقدر املطلوب، وعدم 

اإلخبار بأكثر مما هو مطلوب( مع مبدأ اجلهد األقل، وقد 

تتعارض تلك املقولة مع مقولة الطريقة التي تقتيض 

                                                        
تقّدم أن أنامط مبدأ اجلهد األقل يف كتاب سيبويه كثرية، يمكن  (2)

معيار كثرة  -يف هذا املحور -ى منها إرجاعها إىل أربعة مقاييس. وسينتُق

االستعامل التي تؤدي إىل التامس اخلفة باحلذف، والشواهد التي يمثَّل هبا 

من الكتاب سوف تدور حول هذا املعيار املقيّد يف الرتاكيب النحوية؛ 

 لكون جانب التداولية أظهر يف هذا املستوى، وأليق هبذا املعيار املختار.
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الوضوح، ويف املامرسة اخلطابية تسلك سبيل املوازنة بني 

مبدأ اجلهد  توفري اجلهد ومراعاة اإليضاح، ويكون امليل يف

األقل نحو االختصار عن طريق األضمرة، واحلذف، 

وأساليب اإلجياز األخرى من غري إلباس وإخالل باملعنى 

 (.305-304، 2000املروم )كوملاس، 

والناظر يف كتاب سيبويه جيد أنه ال يدرس اللغة معزولة 

عن مستعمليها، وإنام يدرسها بأبعادها اخلارجية املتصلة هبا 

قصدية املتلّفظ وأحوال املخاطبني من أجل تفّهم  من رعاية

-44، ص 2006النظام التواصيل للسان العرب )اخلالدي، 

(، ومما يؤكد هذا الزعم ورود هذا املعيار املنتقى املتصل 42

باملجال التداويل يف )الكتاب(، وليس أدّل عىل ذلك من 

سلوكه الطرائق التي يؤّول هبا توّصل املخاطب إىل قصدية 

املتكلم، والسيام يف الرتاكيب التي ُحذف منها أحد مكوناهتا، 

وقد ظهرت أغراض مبدأ اجلهد األقل التداولية عنده عىل 

املستوى الرتكيبي يف أسلوب احلذف الذي يوافق مبدأي 

 مقولة الكم اجلرايسية.

كثر ما "ومن تلك النامذج التي مثلت هذا املعيار 

)ابن يعيش،  "رة تداولهلكث؛ عىل األلسنة استعامله، خّف 

(، ما سيأيت إيراده موزّعة عىل األفعال 4/465، 2004

 واألسامء واحلروف:

 

 يف الفعل :

الفعل املضَمر املرتوك إظهاره يف األمر والنهي  -

أو َدع  ل: َخلِّ اومن ذلك: رأَسه واحلائَط، كأّنه قوالتحذير، 

 قوهلم: شأنك واحلج، كأنه قال: عليك. ورأَسه واحلائط

ونفَسه، كَأّنه قال: َدع امَرأا مع  : امَرأا وقوهلمشأَنك مع احلّج. 

ومثل ذلك: أهَلك والليَل، كَأّنه قال: باِدر أهَلك قبل . نفسه

: رأَسك وقوهلم الليُل. رَكه املعنى أن حيّذره أن يدامالليل، وإنّ 

)سيبويه،  ِق رأَسك واحلائطَ ره، كَأّنه قال: اتّ واحلائَط وهو حيذّ 

وإّنام "(: 4922يقول سيبويه ) .(4/253-255 ،4922

 حني  حذفوا الفعَل يف
ِ
كالمهم،  وا لكثرهتا يفثنَّهذه األشياء

وصار ، واستغناءا بام يرون من احلال، وملا جرى من الذكر

(. فسيبويه 4/255)" من اللفظ بالفعلاملفعول األّول بدالا 

حيمل هذه املحذوفات تقليال للجهد املبذول عىل التأويل 

التداويل يف نوعه الذي يسمى )بالتكميل(، املعتمد عىل 

السياق احلايل للوصول إىل قصد املتكلم وعىل داللة جريان 

الذكر، ومن جهة أخرى يتحقق التكميل يف البعد الرتكيبي 

 (.20، ص 2046 ،ُبريِّك)دون املستوى الداليل 

فاحلذف منترش بني مستعميل اللغات؛ لكوهنم يتحّدثون  

باملتعاَرف وبطريقة أقّل جهدا، وينجزون مع ذلك خطابا 

مرادا، واملؤرّش السياقي هو الداّل عىل تلك النواقص 

واملقّدرات يف اجلمل، واملتكلم هنا مل ينطق مجال تاّمة، اّتكاءا 

املقام من تأويالت يف تتمة املكونات  منه عىل ما يقتضيه

(، وهنا أشار سيبويه إىل 332، 4926الرتكيبية )املسدي، 

بعض القرائن السياقية القائمة عىل املدركات احلّسية وهي 

 (. استغناءا بام يرون من احلالالرؤية البرصية كام يقول: )

الفعل املضمر املرتوك إظهاره يف غري األمر والنهي،  -

خذته أكأنه قال: ، اقولك: أخذته بدرهم فصاِعدا  ذلكومن 

حذفوا ا، وإنام هَب صاعدا أو فذَ  ،ابدرهم فزاد الثمُن صاعدا 

(، ومن 4/290، 4922إياه )سيبويه،  الفعَل لكثرة استعامهلم

 حذفوا الفعَل لكثرة استعامهلم هذا يف" اهلل، يا عبدَ ذلك أيضا: 

كأنه قال: يا، أريُد  بدال من اللفظ بالفعل، (يا)الكالم، وصار 

منها، ألّنك إذا  بدالا  (يا)وصارت  (ُأريدُ )عبَد اهلل، فحَذف 

(، 4/294)املرجع السابق،  "قلت: يا فالُن، علم أنك تريده

ظ  وسلك سيبويه يف هذه التقديرات االفرتاضية التي ال ُيتلفَّ

هبا يف الكالم مسلك التأويل التوسيعي املقنّن بداللة السياق 

-مع افرتاض معرفة مسبقة بقصدية التخاطب، وهو  املقامي

يتحقق يف الداللة االفرتاضية التي ال جيري  -أي التوسيع

فقوله: )علم  (.26، ص 2046، ُبريِّك)ذكرها يف اللسان 

أنك تريده( يلمح به إىل دراية املتكلم وتشارك املخاطب يف 

 علمه.

 واختذ مفهوم )القصدية( عند سيبويه منحَيني اثنني:

القصد بمعنى اإلرادة كام يف هذا املثال، والقصد بمفهوم 

املعنى كام يف بعض األمثلة السابقة واآلتية )علم املخاطب بام 

يعنيه املتكلم(، فاألول املراد به أّن املتكلم ال يستطيع قصد 

يشء إن كان فاقد اإلرادة، فاألفعال تابعة للقصود الباطنة 

صد هبذا املفهوم مؤثر يف لدى قائلها، وإن كان كذلك فالق

إنجاز األفعال اللغوية وما يتبعها من تأويالت لدى املتلقي. 

واآلخر املراد به معرفة مقصد املرِسل من خطابه وما يعنيه ال 
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معرفة املعاين املوضوعة إزاَء األلفاظ يف اللغة )الشهري، 

2003 ،429 ،494.) 

 وصريورته كالمهم منه الفعل لكثرته يف ما حيذف -

: وال يأ، ذلك قولك: هذا وال َزَعامتِكمن و، منزلة املَثلب

ُم َزَعامتِك.  ُم زَ مل َيذكر: وال أتوَ و"َأتوهَّ لكثرة  ؛امتِكعَ هَّ

ه ينهاه عن  اه، والستدالله مما َيرى من حاله أنَّ استعامهلم إيَّ

هذا  ومما ينتصب يف" .(4/220، 4922)سيبويه،  "َزعمه

 (ا لكمانتهوا خريا )الباب عىل إضامر الفعل املرتوك إظهاره: 

 ،، إذا كنت تأمر(لك اك خريا حسبُ )و( لك ك أوسعَ وراءَ )و

 (انته)ألنك حني قلت:  ؛وإنام نصبت خريا لك وأوسع لك

وحذفوا .. آخر. فأنت تريد أن خترجه من أمر وتدخله يف

م املخاطب أنه الكالم، ولعل الفعل لكثرة استعامهلم إياه يف

قوله: ائت   منحممول عىل أمر حني قال له: انته، فصار بدالا 

)املرجع السابق،  "خريا لك، وادخل فيام هو خري لك

كأّن سيبويه يريد هبذا النص أن يقول: إن   .(4/222-224

املخاطب يفهم مما يصطحب اخلطاَب من أحوال أمر وهني أنه 

علية من هذه الرتاكيب، هو املؤّدي إىل حذف تلك العنارص الف

ويستطيع أن يصل إليها من دون تكّلف. والتأويل التداويل 

هنا قائم عىل )التوسيع(، وحيّدد السياُق العنرَص الغائب دالليًّا 

ا  فحسب، وأما يف املستوى النحوي فُيحّدد اصطناعا

ا؛ لكون هذه الرتاكيب جتري جمرى األمثال، فاحلذف  وافرتاضا

و ما يعرّب عنه سيبويه أحيانا بقوله: فيها حذف واجب، وه

 .(3) (342-4)املرجع السابق،  "م بهفهذا متثيل وال يتكلَّ "

ا طلباا للخفة، ومن ذلك  - قولك: إذا إضامر ما يقع ُمظَهرا

واملعنى َأّنه لقى رجال فقال له: إذا كان ما ". نيتفأْ  غدٌ كان 

المة أو كان ما نحن عليه من  البالء يف غد نحن عليه من السَّ

 يف (كان) ا، لكثرةِ ، ولكنَّهم َأضمروا استخفافا تنيفأْ 

اآلن، وإنام يريد: حينئذ  وحذفوا كام قالوا: حينئذٍ  ...كالمهم

ا وإنَّام أضمُروا ما كان يَقع ُمظَهرا ... اآلن إىلواسمع 

 "ى، فجرى بمنزلة املثلناملخاَطب يعلم ما يع وألنّ ا؛ استخفافا 

فهذه من األمثلة التي ساقها   .(4/224)املرجع السابق، 

سيبويه العتامد املخاطب عىل داللة احلال يف تأويله لكالم 

امللِقي، ويكمل تلك الرتاكيب بناءا عىل القرائن احلالية املحيطة 

                                                        

. انظر: املرجع نفسه، "وإن مل يستعمل يف الكالم"ا: وقد يقول أحيان (3)

4/353 ،354. 

 غدٌ كان إذا بداللة املقال، وهو يعلم عند النطق بمثل قوهلم: )

المة أو كان ما إذا كان ما نحن عليه من السَّ ني( إنام يقصد: تفأُ 

ني، فاملتكلم حني حذف بعض نحن عليه من البالء يف غد فأت

العنارص افرتض أّن املتلقي عىل علم باملعنى املوّجه به، وذلك 

ي(، م ما يعنعلَ املخاَطب يَ  ألنّ عىل حّد تعبري سيبويه: )

 وتوضيح عنارص السياق يف هذا املثال عىل الشكل اآليت:

 املرِسل: الذي َلِقي. 

 ملتلّقي: الرجل امَلْلِقّي. ا

احلضور: ال يوجد، يمكن أن ُيفرتض يف غري هذا املثال، 

ا ا وجهة احلاج، قاصدا وذلك قولك، إذا رأيت رجال متوجها "

أنه  ذكرَت الكعبة. حيث  وربِّ  يف هيئة احلاج، فقلت: مكةَ 

)املرجع السابق،  "واهللِ نك قلت: يريد مكةَ أيريد مكة، ك

أن احلارضين هم الناس الذين هيلِّلون (، وُيفرتض 4/255

ون، فهم مسامهون بحضورهم يف ختصيص الفعل  معه أو يكربِّ

 الكالمي.

ا.  املوضوع: إتيان املخاَطب غدا

املقام: زمان احلدث التواصيل )آيّن ومستقبيل(، 

والعالقات الفيزيائية بني الطرفني: )بقاؤمها يف حال السالمة 

 أو البالء(.

 إذا كان غٌد فأتني(.القناة: كالم )

 النظام: احلذف.

 شكل الرسالة: املواعدة. 

الغرض )ُقصود املتفاعَلني وما نتج عنها من فعل 

تواصيل(: التامس اخلفة؛ لكثرة جميء الكينونة فعال وبعدها 

مضمَراٌت ُتدَرك من خالل السياق التواصيل )مقبول، 

 (.556، ص 2045

سياق احلال، ومن  حذف الفعل اكتفاءا بالِعلم ولداللة -

ا أو تعرض له فتقول: أن ترى رجال قد أوقع أمرا "ذلك: 

مل  نٍ نَا لعَ ضا دنا من هذا األمر متعرّ  يه، أنِ عْ يَ مل  نٍ نَضا لعَ متعرِّ 

ى ال طَ امللَ  ومثله: بيعَ . وترك ذكر الفعل ملا يرى من احلال ،هنِ عْ يَ 

حال مساومة وحال بيع،  عهد وال عقد، وذلك إن كنت يف

 مواعيدَ ) ومثله: .ملا فيه من احلال استغناءا  (أبايعك)فتدع 

 قوٍب رْ عُ  نى مواعيدَ تَ كأنه قال: واعدْ (، أخاه بيثرِب  قوٍب رْ عُ 

بام هو فيه من ذكر  استغناءا  (نىتَ واعدْ )أخاه، ولكنه ترك 

 "بام كان بينهام قبل ذلك يبعلم من يعن ف، واكتفاءا لْ اخلُ 



 هـ(4442م/2024جامعة امللك سعود، الرياض ) (،4، ع )(33) ، مجاآلدابجملة 

 

45 

تاهلل رجال، وسبحان "وقوهلم:  (.4/252، 4922)سيبويه، 

يرتك  اهلل رجال، وإنام أراد: تاهلل ما رأيت رجال، ولكنه

ألن املخاطب يعلم أن هذا املوضع إنام  ؛اإلظهار استغناء

)املرجع السابق،  "يضمر فيه هذا الفعل، لكثرة استعامهلم إياه

ا ملالبسات احلَدث  .(2/293-294 فلكون املخاطب مدِركا

الكالم، وأبقى اجلزء اآلخر يكمله اكتفى املتكلم بجزء من 

املتلقي اّتكاالا عىل ِعلمّية املخاَطب بام يعايشه ويشاهده، 

فاملحيط التخاطبي يفرّس تلك األفعال املحذوفة، معّوالا عىل 

االفرتاضات املسبقة املشرتكة بني املتكلم واملخاطب، وبيان 

 ذلك يف املثالني األول والثاين:

ا لَعنٍَن مل َيعنه، السياق اللساين )املقايل ى طَ امللَ  بيعَ (: متعّرضا

 .ال عهد وال عقد

ا أو تعّرض  السياق احلايل )املقامي(: شخص قد أوقع أمرا

 له، شخصان يف حالة مماكسة أثناء البيع.

وضعية الطرفني )املتكلم واملخاطب(: حضور املتكلم 

وقربه ورؤية احلدث بالعني )التواصل البرصي(، واملامرسة 

ية التواصلية باملساومة وتالقي الطرفني وحضورمها العمل

)التواصل البرصي والسمعي، قد يدخل فيه التواصل 

اللمِّس إذا مّس أحد الطرفني املعروَض للبيع، أو التواصل 

ق( )الدنيناوي،  وقي إن كان املعروض مما ُيتذوَّ ، 2045الذَّ

 (.445 – 445ص 

عك َبيعةا ال رجوع ، أباياضا دنا من هذا األمر متعرّ التقدير: 

 فيها.

الغرض التداويل ملبدأ اجلهد األقل يف املخاطبة: االستغناء 

بام هو معلوم لدى املخاطب، واالكتفاء باملتعارف بني 

 الطرفني؛ لكثرة تداولية ذلك السياق املقايل.

 

 يف االسم :

ذلك قولك: لوال عبد اهلل من وحذف خرب )لوال(،  -

ل: يفكأنه ق، ولوال القتال لكان كذا وكذا، لكان كذا وكذا

 ال، ولوأو لوال عبد اهلل حارض لوال عبد اهلل كان بذلك املكان

ت اخلرب من هذا حذففالقتال كان يف زمان كذا وكذا، 

يف كالمهم ولدراية  إياه العرب كثر استعامل ثحي األسلوب

ا )سيبويه،  ا معهودا ، 4922املخاطب بأن َثّم حمذوفا

كام قالوا: لو أن زيدا هنا، وإنام يريدون: لكان " (،2/429

كذا وكذا. وقوهلم: ليس أحٌد أي ليس هنا أحٌد. فكل ذلك 

)املرجع  "ُحذف ختفيفا، واستغناء بعلم املخاَطب بام يعني

وهذا التأويل أيضا حممول عىل آلية  .(2/346السابق، 

ا للجهد األق ر املحذوف تيسريا وُركونا ل عىل )التكميل(، فيقدَّ

املستوى الرتكيبي، ويلجأ املخاطب إىل التكميل يف اجلمل 

التي حتوي عىل حذف جائز، وال يتّم مدلوهلا إال بإمتام 

ا إىل املعرفة املشرتكة بني  حمذوفاهتا، وحصل احلذف هنا جلوءا

ا  أصحاب اللغة أن يف مثل هذه الرتاكيب يكثر احلذف، وجلوءا

سيبويه يف موضع آخر:  إىل دور السياق املقايل، وكام قال

 ألنّ  ؛صدورهم من علمه، وبعلم املخاطب بام يف استغناءا "

 (.4/393)املرجع السابق،  "يب قد علم ما يعناملخاطَ 

كام تقول: ال عليَك،  "حذف اسم )ال( النافية للجنس،  -

وقد َعَرَف املخاطُب ما تعنى، َأّنه ال بْأَس عليك، وال رَضَّ 

وال يكون هذا يف  ،كالمهم كثرة هذا يفعليك، ولكنَّه ُحِذف ل

(، وعىل 2/295؛ 4/224)املرجع السابق،  "(عليك)غري 

املستوى النحوي اجلملة غري تاّمة )ال عليك(، إذ فيها حذف 

واحتيجت إىل تقدير، وعىل املستوى الداليل ال ُتعلِم عن نفي 

د إال ة فيها ال حتدَّ ة افرتاضاٌت َمطويَّ د، بل َثمَّ  بدراسة معناى حمدَّ

الغرض الذي سيقت من أجله تلك اجلملة عىل املستوى 

 التداويل. 

 

 يف احلروف:

ومن العرب من "حذف واو القسم و)رّب(، يقول:  -

، وذلك أنه أراد حرف اجلر، وإياه نوى،  يقول: اهللِ ألفعلنَّ

فجاز حيث كثر يف كالمهم، وحذفوه ختفيفا وهم ينوونه، كام 

وحذفوا الواو كام حذفوا الالمني من قوهلم: (... ربَّ )حذف 

وا  الهِ  أبوك، حذفوا الم اإلضافة والالم األخرى، ليخففِّ

)املرجع السابق،  "احلرف عىل اللسان، وذلك ينوون

وسيبويه كأنه يشري هبذا إىل أن السياق ليس هو  .(3/492

كّل النظرية التداولية، بل البنى اللغوية وكيفية تفاعلها مع 

املقاصد الداللية والسياق املقايل هي التي متثل منظومة تداولية 

متكاملة، وقول سيبويه: )وهم ينوونه، وذلك ينوون( حيمل 

ورة قصد املتكلم مصطلحا تداوليا يفيد يف هذه األمثلة املذك

الَقسَم والتقليل أو التكثري، لكنه استغنى بمعرفة املخاطب 
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هبذا األسلوب عن ذكر الدواّل التي تفيد تلك املعاين، ذاهبا 

 إىل تقليل اجلهد الِعالجي.

ه مبدأ اجلهد األقل بأبعاد  وهبذا يظهر أن سيبويه وجَّ

ا من معطيات خار َج تداولية يف املستوى الرتكيبي انطالقا

اللغة، ويعّول فيه إىل مقاصد املتكلم واملخاطب وما إىل ذلك 

من أغراض ختاطبية، وهذه األغراض التداولية التي أومأ 

إليها سيبويه يف )مبدأ اجلهد األقل( يف النصوص السابقة يف 

هذا املبحث، استثمرها عبد القاهر اجلرجاين يف نظرية النّظم 

ا من كتابه، ومن أنظاره يف َدد: أّن بعض  انطالقا هذا الصَّ

مت عن اإلفادة كر، والّص من الذِّ  بنُي أفيه  املواضع احلذُف 

وعدم النطق أبلغ من النطق )اجلرجاين، أزيد لإلفادة، 

ا أنَّ 4/446، 4992 يتوصل قد املتكلم (، ويذكر أيضا

ى ومداركَ إىل اين عىل املع ايناملع دالئلب أراد البلوغ لو ف، مغزا

ملستبطنَة باأللفاظ ملا َوِسَعته واحتاج املزيَد إىل تلك الدالئل ا

(، وال يمكن أن 464-4منها إلفادهتا )املرجع السابق، 

يتوصل املتكلم إىل املعاين باملدلوالت ويفيد املتلقي من غري 

الدواّل، إال إذا كان هذا السامع عىل درجة يكون فيها أرسَع 

، بل سمعه للكالمله العلم عند  ستجدّ يال وفهاما ملا يطَرح له، 

يكون عىل معرفة مشرتكة بطرفِه اآلخر املتكلم يف ذلك 

 .السياق املتداَول

ويف ضوء تلك النامذج عند سيبويه يتبني أنَّ إدراك املتكلم 

بأن املخاطب عىل علم بقصديته وباملعنى املراد، وذلك 

بالقرائن السياقية املحيطة بالتخاطب، هو ما يسّوغ جميء 

ا عىل األلسنة؛ الكالم خمتزالا  ا باملدلوالت، ختفيفا ا مكثَّفا  حمذوفا

لكثرة تداوله، وقد حاول )الكتاب( تفسري املظاهر التي تطرأ 

ا  ا باجلهاز التخاطبي الذي غَدا معيارا ها عىل البنى الرتكيبية، منوِّ

كر يف الكالم، واستنبط ما  ا لطاقة االختزال أو الذِّ ضابطا

بني اجلانب اللساين املرّصح  ُيعَرف بمبدأ التناسب العكِّسِّ 

وعلم املخاطب بمضامني الرسالة الداللية، وبموجب تلك 

القرائن اإلحيائية تكون طاقة مبدأ اجلهد األقل ممكنة بَقدر ما 

ا قصدية املتكلم )املسدي،  ، 4926يكون املتلقي مسترشفا

332 .) 

 خامتة

هدف هذا البحث إىل معاجلة مبدأ من مبادئ اللغات، 

العربية، أال وهو مبدأ اجلهد األقل، فكشف أنامطه ومنها 

وأغراضه التداولية يف كتاب سيبويه، وتوّصل إىل النتائج 

 اآلتية:

 النحوي القديم يف منهج  الفكريقع هذا املبدأ من

)التعليل(، بجنوح العربية إىل اخلفة والفرار من الثقل، وأما 

موقعه يف الدرس اللغوي احلديث فمرتبط يف البحث عن 

 خصائص اللغة وتطورها. 

 متعددة بمستوياهتا  لغويةتكّيف هذا املبدأ مع مظاهر

يف املختلفة، وأثبت تأثريه يف مستعميل اللغة من إحداث تغيري 

 املكّونات الرتكيبية لتوفري اجلهد املبذول.

 هلذا املبدأ باملستوى  بالتمثيلالدراسات احلديثة مل تعتِن

النحوي، وكان معظم متثيلهم للمستوى الصويت، وقد 

 يتداخل معه املستوى الرصيف.

 إىل معايري أربعة  راجعتنميط هذا املبدأ يف كتابه سيبويه

، ومعيار طويل، ومعيار ذهني )معيار صويت، ومعيار استعاميل

 افرتايض(.

 يف ظواهر احلذف  سيبويهالتأويل التداويل يف كتاب

والتخفيف بناءا عىل كثرة االستعامل، مرّده إىل مبدأي 

 )التكميل( و)التوسيع(، ولكّل منهام شواهدمها يف )الكتاب(.

 األقل يف كتاب سيبويه،  اجلهداألغراض التداولية ملبدأ

بالقرائن السياقية املقامية غري اللغوية املعينة يف كانت مقرتنة 

حتديد القصدية، كقرينة حواّس املتكلم، وعالقة املتكلم 

باملخاطب، وقصدية املتكلم، وعلم املخاطب بداللة احلال، 

 واحلالة النفسية للمتكلم.

وبعد، فكّل بحث يِصل بعد مزاولة املوضوع إىل 

 املعريف، وحاصلها ما يأيت: توصياٍت ُيظّن استجالهُبا يف احلقل

 يف كتاب سيبويه. التداويلتوسيع مباحثة املستوى 

 الرتكيبي يف  املستوىالعناية بمبدأ اجلهد األقل عىل

 الدراسات التداولية.

 استظهار مالمح كثرة االستعامل، ثم سلوك اجلهد األقل

 باحلذف ونحوه يف حمادثات وسائل التواصل.
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 هـ(22/6/9112 وقبل للنرش يف هـ،22/6/9119 )قدم للنرش يف 

  

 .القاعدة، التنوين الكلامت املفتاحية:

مل حيَظ حرف بالدراسة الوافرة كام حظي التنوين والنون الساكنة يف الدراسات النحوية والصوتية  :البحث ملخص

التنوين دراسة وافية والرصفية والداللية والقراءات القرآنية والتجويد، وغريها من الدراسات العربية، التي درست 

 ملعناه وأقسامه ومعانيه التي جاء من أجلها.

عىل أن التنوين الذي حظي بتلك الدراسات جاء يف بحثنا هذا متتبعا املواضع التي خالف التنوين قاعدته النحوية، 

كلمة لسبب ما، فالتنوين كام تذكره كتب الدراسات املتنوعة، ال يعدو كونه يف الغالب العام ظاهرة صوتية تلحق ال

 وهذه الظاهرة مقرونة برشوط وأحكام، ولكنها كعادة قواعد اللغة العربية تأيت أحيانا بالرتخص وخرم القاعدة.

ملسنا خمالفة التنوين للقواعد يف مظاهر متعددة، منها: دخوله عىل املمنوع من الرصف، ودخوله عىل املعرف سواء بـ 

املبني املرفوع أو املنصوب، وقد وجدنا أن التنوين خالف القاعدة أيضا يف: أل أو باإلضافة، ودخوله عىل املنادى 

حذف التنوين عند التقائه بساكن بعده جواًزا أو وجوًبا أو ختفيًفا، وكذلك جاءت املخالفة يف النون التي تلحق مجع 

ن من مجع املذكر السامل مع عدم املذكر السامل عوًضا عن التنوين يف االسم املفرد، وكانت هذه املخالفة يف: حذف النو

 .إضافة اجلمع، وعىل العكس منه عدم حذف النون عند إضافة مجع املذكر السامل
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Abstract: No proposition has been thoroughly researched as much have the Nunation and Noon Sakinah in 

grammatical, phonetic, morphological and semantic, Quranic, and other Arabic studies, which have widely studied 
the Nunation meanings and types. 

As the Nunation that received attention in those studies appeared in our research, which tracks the positions in 

which the Nunation conflicts with the grammatical rules, Nunation, as mentioned in various studies, is merely a 
general phonemic phenomenon, which for some reason attaches to the word, and this phenomenon is associated 

with some rules and conditions, but as usually the rules of the Arabic language, it sometimes occurs as a matter of 
flexibility and rule violation. 

We have seen that Nunation violates the rules in various manifestations, including: being attached to a non-

inflectional noun, to a definite noun (either with /al/ “the” or with noun forming a construct state), or to a 
nominative or accusative vocative. We also found that Nunation violates the rules in being omitted when it co-

occurs with a following consonant optionally or obligatorily. The violation also manifests in the Noon that gets 

attached to the solid masculine plural, which compensates for the omitted Nunation in the singular form. This 
violation comes of the form of deleting the Noon without forming a construct state or maintaining the Noon while 

forming a construct state that involves a solid masculine plural. 
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 متهيد

متتاز اللغة العربية بظواهر خاصة مل تشاركها فيها بقية 

اللغات األخرى ومن هذه الظواهر: ظاهرة التنوين، التي 

تناوهلا النحاة بشتى فروعها وخمتلف أجزائها، ومن هذا 

، ومجع متفرقه هذا املوضوع البحث عىل ملِّ شتات عمداملنطلق 

التنوين بموضوع واحد ُخّصص ملا خالف القاعدة يف مسائل 

فقط؛ ألن التوسع يف موضوع التنوين يتطلب دراسة كبرية 

ا صلة التنوين بعلم القراءات وبعلم الصوت، وخصوًص 

وصلته بموضوعات النحو األخرى، وأقرهبا منه موضوع 

 املمنوع من الرصف؛ ألن املوضوعني يتناوبان يف النحو.

ا ومطلبني، تضمن وقد تضمن البحث مقدمة ومتهيدً 

ألول تعريف التنوين، وأصله، وداللته وأقسامه، أما املطلب ا

املطلب الثاين فتضمن املسائل التي خالف فيها التنوين قاعدته 

 التي تلزمه بالدخول عىل األسامء املنرصفة.

 

 الدراسات السابقة:

دراسة أخذت عىل عاتقها دراسة  -يف ما نعلم  -مل نجد 

بعض الدارسني قد خمالفة التنوين لقواعده النحوية، وإن كان 

  :ومن ذلك مثًل  ،درسوا التنوين بصورة عامة

احلميد  النون وأحواهلا يف لغة العرب، د. صبحي عبد.9

التنوين يف  ودرسحممد، وحتدث فيه عن النون عند العرب، 

 أول فصول كتابه.

املوضح املبني ألقسام التنوين: حممد بن حممد بن أيب .2

أمحد حسن، جامعة املنيا، كلية اللطف العشائر، تـ: حممد عامر 

م. وهذا الكتاب كان يف األصل 9122الدراسات العليا، 

ا، وهو أول مصنف يأتينا يف موضوع التنوين يف خمطوطً 

ويف هذا الكتاب  -كام قال حمقق الكتاب - الدراسات اللغوية

حتدث املؤلف يف أقسام التنوين العرشة، ومل يذكر تنوين 

 هم ألقسام التنوين.التناسب الذي أضافه بعض

ظاهرة التنوين يف العربية: د. عوض املريس جهاوي، .3

م. 9122دار الرفاعي بالرياض،  –مكتبة اخلانجي بالقاهرة 

وموجز بحثه أنه قائم عىل ثلثة أبواب: يف الباب األول درس 

التنوين دراسة عامة، وقّسم هذا الباب عىل ثلثة فصول: يف 

ن وأنواعه، ويف الفصل الثاين الفصل األول حتدث يف التنوي

عرض علقة التنوين بعلم األصوات، ويف الفصل الثالث  بنّي 

التنوين ورسم الكلامت، أما الباب الثاين فجعله يف  ملوضوع

احلديث يف شأن الوظيفة النحوية للتنوين، وقّسم الباب عىل 

فصلني: يف الفصل األول حتدث يف وظيفة التنوين يف املبنيات 

جاء عىل صورة  عرض ملات، ويف الفصل الثاين واملعربا

التنوين وأدى وظيفة من وظائفه، أما الباب الثالث فكان يف 

علقة التنوين باألبواب النحوية، وجاء هذا الباب يف فصلني: 

الفصل األول يف األبواب النحوية التي يدخلها التنوين لتؤثر 

 ينرصف.  يف غريها، وأما الفصل الثاين فكان للسم الذي ال

العزيز عمر،  ظاهرة التنوين يف العربية: أمحد عبد.1

م. 9121رسالة ماجستري، كلية اآلداب، جامعة اإلسكندرية، 

أقسام التنوين، وجعلها أحد  :وجاءت يف بابني: الباب األول

دواعي حذف  :عرش قسام من أقسام التنوين، وأما الباب الثاين

وين، وذكر اثني التنوين، وفيه حتدث يف دواعي حذف التن

عرش سببا منها: اقرتان االسم بـ ال، واإلضافة، واتصال 

الضمري بعامله، والوقف، والنداء، ودخول ال، والعلم 

 املوصوف بابن، والرضورة والتخفيف... 

ظاهرة التنوين يف العربية: د. حسام عبد عيل اجلمل، .5

وز ، مت2بحث، جملة كلية الرتبية األساسية، مجاعة بابل، العدد 

. وحتدث فيه يف تعريف التنوين وأصله، وأقسامه م2092

ولكنه مل يذكر من األقسام إال مخسة فقط، وهو التنوين 

جيب تنوينه وما  فياماللحق لألسامء، وحتدث يف مبحثه الثاين 

 تنوين املبنيات.  بنّي جيوز، ويف مبحثه الثالث 

، فهذه الدراسات كلها حتدثت يف شأن التنوين، وأقسامه

وأما ما خالف فيه التنوين القاعدة فجمعناه مما يف هذه 

الدراسات والكتب، ومن غريها، كام هو ظاهر يف مصادر 

البحث ومراجعه، وال ننسى الدراسات التي جاءت يف كتب 

 التجويد والتفسري والقراءات. 

 

املطلب األول: تعريف التنوين، وأصله، ودالالته، 

 وأقسامه: 

َأي أدخلته  :نونته :ُيَقال ،َباب التفعيلالتنوين مصدر من 

(، ويقال له أيضا: 231/ص9، ج2000)القايض،  نوًنا

(، َوالتَّنِْويُن: َأن 120/ ص90، ج2000التنوينة )ابن سيده،

ْنُت ااِلْسَم َتنِْوينًا، َوالتَّنِْويُن  َن ااِلْسَم إِذا َأجريته، َتُقوُل: َنوَّ ُتنَوِّ

/ 93، ج9119سامء)ابن منظور، اَل َيُكوُن إاِل يِف األَ 
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(. ثمَّ للنون املَْْذُكوَرة اسامن: التَّنِْوين واحْلَدث، َوإِنَّاَم 121ص

سميت هبام؛ أِلَن التَّنِْوين مصدر يدل عىل معنى احْلُُدوث 

(، َوأما التنويَن 231/ ص9، ج2000َواْلعُروض)القايض، 

َحَرَكة آخر اْلَكلَِمة اَل نون َساكِنة تتبع  :يِف اْصطَِلح النَُّحاة فهو

 ؛ واجلرجاين،231/ص9ج، 2000 ،القايضلتأكيد اْلِفْعل)

(، فقوهلم: ساكنة أي بذاهتا فل ترّضها 61، ص9123

ُه َأْهَلَك َعاًدا اأْلُوَل احلركة العارضة مثل:  ]النجم:  َوَأنَّ

[، وهي شاملة لنون: من ولدن، فخرجت بقوهلم: تتبع 50

وإّنام مل يقل تتبع اآلخر؛ ألّن املتبادر من  حركة آخر الكلمة.

متابعتها اآلخر حلوقها به من غري ختّلل يشء، وهاهنا احلركة 

آخر االسم  :متخّللة بني آخر الكلمة والتنوين. ومل يقل

ليشمل تنوين الرتّنم يف الفعل. والقيد األخري إلخراج نون 

 (،520-591/ ص9، ج9116التأكيد اخلفيفة )التهانوي، 

 يف ألفيته: كام قال ابن مالك

 باجلر والتنوين والندا وأل ومسند للسم متييز حصل

 

 (36-21م، ص2092ل، مَ )اجلَ  أصل التنوين:

التنوين مل يأت يف اللغة العربية عبًثا، أو هدًرا، بل لفائدة، 

يرمي إليها الكلم غالًبا، وقد مرَّ بنا أنَّ التنوين ُيَعدُّ حرًفا زائًدا 

املعاين، تلك احلروف التي تفيد معنى يف غريها،  من حروف

وليس يف نفسها، واملتمعن يف دقائق هذه اللغة جيد أّن أية زيادة 

بالرضورة إل زيادة يف املعنى، ومن  يعىل مبنى الكلمة، يؤدَّ 

هنا تتنوع دالالت التنوين، بعّده حرًفا من حروف املعاين، 

ا، ومن أهم الدالالت وزائًدا عىل مبنى الكلمة التي ُأحلق هب

 التي يفيدها التنوين:

الداللة عىل خفة االسم: بكونه معربًا منرصفًا، وعىل  -9

نه يف باب االسمية، لكونه مل يشبه احلرف، فيبنى ومل يشبه  متكُّ

ن؛ لثقله،  الفعل، فيمنع من الرصف، إذ إن الفعل ال ينوَّ

 بخلف االسم الذي قد يلحقه التنوين خلفته.

لة عىل التنكري وعدم التحديد: ويلحق هذا الدال -2

التنوين غالبًا أسامء العلم املختومة بلفظ ويه، مثل سيبويِه، 

وقرعويه، وخالويِه، فإذا كنت تتحدث يف شخص معنيَّ 

واضح يف الذهن، ومعهود بينك، وبني خماطبك فإنك يف هذه 

احلال ال تلحقه التنوين؛ ألنه اسم مبني، كقولك: سيبويه 

النحاة، من غري تنوين سيبويه، أما إذا كنت تتحدث يف شيخ 

شخص غري مّعني، يسمى هبذا االسم، وليس معهودًا بينك 

اه، كقولك:  رًا إيَّ وبني خماطبك، فإنك تلحقه التنوين منكِّ

مررت سيبويٍه، فالتنوين هنا يدل عىل التنكري للسم امللحق 

 .به

ا بعض أسامء األفعال للداللة كام يلحق هذا التنوين أيًض 

عىل التوسع يف املعني، وعدم التحديد، فعندما تقول لشخص 

، بتسكني اهلاء، ومن غري تنوين، وهو اسم فعل أمر (َصهْ )

بمعنى: اسكت، أي: أنك تعني أن يسكت املتكلم أو 

املخاطب عن الكلم املعنيَّ أو اخلاص الذي يتحدِث فيه، وله 

 (َصهٍ )أما إذا قلت له:  .الكلم ما يشاءأن يتحدث يف غريه من 

ا، بتنوين اهلاء، فإنك تعني أن يسكت املتكلم عن الكلم مطلقً 

 .أال يتحدث يف أي يشءو

الداللة عىل التعويض: فمن الدواعي ما يقتيض  -3

حذف حرف من الكلمة، أو حذف الكلمة بكاملها، أو أكثر، 

ا عنه ًض فيحل التنوين حمل اليشء املحذوف، و يكون عو

اختصاًرا، فقد حيذف حرف الياء من االسم املنقوص النكرة 

يف حالتي الرفع واجلر وحيل التنوين حمله، كالتنوين الوارد يف 

قولك: هذا قاٍض، ومررت بقاٍض، فالتنوين هنا إنام هو 

ا التنوين الذي يأيت ، تعويض عن حرف الياء املحذوف وأمَّ

ما يكون بعد إْذ املسبوقة  للداللة عىل مجلة أو أكثر، فغالباً 

بلفظ حني، مثل: حينئٍذ، أو ساعة مثل: ساعتئٍذ، أوعند، مثل: 

 عندئذ، أو يوم، مثل: يومئذ.

تنوين املقابلة: وهو اللحق ملا مجع بألف وتاء  -1

زائدتني عن مفرده، كالتنوين الوارد يف قولك: هؤالء 

ي بتنوين املقابلة ،مسلامت   ألنه  ؛ومررت بمسلامٍت، وُسمَّ

 يقابل النون يف مجع املذكر السامل.

التنوين الداللة عىل  كذلك من املعاين التي يفيدها -5

احلارض أو املستقبل: فاسم الفاعل املجرد من أل واإلضافة، 

ال يعمل عمل فعله إال إذا دلَّ عىل احلال أو االستقبال، 

غ كاالبتداء أو  ويكون يف هذه احلال معتمًدا عىل مسوِّ

االستفهام أو النفي، أو نحو ذلك، بحيث يوازن اسم الفاعل 

ملضارع يف حركاته وسكناته وعدد العامل يف هذه احلال ا

ضم كاتُب، من غري بحروفه، فقولك: أنا كاتُب الدرِس، 

تنوين، فإنك تعني يف هذه احلال أنك كتبته يف املايض، أما 

قولك: أنا كاتب  الدرَس، بتنوين لفظ كاتب، فالتنوين الوارد 
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يف املثال السابق أفاد الداللة عىل املستقبل؛ لذا نصب املفعول 

وعىل هذا نجد أن التنوين قد يدل عىل احلدث يف به، 

 .املستقبل، وعدم التنوين قد يدل عىل احلدث يف الزمن املايض

 

  (36-21، ص2092)اجلمل،  التنوين: أقسام

 ُيقسم التنوين عىل قسمني: 

أحدمها خاص باالسم، واآلخر مشرتك فيه ويف غريه، 

نوين ومن التنوين اخلاص باالسم: تنوين التنكري، وت

، 9112الرصف، وتنوين العوض، وتنوين املقابلة )أبوحيان، 

(، وسيأيت مزيد من التوضيح الحقا ملا 662-661/ ص2ج

 خالف القاعدة يف هذه األقسام.

الذي يلحق بعض ": وهو التنوين تنوين التنكري-9

األسامء املبنية للتمييز بني معرفتها ونكرهتا نحو: مررت 

َصْه إذا أردت السكوت َوَصٍه إذا بسيبويِه وسيبويٍه آخر، و

َأَرْدَت سكوًتا، وإيِه إذا استزْدته من حديٍث معلوم، وإيٍه إذا 

فيام آخره َوْيه، وال يطرد  رداستزْدته من حديٍث جمهول، ويطّ 

 (.661/ ص2، ج9112)أبوحيان، "يف أسامء األفعال

عوًضا من اجلمل (إْذ  )وهو يلحقتنوين العوض: -2

ولذلك ال جيتمعان، ومثاله:  (إذْ )املحذوفة املضاف إليها 

وأنتم حينئٍذ تنظرون  :أي حني إذ بلغت  [،21]الواقعة

الروح احللقوم، وَيْلحق أيًضا اجلمع املتناهي املعتل اللم 

الذي ال ينرصف رفًعا وخفًضا نحو: قام جواٍر، ومررت 

ُيَعْيٍل تصغري َيْعىَل، وهو عوض  من بجواٍر، ونحو: َيْرٍم علاًم، و

الياء املحذوفة، وهذا هو مذهب سيبويه خلفًا للمربد الذي 

وقد عده بعض النحاة تنوين  ،زعم أنه عوض  من احلركة فقط

ومما ظهر يتضح  ،(662/ ص2، ج9112رصف )أبوحيان، 

 لنا أن تنوين العوض عىل رضبني: 

قوله تعال:  أحدمها: ما عوض من اإلضافة كالذي يف"

وانشقت السامء فهي يومئٍذ واهية  :فإن [، 69]احلاقة

أصله: فهي يوم إذ انشقت السامء واهية فحذفت اجلملة، 

وجيء بالتنوين فالتقى ساكنان فكرست الذال اللتقاء 

الساكنني، والثاين: كالذي يف نحو: هؤالء جواٍر، وهذا َيْرِم يف 

آخره ياء قبلها كرسة ما ال رجل سميته بـ يرمي، وكذا كل ما 

، فإنه (َيْعىَل  )ينرصف نظري، من الصحيح كـ ُيَعْيل تصغري

 تصغري َيْعَمر. (ُيَعْيِمر )نظري

وكون هذا التنوين عوضًا ال تنوين رصف هو مذهب 

ن سيبويه جعله عوًضا من الياء واملربد أسيبويه واملربد، إال 

، 9122، )ابن مالك"ا من ضمه الياء وكرسهتاجعله عوًض 

 (.61-63/ص2ج

ونحوه من اجلمع  (مسلامٍت )تنوين تنوين املقابلة: -3

فإنه مجع قصد به يف املؤنث من سلمة نظم  ،باأللف والتاء

 (مسلمني)الواحد واحتاد لفظ اجلر والنصب ما قصد يف 

 فقوبلت الياء بالكرسة والنون بالتنوين. ،ونحوه

ولذلك إذا سمى بـ مسلامت؛ بقي تنوينه كام يبقى نون 

فإذا أفضُتم من به، ومنه قوله تعال:  يمّ إذا ُس  (مسلمني)

تنوين  (مسلامت)فلو كان تنوين [، 912]البقرة:  عرٰفات

إذا صار  (ُمْسلَِمةٍ )لزال عند العلمية، كام يزول تنوين  ،رصف

علاًم، فإن يف كل واحد منهام بعد التسمية من العلمية، 

 والتأنيث ما يف اآلخر.

ن الرتنم مد وهو عوض من الرتنم؛ ألتنوين الرتنم: -1

الصوت بمدٍة جتانس حركة الروي يف القافية، فاألصل إذا 

فحذف املضاف، وأقيم  ،قيل تنوين الرتنم: تنوين ذي الرتنم

لسيبويه رأي يف تنوين الرتنم يقول فيه: املضاف إليه مقامه، و

إما إذا ترنموا فإهنم يلحقون الياء واأللف والواو؛ ألهنم "

)ابن مالك، "أرادوا مد الصوت، وإذا أنشدوا مل يرتنموا

(؛ فأهل احلجاز يدعون القوايف عىل 66/ ص2م، ج9122

 حاهلا يف الرتنم.

ملا مل وناس كثري من بني متيم يبدلون مكان املدة النون، 

كام  ،يريدوا الرتنم أبدلوا مكان املدة نونًا، ولفظوا بتامم البناء

فعل أهل احلجاز ذلك بحروف املد: قال العجاج: يا صاح ما 

َرَفْن)سيأيت خترجيه الحقا(،  وكذلك يفعلون "هاج الدموع الذُّ

(، فهذا 225/ ص2، ج9122)سيبويه،  "يف اجلر والرفع

 : التنوين خمالف لغريه بوجهني

أحدمها: أنه يلحق االسم وغريه مما ينون يف األصل، وما 

ال ينون، واآلخر: أنه يلحق يف الوقف وغريه، وهذا التنوين 

 ،حيذف يف الوقف بعد غري الفتحة، ويبدل ألًفا بعد الفتحة

وألجل االشرتاك فيه مل يمتنع مما فيه األلف واللم، كقول 

 جرير: )سيأيت خترجيه الحقا(

ــ ــيل الل ــاَأِق ــاِذَل والعتاب  وم َع

 

 وقويل إن أصبت لقـد أصـابا
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وهو الذي يلحق  -خفشأثبته األ-تنوين الغايل: -5

القوايف املقيدة واستشهد عليه بقول رؤبة: وقاتم األعامق 

خاوي املخرتقن )سيأيت خترجيه الحقا(، وقد اختلف النحاة 

ه من خواص األسامء كابن مالك يف يف التنوين فبعضهم عدّ 

ابن  ىيرإذ  ،وآخرون يرون أنه خاص باالسم ومميز له ،ألفيته

عقيل: أن التنوين الذي خيتص به االسم إنام هو تنوين 

التمكني، والتنكري، واملقابلة، والعوض، وأما تنوين الرتنم 

والغايل فيكونان يف االسم والفعل واحلرف )ابن عقيل، 

(، وقد استدرك الشيخ حممد حميي 29/ ص9، ج9120

بد احلميد يف هامش حتقيقه لكتاب رشح ابن عقيل الدين ع

ال يرد عىل "بالقول: إن اعرتاض ابن عقيل عىل ابن مالك 

ن تسمية نون الرتنم والنون التي تلحق القوايف الناظم؛ أل

املطلقة تنوينًا إنام هي تسمية جمازية، وليست من احلقيقة التي 

عىل  فأنت لو أطلقت لفظ التنوين ،وضع هلا لفظ التنوين

املعنى احلقيقي الذي وضع له مل يشملها، واألصل أن حيمل 

ولذلك نرى أنه ال غبار عىل كلم  ،اللفظ عىل معناه احلقيقي

(، 29/ هامش ص9، ج9120)ابن عقيل، "الناظم

التنوين ال خيص األسامء فقط، بل يتعداه  إنوخلصة القول: 

 إل أنواع أخرى قد تكون لألسامء ولغريها.

، 9125، ابن هشامإن أقسام التنوين عرشة )قيل: و

ألن التهانوي ذكر تنوين الغايل يف تقسيمه  ؛(150-111ص

(، من غري أن 520/ ص9، ج9116للتنوين)التهانوي، 

ا وهو تنوين املناسبة فزادوا سابعً  ،ينتبه إل أنه القسم السادس

وهو تنوين الرضورة وهو  :اوهو اللحق ملا ال ينرصف، وثامنً 

: اأو النصب، وتاسعً بالرفع الضم املبني عىل اللحق للمنادى 

هو التنوين الشاذ وفائدته جمرد تكثري اللفظ مثل: تنوين و

، وعارًشا
ٍ
تنوين احلكاية وهو اللحق لبعض األمثلة  :هؤالء

مثل: مرضاب  وزُن مفعاٍل، ضاربة  وزُن فاعلٍة، فكل  ،املوزونة

وفاعلة ممنوعان من الرصف؛ لعلمية اجلنس  من مفعال

؛ لذا كانت الدراسة والتأنيث، ونّونا ملجرد حكاية موزوهنام

جتاوز التنوين االسم املنرصف، ودخل عىل غريه مما ال  فيام

 . يستحق تنوينًا

 

 

 

 املطلب الثاين: ما خالف القاعدة يف باب التنوين: 

عددة، ولعل خالف التنوين أحكامه وأغراضه يف قضايا مت

 :هاأبرز

 

 تنوين املمنوع من الرصف:  -9

تعدُّ بعض األسامء ممنوعة من الرصف ألسباب وضعها  

النحاة والرصفيون، ومنعها من الرصف يعني عدم قبوهلا 

للتنوين وللكرسة، لكن بعض هذه األسامء املمنوعة من 

، الرصف ُنّونت خمالفة للقاعدة النحوية التي جاءت عليها

 ومنها: 

 

وهذا جاء يف قراءات  :(9)( تنوين صيغة منتهى اجلموعأ

إِنَّا َأْعَتْدَنا لبعض آي القرآن الكريم، فمثل يف قوله تعال: 

بعض  أ[، قر1]اإلنسان:  لِْلَكافِِريَن َسَلِسَل َوَأْغَلاًل َوَسِعرًيا

سلسل  "! قال ابن حميسن:َسَلِسل بالتنوينالُقّراء: 

ا ألن ما قبله وهو قوله تعال:  ؛بالتنوين، وإبداله ألًفا وقًفا  إِمَّ

ا َكُفوًرا  ( منّون منصوب، قال الكسائي3)آية  شاكًِرا َوإِمَّ

وغريه من الكوفيني: إن بعض العرب يرصفون مجيع ما ال 

ينرصف إاّل أفعل التفضيل، وقال األخفش األوسط سعيد بن 

إن بعض العرب وهم بنو ": -وهو من البرصيني -سعدة م

ألن األصل يف األسامء  ؛أسد يرصفون مجيع ما ال ينرصف

ا من بعدم التنوين، ممنوعً  (سلسل )وقرأ الباقون ،الرصف

)ابن حميسن،  "الرصف، عىل األصل يف صيغة منتهى اجلموع

( ، والقراءة بالرصف وعدمه 320-391/ص3، ج9111

(، وذكر ابن 391/ ص90، ج9111)درويش،  قراءة سبعية

ُه َعىَل ِصيَغِة "عاشور أنه  ِف أِلَنَّ ْ ُه َأْن ُيْمنََع ِمَن الرصَّ إِذا َكاَن َحقُّ

                                                           
منتهى اجلموع تقتيض املنع من رصف االسم، ولكن الشاعر قد صيغة ( (9

رصف هذه الكلمة ونوهنا حني اضطر إلقامة الوزن، ونظريه قول امرئ 

 القيس بن حجر الكندي:

 

 وقول زهري بن أيب سلمى:

 

 وقول سحيم:

 

احلميد عىل االنصاف يف مسائل  ينظر: تعليق حممد حميي الدين عبد

 (.2/100)اخللف لألنباري 

ْ َخلِييِل َهْل َتَرى ِمـْن َظَعـائنٍ   َتَبرصَّ

 

 َسَلْكَن ُضَحّيًا بني َبْطنَْي َشَعْبَعِب؟

 

ْ َخلِييِل َهْل َتَرى ِمـْن َظَعـائنٍ   َتَبرصَّ

 

 ِمـن َفـْوِق ُجـْرُثِم؟
ِ
ْلَن بِالَعْلياء مَّ  حَتَ

 

ْ َخلِييِل َهْل َتَرى ِمـْن َظَعـائنٍ   َتَبرصَّ

 

وِري َغَواِدًيـا ْلَن ِمْن َجنْبِي رُشُ مَّ  حَتَ
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َ َأنَّ ِقَراَءَتُه بِالتَّنِْويِن ملَُِراَعاِة ُمَزاَوَجتِِه َمَع  ُمنَْتَهى اجْلَْموِع َتَعنيَّ

ا  اللََّذْيِن َبْعَدُه َومُهَ
َأْغلاًل وَسِعرًيا، َواملَُْزاَوَجُة َطِريَقة   ااِلْسَمنْيِ

/ 21، ج9121)ابن عاشور،  "يِف َفِصيِح اْلَكَلِم، َوِمنَْها

: 312ص
ٍ
اْرِجْعَن "(: َقْوُل النَّبِي َصىلَّ اهللُ َعَليِْه َوَسلََّم لِنَِساء

 ؛ َفَجَعَل )َمْأُزوَراٍت( َمْهُموًزا(2)"َمْأُزوَراٍت َغرْيَ َمْأُجوَراٍت 

ُه َأْن َيُكوَن بِاْلَواِو َلكِنَُّه مُهَِز ملَُِزاَوَجِة َمْأُجوَراٍت، َوَكَذلَِك  َوَحقُّ

 "َقْوُلُه صىل اهلل عليه وسلم يِف َحِديِث ُسَؤاِل املََْلَكنْيِ اْلَكافَِر:

، َوَكاَن اأْلَْصُل َأْن ُيَقاَل: َواَل (3)"َفُيَقاُل َلُه: اَل َدَرْيَت َواَل َتَلْيَت 

ْوَت؛ فالفعل من الواوي، وليس من اليائي. َوِمنُْه َقْوُل َتلَ 

 الشاعر:

ُج َأَبِوَبـــةٍ  ـــٍة َوالَّ ـــاُك َأْخبَِي  َهتَّ

 

دَّ َواللِّينَا  خُيَالُِط اْلرِبُّ ِمنُْه اجْلِ

 

 

(، َفَقْوُلُه: 106)البيت البن مقبل يف ذيل ديوانه ص

ُه َأْن َيُقوَل: َأْبَواٍب، عىل أن قراءة َأْبِوَبةٍ  ، مَجُْع َباٍب، َوَحقُّ

ُدَها َرْسُم املُْْصَحِف، فاملزاوجة من  التنوين ِْقَراَءة  َمتِينَة  ُيَعضِّ

، وهذا (سلسل)وجهة نظر ابن عاشور هي سبب تنوين 

أي تنوين صيغة منتهى  -األمر خلف القاعدة النحوية 

فهو لغة غري " قال اآللويس: -فاجلموع املمنوعة من الرص

/ 95، ج9115)اآللويس،  "فصيحة ال ينبغي التخريج عليها

 يِف َقْولِِه: 21ص
ِ
اء  اْعَتَذَر َعِن اْختَِلِف اْلُقرَّ

ِ
(. وَبْعَض اْلُعَلاَمء

َماَلِة   َكاملَْدِّ َواإْلِ
ِ
ُه ِمَن ااِلْختَِلِف يِف َكْيِفيَِّة اأْلََداء )َسَلِسًل( َِأنَّ

َوَأنَّ ااِلْختَِلَف يِف َذلَِك اَل ُينَايِف  ،خَتِْفيِف اهْلَْمَزةِ وَ 

                                                           

احلديث أخرجه ابن ماجه عن عيل أمري املؤمنني ريض اهلل عنه، وأبو ( (2

يعىل عن أنس بن مالك ريض اهلل عنه، ورواه اخلطيب من حديث أيب 

ضعيف "هريرة ريض اهلل عنه، ورمز السيوطي لصحته، وقال الدمريي: 

لسلة فه الشيخ األلباين يف: الس. وضعّ "انفرد به ابن ماجه ويف سنده ضعف

فه أيضا يف: ضعيف اجلامع برقم (، وضعّ 2112الضعيفة برقم )

(9125.) 

(: ثنا أبو عامر: ثنا عبَّاد بن 1 -3/3احلديث أخرجه اإلمام أمحد )( (3

راشد عن داود بن أيب هند عن أيب نرضة عن أيب سعيد اخلدري قال: 

 -اهللجنازة، فقال رسول  -صىل اهلل عليه وسلم  -شهدت مع رسول اهلل 

:... فذكره. وكذلك أخرجه ابن جرير يف التفسري -صىل اهلل عليه وسلم 

(، والبزار 192/265-2/191(، وابن أيب عاصم يف السنة )93/913)

امللك بن عمرو  ( من طريقني آخرين عن أيب عامر عبد9/192-193)

به، والبخاري ومسلم يف صحيحيهام. وصححه اإلمام األلباين يف السلسلة 

(، ويف صحيح الرتغيب والرتهيب برقم 3311) حة برقمالصحي

(3555.) 

؛ وابن عاشور، 661/ص1، ج9121التََّواُتر)الزخمرشي، 

 (. 311/ص21، ج9121

ومن املمنوع من الرصف ألنه عىل صيغة منتهى اجلموع 

َوُيَطاُف َعَلْيِهْم ، التي جاءت يف قوله تعال: (قوارير)كلمة 

ٍة َوَأْكَواٍب َكاَنْت َقَواِريَرا )بِآنَِيٍة  ٍة 95ِمْن فِضَّ ( َقَواِريَر ِمْن فِضَّ

ُروَها َتْقِديًرا [، قال ابن خالويه: 96-95]اإلنسان:  َقدَّ

يقرآن مًعا بالتنوين وباأللف يف الوقف، وبطرح التنوين "

فيهام، والوقف عىل األول، وعىل الثاين بغري ألف، إال ما روي 

كان يقف عليهام بغري ألف، فاحلجة ملن قرأمها عن محزة أنه 

ن األول ألهنا رأس آية وكتابتها يف السواد بالتنوين أنه نوّ 

وأتبعها الثانية لفًظا لقرهبا منها وكراهية للمخالفة  ،بألف

بينهام، ومها سيان كام قال الكسائي: أال إن ثموًدا كفروا رهبم 

األول، واحلجة ملن  فرصف الثاين لقربه من، أال بعًدا لثمود

ترك التنوين أنه أتى بمحض قياس العربية؛ ألنه عىل وزن 

، وهذا الوزن هناية اجلمع املخالف لبناء الواحد (فواعيل)

فلام  ،فهذا ثقل، وهو مع ذلك مجع، واجلمع فيه ثقل ثان

اجتمع فيه ثقلن منعاه من الرصف، فأما الوقف عليه يف هذه 

؛ وألن من العرب من يقول: القراءة باأللف فاتباع للخط

)ابن  "، فيقف عىل ما ال ينرصف باأللف"رأيت ُعمًرا"

 (.351-352، ص9129خالويه، 

ويف هذا املوضع ذكر ابن عادل احلنبيل أن القراء فيهام عىل 

(: إحداها: 33/ص20، ج9112مخس مراتب )احلنبيل، 

هام، ا، والوقف عليهام باأللف، والثانية: عدم تنوينتنوينهام معً 

وعدم الوقف عليهام باألف، والثالثة: عدم تنوينهام، والوقف 

عليهام باأللف، وعىل الثاين دوهنا، والرابعة: تنوين األول دون 

الثاين، والوقف عىل األول باأللف، وعىل الثاين دوهنا، 

واخلامسة: عدم تنوينهام معًا، والوقف عىل األول باأللف، 

 وعىل الثاين دوهنا.

؛ ألهنا صيغة (سلسل)هنام فكام مّر يف تنوين فأما من نو

عىل  (قوارير)و ،عىل وزن مفاعل (سلسلو)منتهى اجلموع، 

وزن مفاعيل، والوقف باأللف التي هي بدل من التنوين، فيه 

َلْفَظ َقواِريَرا الثَّايِن، جَيُوُز "موافقة للمصاحف املرسومة؛ ألن 

َة َأْن َيُكوَن َتْأكِيًدا َلْفظِيًّا، وغرض ِقيِق َأنَّ هَلَا ِرقَّ ه ِِزَياَدة حَتْ

َفاَدِة التَّْصنِيِف؛ َفُحْسُن التَّنِْسيِق يِف  َجاِج، َوجَيُوُز َأْن َيُكوَن إِلِ الزُّ

َلِت َرْوَنِق جَمْلِِسهِ  اِب ِمْن ُمَكمِّ َ )ابن عاشور،  "آنَِيِة الرشَّ
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ِل جاء ُمَراعَ 313/ص21، ج9121 اة (. فَتنِْويُن قواريرا اأْلَوَّ

ِحَقِة ِمْن َقْوله  ابَِقِة َواللَّ للَكلاَِمِت اْلَواِقَعِة يِف اْلَفَواِصِل السَّ

ْنَسان:  كاُفوًراتعال:  ، أما َتنِْويُن َتْقِديًرا[ إَِل َقْولِِه: 5]اإْلِ

، 9121الثَّايِن فجاء ملَُْزاَوَجِة اللفظ َمَع َنظرِِيِه )ابن عاشور، 

قلنا باملزاوجة هنا فهذا ال (، ولكن حتى لو 313/ص21ج

، وهي صيغة منتهى اجلموع موافق (قوارير)يعني أن تنوين 

 لقاعدة النحويني يف عدم تنوين املمنوع من الرصف.

 

 املبنية: األسامءتنوين  -2

مثل: سيبويه، ونفطويه وما جاء عىل شاكلتها، وهذه 

للفرق بني العلم املوسوم هبذا  األسامء أعجمية، وُنّونت

تنوينها بتنوين عض صفاته، وسموا بومن شاهبه يف  ،االسم

، 2090التنكري، وهذا من إضافة الدال إل املدلول )احلازمي، 

(، فالتنوين يدل عىل تنكري مدخوله، وضابطه: أنه 59ص

اللحق لبعض املبنيات يف حالة تنكريه ليدل عىل التنكري... 

ذا التنوين إذا دخل عىل االسم املبني فهي التفريق أما فائدة ه

بني املعرفة والنكرة، لذا ال يدخل سوى بابني اثنني ال ثالث 

هلام: األول: اسم الفعل: كصه ومه، واآلخر: العلم املختوم 

نه يف العلم املختوم بويه يعّد أبويه: كسيبويه، وخالويه، إال 

سامعًيا، ال يقاس  قياسًيا يقاس عليه، ويف اسم الفعل يعدّ 

عليه، تقول: جاء سيبويِه وسيبويٍه، أما صه وصٍه، فصْه: اسم 

. ومما (39/ ص9، ج9110)األهدل،  فعل بمعنى: اسكت

تنوين "خالف القاعدة جميء تنوين لألسامء املبنيات يقال له: 

 قوُمك"ُحكي:  ،"الشذوذ
ٍ
؛ لتكثري  "هؤالء

ٍ
بتنوين هؤالء

، 9111؛ الصبان، 39/ ص9، ج2000اللفظ )األزهري، 

(، وقد سامه بعضهم التنوين الشاذ؛ ألنه خارج 59/ ص9ج

عن أقسام التنوين، وقيل: التحقيق أنه نون زيدت يف 

وهذا فيه  (،911، 9112آخرهؤالء وليس بتنوين )املرادي، 

نظر؛ ألن الذين حكوه سموه تنوينًا، وهذا دليل عىل أهنم 

 (.111، 9125هشام، سمعوه يف الوصل دون الوقف )ابن 

 

ب( تنوين األسامء املؤنثة الثلثية األحرف الساكنة  

، وهند، ودعد، أما رصف مرص؛ فألن ، مثل: مرصالوسط

أصل املرِْص: احلّد، وُمصور الدار: حدودها )ابن منظور، 

 (. قال عدي بن زيد:915/ص 5، مادة مرص )ج9119

ا اَل َخَفاَء  ْمِس ِمرْصً بِِه َبنْيَ النََّهاِر َوَبنْيَ اللَّيِْل َوَجاِعُل الشَّ

 َقْد َفَصَل 

اف مرص ما جاء يف قوله تعال: ومن رَص   اْهبُِطوا ِمرْصً

العلمية والتأنيث؛ ألنه  اجتامع[، فهنا نّونت مع 69]البقرة: 

، َوبِِه  َبَبنْيِ ُفُه َمَع ُحُصوِل السَّ ثلثي ساكن اْلَوَسِط، َوجَيُوُز رَصْ

: إِنَّ (1)، َوِسيَبَوْيهِ (6). َوَقاَل اخْلَلِيُل (5)َواْلكَِسائِيُّ  (1)َفُش َقاَل اأْلَْخ 

ا ِمَن  ُه َأَراَد ِمرْصً ُه اَل َعَلِميََّة ُهنَا أِلَنَّ َذلَِك اَل جَيُوُز، َوَقااَل: إِنَّ

ْ ُيِرِد املَِْدينََة املَْْعُروَفَة، َوُهَو ِخَلُف الظَّاِهرِ   "اأْلَْمَصاِر، َومَل

(، بل إن سيبويه متشدد 902/ ص9، ج9113كاين، )الشو

يف هذا األمر، ومنع تنوين االسم األعجمي، ولو كان ثلثيا 

فإن كان االسم الذي عىل ثلثة أحرف "ساكن الوسط، قال: 

ألن املؤنث يف ثلثة  ؛أعجميَّا، مل ينرصف وإن كان خفيفا

ر يف األ ربعة فام األحرف اخلفيفة إذا كان أعجمًيا، بمنزلة املذكَّ

ميت مؤنثَّا بمذكر  ،فوقها إذا كان اسام مؤنًثا أال ترى أنَّك لو سَّ

ر إذا سميته بعناق  خفيف مل ترصفه، كام مل ترصف املذكَّ

 .(212/ص 3م ،ج9122)سيبويه،  "ونحوها.

وما دفع سيبويه واخلليل للقول بمنع تنوين مرص  

بغري  (مرص)وأخواهتا أن يف بعض املصاحف جاءت كلمة 

، (2)قرأ احلسن: ِمرْصَ بغري تنوين "تنوين يف هذا املوضع؛ إذ 

وقال: األلف زائدة من الكاتب، وكذلك يف بعض مصاحف 

ُعْثامن، ومصحف ُأيّب، وابن َمْسُعود كأهنم َعنَْوا مكاًنا بعينه، 

 ،9112)احلنبيل، "وهو بلد فرعون وهو مروي عن أيب العالية

مد متويل الشعراوي ويأيت الشيخ حم(، 920/ص2ج

اليشء املمنوع من الرصف للعلمية  "بخلصة يقول فيها: 

والتأنيث إذا كان لبقعة أو مكان، مرة تلحظ أنه بقعة فيبقى 

فإن كان بقعًة  ،مؤنثًا، ومرة تلحظ أنه مكان فيكون مذكرا 

فهو علم ممنوع من الرصف، وإن كان مكانا تكون فيه علمية 

                                                           

( مل يقل ذلك، بل 906-9/905لكن األخفش يف معاين القرآن ) ((1

ذكر أن من العرب من يرصفه ومنهم من ال يرصفه، وما جاء يف املتن من 

 .9/902قول ُنسب إل األخفش ذكره الشوكاين يف فتح القدير 

قول ُنسب إل األخفش ذكره الشوكاين يف فتح ما جاء يف املتن من   ((5

 .9/902القدير 

 .923ص/1جمادة مرص  ، د ت،لفراهيديينظر: العني، ل ((6

 .212ص/ 3ج ، لسيبويهالكتابينظر:  ((1

؛ وأبو البقاء 29ص/2جذكر هذه القراءة الطربي يف تفسريه  ((2

 .61ص/9جالعكربي يف التبيان يف إعراب القرآن 



 هـ(9112م/2029جامعة امللك سعود، الرياض ) (،9، ع )(33) ، مجاآلدابجملة 
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ون هناك علمية وأمهية ولكن اهلل وليس فيه تأنيث، ومرة تك

ولوط  ،نوح :كلامتمن مثل رصفها يف القرآن الكريم، 

وهود، كل هذه األسامء كان مفروًضا أن  ،وحممد ،وشعيب

 :فقيل يف القرآن الكريم ،متنع من الرصف ولكنها رصفت

وهوًدا... ولكن الثابت يف  ،وحممًدا ،وشعيًبا ،ولوًطا ،نوًحا

التي مل تنون هي علم عىل مرص التي  (رصم)ن أالقرآن الكريم 

التي خضعت للتنوين فهي تعني كل  (مرًصا)نعيش فيها، أما 

 (.361-366/ص9، ج9111)الشعراوي، "واٍد فيه زرع.

ومن املمنوع من الرصف الذين نّون يف هذا املبحث:  

 ،9122وَدْعد، وِقْدر، وَعنْز، ومُجْل، ونِْعم )سيبويه،  ،ِهنْد

ُفوا خلفتهم وسكون وَسطهم،  قد(، و219/ص2ج رُصِ

 ،9121وبعض العرب ال ترصفهم، وهو األول )ابن هشام، 

 (، قال الشاعر:516

ـــا ـــِل ِمئَزِرَه ـــْع بَفْض  مَلْ َتَتَلفَّ

 

 َدْعد  َومَلْ ُتْسَق َدْعُد يف اْلُعَلـِب 

( فجمع الشاعر 9029البيت جلرير يف ملحق ديوانه ص) 

أورده الصبان يف حاشيته قال:  بني األمرين. وهنا تنبيه مهم

هو مذهب اجلمهور... ألن ما ذكره من أن املنع أحق "

السكون ال يغري حكاًم أوجبه اجتامع علتني يمنعان 

 األزهري، ،313/ص3ج ،9111)الصبان، "الرصف.

مع الذين أجازوا  علة(، وكلمه مهم فل 2/332ج ،2000

يف، تنوين االسم الثلثي الساكن الوسط غري التخف

يف منع االسم من  يتنيوالتخفيف معارض لعلتني أساس

الرصف، وهذا يعني أن ترصيف األسامء املذكورة خمالف 

 للقاعدة النحوية.

 

ج( تنوين األسامء املؤنثة الثلثية األحرف حمركة الوسط  

، ، مثل: َسَحر، وَغْدَوة، وُبْكَرة، وَعِشيَّةوالرباعية األحرف

ْينَاُهْم بَِسَحرٍ كانت نكرات، قال تعال:  نتفهي إذا نوّ   َنجَّ

 َفَأْوَحى إَِلْيِهْم َأْن َسبُِّحوا ُبْكَرًة َوَعِشيًّا[، وقال: 31]القمر: 

[، وإذا مل تنون فهي معارف، أي سحر يوم معني، 99]مريم: 

 ،2000وغدوة يوم بعينه، وبكرة يوم بعينه )السامرائي، 

 كتابه )النحو املصفى( قاعدة (، وذكر حممد عيد يف3/305ج

يف هذا  "عامة يف األسامء املؤنثة املمنوعة من الرصف، قال: 

ا عىل النوع تفصيل ملنعه من الرصف، ذلك أنه إن كان زائدً 

.. منع من الرصف مطلقا دون حمرتزات فإذا .ثلثة أحرف

كان ثلثًيا حمرك الوسط، مثل: سَحر، مَلك، سَقر منع أيضا 

أصله -من الرصف، وإن كان ثلثيا ساكن الوسط أعجميًّا 

 "منع من الرصف، مثل )مْحص، َكْرك، بْلخ( -غري عريب

(، وذكر بعضهم تنوينا الحقا ملا ال ينرصف من 13)عيد، ص

 ؤنثة، كقول امرئ القيس: األسامء امل

 ويوم دخلُت اخِلْدَر ِخْدَر ُعنَْيـَزةٍ 

 

ـْرِجيِل   فقالْت: لََك الويْلُت إنَك ُم

(، وهذا سببه 99)البيت المرئ القيس يف ديوانه ص 

الشعر ونغمته التي تتمثل يف أوزانه وقوافيه،  ارضورة موسيق

من  إال بتنوين االسم املمنوعا فإذا مل تستقم هذه املوسيق

الرصف )عنيزة(، كانت تلك رضورة تبيح للشعراء هذا 

 التنوين، وهذا التنوين أيضا خمالف للقاعدة النحوية.

 

 املعرف: االسمتنوين  -3

ألن التعريف زيادة  عىل  ؛االسم املعّرف ال يلحقه تنوين

َتِمْل اجلمع بني  أّول االسم، والتّنوين ِزَيادة  عىل آخره فلم حَيْ

(، وهذا يعني 963/ ص9ج ،2001زيادتني)ابن الصائغ، 

أن املعرف باأللف واللم، واملضاف، إما أن يقال: إهنام 

هنام منرصفان غري إمنرصفان أو غري منرصفني، فالقول 

تعريف؛ إذ مل تتصف بالرصف وهو صحيح عىل مقتىض ال

التنوين، وهذا باحلّس، وإذا مل تتصف به مل يصح أن يقال: إهنا 

منرصفة، والقول إهنا غري منرصفة باطل، وإن مل يلحقه 

 ،2001الرصف الذي هو التنوين، وهذا بإمجاع )الشاطبي، 

(، وأيًضا يطلق النحويون عىل املضاف، وذي 512/ ص5ج

اف كثريا، فيقولون: إن غري املنرصف إذا األلف واللم االنرص

أضيف أو دخلته األلف واللم انرصف، وال يقال: إن األلف 

واللم، واإلضافة، ملا كانا يعاقبان التنوين سمي ما مها فيه 

منرصًفا حكاًم للمعاقب بحكم ما عاقبه، ولذلك دخله اجلر 

مع األلف واللم واإلضافة، فل غرو أن سموه منرصفا 

(، مما مّر سابًقا وجدنا أنه 512/ ص5ج ،2001اطبي، )الش

ال جتتمع أل التعريف وال اإلضافة مع التنوين يف اسم، ولكن 

 هذه القاعدة ُخولفت أيًضا، عىل ما سيأيت: 
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 بـ ال التعريف:  املعرفأ( تنوين 

يأيت تنويُن الرَتنُّم، وهو: بدل من  (1)يف القافية املطلقة

نُِّم، فاملبدل من ِعَوًض  ،حُروف اإلطلق َ اِت الرتَّ ا من مدَّ

 األلف، كقول العجاج:

َفنْ  رَّ ُموَع الذُّ  َيا َصاِح َما َهاَج الدُّ

 

 ِمْن َطلٍَل أَْمَسى خَتَـاُل املُْصـَحَفا

 (901)للعجاج يف ديوانه ص  

 واملبدل من الواو، كقول الّشاعر:

 َمَتى َكاَن اخِلَياُم بِـذي ُطُلـوٍح 

 

ُتَها اخِلَياُمنْ   ُسِقْيِت اْلَغْيَث َأيَّ

 

 

 (.212)جلرير اخلطفي يف ديوانه ص 

 واملبدل من الياء، كقول جرير:

 َأْْيَاَت َمنِْزُلنَـا بِنَْعـِف ُسـَوْيَقةٍ 

 

ــاِمنْ   َكاَنــْت ُمَباَرَكــًة ِمــَن األيَّ

)البيت جلرير اخلطفي يف ملحق الّديوان  

 (.9031/ص2ج

وهو اسم معرف بـ ( الذرفن )إن دخول تنوين الرتنم عىل 

وغريها من األسامء املعرفة املذكورة يف  (األيامن )أل، وعىل

وقع مع أن أل عّرفت االسم، والتنوين  ،الشواهد التي معنا

املختص باالسم ينايف التعريف؛ ألنه يدل عىل عدم اختصاصه 

ن عىل املعرف بـ بفرد معني من أفراد جنسه، وملا دخل التنوي

أل تبني أن تنوين الرتنم ال خيتص باالسم، ودليل ذلك دخوله 

، وهذا شاذ؛ ألن التنوين نفسه ال يلحق إال األسامء عىل الفعل

( عىل ما سيأيت، 19/ص9)ابن هشام، د ت، جاملعربة 

 ،9162وتنوين االسم املعرف ليس بجائز)ابن جني، 

 (.11ص

بالقافية املقيَّدة، كقول  وهناك تنوين  غال، وهو: خيتصُّ 

 ُرْؤَبَة:

 َوَقاتِِم األَْعاَمِق َخاِوي املُْخرَتَْقنْ 

 

 ُمْشَتبِِه األَْعـَلِم ملََّـاِع اخلََفْقـنْ 

 (. 901لرؤبة يف ديوانه ص رجز)ال  

والتنوين الغايل زاده األخفش، وساّمه بذلك؛ ألّن الغلو 

الّزيادة، وهو زيادة عىل الوزن، وسّمى احلركة اّلتي قبل حلاقه 

ا، وزعم ابن احلاجب أّنه إّنام ُسّمي غالًيا؛ لقّلته، ونفاه  ُغُلوًّ

؛ 912-911ص ،9112الّسريايّف، والّزّجاج )املرادي، 

                                                           

املطَلقة: ما كان روّْيا متحّرًكا. ويلحقها الّتنوين يف لغة بني القافية  ((1

(؛ واألصول يف النحو البن الرساج 1/201متيم وقيس. ُينظر: الكتاب )

(؛ واجلنى الّداين للمرادي 9/509(؛ ورّس صناعة اإلعراب )2/326)

(916.) 

/ 9هشام، د ت، ج ؛ وابن22/ص9ج ،2000واألزهري، 

 (.12ص

يرى بعض النحاة أن التنوين يف الكلم علمة النفصال 

االسم، ولكنهم أدخلوه يف القوايف يف االسم املعرف باأللف 

بعده )السهييل،  عامواللم، إشعارًا بتامم البيت وانفصاله 

 (.959ص ،9112

ومن التنوين الداخل عىل االسم املعّرف بـ أل ما جاء يف 

ن الكريم، يف ثلثة مواضع منه، وكلها يف سورة القرآ

َوَتُظنُّوَن بِاهللَِّ األحزاب، هي: قوله تعال: 

َيُقوُلوَن َياَلْيَتنَا [، ويف قوله تعال: 90]األحزاب: الظُّنُوَنا

ُسواَل ) نَا إِنَّا َأَطْعنَا َساَدَتنَا 66َأَطْعنَا اهللََّ َوَأَطْعنَا الرَّ ( َوَقاُلوا َربَّ

بِيَل )وَ  اَءَنا َفَأَضلُّوَنا السَّ [، 61-66]األحزاب:  (61ُكرَبَ

ه ألف خروج وترنم وال يكون إال يف فذهب اخلليل إل عدّ 

وأهنم إنام فعلوا ذلك لُبعد  ،رؤوس اآلي، أو عند القوايف

(، وأما ابن جني فذهب 255 ،9115الصوت )الفراهيدي، 

اآلي،  رؤوسعىل  شباع الفتحة للوقفإلإن ذلك  :إل القول

زيدت هذه األلفات يف أواخر هذه األسامء التي ال "فقال: 

تنوين فيها إلشباع الفتحات، وتشبيه رؤوس اآلي بقوايف 

، وأما الثعالبي  (935/ ص2ج ،9125)ابن جني،  "األبيات

فريى أن العرب تزيد وحتذف حفظا للتوازن وإيثاًرا له؛ لذا 

والسبيل )الثعالبي،  ،الرسوالزيدت األلف يف: الظنونا، 

(، وهذه األقوال تثبت أن هذه األلف، 361ص ،2000

املذكورة يف اآليات إنام هي ألف تنوين الرتنم، وأهنا اجتمعت 

وأنكر بعضهم أن تكون  ،يف كلمة واحدة مع أل التعريف

تلك النونات من التنوين؛ لثبوهتام مع أل، ويف الفعل، ويف 

/ 9وقف )ابن هشام، د ت، جاحلرف، ويف اخلط وال

(، وحلذفهام يف الوصل، حتى خيرج من إشكال خمالفة 13ص

التنوين للقاعدة النحوية، ولكن الشواهد املذكورة حجة عليه 

 ال له.

 

 :ب( تنوين االسم املعرف باإلضافة

 هذا التنوين ذكره بعضهم، يف رواية قول الشاعر: 

 حَيِْمُلنِيأال َفًتى ِمن َبنِي ُذْبَياَن 

 

 َوَليَس َحاِمُلنِي إال اْبُن مَحَّـالِ 

)البيت أليب حمّلم السعدي يف: املربد، دت،  

 (225/ص9ج
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ذكر غري واحد أن الزخمرشي يرى أن الناس تقول: 

،  (291/ص9ج ،9112، يرشالزخم) "حاملني هذا العكم"

)أبو حيان،  وقد ذهب إل أن النون يف حاملني تنوين هشام

/ 1ج،9111؛ البغدادي، 319/ ص90متعددة، جسنوات 

( فأجاز: )هذا ضاربنك وهذا ضاربني(، بإثبات 265ص

التنوين مع الضمري، وجعل هشام إثبات هذا النون الذي هو 

التنوين نظري إثبات نون التثنية ونون اجلمع مع الضمري يف 

(، ورأى غريه أن 922/ ص2ج ،2002الرضورة )تيمور، 

هذه الشواهد مصنوعة )الزخمرشي،  ؛ ألنهذا ال جيوز

(، وعىل ذلك رأينا أن حلاق نون 291/ ص9ج ،9112

ألن  ؛التنوين للسم املضاف خمالف لقواعد النحويني

أى أن هذه النون هي ر ملن هذا –اإلضافة أغنت عن التنوين 

) ابن هشام، د  وقاية نون أهنا يرى وبعضهم –نون التنوين

ا تنوين فالبيت حجة له (، ومن رأى أهن922/ص 9ت، ج

 عىل خمالفة دخول التنوين للقاعدة يف هذه املسألة.

 

  :تنوين املنادى العلم -1

 عىل الضّم، إذا اضُطرَّ الشاعر إل "
ِ
املناَدى املُستحقُّ البناء

تنوينه جاَز تنوينُُه مضموًما أو منصوًبا، ويكوُن يف احلالة 

 "نصوًبا كالعلم املضافاألول َمبنيًّا، ويف الثانيِة ُمعرًبا م

 ،2009؛ النجار، 50/ ص9ج ،9111)الصبان، 

(، َفيكون 959/ص3ج ،9113؛ الغلييني، 260/ص3ج

 ،ُدُخول التَّنِْوين َها ُهنَا كدخوله عىل اْسم َمْرُفوع اَل ينرَْصف

ِذي قبله َفَصاَر  َولكنه دخل أِلَن َما بعده من مَتام ااِلْسم الَّ

 وسط ااِلْسم َفلم يكن إاِلَّ النصب باَِم دخل التَّنِْوين كحرف يِف 

(، 221/ ص1ااِلْسم من التَّنِْوين والتامم )املربد، دت، ج

/ 2ج ،2000سواء كان علاًم أو نكرة مقصودة )األزهري، 

 (، فمن األول: قول الشاعر:229ص

ــا ــر  َعَلْيه ــا َمَط ــَلُم اهلل ي  َس

 

ـلمُ   َولْيَس َعَلْيَك َيا َمَطُر السَّ

وقوُل ، (921)البيت لألحوص األويس يف ديوانه ص 

 اآلخر خياطب مَجَله:

فَْت  ُة َبْعَد اهلَْجِر َوانرَصَ  َحيَّتَك َعزَّ

 

 َفَحّي، َوحْيََك، َمْن َحيَّاَك، يا مَجَُل 

 َليَْت التَِّحيََّة كانَْت يِل َفأَْشـكَرها 

 

 َمكاَن يا مَجَل  ُحيِّيَت يا َرُجـُل 

 (153يف ديوانه ص)البيت لكثري عزة   

 ومن الثاين املنصوب، قول الشاعر:

َبْت َصـْدَرها إيلَّ وقالـْت   رَضَ

 

ا، َلَقْد َوَقْتـَك األَواقـي  يا َعِديًّ

 

 (51)البيت للمهلهل بن ربيعة يف ديوانه ص 

وأما اسم اجلنس املعني بالقصد، فقلام يرد إال منصوًبا 

ة، (، فهو نكرة مقصود9305/ ص3ج ،9122)ابن مالك، 

 :كام يف قول الشاعر

 َأَعْبًدا َحـلَّ يف َشـَعَبي َغِريًبـا

 

اَبـــا  َأُلؤًمـــا ال أَباَلـــَك َواْغرِتَ

 

 

 (.650)البيت جلرير اخلطفي يف ديوانه ص 

إجراء للنكرة  بتنوين عبًدا مع نصبه عىل اإلعراب

املقصودة جمرى النكرة غري املقصودة )رشح الترصيح، 

ُفوا املبنيَّ للرضورة (، وهم إذا 229/ص2، ج2000 رَصَّ

وُه إل األصل )األنباري،  ( فيا 253/ص9ج ،2003َردُّ

يجعله إذا ُنّون وطال كالنكرة. فيا رجل،  :مطًرا، يشّبه بقوله

ومل نسمع عربًيا يقوله، وله وجه من القياس )سيبويه، 

(، ولكن ما ُيْرَوى من هذا ََشاذٌّ ال يقاس 203/ 2ج ،9122

 (.251/ص9ج ،2003ي، عليه )األنبار

 

 :تنوين الفعل -5

دخل تنوين عىل الفعل، واألصل أن التنوين خاص 

 يف قول جرير:كام باألسامء، 

ــْوَم َعــاِذَل َواْلِعَتــاَبنْ   َأِقــيلِّ اللَّ

 

 َوُقْويِل إِْن َأَصْبُت َلَقْد َأَصـاَبنْ 

)البيت جلرير بن عطية اخلطفي التميمي يف ديوانه   

 (.293ص

بالتنوين بداًل من األلف ألجل الرتنم )األزهري، فجيء 

(، ودخل أيضا التنوين الغايل عىل الفعل 21/ ص9د ت، ج

 قول امرئ القيس:(يف َيْأمَتِْرنْ  )كام يف

 َأَحاِر ْبَن َعْمـٍرو َكـأينِّ مَخِـْرنْ 

 

 َمـا َيـْأمَتِْرنْ 
ِ
 َوَيْعُدو َعـىَل املَـْرء

 (.951)البيت له يف ديوانه ص 

 ويف قول العجاج: 

 َشَجا  َما َهاج أَْحزانًا َوَشْجًوا َقدْ 

 

 

ِميِّ َأهْنََجـنْ   ِمْن َطَلـٍل َكـاألحَْتَ

 (.1)البيت للعجاج يف ديوانه ص 

، وهو فعل (أصاب)إن دخول تنوين الرتنم عىل الفعل 

وهو فعل ماٍض ( أهنجن)ماٍض، ودخول تنوين الغايل عىل 

وهو فعل مضارع، داللة عىل أن  (يأمترن)أيًضا، وعىل الفعل 

فل يكون دليل عىل  ومن ثمالتنوين غري خمتصٍّ باالسم، 

اسمية ما يدخل عليه كتنوين التنكري )ابن هشام، د ت، 

(؛ لذا عددناه خمالفا لقواعد النحويني القائلة 19/ص9ج

 باختصاص التنوين للسم.
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 :تنوين حرف املعنى -6

خمالف للقول  يلحق تنوين الغايل احلرف، وهذا

 باختصاص التنوين لألسامء فقط، إذ جاء يف قول رؤبة:

 َقاَلْت َبنَاُت الَعمِّ َيا َسْلَمى َوإِْننْ 

 

ا ُمْعِدًما َقاَلْت َوإِننْ   َكاَن َفِقرْيً

(، 926)البيت لرؤبة بن العجاج يف ملحق ديوانه ص  

ولو بحثنا تنوين الرّتّنم لوجدناه يلحق احلروف أيضا، كقول 

 النّابغة الّذبيايّن:

ُل َغـرْيَ َأنَّ ِرَكاَبنَـا حُّ َ  َأِزَف الرتَّ

 

 ملََّا َتـُزْل بِِرَحالِنَـا َوَكـَأْن َقـِدنْ 

 

 

 

 (.21)البيت للنابغة الذبياين يف ديوانه ص 

وهو حرف  (إن)إن دخول التنوين الغايل عىل احلرف 

وهو حرف حتقيق،  (قد)رشط، ودخول تنوين الرتنم عىل 

فل يكون  ومن ثمداللة عىل أن التنوين غري خمتصٍّ باالسم، 

دليل عىل اسمية ما يدخل عليه كتنوين التنكري)ابن هشام، د 

(؛ لذا كان تنوين احلرف خمالفا لقواعد 19/ص9ت، ج

 .النحويني

 

 تنوين العلم املوصوف:  -1

حيذف التنوين من االسم النكرة لزوًما لإلضافة 

 ،(، وال ينّون املعرفة112ص ،9125ولشبهها)ابن هشام، 

ولكن هذه القاعدة أيضا ُخولفت، فوجدنا العلم املوصوف 

 :الشاعر ُنّون، يف قول

 َجاِرية  ِمـْن َقـْيٍس بـِن َثْعَلَبـهْ 

 

ــهْ  ــْيٍف ُمْذَهَب ــُة َس ــَأنَّام ِحلَي  َك

 (.912)البيت لألغلب العجيل يف ديوانه ص 

(، 51/ص9ج ،9111ان، فخالف القاعدة )الصب

إل القول: إن الشاعر جلأ إليه هنا رضورة؛  موذهب بعضه

التنوين يعدُّ ألن إثبات التنوين فيام اجتمع فيه رشوط منع 

قيس  ّونَ وهنا نُ  (،56/ص2رضورة )ابن هشام، د ت، ج

املنعوت بابن، يف غري النداء اضطراًرا، وحجتهم يف االضطرار 

لقاعدة النحوية، بل تظهر سبب خمالفة ال تنايف خمالفة الشاعر ل

 الشاعر للقاعدة.

 

 حذف تنوين االسم النكرة:  -2

حيذف التنوين خمالًفا قاعدته قليًل؛ اللتقاء الساكنني إذ  

 ،9122التنوين ساكن أبًدا إال أن يلقي ساكنًا) سيبويه، 

( فيكرس ويقرأ: وعذابِن اْرُكْض، كام يف قوله 952/ ص1ج

ْيَطاُن بِنُْصٍب َوَعَذاٍب )تعال:  نَِي الشَّ  ( اْرُكْض 19َأينِّ َمسَّ

بالضم، وقد  (وعذابُن اْرُكض )[، وقد قرئ:12-19]ص: 

 حيذف التنوين أيًضا كام يف قول الشاعر:

 َفَأْلَفْيُتـــُه َغـــرْيَ ُمْســـَتْعتٍِب 

 

 َوالَ َذاكِـــــِر اهللَ إالَّ َقلِـــــيلَ 

 (.923ديوانه ص)البيت أليب األسود الدؤيل يف  

؛ اللتقائه مع اللم الساكنة يف (ذاكر)ُحذف التنوين من  

لفظ اجلللة اهلل، وجاءت اآلية بنصب االسم الرشيف، وعىل 

َلةِ  هذا فل دليل يف قراءة من قرأ  ]احلج:  َواملُِْقيِمي الصَّ

(، 951/ص3، ج9121 الزخمرشي،[ بنصب الصلة )35

لة، الحتامل كونه مللقاة عىل أن حذف النون لتقصري الص

ليتامثل  ،اللم الساكنة، وإنام آثر ذلك عىل حذفه لإلضافة

، اهللَُّ املتعاطفات يف تعني التنكري، وقرئ:  ُقْل ُهَو اهللَُّ َأَحد 

َمدُ  [، برتك تنوين أحد )أبو حيان، 2]اإلخلص:  الصَّ

(؛ لتتامثل الكلامت يف ترك 160/ص3ج ،2009األندليس، 

ْيُل َسابُِق النََّهارِ ن، وقرئ: التنوي [، برتك 10]يس: َواَل اللَّ

)أبو حيان، األندليس، (،النهار)ونصب  (سابق)تنوين 

(؛ ليامثل ما قبل العاطف يف ترك التنوين 61/ص1ج ،2009

، وأما قوله تعال: (211ص ،9125)ابن هشام،  ويف احلركة

 اهللََِّوَقاَلِت اْلَيُهوُد ُعَزْير  اْبُن :[، فقد قرئ 30]التوبة

؛ وابن 391ص ،9122بالتنوين وبغري التنوين )ابن زنجلة،

َن جعله مبتدأ و911، ص9129خالويه،   (ابُن اهلل)(، فمن َنوَّ

اخلرَب حكايًة عن َمقاِل اليهود، وَمن حذف التنويَن منه جعله 

كون وصًفا، وقدر مبتدًأ حمذوًفا، تقديُره: هو عزيُر بُن اهلل، في

صفَته. وهذا فيه  (ابُن اهلل)اخلرَب، و (عزيز)مبتدَأ، و (َُهو)

ضعف  عند بعضهم؛ ألن عزيًزا مل يتقّدم له ذكر  فُيْكنَى عنه، 

واألشبُه أّن يكون أيًضا خرًبا إاّل أّنه ُحذف منه التنوين اللتقاء 

 ،2009الساكننَْي من قبيل الرضورة )ابن يعيش، 

 (.331/ص9ج

 

 اخلامتة

عىل دراسة موضوع الشذوذ يف التنوين  البحث أقترص

ومل  ،خاصة، وقد ُعني بجزئيات املوضوع ومجعها إل بعضها

يذكر صلة هذا املوضوع ببقية موضوعات النحو األخرى إال 

 ملامًا، وخلص البحث إل اآليت: 

َأي : نونته :ُيَقال ،التنوين مصدر من َباب التفعيل-9

 التنوينة(.):اأدخلته نونا، ويقال له أيًض 
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مل ُيدرس ما شّذ يف باب التنوين دراسة خاصة به كام -2

 تناولته هذه الدراسة.

أهم الدالالت التي يفيدها التنوين: الداللة عىل خفة -3

الداللة عىل و االسم، والداللة عىل التنكري وعدم التحديد،

 .التعويض

ُيقسم التنوين عىل قسمني: أحدمها خاص باالسم -1

، وهذا يعني أن التنوين رتك فيه ويف غريهاملتمكن، واآلخر مش

ليس خاًصا باألسامء عىل اإلطلق، وإنام يشّذ فيكون يف 

 واحلروف، واألسامء غري املتمكنة. ،األفعال

ال حجة ملن اشرتط تنوين االسم املمنوع من الرصف -5

 فياممن الثلثي الساكن الوسط، فالعلة ال يمكن أن تتحقق 

ثلثي ساكن الوسط شاّذ، وال قاله بعضهم، لذا تنوين ال

 يقاس عليه.

أل أم بجيوز تنوين املعّرف، سواء أكان معّرفا -6

 باإلضافة.

 جيوز تنوين العلم املوصوف، وتنوينه شاّذ أيًضا.-1

قد حُيذف التنوين من االسم النكرة للتخفيف، وهذا -2

 شاّذ أيًضا.

 

 مصادر البحث ومراجعه:

 القرآن الكريم.

البديع يف علم : (2000)، السعاداتابن األثري، أبو 

: مكة املكرمةد. ط، ، تـ: فتحي أمحد عيل الدين، العربية

 جامعة أم القرى.

الكافية يف علم  :(2090) ،ابن احلاجب، مجال الدين

 :، تـ: الدكتور صالح عبد العظيم الشاعر، القاهرةالنحو

 مكتبة اآلداب.

القراءات احلجة يف : (9129)، ابن خالويه، أبو عبداهلل

دار  :بريوت، 1العال سامل مكرم، ط  د.عبد :، تـالسبع

 الرشوق.

أ. د. فايز  :، تـتوجيه اللمع :(2001)، ابن اخلباز، أمحد

دار السلم للطباعة والنرش  :، مرص2زكي حممد دياب، ط 

 والتوزيع والرتمجة.

املرجتل يف رشح : (9112)، ابن اخلشاب، أبو حممد

)أمني مكتبة جممع  :عيل حيدر، دمشق ، حتقيق ودراسة:اجلمل

 اللغة العربية بدمشق(.

 :، تـحجة القراءات: (9122)، ابن زنجلة، أبو زرعة

 مؤسسة الرسالة. :تتبريو، 2سعيد األفغاين، ط 

 :، تـاألصول يف النحو: (د ت)، ابن الرساج، أبو بكر

 مؤسسة الرسالة. :عبد احلسني الفتيل، لبنان

، تـ: كتاب األلفاظ: (9112)، ابن السكيت، أبو يوسف

 مكتبة لبنان نارشون. :د. فخر الدين قباوة، لبنان

املحكم واملحيط  :(2000)ابن سيده، أبو احلسن، 

دار الكتب  :، تـ: عبد احلميد هنداوي، بريوتاألعظم

 العلمية.

، تـ: خليل املخصص: (9116)ابن سيده، أبو احلسن، 

 دار إحياء الرتاث العريب. :إبراهم جفال، بريوت

أمايل ابن : (9119)ابن الشجري، أبو السعادات، 

مكتبة  :، تـ: حممود حممد الطناحي، القاهرةالشجري

 اخلانجي.

اللمحة يف رشح : (2001)، ابن الصائغ، أبو عبدااهلل

عامدة  :إبراهيم بن سامل الصاعدي، املدينة املنورة:، تـامللحة

 إلسلمية.البحث العلمي باجلامعة ا

حترير »التحرير والتنوير : (9121)ابن عاشور، حممد، 

املعنى السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب 

  الدار التونسية للنرش. :تونس ،«املجيد

د ))جمموع أشعار العرب( ، ابن العجاج ، رؤبة، ديوانه 

 دار ابن قتيبة :: بعناية وليم بن الورد، الكويت(ت

: (9126)برشح ابن حبيب، ابن عطية، جرير، ديوانه، 

 دار املعارف :القاهرة ،3تـ: الّدكتور نعامن طه،، ط

: ، دراسة جممل اللغة: (9126)ابن فارس، أبو احلسني، 

مؤسسة : بريوت، 2وحتقيق: زهري عبد املحسن سلطان، ط 

 الرسالة.

، ةالُعّدة يف إعراب الُعمدَ : (د ت)ابن فرحون، أبو حممد، 

تـ: مكتب اهلدي لتحقيق الرتاث )أبو عبد الرمحن عادل بن 

 دار اإلمام البخاري. :سعد(، الدوحة

، رشح الكافية الشافية: (9122)، ابن مالك، أبو عبد اهلل

جامعة  :حققه وقدم له: عبد املنعم أمحد هريدي، مكة املكرمة



 ما خالف القاعدة النحوية يف مسائل التنوين: رشيد  حممد حسن الرهوي، صالح عبداهلل منصور مسود العولقي
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أم القرى مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسلمي كلية 

 الرشيعة والدراسات اإلسلمية.

، 3، ط لسان العرب: (9119)ابن منظور، أبو الفضل، 

 .ادردار صبريوت: 

رشح ابن الناظم عىل ألفية : (2000)، ابن الناظم، حممد

دار الكتب  :، تـ: حممد باسل عيون السود، بريوتابن مالك

 العلمية.

أوضح املسالك إل ألفية : (د ت)ابن هشام، أبو حممد، 

دار  :، تـ: يوسف الشيخ حممد البقاعي، القاهرةابن مالك

 الفكر للطباعة والنرش والتوزيع.

ختليص الشواهد  :(9126)ابن هشام، أبو حممد، 

دار  :عباس مصطفى الصاحلي، بريوت :، تـوتلخيص الفوائد

 الكتاب العريب.

رشح شذور الذهب يف : (9121)، أبو حممدابن هشام، 

 الرشكة املتحدة للتوزيع. :دمشق، معرفة كلم العرب

مغني اللبيب عن كتب : (9125)، ابن هشام، أبو حممد

 ،6، تـ: د. مازن املبارك وحممد عيل محداهلل، ط األعاريب

 دار الفكر. :بريوت

رشح ألفية ابن مالك  :(2002)، ابن الوردي، أبو حفص

عبد اهلل بن  :، تـ«حترير اخلصاصة يف تيسري اخللصة»املسمى 

 مكتبة الرشد. : الشلل، الرياضعيل

رشح املفصل : (2009)، ابن يعيش، أبو البقاء

دار  :، قدم له: الدكتور إميل بديع يعقوب، بريوتللزخمرشي

  الكتب العلمية.

ارتشاف الرضب من  :(9112)، أبو حيان، األندليس

، حتقيق ورشح ودراسة: رجب عثامن حممد،  لسان العرب

 مكتبة اخلانجي :مراجعة: رمضان عبد التواب، القاهرة

التذييل والتكميل يف رشح : )د ت(، أبو حيان، األندليس

 9القلم )من  :حسن هنداوي، دار دمشق :، تـكتاب التسهيل

 دار كنوز إشبيليا. :الرياض، (، وباقي األجزاء5إل 

، تفسري البحر املحيط: (2009)، أبو حيان، األندليس

 دار الكتب العلمية. :بريوت

التامم يف تفسري  (:9162، )أبو الفتح عثامن بن جني

تـ: أمحد ناجي  ، أشعار هذيل مما أغفله أبو سعيد السكري

أمحد مطلوب،  -خدجية عبد الرازق احلديثي  -القييس 

 .مطبعة العاين :مراجعة: د. مصطفى جواد، بغداد

حممد  :، تـهتذيب اللغة: (2009)األزهري، أبو منصور، 

 دار إحياء الرتاث العريب. :عوض مرعب، بريوت

رشح الترصيح عىل : (2000)، األزهري، خالد

 :، بريوتالتوضيح أو الترصيح بمضمون التوضيح يف النحو

 دار الكتب العلمية.

: موصل الطلب إل قواعد (9116)األزهري، خالد، 

 الرسالة. :تـ: عبد الكريم جماهد، بريوت، اإلعراب

رشح شافية ابن : (9115)، اإلسرتاباذي، الريض

دار الكتب  :، تـ: جمموعة من املحققني، بريوتاحلاجب

 العلمية.

رشح األشموين عىل : (9112)، األُْشُموين، أبو احلسن

 دار الكتب العلمية. :بريوت، ألفية ابن مالك

صفة صلة النبي صىل  : أصل(2006)، األلباين، حممد

 مكتبة املعارف للنرش والتوزيع. :، الرياضاهلل عليه وسلم

 :الرياض، السلسلة الصحيحة :(د ت)، مداأللباين، حم

 مكتبة املعارف للنرش والتوزيع.

 :الرياض، السلسلة الضعيفة: (د ت)، األلباين، حممد

 مكتبة املعارف للنرش والتوزيع.

روح املعاين يف تفسري القرآن : (9115)، اآللويس، حممود

دار  :، تـ: عيل عبدالباري عطية، بريوتالعظيم والسبع املثاين

 الكتب العلمية.

، أرسار العربية :(9111)، األنباري، أبو الربكات

 دار األرقم بن أيب األرقم. :السعودية

اإلنصاف يف مسائل : (2003)، بو الربكاتأاألنباري، 

، تـ: حممد حميي والكوفيني البرصينيالنحويني اخللف بني 

 املكتبة العرصية. :الدين، مرص

حممد أبو  :، تـاألضداد: (9121)، األنباري، أبو بكر

 .املكتبة العرصية :الفضل إبراهيم، بريوت

الزاهر يف معاين كلامت : (9112)األنباري، أبو بكر، 

مؤسسة  :، تـ: د. حاتم صالح الضامن، بريوتالناس

 الرسالة.

املكرر يف ما تواتر من : (2009)، األنصاري، أبو حفص

القراءات السبع وحترر ويليه / موجز يف ياءات اإلضافة 
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، تـ: أمحد حممود عبد السميع الشافعي احلفيان، بالسور

 دار الكتب العلمية. :بريوت

ظاهرة التنوين مفهومها وعلقتها ": يبشنة، البشت

ع يف منتديات ختاطب جملة الدراسات، واملوضو ،"بالداللة

 عىل الشبكة العنكبوتية، 

http://takhatub.ahlamontada.com/t7675-
topic#ixzz5vbRRsglt 

خزانة األدب ولب : (9111)، البغدادي، عبد القادر

، 1م حممد هارون، ، ط عبد السل :، تـلباب لسان العرب

 مكتبة اخلانجي. :القاهرة

 - 9113سنوات متعددة )، البغدادي، عبد القادر

 -عبد العزيز رباح  :، تـرشح أبيات مغني اللبيب :(9113

( 2 – 5( الثانية، )جـ 1 - 9أمحد يوسف دقاق، ط )جـ 

 دار املأمون للرتاث. :بريوت ،األول

الكبري يف األلفاظ معجم تيمور  :(2002)، تيمور، أمحد

دار الكتب  :القاهرة، 2، تـ: دكتور حسني نّصار، ط العامية

 والوثائق القومية.

كشاف اصطلحات الفنون : (9116)التهانوي، حممد، 

 مكتبة لبنان نارشون. :، بريوتوالعلوم

فقه اللغة وأرسار : (2000)الثعالبي، أبو منصور، 

 املكتبة العرصية. :بريوت، 2، تـ: ياسني األيويب، طالعربية

، ضبطه كتاب التعريفات: (9123)اجلرجاين، عيل، 

دار  :وصححه مجاعة من العلامء بإرشاف النارش، بريوت

 الكتب العلمية.

، "ظاهرة التنوين يف العربية": (2092)اجلمل، حسام، 

  جامعة بابل.، العراق: 2 جملة كلية الرتبية األساسية، العدد

الصحاح تاج اللغة : (9121)اجلوهري، أبو نرص، 

 :بريوت، 1، تـ: أمحد عبد الغفور عطار، ، ط وصحاح العربية

 دار العلم للمليني.

فتح رب الربية يف رشح نظم : (2090)احلازمي، أمحد، 

اآلجرومية )نظم اآلجرومية ملحمد بن أبَّ القلوي 

 مكتبة األسدي. :، مكة املكرمةالشنقيطي(

رة الغواص يف أوهام د: (9112) ،احلريري، أبو حممد

مؤسسة الكتب  :عرفات مطرجي، بريوت :، تـاخلواص

 .الثقافية

دار  ، مرص:95،، ط النحو الوايف: (د ت)حسن، عباس، 

 املعارف.

شمس العلوم ودواء كلم : (9111)احلمريى، نشوان، 

مطهر  -بن عبد اهلل العمري اد حسني  :، تـالعرب من الكلوم

: لبنان( -د يوسف حممد عبد اهلل، )بريوت  - بن عيل اإلرياين

 دار الفكر. :سورية( -)دمشق  -دار الفكر املعارص

، اللباب يف علوم الكتاب: (9112)، احلنبيل، أبو حفص

تـ: الشيخ عادل أمحد عبد املوجود والشيخ عيل حممد 

 دار الكتب العلمية. :معوض، بريوت

: (9111)ي، صنعة الّسكر الدؤيل، أبو األسود: ديوانه،

 دار الكتاب اجلديد. :تـ: حمّمد حسن آل ياسني، بريوت

: (9111)، درويش، حميي الدين بن أمحد مصطفى

دار اإلرشاد للشئون  :سورية ،1، طإعراب القرآن وبيانه

 :بريوت –دار الياممة ، دمشق  :بريوت –اجلامعية ، دمشق 

 .دار ابن كثري

الفرائد عىل تسهيل تعليق : (9123)، الدماميني، حممد

بن حممد املفدى، أصل هذا احممد بن عبد الرمحن  :، تـالفوائد

 الكتاب: رسالة دكتوراه، د م ن.

أدب الكاتب )أو( أدب : (د ت)الدينوري، أبو حممد، 

 مؤسسة الرسالة. :، تـ: حممد الدايل، بريوتالكتّاب

، تـ: د. غريب احلديث: (9111)، الدينوري، أبو حممد

 مطبعة العاين. :اجلبوري، بغداد عبد اهلل

مفاتيح الغيب أو التفسري : (9111)، الرازي، أبو عبد اهلل

 دار إحياء الرتاث العريب. :بريوت، 3، ط الكبري

االنتخاب لكشف األبيات : (9125)الربعي، عيل، 

 :بريوت، 2، تـ: د حاتم صالح الضامن، ط املشكلة اإلعراب

 مؤسسة الرسالة.

: تـ: الّدكتور (د ت) عبيد بن األبرص، ديوانه، الّرقّيات،

 دار صادر. :حمّمد يوسف نجم، بريوت
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 النكرة: نظراٌت يف املفهوم ووقفٌة مع املصطلح

 فائل حممد بلحاف عامر

 أستاذ اللغة والنحو، قسم اللغة العربية، كلية العلوم واآلداب برشورة، جامعة نجران

 هـ(82/6/0118 هـ، وقبل للنرش يف5/01/0110 )قدم للنرش يف

  

 .املصطلح ،املفهوم ،النكرة الكلامت املفتاحية:

ومصطلًحا من خالل تساؤلنِي مركزّيني مها: كيف حاول هذا البحث أن يتعّقب )النكرة( مفهوًما  :البحث ملخص

ظهر هذا املفهوم عند املتقدمني من النحاة؟ وهل كان مصطلحهم )النكرة( مصطلًحا موفًقا؟ ولإلجابة عن هذين 

السؤالني ُقّسمت الدراسة عىل مبحثني مسبوقني بتوطئة مقتضبة عن أسباب اختيار املوضوع. عرض املبحث األول 

يف تراث املعجميني العرب والنحاة ورّشاح األلفية، كام تكلم عىل النكرة من خالل األحكام، وهل  النكرة مفهوًما

كان مفهومها فعاًل مفهوًما عرًسا؟ وُخّصص املبحث الثاين للمصطلح والتعريف، فكان فيه حديث عن مصطلحات 

إىل تعريفها عند النحاة متقدمني العربية، ومبادئ وضع املصطلح اجلّيد، وموقع النكرة من كل ذلك، باإلضافة 

ومعارصين، وُختم البحث بأهم النتائج التي توصل إليها، ومنها: أّن النحاة العرب مّثلوا ملفهوم )النكرة( متثياًل عقليًّا 

بوساطة عنارص فردية تعّّب عن يشء واحد، واجتمعت هذه العنارص املنفردة لتشّكل الصورة الذهنية هلا، وهي صورة 

اجلالء والوضوح والبيان اليشء الكثري، كام حتّققت للمصطلح صفة )املصطلح اجلّيد( من خالل توّفر مبادئ  فيها من

وأسس مصطلحية فيه منها: االنطالق من املفاهيم، واالقتصاد يف اللغة، واألخذ باالستعامل اللغوي الشائع، 

 .والتوحيد، والصيغة الواضحة، والسامح باالشتقاق
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Abstract. The current research aims at investigating the concept of the indefiniteness as a concept and ad a term, 

focusing on two main questions: How was this concept coined by traditional grammarians in the ancient times? 
And has this term been consistent? In order to answer these questions, the study is divided into two sections, 

preceded by a brief overview of the rationale of the study. The first chapter presents the concept of indefiniteness 

as used by the Arab lexicographers, grammarians, and writes about Al-Alfiyyas. In addition, the research sheds 
light on the rules of indefiniteness as to whether it is difficult to grasp. The second chapter was allocated for the 

definition and term of indefiniteness, where there was a discussion on the Arabic terms of indefiniteness, the 

principles of coining an appropriate term, and the status of indefiniteness, as well as the definition of 
indefiniteness by traditional and modern grammarians. The research concludes with the main results it reached 

such as: the Arab grammarians explain the concept of indefiniteness rationally via several individual elements that 
mean one thing, that all the elements to make the representation/conceptualization of indefiniteness, which shows 

that the term has been clear enough and presents the “appropriate term” characteristic since it has certain 

terminological principles such as, being based on concepts, linguistic conciseness, the common linguistic use, 
unity, clarity, and derivability. 
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 مقدمة:

العريّب بمسائله وقضاياه شغاًل شاغاًل لكثري مازال النحو 

ومصطلحاته جمااًل رحًبا  يمهمن الباحثني، ومازالت مفاه

للبحث والدرس، جيد الباحث يف أبوابه وبني موضوعاته أكثر 

من فكرة حتتاج إىل وقفة وأكثر من مسألة حتتاج إىل متحيص 

ورأي، وما من شك أّن ذلكم الباحث جيد نفسه يف مواضع 

وهو جيول هنا وهناك مفتوًنا بصنيٍع حمكٍم من القواعد  شتى

واألصول، حيث استطاع النحاة تشييد رصح النحو وإقامة 

من هذا املنطلق تسعى  ،أركانه بعمٍل غاية يف اجلودة واإلتقان

هذه الدراسة )النكرة.. نظراٌت يف املفهوم ووقفة مع 

املصطلح( إىل تعّقب مفهوم نحوي قديم وفق أسس علم 

املصطلح احلديث ومبادئه، وعقد مقاربة بني الرتاث وعلم 

املصطلحية، والنظر يف مدى توافقها مفهوًما ومصطلًحا 

وتعريًفا مع مبادئ لغوية معارصة، نشأت وتطّورت يف 

السنوات األخرية، وصار ُينظر إليها اليوم بعّدها منطلقات 

 ألي علم من العلوم.

البحث قسمني: األول وانسجاًما مع العنوان فقد انقسم  

يف املفهوم والثاين يف املصطلح، وُسبقا بتوطئة مقتضبة عنواهنا 

)ملاذا النكرة؟(، هي أسباب اختيار هذا املوضوع. يف املبحث 

األّول كان هناك كالم عىل: النكرة يف اللغة واالصطالح، 

وصورهتا عند املتقدمني من النحاة، وكيف عاجلها صاحب 

ن بعده، وصواًل إىل أحكام النكرة، لينتهي األلفية والرّشاح م

املبحث بالنكرة واملعرفة مًعا: عرٌس يف املفهوم أم تداخٌل يف 

التقسيم. وُخّصص املبحث الثاين للمصطلح ومن بعده 

التعريف، فكان فيه حديث عن: املصطلح يف العربية، ومبادئ 

وضع املصطلح اجلّيد وموقع النكرة مصطلًحا منه، لُيختم 

ث بتعريف النكرة عند املتقدمني من النحاة وبعض البح

 املعارصين.

وقد اقتىض البحث االّطالع عىل الدراسات املتصلة  

وحديثها، فأفاد منها وضّمن بعضها يف  باملوضوع قديمها

الدراسة، وأشار إىل تلك املواضع عند التوثيق. وسلك يف 

منهجه العلمّي مسلك الوصف والتحليل، إْذ كان ينقل عن 

النحاة، وحيّلل ما ذكروه، ثّم خيضعه ملبادئ علم املصطلح 

احلديث، وصواًل إىل أحكام ونتائج موضوعية ومقبولة 

 ة.ُُسدت يف اخلامت

 توطئة: ملاذا النكرة؟

يقوم البحث العلمّي عادة عىل تساؤل مركزّي مفاده: ما 

سبب اختيار هذا املوضوع؟ وما الذي يمّيزه عن غريه؟ وِِلَ ِلْ 

خُيرت سواه؟ وهل يمّثل هذا املوضوع مشكلًة تستلزم الوقوف 

عندها واخللوص منها إىل حّل أو رأي ُيطمأّن إليه؟ وتأسيًسا 

تساءل متسائل: ملاذا احلديث عن النكرة حتديدا؟  عليه رّبام

وملاذا البحث فيها مفهوًما ومصطلًحا؟ وهل هلذا املصطلح 

 أمهية ختتص به دون سائر املصطلحات النحوية األخرى؟

تظهر أمهية )النكرة( يف كوهنا القسيم األول لواحد من 

أشهر األبواب النحوية، حيث ُيعّد باب النكرة واملعرفة من 

بواب املهمة يف النحو العريّب، بل هو من األبواب األوىل األ

التي استفتح هبا معظم النحاة مؤلفاهتم، بعّدِه من املواضيع 

األساس التي تنبني عليها مواضيع تالية، وقد حتّدث عن هذه 

هـ( شارح  319األمهية عدٌد من النحاة، فقال املرادّي )ت 

ب إىل هذا املوضع، لتوقف إنام قّدم الناظم هذا البا"األلفية: 

 "كثري من األحكام اإلعرابية عليه، وبدأ بالنكرة؛ ألهنا األصل

هـ(:  900(. وقال السيوطي )ت 0/756، 8112)املرادي، 

ملا كان كثري من األحكام اآلتية ُتبنى عىل التعريف والتنكري، "

وكانا كثريي الّدور يف أبواب العربية صّدر النَّحاة كتب النّحو 

، 0922)السيوطي،  "رمها بعد اإلعراب والبناءبذك

0/802.) 

إذن تظهر أمهية موضوع )النكرة( يف كونه مهاًم يف حتديد  

ضوابط اللغة، وتوقف كثري من األحكام عليه، كام أّن له دوًرا 

ال يمكن التقليل منه يف صحة كثري من الرتاكيب، يضاف إىل 

النحوية مجيعها ذلك أّن املصطلح كثري الدوران يف األبواب 

وىف مقدمتها: املبتدأ واخلّب، ونواسخ االبتداء، والفاعل، 

 واحلال، والتمييز، وغريها كثري.

ينضاف إىل ذلك أّن النكرة ومعها املعرفة فصيلة نحوية 

مهمة ُيراد هبا التعيني، وتساعد بشكل كبري جّدا يف إدراك 

أحكام  وظائف الكلامت يف اجلملة العربية، كام أّن جزًءا من

ا يف نظام  النحاة تعتمد عليها، وهذا ما جعل هلا دوًرا حموريًّ

(. وثمة أمر آخر مهم 06ص ، 0993اللغة العربية )نحلة، 

جيعل من هذا املوضوع جديًرا بالبحث، أمر مرّده إىل احلقل 

التعليمي؛ ذلك أّن املعلم واملتعلم يتعامالن مع هذا املصطلح 

مه للطالب بيرس وسهولة بكثرة، وهذا ما يستدعي تقدي
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وتقريبه إليهم، وجتاوز أي عرس قد ينشأ، أو أي غموض قد 

 يطرأ.

كل هذه املسوغات جمتمعًة جتعل من البحث يف )النكرة(  

أمًرا ذا أمهية، البحث يف مفهومها ويف مصطلحها ويف 

تعريفها، بخاصة أّن عناية اللغويني اليوم بعلم املصطلح 

لوم اللغوية احلديثة املهمة التي صارت كبرية بعّده من الع

تبحث يف املصطلحات، وطرق وضعها، وتوحيدها، كام 

 يبحث يف الظاهرة االصطالحية ومسائل االصطالح. 

 

 املبحث األول: املفهوم:

املفهوم لفٌظ مشتق من )الفهم( الذي يشري لغًة إىل معرفة  

فِهمه فْهاًم "هـ(:  300اليشء بالقلب، وعن ابن منظور )ت 

وفَهام وَفهامة: َعلِمُه... وفهمُت اليشء: عقلته وعرفته، 

وفّهمُت فالًنا وأفهمته وتفّهم الكالم: فِهمه شيًئا بعد يشء... 

، 0999نظور، )ابن م"واستفهمه: سأله أْن يفّهمه

(. فاملعنى اللغوي )للمفهوم( دائٌر يف املعرفة 08/159

والعلم، وكأّننا عندما نطلق لفظ )املفهوم( نقصد به املعروف 

 0191ويف االصطالح عّرفه أبو البقاء الكفوي )ت  ،واملعلوم

هو الصورة الذهنية سواء وضع بإزائها األلفاظ "هـ( بقوله: 

ّصورة الذهنية من حيث وضع أو ال، كام أن املعنى هو ال

بإزائها األلفاظ. وقيل: هو ما دّل عليه اللفظ ال يف حمل 

(، وما ذكره أبو البقاء 261 ص ،0920)الكفوي، "النّطق

هنا رصيٌح يف أّن املفهوم صورة ذهنية، واملعنى صورة ذهنية 

أيًضا، بيد أّن املعنى يقتيض لفًظا، واملفهوم ال يقتيض اللفظ 

 يف –ذا علمنا أّن املفهوم ال يقتيض لفًظا، وهو بالرضورة، وإ

 ليس أمرٌ  لألذهان تقريبه أنّ  أيقنّا ذهنية صورة – األول املقام

 .باليسري

وعّرف املناطقة املفهوم تعريًفا غري بعيد عن أرباب  

املعنى الذهني الذي يثريه اللفظ يف "االصطالح فقالوا إّنه: 

 ص ،0997)حبنكة، "عليهاألذهان، واللفظ داللة كالمية 

(؛ فـ )النكرة( مثاًل لفظ، وهذا اللفظ عندما ُيطلق يثري يف 15

 لفظ بني يفّرقون – ذلك بعد –الذهن داللة معينة، وهم 

الصورة والصفات التي يدّل عليها نحو  الذهن يف يثري جزئّي 

)سيبويه(، ولفظ كيّل يثري يف الذهن الصفات العامة األساسية 

 ،0997ها األفراد نحو لفظة )مدينة( )حبنكة، التي يشرتك في

، والكيّل يف الكالم عندهم غالًبا ما يدّل عىل  (15 ص

 ص ،0997)حبنكة،  النكرات نحو: إنسان، ونجم، ورجل

ينطبق عىل أفراد، وكل فرد من هذه "(، والكيّل مفهوم 75

األفراد هو جزئي هلذا الكيّل، وكّل جزئّي ُيطلق عليه اسم 

)خالد( مثاًل جزئي، وُيطلق عليه اسم )إنسان( الذي كيّل، فـ 

 (.73 ص ،0997)حبنكة، "هو كيّل له

إّن تفريق املناطقة بني اللفظ اجلزئّي واللفظ الكيّل أقرب  

فاللفظ  ،ما يكون إىل ما نصطلح عليه باخلصوص والعموم

اجلزئي خاص يدّل عىل صورة حمددة، واللفظ الكيّل العام 

 –كون يف صفات عامة، والنكرات يدل عىل أفراد يشرت

 ،ّي اجلزئ ال الكيلّ  اللفظ ضمن تندرج – يرون ما بحسب

وجيدر بنا أْن نذكر هنا أّن ختصيصنا احلديث عن املفهوم عند 

املناطقة إّنام هو لسبب؛ ذلك أّن من الدارسني من يرى أّن 

البحث املصطلحّي جمال حمصور بني اللغة واملنطق، قال 

الدراسة العلمية للمصطلحات جمال حمدود " :Fosterفوستري 

 (.70 ص ،0922)اخلوري، "بني اللسانيات واملنطق

 

 . النكرة لغًة واصطالًحا:0

تشري مادة )نكر( يف اللغة العربية إىل معاٍن عدة منها:  

اجلهل، والصعوبة، والشدة، والعيب، واجلحد، والتغري، 

كر اليشء فيقال: نكر األمر نكارة، أي: صعب واشتد، وأن

إنكاًرا إذا جهله أو جحده، وأنكر عليه العمل أي: عابه وهناه 

عنه، وتنّكر اليشء: تغري، ويقال: تنّكر له فالن: أخذ ييسء 

إليه بعد أن كان حُيسن، أو لقية لقاء بشًعا، والنُّكر: الدهاء، 

(. ومن الوهلة 877-5/878، 0999والفطنة )ابن منظور، 

( لغًة مّحالة لعدة دالالت ال جيليها إالّ األوىل يتضح أّن )النكرة

املعنى املقصود، غري أّن العلامء  - بوساطته –السياق، إْذ يظهر 

قدياًم كانوا يرّجحون بعض املعاين عىل غريها ألهّنا أقرب إىل 

املعنى املراد عاّم سواها. وتنبغي اإلشارة هنا إىل أّن تعدد 

يف علم املصطلح  دالالت املفهوم الواحد أمٌر له حماذيره

احلديث، ذلك أّنه مدعاة للتداخل واالختالط، ومن ثمَّ 

 الغموض واللبس.

وإذا ما خّصصنا احلديث عند أرباب املعاجم أكثر،  

هـ( من أوائل  035فسنجد اخلليل بن أمحد الفراهيدي )ت 

املعجميني العرب الذين ذكروا معاين هذه املادة، فقال: 
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نعٌت لألمر الشديد، والرجل النكر: الدهاء، والنكر: "

والنكرة: نقيض الداهي، يقال: فعله من ُنكره، ونكارته، 

ر: التغري عن حال ترسك إىل حال تكرهها، املعرفة ... والتَّنَكُّ

والنَّكرُي: اسم لإلنكار الذي يعنى به التغري. والنَّكرة: اسم ملا 

خيرج من احلوالء وهو اخلراج من قيح أو دم 

(. ويلحظ يف كالم 5/755، 0925هيدي، )الفرا"كالصديد

اخلليل هذا أّنه أشار إىل النكرة بعّدها نقيض املعرفة، وِل 

ُيفّصل القول فيها أكثر، وكأّن ذكر قسيمها املشهور )املعرفة( 

اسم ملا "ُيغني عن أي إيضاح، بيد أّنه ذكر تعريًفا للنكرة: 

، "خيرج من احلوالء، وهو اخلراج من قيح أو دم كالصديد

 .جيعل من النكرة لغًة مفهوًما متعدًدا

هـ( بمعنى ِل يذكره غريه حني  795متّيز ابن فارس )ت و 

عقد عالقة بني مادة ) ن/ك/ر( وما ال يستقّر يف القلب فقال: 

يدّل عىل خالف نكر: النّون والكاف والّراء أصل صحيح "

له التي يسكن إليها القلب، ونكِر اليشء وأنكره: ِل يقب املعرفة

(، 5/136، 0939)ابن فارس، "قلبه وِل يعرتف به لسانه

فمعيار التفريق بني املعرفة والنكرة عنده أّن األوىل تشري إىل ما 

يستقّر يف القلب، وتشري الثانية إىل ما ِل يستقّر يف القلب، وكأّنه 

ُيلمح إىل أّن املعرفة ما ُعِرف وُعلِم، والنكرة ما ُجِهل وُجحد، 

االفرتاض فهو ِل خيرج من عباءة سابقيه من وإذا ثبت هذا 

 أرباب املعاجم.

هـ( فقد جاء  537أمّا نشوان بن سعيد احلمريي )ت  

املعنى عنده أوسع وأكمل، وكأنه قد أفاد ممّن سبقه فقال: 

والنّكرة من األسامء: ما ليس فيه النَّكِرة: نقيض املعرفة، "

نكرة: ، نحو: رجل وغالم، ومن الختصيص ألحد دون أحد

مثلك وشبهك ونحوك ورضبك وكافيك وناهيك وحسبك 

وغريك، واسم الفاعل الذي بمعنى احلال واالستقبال 

كقولك: مررت برجل مكِرمك غًدا، يقّدر فيه التنوين؛ أي 

مكرٍم لك، كقوله تعاىل: عاِرٌض مُمْطُِرنا )سورة األحقاف، 

 (، أي ممطٌر لنا. وأنكر النكرات: يشء ثم جوهر ثم جسم81

، 0999)احلمريي، "ثم حيوان ثم إِنسان ثم رجل ونحو ذلك

لقد حتّدث نشوان يف نّصه هذا عن أكثر من  ،(01/6318

فاكتفى أّواًل بحدِّ النكرة بأهّنا نقيض املعرفة، ثّم ذكر أّن ،أمر

النكرة من األسامء ما كانت عامة يف جنسها ليس فيها 

عبريه، ختصيص لفرد دون فرد، أو ألحد دون أحد بحسب ت

وأعقب ذلك بالتمثيل للنكرات، ليصل به احلديث يف النهاية 

 إىل مراتب النكرة بادًئا بأنكرها.

وإذا ما انتقلنا إىل املفهوم عند أرباب االصطالح، فسنجد  

 "هـ( يعّرف النكرة بقوله:  206الرشيف اجلرجاين )ت 

)اجلرجاين، "النكرة: ما وضع ليشء ال بعينه، كرجل، وفرس

(، وهذا ما يعني أّن الصورة الذهنية هلا 861 ص ،0923

تظهر يف الشيوع والعموم، فإذا ُأطلقت ُعلَِم أهّنا ال تدّل عىل 

النكرة: "معنّي من جنسها. وعّرفها أبو البقاء الكفوي فقال: 

هي ما ال يدل إالّ عىل مفهوم من غري داللة عىل متيِيزه 

 ،0920كفوي، )ال"وحضوره وتعينِي ماهيته من بني املاهيات

(، فالصورة الذهنية للنكرة عنده أهّنا ال حتمل داللة 291 ص

التمييز والتعيني واحلضور للامهية، يف إشارة منه إىل أهّنا عامة 

 غري حمددة.

إّن أبرز ما ُيالحظ يف حديث املتقدمني من أرباب املعاجم  

 اصطالًحا أهّنم جعلوا النكرة نقيًضا مللنكرة، سواء أكان لغًة أ

للمعرفة، واستقّرت الصورة الذهنية هلا عندهم يف هذا األمر، 

وكأهّنم حرصوا النكرة يف معنى اجلهل، وينبغي االعرتاف هلم 

هنا أهّنم كانوا موفقني يف هذا االستعامل حني ربطوا بني 

املعنيني اللغوي واالصطالحّي، أو باألحرى حني ملحوا 

ّرره علم املصطلح العالقة بني هذين املعنيني، وهو أمٌر يق

 احلديث اليوم عىل ما سيأيت.

 

 . النكرة يف تراث النحاة املتقدمني: 8

 املفاهيم من –أو صورة ذهنية  امفهومً بوصفها  –النكرة  

ذلك أّن  النحوية، األجيال بتعاقب النحاة عند تطورت التي

هـ( سيلحظ فيه تطّوًرا  021من يتتّبعه بدًءا من سيبويه )ت 

تدرجييًّا شيًئا فشيًئا وصواًل إىل االستقرار والنضج، وأبلغ 

دليل عىل ذلك أّننا لو طلبنا هذا املفهوم عند إمام النحاة 

عدد من اخلصائص  ساطةتتحدد بو فسنجد صورته الذهنية

وصف منه إىل التعريف، أو األحكام، بل هو أقرب إىل ال

اكتفى فيه سيبويه بذكر خفتها، ومتّكنها، وكوهنا األكثر دوراًنا 

واعلْم أّن النكرة أخّف عليهم من املعرفة، "يف الكالم، فقال: 

ثّم يدخل عليها ما تعّرف به، وهي أشّد متكنًا؛ ألّن النكرة أّول 

 ،0922)سيبويه، "فِمن ثمَّ أكثر الكالم ينرصف إىل النكرة

(، وقد جاء حديث سيبويه هذا عن النكرة يف مفتتح 0/88
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كتابه عند كالمه عىل )باب جماري أواخر الكلم يف العربية(، 

واملالحظ هنا أّنه ِل خيّص النكرة بتعريف حمّدد، رغم أّن 

صورهتا الذهنية )املفهوم( عنده تظهر يف مواضع أخرى 

لك حديثه عن متفرقة من كتابه دالًة عىل الشيوع، ومن أمثلة ذ

ألّنه من أمة كّلها له مثل وإّنام كان نكرة "النعت: 

 (.0/188، 0922)سيبويه، "اسمه

وإذا ما تأخرنا بالزمن قلياًل فسنجد أّن املفهوم يتضح  

هـ( يف التعريف اآليت:  825بعض اليشء عند املّبد )ت 

االسم املنّكر: هو الواقع عىل كّل يشء من أمته، ال خيّص "

 ،وفرس ،، وذلك نحو: رجلسائره ن اجلنس دونواحًدا م

وأرض، وكّل ما كان داخاًل بالبنية يف اسم صاحبه  ،وحائط

، 0967)املّبد، "فغري ممَّيز منه، إْذ كان االسم قد مجعهام

(، ويلحظ يف كالم املّّبد هذا أّن املفهوم بدأ يتضح 1/836

 جنسها، باحلّد والتمثيل، فأبرز ما يمّيز النكرة أهّنا شائعة يف

تصدق عىل مجيع أفراد اجلنس، ولتوضيح قوله مال املّّبد إىل 

 ،وحائط ،وفرس ،التمثيل فذكر أّن النكرة نحو: رجل

 وأرض.

هـ( عن النكرة فقال:  706وحتّدث ابن الرّساج )ت  

، وإّنام ُسّمي نكرة من كّل اسم عّم اثنني فام زاد فهو نكرة"

)ابن الرساج، "إذا ُذكرال تعرف به واحًدا بعينه أجل أّنك 

(، وهو ُيعنى هنا بمسألة العموم والشيوع 0/012، 0923

دون أن يرسم حدوًدا واضحة بينهام؛ فالنكرة هي العامة 

الشائعة يف جنسها، وأردف تعريفه هذا بعلة نحوية ذكر فيها 

سبب تسمية النكرة هبذا االسم دون غريه، وهي علة عائدة 

 إىل العموم أيًضا.

ا مقتضًبا فقال:  721لرمايّن )ت وحدَّ ا  هـ( النكرة حدًّ

 ص ،0993)الرماين، "املشرتك بني اليشء وغريه يف موضعه"

هـ( يف تعريفه للنكرة املّّبد  798(. وتابع ابن جني )ت 62

نحو: رجل  النكرة ما ِل ختّص الواحد من جنسه"فقال: 

وغالم، وتعتّب النكرة بالالم وبرّب نحو: الرجل والغالم، 

(، غري 92 ص ،0938)ابن جني، "ورّب رجٍل وُرّب غالم

أّن ما يمّيز تعريف ابن جني هذا أّنه حاول إيضاح املفهوم 

 والالم. ،واأللف ،بإيراد عالمات النكرة، وذكر منها ُرّب 

إّن جممل ما يقال يف هذا املقام أّن مفهوم النكرة ظهر عند  

)غري حمدد  املتقدمني من النحاة مفهوًما أقرب إىل الوصف

املعاِل واضح احلدود( عىل نحو ما نجد عند سيبويه، ثّم أخذ 

يتطّور رويًدا رويًدا عىل يد من تاله كاملّّبد وابن الرّساج وابن 

جني بتعريف يوّضح املراد ويبنّي املقصود، وقد ُيعضد هذا 

 التعريف وُيسند بالتمثيل أو العلة أو العالمات املميزة.

جتدر اإلشارة إىل أّنه ِمن النحاة َمن حاول الربط بني  

املعنيني اللغوي واالصطالحّي عند حديثه عن النكرة عىل 

هـ(؛ إْذ ذكر املعنى اللغوي  606نحو ما صنع العكّبّي )ت 

وأّما "هلا أواًل ثّم راح يتلمس املعنى االصطالحّي، فقال: 

ثّم جهلته،  النكرة فمصدر: نكرُت اليشء نكرًة ونكًرا إذا

، ولذلك تقول: ُوصف به االسم الذي ال خيّص شيًئا بعينه

هذا االسم النكرة، وهذا اسم نكرة، كام تقول: هذا االسم 

(، 0/130، 0995)العكّبي، "وهذا اسم معرفة ،املعرفة

واحلقُّ أّن مسلك العكّبّي هذا مسلك منهجّي موفق، تظهر 

، وهذا ما يعني أّن فيه العالقة واضحة بني املعنى واالصطالح

 التعبري يف دقةً  أكثر سيكونان – املصطلح بعده ومن –املفهوم 

 –سة، وِمن َثّم لن توّجه له املدرو االصطالحية الظاهرة عن

 أو التخطئة.  النقد سهام – املفهوم أي

 

 . النكرة عند رّشاح األلفية:7

هـ( بني النكرة واملعرفة يف  638فّرق ابن مالك )ت  

 ( فقال:08 ص املشهورة )ابن مالك، د.ت،ألفيته 

ــــؤثرا ــــُل أْل ُم ــــرٌة قاب  نك

 

 واقـٌع موِقَع مـا قـد ُذكـرا أو

 وغــرُيه معرفــٌة كهــم وذي 

 

 وهنَد وابنِي والغالِم والـذي

فذكر أهّنا: ما تقبل  ،وقد اكتفى يف حتديده للنكرة بالعالمة 

اح األلفية بعد ذلك يف  )أل( وتؤثر فيها التعريف، ودار رُشّ

هذا الفلك، فلك حتديد النكرة بعالماهتا، بل بعالمة واحدة 

النكرة: "هـ(:  626فقط هي قبول أل، فقال ابن الناظم )ت 

، ما تقبل التعريف باأللف والالم، أو تكون بمعنى ما يقبله

رس، فإّنه يدخل عليها األلف والالم فاألّول: كرجل وف

للتعريف نحو: الرجل والفرس، والثاين: )ذو( بمعنى 

صاحب، فإّنه نكرة وإْن ِل يقبل التعريف باأللف والالم، فهو 

 ص ،8111)ابن الناظم، "يف معنى ما يقبله وهو صاحب

(. وما ذكره ابن الناظم هنا من رشٍح للبيت األول ذكره 77

، 8112املقاصد واملسالك )املرادي، املرادي يف توضيح 

هـ( يف أوضح املسالك )ابن  360(، وابن هشام )ت 0/756
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هـ( يف رشحه  369(، وابن عقيل )ت 0/92، 0939هشام، 

 (.0/26، 0921عىل األلفية )ابن عقيل، 

وتذكر املصادر النحوية عالمات ُأخر للنكرة يف مقدمتها  

بذكر هذه العالمات )ُرّب(، ومن أوائل النحاة الذين عنوا 

وُتعتّب النكرة بأن يدخل عليها "ابن الرّساج حيث قال: 

)رّب( فيصلح ذلك فيها، أو ألف والم فيصري بعد دخول 

األلف والالم معرفة، أو تثنيها وجتمعها بلفظها من غري 

)ابن "إدخال ألف والم عليها، فجميع هذا وما أشبهه نكرة

ضها من العالمات (. كام تذكر بع0/012، 0923الرساج، 

غري األلف والالم ورّب: ِمن الدالة عىل االستغراق نحو: ما 

جاءين من رجٍل، وكّل الدالة عىل االستغراق أيًضا نحو: كلُّ 

رجٍل يأتيني فله مال، وكْم نحو: كْم رجٍل يف الدار؟ أو يكون 

 ،0933حااًل أو متييًزا أو اسم )ال( أو خّبها )ابن معطي، 

 (.7/37، 0991ي، ، والسيوط885 ص

واحلّق أّن االكتفاء بمفهوم مقترٍص عىل عالمة واحدة أو  

حتى عدد من العالمات جيعله مفهوًما ناقًصا، وهو أمر يوحي 

بأّن املفهوم مضطرب غري واضح، لذا جاء بعض املتأخرين، 

فبسط القول يف املفهوم، وأوضح حدود التعريف عىل نحو ما 

فأّما "حني قال يف النكرة: نرى عند ابن هشام األنصاري 

، النكرة فهي عبارة عاّم شاع يف جنس موجود أو مقدر

فإّنه موضوع ملا كان حيواًنا ناطًقا ذكًرا،  ،فاألول: كرجل

فكّلام ُوجد من هذا اجلنس واحد فهذا االسم صادق عليه. 

ا ينسخ  ،والثاين: كشمس فإهّنا موضوعة ملا كان كوكًبا هناريًّ

، فحّقها أن تصدق عىل متعدد، كام أّن ظهوره وجود الليل

ويمّثل نص ، (97 ص ،0967)ابن هشام،  "رجاًل كذلك

ابن هشام هذا أنموذجا ملرحلة نضج املفهوم واستقراره، 

 –مفهوٍم يعّّب عن صورة ذهنية جاء اللفظ داالًّ عليها، وُأتبع 

 . املفهوم هذا داللة عن معّّب  جامع بتعريف – بعدُ 

اح األلفية كانوا قد جتدر اإلشارة ه  نا إىل أّن عدًدا من رُشّ

تناقلوا أّن ابن مالك بعد أْن فرغ من تعريف النكرة انتقل إىل 

، 8112املعرفة ذاكًرا أهّنا غري النكرة )ينظر: املرادي، 

(، وأّنه استغنى بحّد النكرة عن حّد املعرفة 0/753

(، 0/052، 0993، والصبان، 0/26، 0992)األشموين، 

ا، بل اكتفى بالعالمة التي تدّل  واحلّق  أّنه ِل يذكر للنكرة حدًّ

ؤثر فيها يعليها وهي )أل(، جاعاًل النكرة: ما تقبل )أل( و

التعريف، ورّبام افرتض مفرتٌض أّن هدف ابن مالك من ذلك 

إذ حاول تقريب الفكرة ملتعّلم النحو  ،كان هدًفا تعليميًّا رصًفا

د جتعل األمر صعًبا ُمشكاًل، العريّب دون اخلوض يف تفاصيل ق

ا أوضح  بيد أّنه كان قد حّد النكرة يف كتابه الكافية الشافية حدًّ

  وأجىل حني قال:

  وغـرُيه معرفٌة كـ )عنرتة( ما شاَع يف جنٍس كعبٍد نكرة 

ما كان شائًعا يف جنسه "ثّم رشح بيت النظم هذا بقوله: 

ليس شائًعا فهو وما ، أو يف نوعه كإنسان فهو نكرة، كحيوان

)ابن  "، ما ِل يكن مقّدر الشياع. ومجلة املعارف سبعةمعرفة

 (.0/888، 0928مالك، 

ّن مفهوم النكرة عند صاحب األلفية إإّن مجلة القول هنا  

احها ال يظهر جامًعا للعنارص التي تشّكل الصورة  ورُشّ

الذهنية للمفهوم، وهو األمر الذي خلق إشكااًل عن املتعلمني 

 ورشوحها، األلفية دراسة عىل – ويقبلون –ين أقبلوا الذ

ومرّد ذلك اإلشكال اعتامد املفهوم عىل العالمات فقط، يف 

حني نرى املفهوم واضًحا عند ابن مالك يف الكافية الشافية 

حني مّثل فيه الصورة الذهنية للنكرة بألفاظ معّّبة قريبة من 

قاد بأّن قصور املدارك، وهو األمر الذي يدفعنا إىل االعت

 املفهوم يف األلفية كان بسبب رضورات النظم ليس غري.

 

 . املفهوم من األحكام:1

يرى أرباب علم املصطلح احلديث أّن التعبري عن  

املفاهيم أمٌر ليس باليسري؛ ألّن املفهوم صورة ذهنية جمردة، 

وهي حتتاج إىل ما يقّرهبا إىل األذهان، ومن طرق التقريب: 

 التي تندرج حتت هذا املفهوم، أو األجزاء التي ذكر العنارص

يتألف منها، وُرّبام ُذكرت أحكامه، أو ُمّثلت عليه ببعض 

(. واحلّق أّن املتقدمني من 5 ص ،8106األمثلة )بوشاقور، 

النحاة كانوا قد رسموا لنا صورة ذهنية للنكرة بمجموعة من 

 األحكام والصفات التي خّصوها هبا، ومنها:

 رة أصل واملعرفة فرع:أ. النك

جُتمع كتب النحو عىل أّن النكرة هي األصل واملعرفة  

الندراج كل معرفة حتت كل نكرة من غري عكس، "فرع، 

 ص ،8111)ابن الناظم،  "واملعرفة منحرصة باالستقراء

(، وهلذا بدأ النحاة حديثهم يف هذا الباب بالنكرة فقدموها 77

، واألشموين، 31-69 ص ،0921عىل املعرفة )ابن هشام، 
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، والصبان، 0/009، 8111، وابن الصائغ، 0/25، 0992

(، وال تنقل تلكم املصادر خالًفا يف ذلك 0/053، 0993

مذهب سيبويه واجلمهور "عدا ما ذكره السيوطي حني قال: 

أّن النكرة أصل واملعرفة فرع، وخالف الكوفيون وابن 

عريف كاملضمرات، الطراوة قالوا: ألّن من األسامء ما لزم الت

كـ )مررٌت بزيٍد وزيٍد آخر(،  وما التعريف فيه قبل التنكري

وقال الشلوبني: ِل ُيثبت هنا سيبويه إالّ حال الوجود ال ما 

ختّيله هؤالء، وإذا نظرَت إىل حال الوجود كان التنكري قبل 

ألّن األجناس هي األّول ثّم األنواع، ووضعها عىل  ؛التعريف

اجلنس ال خيتلط باجلنس، واألشخاص هي  التنكري إذا كان

، ثم "التي حدث فيها التعريف الختالط بعضها ببعض

وممّا يدّل عىل أصالة النكرة أّنك ال جتد معرفة إالّ "أردف: 

وهلا اسم نكرة، ونجد كثرًيا من املنكرات ال معرفة هلا، أال 

ترى أّن )الغالم غالمي( أصله غالم، واملضمر اختصار 

هر، واملشار نائب مناب املظهر، فهذا ُيستغنى به عن تكرير املظ

(. ومن النحاة 0/809، 0922)السيوطي،  "زيد احلارض

من حاول التدليل عىل أصالة النكرة بأّن اليشء تلزمه يف 

بدايات وجوده األسامء العامة، ثّم ُيلجأ بعد ذلك إىل االسم 

أنثى أو  اخلاص، ومثال ذلك أّن اآلدمي إذا ُولد ُسمي ذكًرا أو

مولوًدا أو رضيًعا، ثّم يوضع له االسم بعد ذلك )اجلوجري، 

 (.839 ص ،0997

وساق أبو البقاء العكّبي عدًدا من الدالئل التي ُتثبت  

التعريف مسبوق بالتنكري إْذ "أسبقية النكرة عىل املعرفة فقال: 

هو األصل، يدّل عىل ذلك أشياء: أحدها: أّن النكرة أعّم 

اخلاص؛ ألّن اخلاص يتمّيز عن العام بأوصاف والعام قبل 

زائدة عىل احلقيقة املشرتكة، والزيادة فرع. والثاين: أّن مجيع 

احلوادث يقع عليها اسم يشء، فإذا أردَت اسم بعضها 

خّصصته بالوصف أو ما قام مقامه، واملوصوف سابق عىل 

الوصف. والثالث: أّن التعريف يفتقر إىل عالمة لفظية أو 

، 0995)العكّبي،  "، والنكرة ال حتتاج إىل عالمةوضعية

0/510.) 

وال ُيبدأ "قال سيبويه: ب. ال ُيبتدأ هبا ألهّنا مدعاة للبس: 

بام يكون فيه اللبس وهو النكرة، أال ترى أّنك لو قلَت: كاَن 

إنسان حلياًم، أو كاَن رجٌل منطلًقا، كنَت ُتلبس؛ ألّنه ال 

سان هكذا، فكرهوا أْن يبدؤوا بام ُيستنكر أن يكون يف الدنيا إن

فيه اللبس، وجيعلوا املعرفة خًّبا ملا يكون فيه هذا 

(. وعن ابن الرّساج: 0/12، 0922)سيبويه، "اللبس

اإلخبار عن النكرات ال فائدة فيه إالّ بام قّدمنا ذكره يف هذا "

الكتاب، فمتى كان يف الكالم فائدة فهو جائز يف احلال كام 

(. وقال ابن 0/801، 0923)ابن الرساج،  "جاز يف اخلّب

ألّن النكرة األصل يف املبتدأ أن يكون معرفة ال نكرة، "هشام: 

)ابن هشام،  "، واحلكم عىل املجهول ال يفيدجمهولة غالبًا

 (.003 ص ،0967

وإّنام ُأعربت "قال ابن الرّساج: ج. النكرة معربة ال مبنية: 

ن باب غري باهبا كام خرجت النكرة وِل ُتبَن؛ ألهّنا ِل خترج ع

 (.0/778، 0923)ابن الرساج،  "املعرفة

اعلْم أّن "جاء يف التعليقة: د. النكرة أخّف من املعرفة: 

)الفاريس،  "النكرة أخّف عليهم من املعرفة، وهي أشّد متّكنًا

(، وفرّس العكّبّي مصطلح اخلفة هذا بقوله: 0/15، 0991

ن مدلوهلا معنى واحًدا كقولك: إذا كا أّما النكرة فإهّنا أخّف "

رجل، والسامع يدرك معنى هذا اللفظ بغري فكرة، وأّما )زيد( 

ونحوه من األعالم فيتناول واحًدا معّينًا يقع فيه االشرتاك، 

 (.0/32، 0995)العكّبي،  "فيحتاج إىل فواصل متّيزه

مىض القول عند ُسد بعض حدود النكرة هـ. الشيوع: 

سه، ومن اللغويني من جعل هذا اجلنس أهّنا: ما شاع يف جن

موجوًدا نحو: رجل، أو مقّدًرا نحو: شمس )ابن سيده، 

وشيوع النكرة "هـ(:  520(، وقال السهييل )ت 68، 0997

(، 008 ص ،0998)السهييل،  "يف جنسها عىل العموم

ويرتبط هبذا الشيوع أهّنا غري حمددة الوقت وال معلومة 

 املقدار.

إذا "قال ابن الرساج: هبا من املعرفة: و. وصف النكرة يقر

ُوصفت النكرة بيشء قّربتها من املعرفة وحُسن الكالم، 

)ابن  "تقول: جاءين رجٌل من بني متيم راكًبا، وما أشبه ذلك

(. وجاء يف مغني اللبيب يف 0/801، 0923الرساج، 

معرض احلديث عن حكم الظرف واجلار واملجرور بعد 

وحمتمالن  "ث الوصفية واحلالية: املعارف والنكرات من حي

هلام يف نحو: يعجبني الزهر يف أكاممه، والثمر عىل أغصانه؛ 

ألّن املعّرف اجلنيس كالنكرة، ويف نحو: هذا ثمٌر يانٌع عىل 

، 0925)ابن هشام،  "ألّن النكرة املوصوفة كاملعرفةأغصانه؛ 

وأّما كون النكرة "(. وجاء يف الفصول املفيدة: 0/532
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؛ فلئّن املراد منها التقليل، واملوصوف أقّل ممّا ليس موصوفة

 (. 860 ص ،0991)العالئي،  "بموصوف، فُوصفت لذلك

وهذه "قال املّّبد: ز. النكرات بعضها أنكر من بعض: 

املعارف بعضها أعرف من بعض، ونحن مميزو ذلك إن شاء 

، 0967)املّبد،  "اهلل، كام أّن النكرة بعضها أنكر من بعض

وهذه النكرات بعضها أنكر "وفّصل ابن الرساج:  (.1/821

من بعض، فكّلام كان أكثر عموًما فهو أنكر ممّا هو أخّص منه، 

فـ )يشء( أنكر من قولك )حّي(، و)حّي( أنكر من قولك 

)إنسان(، فكّلام قّل ما يقع عليه االسم فهو أقرب إىل 

، 0923)ابن الرساج،  "التعريف، وكّلام كُثر كان أنكر

0/012.) 

جاء يف رشح الترصيح: ح. النكرة يف سياق النفي تعّم: 

النكرة يف سياق النفي تعّم، وإذا عّمت كان مدلول النكرة "

)األزهري،  "مجيع أفراد اجلنس، فأشبهت املعّرف بأل

ألّن النكرة "(، وجاء يف موضع آخر منه: 0/819، 8111

، 8111)األزهري،  "املالزمة للنفي تدّل عىل العموم أيًضا

0/679.) 

إّن الناظر يف هذه األحكام التي ساقها النحاة يف مؤلفاهتم  

عن النكرة، وما خّصوها هبا من خصائص يقف وقفة إجالل 

وإعجاب أمام صنيعهم املتقن، وقدرهتم الفائقة عىل بناء 

القواعد وتشييد األحكام، ذلك أهّنا أحكام تتعاضد لتؤلف 

فالنكرة أصل ال  ،غموض صورة ال تشوهبا شائبة من لبس أو

فرع، والنكرة ال ُيبتدأ هبا ألهّنا جمهولة واحلكم عىل املجهول ال 

يفيد، وهي معربة وخفيفة وشائعة، وهي بالوصف تقرب من 

 هلذا – بحّق  –لقد مّثل النحاة  ،املعرفة ويف سياق النفي تعمّ 

املفهوم متثياًل عقليًّا بعنارص فردية )األحكام واخلصائص( 

عن يشء واحد، وتتوافر فيها صفات مشرتكة، تعّّب 

واجتمعت هذه العنارص املنفردة لتشّكل الصورة الذهنية 

للنكرة، صورة فيها من اجلالء والوضوح والبيان ما ال حيتاج 

 معها إىل مزيد.

 

. النكرة واملعرفة... ُعرٌس يف املفهوم أم تداخٌل يف 5

 التقسيم:

مىض القول يف أّن سيبويه كان قد عقد باًبا يف كتابه  

بعنوان )هذا باب جماري أواخر الكلم يف العربية(، صّدره 

باحلديث عن النكرة واملعرفة، لكْن من غري ذكر حدٍّ واضح 

هلام، إْذ اكتفى بتعداد صفات النكرة من حيث إهّنا أخّف من 

م ينرصف إىل النكرة املعرفة، وأشّد متّكنًا منها، وإّن أكثر الكال

(، وِل يتعرض حلّد املعرفة، وإْن كان 0/88، 0922)سيبويه، 

رصيح كالمه يف أهّنا خالف النكرة. وعىل الدرب ذاته سار 

ا  ،َمن بعده من النحاة عىل فاملّّبد مثاًل ِل يذكر للمعرفة حدًّ

 –أّنه عقد باًبا كاماًل يف كتابه هلا وللنكرة، بل اكتفى  الرغم من

إّن املعرفة تدخل عىل أرضب "بالقول:  – النكرة حدّ  ذكر بعد

(، ليرسد بعدها 1/836، 0967)املّبد،  "مجاعها مخسة أشياء

أنواع املعارف، وكأّنه عمد إىل ما ُيعرف بالتعريف بالتقسيم 

بداًل من ذكر حّد واضح  (67 ص ،0997)ينظر: حبنكة، 

 هلا.

ذين خّصوا املعرفة ورّبام كان ابن جنّي من أوائل النحاة ال 

بحّد مستقل وتعريف واضح دون أْن يغيب عنه أّن مفهوم 

هذه اللفظة مشكل حيتاج إىل ما جُيّليه، وأدّق جتلية له ذكر 

وأّما املعرفة فام خّص الواحد "األنواع التي تندرج حتته فقال: 

، وهي مخسة أرضب: األسامء املضمرة، واألسامء من جنسه

رة، وما تعّرف بالالم، وما أضيف إىل األعالم، وأسامء اإلشا

(، مع 99 ص ،0938)ابن جني،  "واحد من هذه املعارف

مالحظة أّنه أسقط نوًعا تعارف النحاة عليه من بعده أّنه من 

 املعارف وهو األسامء املوصولة.

ورّصح ابن مالك يف رشح التسهيل بوجود إشكال يف  

عن الوصول  عجز َمن تعّرض حلّد املعرفة"حّد املعرفة فقال: 

ألّن من األسامء ما هو معرفة معنى ؛ إليه دون استدراك عليه

)ابن  "نكرة لفًظا وعكسه، وما هو يف استعامهلم عىل وجهني

(، ثّم ذكر يف موضع قريٍب من هذا 0/006، 0991مالك، 

أّن أحسن ما يبنّي املراد من املعرفة هو ذكر أقسامها عىل نحو 

)ابن  "وما سوى ذلك فهو نكرة" ما فعل ابن جنّي، وأردف:

(. إّن ابن مالك هنا يرى أّن حّد 0/006، 0991مالك، 

املعرفة عرِسٌ ُيعجز علامء النحو ومتعلميه عن الوصول إليه، 

وما ذلك إالّ ألّن مفهومه ِل يتحّدد عىل وجه الدقة، فبعض 

األسامء يرتدد بني التعريف والتنكري، وبعضها اآلخر ُيستعمل 

ستعامل، وهذا يعني أّن الصورة الذهنية للمفهوم لن أكثر من ا

تكون ثابتة مستقرة، وهو أمر خيلق مشكلة يف املفهوم يتبعها 

 إشكال يف التعريف أو احلّد.



 النكرة: نظراٌت يف املفهوم ووقفٌة مع املصطلح: عامر فائل حممد بلحاف

 

16 

أّن حّد ونسب جالل الدين السيوطي إىل ابن مالك  

، 0922، وهي ماعدا املعرفة )السيوطي، النكرة عرٌس 

هو العكس، ورّبام كان  (، بيد أّن ما ذكره ابن مالك0/802

هذا من صنيع النّساخ، غري أّنه عاد فقال يف النكرة واملعرفة: 

وقد أكثر الناس حدودمها وليس منها حّد ساِل، قال ابن "

َمن تعّرض حلّدمها عجز عن الوصول إليه دون مالك: 

(، ما ينّص 0/802، 0922)السيوطي،  "استدراك عليه

ا عىل أّنه وهم يف النقل عن  ابن مالك. نصًّ

وتأسيًسا عىل ما سبق نستطيع القول إّن النكرة واملعرفة  

ظهرتا يف تراث علامء العربية أشبه ما تكونان بوجهني لعملة 

واحدة، فالنكرة عندهم خالف املعرفة واملعرفة خالف 

النكرة، بيد أّن حديثهم املطّول عن النكرة جعل صورهتا 

رة املعرفة غري حمددة الذهنية أكثر وضوًحا، يف حني بقيت صو

حني ُقرصت يف األنواع التي تندرج حتتها فقط، هذا أمر، وأمٌر 

بينهام تكون  آخر أّنه ال يمكن لنا أن نرسم حدوًدا فاصلة

هنائية، بل البّد من وجود تداخل يطرأ بني احلني واآلخر ويف 

هـ( يف  0186بعض املواضع، ولنا فيام ذكره الصّبان )ت 

حني رأى أّن تقسيم االسم إىل  ،خري دليلحاشيته الشهرية 

ألّن "نكرة ومعرفة عىل سبيل منع اخللو ال منع اجلمع؛ قال: 

املعّرف بالم اجلنس نكرة معنى، والتحقيق أّنه معرفة معنى 

أيًضا، ألّنه املاهية املشخصة بقيد ظهورها يف فرد ما، فالشيوع 

فة إّنام جاء من انتشار الفرد، وهذا ال يقدح يف كون االسم معر

معنى لتعنّي املوضوع له وهو املاهية، غاية األمر أّن انتشار 

(. يضاف 0/051، 0993)الصبان،  "الفرد جعله كالنكرة

إىل ذلك أن النحاة كانوا قد قّسموا النكرة نفسها إىل قسمني، 

ومن أوائل النحاة الذين حتدثوا عن هذين القسمني ابن 

فأحد القسمني: والنكرة تنقسم قسمني: "الرّساج حني قال: 

 ،وفرس ،أْن يكون االسم يف أّول أحواله نكرة مثل: رجل

ومجل، والقسم الثاين: أْن يكون االسم صار نكرة  ،وحجر

وعرض ذلك يف األصل الذي وضع له  ،بعد أْن كان معرفة

نحو أن ُيسمى إنسان بـ )عمرو(، فيكون معروًفا  ،غري ذلك

لم إذا قال القائل: بذلك يف حّيه، فإن ُسمي باسمه آخر ِل نع

رأيت عمًرا، أي العمرين هو؟ ومن أجل تنكره دخلت عليه 

، 0923)ابن الرساج،  "األلف والالم إذا ُثني ومُجع

0/012.) 

 املبحث الثاين: املصطلح والتعريف:

عادة ما حيتاج املفهوم إىل مصطلح يعّّب عنه وحيمل 

ىل داللته، وعادة ما ُيصاغ للمصطلح تعريٌف يكون داال ع

املفهوم واملصطلح مًعا بعدد من األلفاظ، فكيف يظهر 

مصطلح )النكرة( يف ميزان العلم احلديث؟ وهل استطاع 

 اللغويون العرب تقديمه يف تعريف مناسب؟

 

 . املصطلح:0

املصطلح مشتق من الفعل )اصطلح(، واصطلح القوم:  

 "زال ما بينهم من خالف، وعىل األمر: تعارفوا واّتفقوا"

 ص ،8111، الزيات وعبد القادر والنجارى و)مصطف

(، وعليه يكون )اصطلح( لغًة بمعنى: تعارف واّتفق، 581

حيث  ،وال يبعد التعريف االصطالحّي عن اللغوي كثرًيا

اتفاق قوم عىل "عّرف الرشيف اجلرجاين االصطالح بقوله: 

)اجلرجاين،  "تسمية اليشء باسم ما ُينقل عن موضعه األّول

(، فزاد أّن اليشء ينقل عن معناه األول، 82 ص ،0923

 ويصري معناه املنقول هو الغالب عليه. 

 

 . املصطلح يف العربية:0:0

يرى بعض الباحثني أّن الطريقة التي ُوضعت هبا  

 ذلك إبداعية؛ طريقة – بحقٍّ  –مصطلحات النحو العريب هي 

 سابق حُيتذى به وُيسار عىل مثال غري عىل وضعوها النحاة أنّ 

منواله، فكانت طريقتهم هذه إبداًعا حقيقيًّا ): استيتية، 

(، ويظهر اإلبداع املصطلحي عند املتقدمني 755 ص ،8115

يف املجال النحوّي حتديًدا، حينام اخرتعوا مصطلحات ِل تكن 

(. بينام يرى 28 ص ،0923معروفة من قبل )مطلوب، 

بعضهم اآلخر أّن املصطلح اللغوي العريب القديم عانى من 

مشكلة عدم وضوح املفهوم أو حتديده، ذلك أّنه ِل ينطلق من 

 أي –املفاهيم وصواًل إىل املصطلحات، وهو ما جعل بعضها 

بب تتس ما غالًبا إذْ  حقيقية، مشكلة يواجه – املصطلحات

ديًدا واضًحا يف مشكلة مشكلة عدم حتديد املفاهيم حت

للمصطلح، حيث لن يكون جامًعا لعنارصه مانًعا غريها من 

(. غري أّنه ينبغي 27 ص ،8117الدخول فيها )احليادرة، 

التنويه هنا إىل أّن املفاهيم رّبام كانت واضحة يف أذهان النحاة 

وضوًحا أغناهم عن جتليتها وإيضاحها عىل نحو ما نرى نحن 
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علم املصطلح احلديث، ويظهر ذلك يف اليوم عند أرباب 

عملهم املتقن وبنائهم املحكم عندما صاغوا مصطلحات 

النحو العريّب، وخّصوا أغلبها بمسميات أنبأت عن املراد بكل 

يرس وسهولة دونام غموض أو لبس، فيام شّذ بعض منها فبقي 

 بحاجة إىل مراجعة.

املصطلح ورشوطه  عنأّن الكالم  وعىل الرغم من 

ادئ وضعه من ثمرات علم املصطلح احلديث الذي ظهر ومب

ونام وتطور يف السنوات األخرية، بيد أّنه ثمة إشارات نجدها 

تكّلم عىل  -مثاًل –يف كتب الرتاث عنه، فأبو البقاء الكفوي 

االصطالح كالًما ال خيتلف كثرًيا عاّم قّرره علم املصطلح حني 

اليشء، وقيل:  االصطالح: هو اتفاق القوم عىل وضع"قال: 

إخراج اليشء عن املعنى اللغوّي إىل معنى آخر لبيان املراد... 

وُيستعمل االصطالح غالًبا يف العلم الذي حُتّصل معلوماته 

(، فإذا 810 ص ،0920)الكفوي،  "بالنظر واالستدالل

علمنا أّن املنظمة الدولية للتقييس قد عّرفت املصطلح بـ: 

عىل مفهوم، ويتكّون من أصوات رمٌز ُيّتفق عليه للداللة "

)القاسمي،  "متصلة أو من صورها الكتابية )احلروف(

(، أدركنا أّن الكفوي كان سابًقا يف تقرير 62 ص ،0925

 األمور اآلتية:

 .االصطالح اتفاق بني واضعني عىل يشء معنّي 

  يف االصطالح خترج اللفظة من معناها اللغوّي إىل معنى

 .آخر يقّرره احلقل العلمي

  التي العلوم أداة – منه املشتق واملصطلح –االصطالح 

 .االستدالل عىل تعتمد

 وال عجب أن يصف الدكتور/ عبد السالم املسّدي

اجلهاز املصطلحّي بـ )اللغة الصورية( يف كّل علم من العلوم، 

وأّن مفاتيح العلوم مصطلحاهتا، وأّن مصطلحات العلوم 

والفنون هي ثامرها القصوى ألهّنا جممع احلقائق املعرفية، وهو 

عنوان ما يتمّيز به علم عن علم  – املصطلحي اجلهاز أي –

ُذكر ُيظهر  (. وكل ما05-00 ص ،0921آخر )املسدي، 

املصطلح مهاًم أمهية بالغة، والعناية به جيب أْن ال تقّل عن 

العناية بالعلم نفسه، فإذا كان األمر كذلك حقَّ لنا أن نتساءل: 

كيف صاغ القدماء من علامء العربية مصطلحاهتم؟ وما 

الطريقة التي سلكوها فيها؟ وهل كان مصطلح )النكرة( 

 موّفًقا؟

 

املصطلح اجليّد )موقع مصطلح مبادئ وضع  .8: 0

 النكرة(:

وضع علامء اللغة املحدثون عدًدا من املبادئ الواجب  

اتباعها عند وضع املصطلح، ساعدت أبحاث النظرية 

 املصطلحية عىل التوصل إليها، ومنها:

  االنطالق من املفاهيم للوصول إىل املصطلحات وليس

 العكس.

  ،فاملصطلح اجلّيد االقتصاد يف اللغة عند وضع املصطلح

هو املصطلح املقتصد، ذلك أّنه سهل يف األداء، ويوفر الوقت 

 يف االستيعاب.

  األخذ باالستعامل اللغوّي الشائع، وما جرى عليه

، 76 ص ،0925العرف من املصطلحات )القاسمي، 

 (.762 ص ،8115، واستيتية، 35 ص ،0995واستيتية، 

لح )النكرة( وجيدر بنا هنا أن نتوقف لنرى موقع مصط 

 من هذه املبادئ، وهل يستحّق أن نطلق عليه مصطلًحا جّيًدا؟

أّما املبدأ األول: وهو االنطالق من املفاهيم وصواًل إىل  

املصطلحات وليس العكس، فهو مالحٌظ يف تراث األقدمني 

عند حديثهم عن النكرة، ذلك أّن الصورة الذهنية له كانت 

ثري يف األذهان داللة واضحة متام الوضوح، وهي صورة ت

معينة عندما ُتطلق، داللة تطّورت بتعاقب األجيال النحوية 

عىل ما ُقّرر يف املبحث األول. وأّما املبدأ الثاين: مبدأ االقتصاد 

يف وضع املصطلح، فقد حتّقق ملصطلح )النكرة( بكل 

استحقاق، ذلك أّنه مصطلح مقتصد يتألف من كلمة واحدة 

وال حيتاج إىل وقت كثري الستيعابه.  فقط، سهل يف األداء،

حيث أخذ املصطلح  ،واألمر ذاته يقال يف املبدأ الثالث

باالستعامل اللغوي الشائع حني ُجعلت النكرة مقرونة 

باجلهل يف املقام األول، وقد مضت اإلشارة إىل أّن املتقدمني 

من علامء اللغة كانوا موفقني يف هذا األمر حني ربطوا بني 

 اللغوي واالصطالحي. املعنيني

وإذا كانت هذه املبادئ هي التي ُيعّول عليها يف الوضع، 

حقَّ لنا أن نتساءل أيًضا: كيف يتّم اختيار املصطلح املناسب 

 للتعبري عن املفهوم؟

يذهب معظم أرباب علم املصطلح أّن اختيار مصطلح  

ما للتعبري عن مفهوم ما يتّم وفق أسس علمية منظمة، يف 
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وجود عالقة مشاهبة أو مشاركة بني املعنى اللغوي  مقدمتها

الذي ُوضعت اللفظة للداللة عليه يف األصل، واملعنى 

االصطالحي الذي ُيراد حتميله هلذه اللفظة )اخلوري، 

(، وهو أمر تّم احلديث عنه، ثّم هم يضعون 038 ص ،0998

بعد ذلك عدًدا من األسس اإلجرائية لوضع املصطلحات 

 هي:

 ح واحد للمفهوم العلمي الواحد.وضع مصطل. أ

جتنّب تعدد دالالت املصطلح الواحد يف احلقل . ب

 العلمي الواحد.

تفضيل الصيغة الواضحة وجتنّب النافر واملحظور من . ت

 األلفاظ.

تفضيل الكلمة التي تسمح باالشتقاق عىل الكلمة . ث

 التي ال تسمح به.

تفضيل الكلمة اخلاصة عىل الكلمة العامة )القاسمي،  . ج

، 35 ص ،0995، واستيتية، 000- 016 ص ،0925

 (.726-762 ص ،8115واستيتية، 

وعادة ما يتشّدد املصطلحيون يف األساس األول، إذ  

يعدونه مسألة مهمة من مسائل علم املصطلح احلديث، وهم 

يتعارفون عليه بـ )توحيد املصطلح(، فاملصطلح اجلّيد هو 

بمعنى: املصطلح الواحد الذي ُيطلق عىل  ،املصطلح املوّحد

مفهوم واحد بعيًدا عن اللبس واالزدواج، ويكون ذلك 

عندهم بالتخلص من املرتادفات، واملشرتكات اللفظية، وكل 

 ص ،0925ما يؤدي إىل الغموض وااللتباس )القاسمي، 

(. وِل حتفظ لنا كتب النحو قدياًم وحديًثا خالًفا بني 75

 مصطلح يف – غريهم أو كوفيني أو برصيني –النحويني 

، فجميعهم تواضعوا عليه، وتناقلوه يف مؤلفاهتم، النكرة

وترّدد يف كتبهم من غري مرادف آخر أو مشرتك لفظّي آخر، 

فكان املصطلح واضًحا من غري غموض، بّينًا من غري لبس، 

كام ِل حيفظ لنا احلقل النحوّي أكثر من داللة هلذا املصطلح 

د الدالالت، بل إّنه عندما ُيطلق ينرصف الذهن جيعله متعد

 إىل داللة واحدة فقط.

وتنطبق عىل مصطلح )النكرة( أيًضا أسس مثل: الصيغة  

الواضحة التي ليس فيها نافٌر أو حمظور من األلفاظ، كام أّنه 

فقال النحاة قدياًم: النكرة  ،مصطلح يسمح باالشتقاق

األساس األخري )تفضيل  واالسم املنّكر وتنّكره وغريها. أّما

الكلمة اخلاصة عىل الكلمة العامة( فرّبام احتاج منّا إىل تأمل، 

ذلك أّن لفظة )نكرة( يغلب عليها العموم ال اخلصوص، 

ورّبام كان مرّد ذلك إىل معناها الذي يقتيض ذلك، ووظيفتها 

التي تستدعي ذلك، وال يمنع من أن تكون عامة يف معناها 

 علمي.خاصة يف حقلها ال

ُيضاف إىل ما سبق أّن طريقة املتقدمني من علامء اللغة يف  

 غريه شأن شأنه –ابتكار مصطلحاهتم، أظهرت هذا املصطلح 

 ميّزته، منها: بصورٍ  – العربية املصطلحات من

استعامل الكلمة املفردة )النكرة(، ومثله نحو: املعرفة، . أ

 (.768 ص ،8115املبتدأ، الفاعل... )استيتية، 

املصطلح كام هو وارد يف األمثلة السابقة، وقد  قرص. ب

مضت اإلشارة إىل أّن املصطلح اجلّيد هو املصطلح القصري 

 ،8115الذي يكون بأقّل عدد ممكن من الكلامت )استيتية، 

 (.766 ص

قربه من النشاط العلمي والفكري، وهذا ما جيعله . ت

التي مرشًحا للبقاء والدوام واالنتشار، لكونه وكون املفاهيم 

 ،8115تعّّب عنها تلكم املصطلحات قابلة لذلك )استيتية، 

 (.733 ص

املشاركة أو املشاهبة بني املعنيني اللغوي . ث

واالصطالحي، وهو أمٌر حُتّدث عنه يف مصطلح )النكرة(، 

ا عن املفهوم تعبرًيا سلياًم )اخلوري،   ص ،0998وجيعله معّّبً

038.) 

ّن مصطلح )النكرة( كان إإّن خالصة القول يف هذا املقام  

مصطلًحا موّفًقا بكل املقاييس إذا ما ُوزن بمبادئ علم 

املصطلح احلديث وأسسه ومنطلقاته، إْذ توافرت فيه السامت 

التي جتعل منه مصطلًحا جّيًدا، وأبلغ دليل عىل أّن اختيار 

املتقدمني له من علامء النحو كان اختياًرا سديًدا قدرته الطويلة 

منذ قرون خلت من غري أن يمّسه تغيري أو  عىل الصمود

تبديل، رغم أّنه من املصطلحات التي شاعت عىل ألسنة 

النحاة ودارت بكثرة يف مؤلفاهتم، وهو أمر جيعله عرضة أكثر 

 من غريه لسهام النقد ورّبام التخطئة.

 

 . التعريف:8

إْذ حيتاج املصطلح الذي مُحّل ،بعد املصطلح يأيت التعريف 

عادة إىل تعريف أو حدٍّ يبّينه، والتعريف لفظ مأخوذ للمفهوم 
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من الفعل )عّرف( الذي تشري مادته يف أصل اللغة إىل 

عرف: العرفان: العلم... "اإلعالم؛ جاء يف لسان العرب: 

وعّرفه األمر: أعلمه، وعّرفه بيته: أعلمه بمكانه... 

(. أّما يف 9/876، 0999)ابن منظور،  "والتعريف: اإلعالم

التعريف: "صطالح فقد عّرفه الرشيف اجلرجاين بقوله: اال

، ثّم "عبارة عن ذكر اليشء يستلزم معرفته معرفة يشء آخر

التعريف "فّرق بني تعريف حقيقّي وآخر لفظّي فقال: 

احلقيقّي: وهو أن يكون حقيقة ما وضع اللفظ بإزائه من 

حيث هي فُيعرف بغريها. التعريف اللفظي: وهو أن يكون 

ظ واضح الداللة عىل معنى، فُيفرسَّ بلفظ أوضح داللًة اللف

(. وواضح هنا 68 ص ،0923)اجلرجاين،  "عىل ذلك املعنى

أن التعريف يستلزم ألفاًظا ُتعّّب عن يشء ما أو مصطلح ما، 

أو هو بعبارة أخرى: التعبري عن املصطلح بألفاظ أو الوصف 

 املصطلح. اللفظي للتصور الذي حيمله

أمهية كبرية يف الدراسة  )التعريف(وقد اكتسب  

املصطلحية احلديثة، حيث بدأت النظرة إليه بعّده حتصياًل 

 ،8111لصورة اليشء يف الذهن أو توضيًحا له )اليعقويب، 

(، وهناك من يرى أن التعريف: مفتاح املفهوم 07 ص

املصطلحّي، إْذ حيرص إطاره وحيدد معامله ممّا يسمح بتصوره 

 (.03 ص ،8115)الديداوي،  "اركوتقريبه من املد

 

  : التعريف عند املناطقة:0:  8

الطريق الكالمّي "عّرف املناطقة )التعريفات( بأهّنا:  

 ص ،0997)حبنكة،  "الذي ُتنقل به التصورات لآلخرين

 ،(، وبذلك يظهر التعريف عندهم أشبه ما يكون بالرتمجة85

ترمجة التصورات إىل ألفاظ، أو ترمجة املعنى الذهني إىل كالم. 

وعادة ما ُيفّرقون بني نوعني من املعّرفات مها: احلدود 

أّما احلدود فهي التي تشمل الذاتيات كاجلنس  ،والرسوم

والنوع والفصل ويكون رشح املفرد التصورّي هبا، وأّما 

ا من الذاتيات، الرسوم فهي التي ِل يشمل التعريف فيها شيئً 

أو اشتمل عىل يشء منها دون أْن يفصل املعّرف عن غريه 

ويمّيزه عاّم سواه، وتأسيًسا عليه: فهم يعدون الرسوم دون 

 (.68 ص ،0997مرتبة احلدود )حبنكة، 

ويرى أهل املنطق أيًضا أّن التعريف إذا اشتمل عىل متام  

كملها، ذاتيات اليشء املراد تعريفه فهو أتّم التعاريف وأ

وُيطلقون عليه )احلّد التام(، وأّن التعريف إذا اشتمل عىل 

بعض الذاتيات وكان هو الذي ميّز اليشء املعّرف عن غريه 

فهو )احلّد الناقص(، وهو عندهم مرتبة ثانية. كام يرون أيًضا 

أّن الرسم ذو أقسام متفاوتة بعضها أدنى من بعض، فمنها 

ص، ومنها ما هو من قبيل الرسم التام، ومنها الرسم الناق

التعريف اللفظي، ومنها ما هو تعريف باملثال، ومنها ما هو 

 (.68 ص ،0997تعريف بالتقسيم )حبنكة، 

 

 النكرة تعريًفا عند النحاة: :8:  8

 – مفهوًما النكرة مبحث يف احلديث عند –مىض القول  

 ظهر وقد للنكرة، النحاة ذكرها التي التعريفات بعض عن

أّن سيبويه ِل يعّرف النكرة تعريًفا حمدًدا، بل اكتفى بذكر اًل أو

صفاهتا أو خصائصها، ثّم جاء بعده عدد من النحاة فحّدوا 

النكرة بعدد من احلدود، ورّبام كان بعضها رساًم من الرسوم، 

وقد نجد أنفسنا هنا بحاجة إىل إعادة بعضها من غري إطالة؛ 

 إىل أحكام علمية للنظر فيها وحتليلها وحماكمتها وصواًل 

 مطمئنة:

  :االسم املنّكر: هو الواقع عىل كّل يشء من "قال املّّبد

أمته، ال خيّص واحًدا من اجلنس دون سائره، وذلك نحو: 

 ."وأرض ،وحائط ،وفرس ،رجل

  :كّل اسم عّم اثنني فام زاد فهو نكرة، "وقال ابن الرّساج

ًدا بعينه إذا وإّنام ُسّمي نكرة من أجل أّنك ال تعرف به واح

 ."ُذكر

  :املشرتك بني اليشء وغريه يف موضعه"وقال الرمايّن" . 

  :النكرة ما ِل ختّص الواحد من جنسه "وقال ابن جني

نحو: رجل وغالم، وتعتّب النكرة بالالم وبرّب نحو: الرجل 

 ."والغالم، ورّب رجٍل وُرّب غالم

  :وأّما النكرة فمصدر: نكرُت اليشء "وقال العكّبي

ثّم ُوصف به االسم الذي ال خيّص نكرًة ونكًرا إذا جهلته، 

 ."شيًئا بعينه

 وقال "وقال ابن مالك يف األلفية: نكرة قابل أل مؤثرا ،

، أو يف ما كان شائًعا يف جنسه كحيوان "يف الكافية الشافية: 

 ."نوعه كإنسان فهو نكرة

 عبارة عاّم شاع يف "ن هشام األنصاري يف النكرة: وقال اب

 ."جنس موجود أو مقدر
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إّن الناظر يف هذه التعريفات حيمد للنحاة أهّنم نقلوا  

تصورهم الذهني للنكرة باأللفاظ التي توّضحه، وعّّبوا عن 

املفهوم املصطلحّي هلا بتعريف حيرص إطاره وحيّدد معامله، 

ريبة من املدارك، وإْن اختلفوا وهذا ما جعل الصورة الذهنية ق

يف جزئيات هذه الصورة أو العنارص التي تتألف منها )ذاتيات 

النكرة(، حيث حرص بعضهم تعريف النكرة يف العموم، 

وحرص بعضهم اآلخر تعريفها يف الشيوع، ومنهم من عّرف 

فاملالحظ  ،النكرة بالعالمة عىل نحو ما صنع صاحب األلفية

اج وابن جني حرصهم للنكرة يف يف تعريفات املّّبد  وابن الرّسّ

فالنكرة عندهم: ما شملت مجاعة األفراد يف  ،معنى العموم

اجلنس الواحد، وِل ختّص واحًدا منه، يف حني أّن تعريفات 

واألزهرّي يف الترصيح رأت  ،املتأخرين كابن مالك يف الكافية

فالنكرة عندهم هي الذائعة يف  ،النكرة يف معنى الشيوع

سها املنترشة فيه، وال يقدح هذا اخلالف يف ثبات التصور جن

الذهني للنكرة عند الفريقني؛ ذلك أّن شيوع النكرة عائد إىل 

وشيوع  "العموم، وقد نّص عىل ذلك السهييل حني قال: 

 ص ،0998)السهييل،  "النكرة يف جنسها عىل العموم

ا: ما (. غري أّن تعريف ابن مالك للنكرة يف األلفية بأهّن 008

تقبل )أل( وتؤثر فيها التعريف رّبام كان أقرب إىل الرسم منه 

إىل احلّد؛ ذلك أّنه عّّب عن بعض الذاتيات، وهي العالمة ليس 

غري، وِل تظهر فيه السمة البارزة ملفهوم النكرة وهو الشيوع، 

أو هو أقرب إىل التعريف باملثال بحسب ما يرى أرباب 

 املنطق.

 

تعريًفا عند بعض املعارصين )مرحلة : النكرة 7:  8

 االستقرار(:

تناقل حّدي النكرة واملعرفة بعض املعارصين، فزاد  

بعضهم عليه شيًئا من عبارات العرص عىل نحو ما فعل 

الغالييني حني رأى أّن الفرق بني النكرة واملعرفة عائد إىل 

مفيًدا من  ،)التعيني( من عدمه، أي: التحديد والتخصيص

ما ال ( أو )ما ال خيّص شيًئا بعينهحينام رأوا يف النكرة ) القدماء

املعرفة: اسم دّل عىل "(، قال: تعرف به واحًدا بعينه إذا ُذكر

معنّي كعمرو ودمشق وأنَت، والنكرة: اسٌم دّل عىل غري معنّي 

(، 0/013، 0997)الغالييني،  "كرجل وكتاب ومدينة

من بعد، إذ  وارتضت هذا التعريف أغلب الكتب املعارصة

 النكرة بني واضًحا الفرق – يبدو ما عىل –وجدت فيه 

اختلفت العنارص املندرجة حتت كّل منهام تردًدا  وإنْ  واملعرفة،

 أو تداخاًل.

وآثر بعضهم السري يف ركب املتقدمني من النحاة عىل  

نحو ما نجد عند عّباس حسن الذي رأى يف النكرة شيًئا 

ااًل عىل يشء واحد ولكنّه غري معنّي، شائًعا بني أفراد جنسه، د

ثّم ذكر أّن للنكرة عالمة ُتعرف هبا وهي أل التعريف التي 

تفيد التعيني وإزالة ما كان من إهبام وشيوع )ينظر: حسن، 

(، وِل يتطّرق بعد ذلك حلّد املعرفة، بل 819-0/812د.ت، 

ُسد بعد انتهائه من حديث مطّول عن النكرة أنواع املعارف، 

ييش بأّن اإلشكال الذي ُوجد عند متقدمي النحاة بشأهنا ما 

 انسحب عىل بعض املعارصين أيًضا.

 

 خامتة:

حاول هذا البحث دراسة )النكرة( مفهوًما ومصطلًحا 

بعقد مقاربٍة بني الرتاث النحوي القديم وعلم املصطلح 

احلديث يف مسعى منه إىل استجالء العالقة بني مفهوم النكرة 

 عريفها، ليخرج يف هنايته بالنقاط اآلتية:ومصطلحها وت

  استقّرت الصورة الذهنية للنكرة عند املتقدمني من

أرباب املعاجم يف أهّنا نقيض للمعرفة، وكأهّنم حرصوا النكرة 

ألهّنم  ؛يف معنى اجلهل، وقد كانوا موفقني يف هذا االستعامل

ربطوا بني املعنيني اللغوي واالصطالحّي، وهو أمٌر يقّرره 

 علم املصطلح احلديث اليوم.

  ظهر مفهوم النكرة عند النحاة القدامى مفهوًما أقرب

إىل الوصف عىل نحو ما نجد عند سيبويه، ثّم أخذ ينضج عىل 

يد من تاله كاملّّبد وابن الرّساج وابن جني بتعاريف توّضح 

 تبنّي املقصود.املراد و

  احها مفهوًما بدا مفهوم النكرة عند صاحب األلفية ورُشّ

مشكاًل، ال يظهر جامًعا للعنارص التي تشّكل الصورة الذهنية 

له، ومرّد ذلك اإلشكال اعتامد املفهوم عىل العالمات فقط، 

 بل عىل عالمة واحدة فقط.

  مّثل املتقدمون من علامء النحو ملفهوم )النكرة( متثياًل 

عقليًّا بعنارص فردية )األحكام واخلصائص( تعّّب عن يشء 

واحد، وتتوافر فيها صفات مشرتكة، واجتمعت هذه العنارص 
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املنفردة لتشّكل الصورة الذهنية للنكرة، وكانت صورة فيها 

 من اجلالء والوضوح والبيان ما ال حيتاج معها إىل مزيد.

 أشبه ما  ظهرت النكرة واملعرفة يف تراث علامء العربية

تكونان بوجهني لعملة واحدة، بيد أّن حديثهم املطّول عن 

النكرة جعل صورهتا الذهنية أكثر وضوًحا، وبقيت صورة 

املعرفة غري حمددة حني ُحرصت يف األنواع التي تندرج حتتها 

 ليس غري.

  حتّققت ملصطلح )النكرة( صفة )املصطلح اجلّيد( بتوافر

: االنطالق من املفاهيم وصواًل فيه اآلتيةاملبادئ املصطلحية 

إىل املصطلحات، واالقتصاد يف اللغة، واألخذ باالستعامل 

كام انطبقت عليه أسس مصطلحية مثل: ، اللغوي الشائع

 التوحيد، والصيغة الواضحة، وإمكان االشتقاق.

  نقل النحاة تصورهم الذهني للنكرة باأللفاظ التي

هلا بتعريف حيرص  توّضحه، وعّّبوا عن املفهوم املصطلحّي 

إطاره وحيّدد معامله، وهذا ما جعل الصورة الذهنية قريبة من 

املدارك، وإْن اختلفوا يف جزئيات هذه الصورة أو العنارص 

 التي تتألف منها.

 

 املصادر واملراجع:

 (.8111هـــ( ) 915)ت:  خالد بن عبد اهلل ،األزهري

لكتب دار ا :(، بريوت0ط ) .رشح الترصيح عىل التوضيح

 .العلمية

املشكالت اللغوية يف  (.0995) سمري رشيف ،استيتية

 .ديب .الوظائف واملصطلح واالزدواجية

اللسانيات...املجال  (.8115) سمري رشيف ،استيتية

 عاِل الكتب احلديث. :(، إربد0ط ) .والوظيفة واملنهج

 (.0992هـــ( ) 902)ت:  عيل بن حممد ،األشموين

حتقيق: حممد حميي الدين  .ألفية ابن مالكرشح األشموين عىل 

 .دار الكتب العلمية :عبد احلميد، بريوت

 (.0923هـــ( ) 206)ت:  عيل بن حممد ،اجلرجاين

(، 0، حتقيق وتعليق: عبد الرمحن عمرية، ط )التعريفات

 .عاِل الكتب :بريوت

اللمع يف  (.0938هــ( ) 798)ت: عثامن ،ابن جني

 دار الكتب الثقافية. :ارس، الكويتحتقيق: فائز ف .العربية

هـــ(  229)ت:  حممد بن عبد املنعم ،اجلوجري

 .رشح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب (.8111)

(، املدينة املنورة، 0حتقيق: نواف جزاء احلارثي، ط )

 .عامدة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية :السعودية

ملعرفة ضوابط ا (.0997) عبد الرمحن حسن ة،حبنّك

 دار القلم. :(، دمشق1ط ) .وأصول االستدالل واملناظرة

 :(، القاهرة05ط ) .النحو الوايف )د.ت(. عباس ،حسن

 دار املعارف. 

 (.0999هـــ( ) 537)ت: نشوان بن سعيد ،احلمريي

حتقيق: حسني  .شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم

 :(، بريوت0العمري ومطهر األرياين ويوسف عبد اهلل، ط )

 دار الفكر املعارص.

من قضايا املصطلح  (.8117) مصطفى طاهر ،احليادرة

 .عاِل الكتب احلديث :إربد، األردن .اللغوي العريب

دراسات يف الرتمجة  (.0998) شحادة ،اخلوري

س دار طال :(، دمشق8ط ) .واملصطلح والتعريب

 للدراسات والرتمجة والنرش.

ط  .الرتمجة قدياًم وحديًثا (.0922) شحادة ،اخلوري

 دار املعارف. :(، سوسة، تونس0)

(، 0ط ) .منهاج املرتجم (.8115) حممد ،الديداوي

 املركز الثقايف. :املغرب

رسالة  (.0993هــ( ) 721)ت:  عيل بن عيسى ،الرماين

 دار الفكر. :، عاّمن، حتقيق: إبراهيم السامرائياحلدود

هـــ(  706)ت:  حممد بن الرسي ،ابن الرساج

حتقيق: عبد احلسني الفتيل،  .األصول يف النحو (.0923)

 مؤسسة الرسالة. :بريوت

هــ(  520)ت:  عبد الرمحن بن عبد اهلل ،السهييل

حتقيق: حممد إبراهيم البنّا،  .نتائج الفكر يف النحو(. 0998)

 .دار الكتب العلمية :بريوت

 (.0922هـــ( ) 021)ت:  عمرو بن عثامن ،سيبويه

مكتبة  :(، القاهرة7حتقيق: عبد السالم هارون، ط ) .الكتاب

 اخلانجي. 

 (.0997هــ( ) 152)ت:  عيل بن إسامعيل ،ابن سيده

حتقيق: عبد اهلل بن احلسني النارص  .كتاب العدد يف اللغة
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مكتبة مشكاة  :(، الرياض0وعدنان بن حممد الظاهر، ط )

 اإلسالمية.

 (.0991هـــ( ) 900)ت:  جالل الدين ،السيوطي

دار الكتب  :(، بريوت0ط ) .األشباه والنظائر يف النحو

 العلمية.

مهع  (.0922هـــ( ) 900)ت:  جالل الدين ،السيوطي

حتقيق: عبد احلميد هنداوي،  .اهلوامع يف رشح مجع اجلوامع

 ية.املكتبة التوفيق :مرص

إشكالية املصطلح اللساين يف  (.8106) عيل ،بو شاقور

 : جامعة زايد.اإلمارات .الدرس اجلامعي

 (.8111هـــ( ) 381)ت:  حممد بن حسن ،ابن الصائغ

حتقيق: إبراهيم ساِل الصاعدي، ط  .اللمحة يف رشح امللحة

عامدة البحث العلمي باجلامعة  :دينة املنورة، السعودية(، امل0)

 اإلسالمية.

 (.0993هـــ( ) 0186)ت:  حممد بن عيل ،الصبان

ط  .حاشية الصبان عىل رشح األشمونى أللفية ابن مالك

 دار الكتب العلمية. :(، بريوت0)

هـــ(  369)ت:  عبد اهلل بن عبد الرمحن ،ابن عقيل

: حممد حتقيق .رشح ابن عقيل عىل ألفية ابن مالك (.0921)

  دار الرتاث. :(، القاهرة81حميي الدين عبد احلميد، ط )

 (.0995هــ( ) 606)ت:  عبد اهلل بن احلسني ،العكّبي

حتقيق: عبد اإلله النبهان، ط  .اللباب يف علل البناء واإلعراب

 دار الفكر. :(، دمشق0)

 (.0991هــ( ) 360)ت:  خليل بن كيكلدي ،العالئي

حتقيق: حسن موسى  .او املزيدةالفصول املفيدة يف الو

 دار البشري. :(، عاّمن0الشاعر، ط )

جامع الدروس  (.0997) مصطفى بن حممد ،الغالييني

 املكتبة العرصية. :(، بريوت82ط ) .العربية

هــ(  795)ت:  أمحد بن فارس بن زكريا ،ابن فارس

حتقيق: عبد السالم هارون،  .مقاييس اللغة (.0939)

 دار الفكر.  :بريوت

 (.0991هــ( ) 733)ت:  احلسن بن أمحد ،الفاريس

حتقيق: عوض محد القوزي، ط  .التعليقة عىل كتاب سيبويه

 .(، القاهرة0)

(. 0925هـــ( ) 035)ت:  اخلليل بن أمحد ،الفراهيدي

حتقيق: مهدي املخزومي وإبراهيم السامرائي،  .كتاب العني

 .دار اهلالل :بريوت

املصطلحية. مقدمة يف علم  (.0925) عيل ،القاسمي

 .وزارة الثقافة واإلعالم :العراق .املصطلح

 (.0920هـــ( ) 0191)ت:  أبو البقاء ،الكفوي

مقابلة وإعداد: عدنان درويش وحممد املرصي،  .الكليات

 .منشورات وزارة الثقافة :دمشق

 هـــ( )د.ت(. 638)ت:  حممد بن عبد اهلل ،ابن مالك

 .ندار التعاو :القاهرة .ألفية ابن مالك

 (.0991هـــ( ) 638)ت:  حممد بن عبد اهلل ،ابن مالك

حتقيق: عبد الرمحن السيد وحممد بدوي  .ئدرشح تسهيل الفوا

  .هجر للطباعة والنرش :(، القاهرة0املختون، ط )

 (.0928هــ( ) 638)ت:  حممد بن عبد اهلل ،ابن مالك

حتقيق: عبد املنعم أمحد هريدي، ط  .رشح الكافية الشافية

مركز البحث العلمي  :(، مكة املكرمة، جامعة أم القرى0)

 .وإحياء الرتاث اإلسالمي

 (.0967هــ( ) 825)ت:  حممد بن يزيد ،املّّبد

عاِل  :حتقيق: حممد عبد اخلالق عضيمة، بريوت .املقتضب

 الكتب.

 (.8112هـــ( ) 319)ت:  احلسن بن قاسم ،املرادي

(، 0ط ) .وضيح املقاصد واملسالك برشح ألفية ابن مالكت

دار الفكر  :رشح وحتقيق: عبد الرمحن عيل سليامن، بريوت

 العريب.

قاموس اللسانيات مع  (.0921) عبد السالم ،املسدي

 .الدار العربية للكتاب :املغرب .مقدمة يف علم املصطلح

، إبراهيم وأمحد الزيات وحامد عبد القادر مصطفى

 :(، القاهرة1ط ) .املعجم الوسيط (.8111مد النجار )وحم

 .مكتبة الرشوق

 :(، عاّمن0ط ) .بحوث لغوية (.0923) أمحد ،مطلوب

 .دار الفكر

هـــ(  682)ت:  حييى بن عبد املعطي ،ابن معطي

حتقيق ودراسة: حممود حممد  .الفصول اخلمسون (.0933)

 مطبعة احللبي. :الطناحي، القاهرة
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 (.0991هــــ( ) 300)ت:  مد بن مكرمحم ،ابن منظور

 دار صادر. :(، بريوت7ط ) .لسان العرب

 (.8111هـــ( ) 626)ت:  حممد بن حممد ،ابن الناظم

حتقيق: حممد باسل  .رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك

 دار الكتب العلمية.  :(، بريوت0عيون السود، ط )

والتنكري بني التعريف  (.0993) حممود أمحد ،نحلة

 دار التوين للطباعة والنرش. :اإلسكندرية .الداللة والشكل

هـــ(  360)ت:  عبد اهلل بن يوسف ،ابن هشام

حتقيق: يوسف  .أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك (.0939)

دار الفكر للطباعة والنرش  :الشيخ حممد البقاعي، بريوت

 .والتوزيع

هـــ(  360)ت:  عبد اهلل بن يوسف ،ابن هشام

 .رشح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب (.0921)

 .الرشكة املتحدة للتوزيع :حتقيق: عبد الغني الدقر، سورية

هـــ(  360)ت:  عبد اهلل بن يوسف ،ابن هشام

حتقيق: حممد حميى  .رشح قطر الندى وبل الصدى (.0967)

 .(، القاهرة0الدين عبد احلميد، ط )

هـــ(  360)ت:  وسفعبد اهلل بن ي ،ابن هشام

حتقيق: مازن  .مغني اللبيب عن كتب األعاريب (.0925)

 دار الفكر. :(، دمشق6املبارك وحممد عيل محد اهلل، ط )

لغة الدراسة املصطلحية...  (.8111) مصطفى ،اليعقويب

 :(، املغرب0ط ) .نحو منهجية التعامل مع الرتاث اإلسالمي

 .معهد الدراسات املصطلحية
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 "احلياة سفر"التصّور االستعارّي 

 احلجي حلمد "عذاب السنني"يف ديوان 

 معاذ بن سليامن الدخيّل

، قسم اللغة العربيّة وآداهبا ،أستاذ اللسانيات والنحو املساعد

 جامعة القصيم ،كّليّة اللغة العربيّة والدراسات االجتامعيّة

 حمّمد النارص كّحويل

اللغة  وآداهبا، كليةقسم اللغة العربيّة ، أستاذ البالغة املشارك

 جامعة القصيم ،العربيّة والدراسات االجتامعيّة

 هـ(22/6/4112 هـ، وقبل للنرش يف22/3/4112  )قدم للنرش يف 

  

 .خطاطة – تناسب – إسقاط - هدف جمال – مصدر جمال –تصّور استعارّي  الكلامت املفتاحية:

تثري االستعارة التصّورّية يف اخلطاب الشعرّي عدًدا من القضايا املستحقة للبحث، ومن بينها  :البحث ملخص

العالقة بني االستعارة العرفانّية واالستعارة الشعرّية، وهيدف هذا املقال إىل دراسة التصّور االستعارّي املهيمن يف 

 ألغلب االستعارات الشعرّية.  ، الذي يشّكل العمق اإلدراكّي "عذاب السنني"ديوان محد احلّجي 

ويقوم املقال عىل ثالثة عنارص كربى حسب خطاطة السفر: يدرس العنرص األّول إسقاط عنارص االنطالق يف السفر   

عىل ما يقابلها من عنارص االنطالق يف احلياة، ويبحث العنرص الثاين يف مظاهر التناسب بني عنارص املسلك يف الرحلة 

احلياة، وأّما العنرص الثالث ففيه إسقاط لعنارص الوصول يف الرحلة عىل عنارص الوصول يف وعنارص املسلك يف 

 احلياة.  

ويستند املقال إىل منطلقات اللسانّيات العرفانّية القائمة عىل اعتبار االستعارة التصّورّية منشؤها ذهن اإلنسان،  

 .ذهن استعارّي باألساس يف التصّور العرفاينّ والتفاعل مع التجارب احلّسّية والثقافّية، وذهن اإلنسان 
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Abstract. The conceptual metaphor in poetic discourse raises a number of issues that are worthy of research, 
among which is the relationship between cognitive metaphor and poetic metaphor. This article aims to study the 

dominant metaphor in Adhaabi Ssiniin “The Torment of Years,” which presents the cognitive depth of most poetic 

metaphors. 
 The article is based on three major elements according to the travel schema: The first element examines the 

mapping of travel starting elements on the corresponding starting elements in life. The second element examines 

the aspects of correspondence between the path elements in the travel and the life path elements. As for the third 
element, it contains the mapping of the elements of arrival in the travel on the elements of arrival in life. 

The article is based on the premise of cognitive linguistics which considers the conceptual metaphor originated 

from the humans’ mind, and on the interaction with sensory and cultural experiences. Humans’ mind is essentially 
metaphorical within cognitive conceptualization. 
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مل تعد االستعارة يف املقاربة العرفانّية جمّرد ظاهرة لغوّية 

أو  (446، ص 4965)أرسطو،  قائمة عىل النقل واالستبدال

أو التفاعل )ريتشاردز،  (65، ص 4992)اجلرجاين،  االّدعاء

(، بل هي ظاهرة ذهنّية وأداة مركزّية من 39، ص 2002

 ،الذهن يف تصّور العامل واألشياء ومتّثلها وَمفهمتهاأدوات 

وجتري االستعارة يف الكالم العادي عىل نحو جرياهنا يف 

الكالم األديّب، لكوهنا من العنارص احليوّية التي حييا هبا 

وتفاعله مع العامل  ،اإلنسان يف تفكريه وتواصله مع اآلخرين

 (.25، ص 2042من حوله )اليكوف وجونسون، 

رتبط االستعارة بالعمق اإلدراكّي والنظام التصّورّي أو وت

فكّل استعارة يف الكالم  ،(Conceptual systemاملفهومّي )

ا سطحيًّا ملا جيري يف الذهن من إسقاط  ليست إاّل حتّقًقا لغويًّ

مفهومّي، يتمّثل اإلنسان بمقتضاه مفهوًما جمّرًدا عىل أساس 

ا مفهوم آخر، انطالًقا من التجربة  اإلنسانّية يف بعدهيه

البيولوجّي والثقايّف، وهذا ما جيعل النظام التصّورّي قائاًم عىل 

 (.  Embodied( )Lakoff, 1987, p. 12اجلسدنة )

ويعّد هذا االرتباط بني االستعارة والعمق اإلدراكّي 

لإلنسان متثياًل الجّتاه أعّم قد أعاد العرفانّيون فيه تصّورهم 

عند اللسانّيني داخاًل يف املعارف التداولّية، أو  للداللة، فام كان

 ،الثقافّية، أو العقائدّية أصبح مع العرفانّيني جزًءا من الداللة

وبذلك يقطع العرفانّيون مع التصّور اللسايّن الذي يمّيز بني 

الداللة اللغوّية والداللة التداولية، فالداللة مفهوم موسوعّي 

 التصّورّي. يتشّكل يف ضوء نظام اإلنسان

ولقد أتاحت مراجعة العرفانّيني وجوًها من التقارب بني 

النحو والبالغة مل تكن متاحة يف السابق، فلئن استبعد النحاة 

من دراستهم واللسانّيون االستعامالت املجازّية واالستعارّية 

وها من اهتاممات البالغّيني فقد أصبحت مع التصّور  ،وعدُّ

ُلها معارف العرفايّن للداللة مبحثً  ا مشرتًكا؛ ألّن الداللة ُتشكِّ

فال نكون يف االستعارة هبذا التصّور أمام  ،املتكّلم املختلفة

تعبريات مأخوذة من حقائق أصليّة، ولكنّنا أمام استعارات 

اليكوف ) "حقائق مثبتة يف نسقنا التصّورّي "ن نفسها تكوّ 

يّف (. وقد أتاح هذا التطّور املعر45، ص 2042وجونسون، 

أن ندرس االستعارات يف إطار داليّل سواء كان ذلك ُمطبًَّقا 

 ،عىل نصوص أدبّية أو عىل غريها من النصوص واخلطابات

وهلذا التحّول خلفّياٌت لسانّيٌة تتمّثل يف مراجعة العرفانّيني 

ُص نقد العرفانّيني  ،لفرضّية )استقالل البنية اللغوّية( وُنلخِّ

لقول هبا تقدياًم للمبادئ املنهجّية عىل هلذه الفرضّية بأّن يف ا

ولذلك وجدنا العرفانّيني خيالفون ، الواقع بأحداثه ومعطياته

هذا التصّور باعتقادهم أّن العامل ليست له حدود متفاصلة، 

وإنام األنظمة الذهنّية هي التي تضفي عىل هذا العامل هذه 

، فنلحظ بذلك أّنه وقع (454، ص2045)حُمّسب،  احلدود

ّول مهّم يف النظر إىل اللغة بوصفها كياًنا مستقالًّ له نظامه حت

املنعزل عن بقّية األنظمة األخرى إىل النظر إليها بوصفها 

مكّوًنا منتمًيا إىل القدرات العرفانّية؛ ليكون النّظر إىل اللغة 

نظرة شاملة ضمن سائر املكّونات الذهنّية، والعناية بالداللة 

فها جزًءا من التصّورات العرفانيّة يف مجيع مظاهرها بوص

 . (355، ص 2043العاّمة )فاندولواز، 

يف النظرّيات  املباحثتعّد االستعارة التصّورّية من أبرز و

وال تنعقد االستعارة التصّورّية يف بنيتها عىل  ،العرفانّية

: مستعار منه،  املشاهبة أو املجاورة بني لفظنيه أو معنينيه

وإّنام تنعقد بني تصّوريهن أو مفهومنيه لُتمثّل  ،ومستعار له

توّفر أساًسا أّوليًّا لفهم "ميداًنا ما عىل أساس ميدان آخر، و

 .Gibbs, 2017,  p) "جمموعة واسعة من املفاهيم املجّردة

جمموع العنارص أو املكّونات يف  وحيصل التمّثل بإسقاط ،(18

العنارص أو  ( عىل جمموعSource domainامليدان املصدر )

( Target domain)املكّونات التي تناسبها يف امليدان اهلدف 

(Kovecses, 2002, p. 4 أي إسقاط الصورة الذهنيّة ،)

( أو جمموع املعارف املتعّلقة Rich mental imagesالغنّية )

( الذي Fillmore, 1982, p. 111-137) (Frame) باإلطار

عارف املتعّلقة بامليدان ينتمي إليه امليدان املصدر، عىل امل

وتتأّسس عملّية اإلسقاط عىل جمموعة من الرتسيامت  ،اهلدف

(Mappings حرصها اليكوف يف نوعني: الرتسيامت ،)

ا بالكيانات، والرتسيامت املعرفّية، الوجودّية، وتتعّلق أساًس 

 ,Lakoffوتشمل بمجموع املعارف حول امليدان املصدر )

1987, p.386 .) 

ستعارة التصّورّية يف اخلطاب الشعرّي قضايا وتثري اال

فاالستعارة التصّورّية مركزها ذهن اإلنسان، وتشتغل ، عّدة

فذهن اإلنسان ذهن  ،متفاعلة مع التجارب احلّسّية والثقافّية

وأّما اخلطاب  ،استعارّي باألساس يف التصّور العرفاينّ 

يًّا الكالم العادّي معجم هيئةالشعرّي فكالم معدول به عن 
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ا ودالليًّا، وهو كالم استعارّي  وتركيبيًّا وإيقاعيًّا وتصويريًّ

 باألساس.

فام الروابط بني االستعارات التصّورّية والكالم .4

 الشعرّي؟ 

من  نوعوكيف تشتغل االستعارات التصّورّية يف هذا ال.2

 الكالم؟

وما صالهتا بتصّورات الشاعر وطرائقه يف اإلدراك .3

 احلياتّية؟والتفكري وجتاربه 

ولإلجابة عن هذه األسئلة وشبهها آثرنا دراسة التصّور  

عذاب "يف ديوان محد احلجي  "احلياة سفر"االستعارّي 

وُيرّد اختيارنا هذا إىل أسباب  (.4925)احلجي،  "السنني

التصّور االستعارّي عىل غريه  هذاثالثة: يتمّثل أّوهلا يف هيمنة 

 ،"عذاب السنني"يوان من التصّورات االستعارّية يف د

ويّتصل ثانيها بالديوان ذاته، فهو تصوير للتجارب املتنّوعة 

وأّما السبب  ،التي عاشها الشاعر يف خمتلف مراحل حياته

فقد شهدت جتاربه  ،الثالث فيتعّلق بالشاعر محد احلجي

احلّسّية واالجتامعّية والثقافّية يف احلياة تقّلبات عّدة، وكابد من 

تنوء بحمله اجلبال، ممّا أّدى إىل إغناء كفاءاته املشاّق ما 

اإلدراكّية، وتوسيع طاقاته التصّورّية، وجتىّل كلُّ ذلك يف 

 خطابه الشعرّي.

ومل نقف عىل دراسة سابقة هلذا املوضوع، إذ إن 

 الدراسات حول محد احلجي دراسات قليلة، نذكر منها:

الشاعر محد احلجي، ملحمد بن سعد بن حسني، نرشت .4

، وهي دراسة اهتّمت بحياة محد احلّجي، ومجع ما 4925عام 

 تفّرق من قصائده.

هـ(، خلالد بن 4109-4352محد احلّجي شاعًرا ).2

عبد العزيز الدخيل، وهي رسالة ماجستري أنجزت يف جامعة 

اإلمام حممد بن سعود اإلسالميّة، وقد اهتّمت الدراسة 

 راسة فنّية.بالعوامل املؤثرة يف الشاعر، ودراسة شعره د

وأّما دراسة التصّور االستعارّي لدى محد احلّجي فلم 

نقف عىل دراسة تتقاطع معه يف الدراسات واملقاالت التي 

 كتبت عن الشاعر.

هبيمنة االستعارة  "عذاب السنني"ولئن متّيز ديوان 

فإّنه ال خيتّص هبا، فتلك االستعارة  "احلياة سفر"التصّورّية 

املشرتكة واملتداولة بني املبدعني والناس تعّد من االستعارات 

العادّيني سواء يف الكالم األديّب أو الكالم العادّي، ولكّن ما 

هو تواتر االستعارات  "عذاب السنني"خيتّص به ديوان 

بعّدها اللغوّية اجلديدة انطالًقا من االستعارة التصّورّية ذاهتا، 

استعارة قاعدّية  "احلياة سفر"فـ ،نواة العملّية اإلبداعّية

مألوفة، وهي نسٌق من األنساق التصّورّية يف الثقافة العربّية، 

وأّما االستعارات اللغوّية الناشئة عن تلك االستعارة 

القاعدّية املشرتكة فهي مربط التميّز وموضع الفرادة وجمال 

اإلبداع عند الشاعر محد احلجي، وهي ما تروم الدراسة 

 نها وحتليلها.الكشف ع

وتقتيض عملّية إسقاط متصّور السفر من حيث هو امليدان 

املصدر عىل متصّور احلياة من جهة كونه امليدان اهلدف 

، وبيان ذلك أّن لفظ  استقصاَء عنارص التناسب بني امليداننيه

( ذات ثالثة Categorisation) ة  لَ وَ السفر ينتمي إىل َمقه 

 يّن: املستوى األعىلمستويات يف علم الداللة العرفا

(Superordinate)ويشمل األفكار واملفاهيم املجّردة ،، 

ويشمل األشياء  ،(Basic Level) واملستوى القاعدّي 

دة للمستوى األعىل  واملستوى الفرعّي أو األدنى ،املجسِّ

(Subordinate وهو يزيد أشياء املستوى القاعدّي ختصيًصا ،)

القاعدّي من َمقولة التنّقل  ويمّثل السفر املستوى ،وتعيينًا

ويتفّرع بدوره إىل ،(320م، ص 2002وطرازها )صولة، 

مستويات دنيا، نوّضحها عىل النحو اآليت استناًدا إىل التقسيم 

 (:Kleiber, 1990, pp. 84-87املقويّل عند إليانور روش )

 املستوى األعىل: احلركة. -

 ارة...الزيوالرحلة / واملستوى القاعدّي: السفر /  -

سفر وسفر بحرّي / واملستوى الفرعّي: سفر بّرّي /  -

 جّوّي. 

وللسفر من حيث هو امليدان املصدر عنارص ومكّونات  

خمتلفة تتجّسد يف الفضاء اجلغرايّف، وتتكّون من نقطة انطالق، 

وتتطابق تلك العنارص مع خطاطة  ،ومسلك، ونقطة وصول

اليكوف ) (Source-Path-Goal Schemaاملسار )

( ذات البنية الثالثّية: املصدر 51م، ص 2046وجونسون، 

وتوّضح  ،(Johnson, 1987, p 114واملسلك واهلدف )

فاملصدر يشمل  ،السفر هذه البنية املعارف التي حيملها إطار

نقطة االنطالق يف السفر، وتثري نقطة االنطالق يف الذهن 

د، والراحلة جمموعة من املعارف حول لوازم السفر، نحو الزا
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ويثري املسلك معارف أخرى شّتى  ،أو وسيلة النقل، والرفيق

تّتصل أساًسا باملواضع التي يمّر هبا املسافر والعراقيل 

وأّما اهلدف فيثري معارف يف  ،والصعوبات التي يواجهها

الذهن تتعّلق بنقطة الوصول، وآثار جتربة السفر يف املسافر 

ولتحقيق ذلك جعلنا  ،(Tincheva, 2012إجياًبا وسلًبا )

الدراسة يف ثالثة مباحث مسبوقة بمقّدمة، ومتلّوة بخامتة، 

وجاءت مباحث الدراسة عىل  ،وثبت للمصادر واملراجع

 النحو اآليت: 

 : إسقاط عنارص االنطالق.أواًل 

 ا: إسقاط عنارص املسلك.ثانيً 

 ا: إسقاط عنارص الوصول.ثالثً 

 

 : إسقاط عنارص االنطالق (. 4

ما يقتضيه  "عذاب السنني"أدرك الشاعر يف ديوان 

االنطالق يف احلياة من اللوازم، نحو اجلسد والروح والعقل، 

أو الذات احلّية، ووسائل مساعدة، وعرّب عن تلك اللوازم يف 

ولكنّه عدل يف التعبري عنها عن ، مواطن عّدة من الديوان

ا، وعمد إىل املفردات املوضوعة هلا أو ما اشرتك معها دالليًّ 

إسقاط لوازم االنطالق يف السفر عىل لوازم االنطالق يف 

ونجد ذلك بيِّنًا يف  ،احلياة، واستعار من امليدان األّول مفرداته

 األبيات اآلتية:

 ]الرسيع[: 4البيت  -

َماِك ُعشُب الَفاَل   َيا َقدِمي َأده

 

 َفهله َعىَل الَشوِك إِذنه خَتُطِرين؟

 (.40، ص 4925)احلجي،   

 ]الرمل[:  2البيت  -

 يف ُسكوِن الَليِل ُقدُت الَزورَقا

 

 َقاِصًدا َشطَّ َرجائِي الشيِّقا

 (.39، ص 4925)احلجي،   

 ]الكامل[:  3البيت  -

 َوَسِفينتي َسِفينتي َجِهلهُت  َوَلَقده 

 

 َغرَي أيَّن َقده َجِهلهُت َحِقيَقتي "أَنَا"

 (.29، ص 4925)احلجي،  

 ,Jakelتنتمي هذه األبيات إىل استعارة تصّورّية واحدة ) 

-452م، ص 2045)قريرة،  "احلياة سفر"( هي 2002

(. ويتفّرع منها نوعان من االستعارات الفرعّية استناًدا 202

يّتصل النوع األّول  ،إىل املستوى الفرعّي يف مقولة السفر

ياة مسلك أو بمجال الرحلة الرّبّية، ويتضّمن استعارة احل

ويّتصل النوع الثاين بمجال الرحلة البحرّية،  ،احلياة درب

 ويتضّمن استعارة احلياة رحلة بحرّية. 

واألبيات يف ظاهرها تعبريات لسانّية، تنتمي إىل ميداننيه   

فاملفردات املوالية الواردة يف البيتنيه  ،عرفانّينيه حّسّينيه 

: قدمّي /  الدرب، والشوك / و/ الفالة والعشب/ واألّولنيه

وتنتمي  ،تنتمي إىل ميدان عرفايّن حّّسّ هو السفر يف الرّبّية

املفردات املوالية الواردة يف البيتنيه الثالث والرابع: الزورق/ 

سفينتي، إىل ميدان عرفايّن حّّسّ آخر هو السفر يف وشّط / و

 البحر. 

السفر،  واملالحظ أّن تلك املفردات ُتبّئر جانًبا معّينًا من  

ففي امليدان العرفايّن األّول تكون ، هو لوازم االنطالق

الوسيلة املعتمدة يف السفر، والفالة فضاء يؤّطر  "القدم"

السفر مكانيًّا، والعشب والشوك والدرب أجزاء من ذلك 

وأّما يف امليدان العرفايّن الثاين فالشّط حييل إىل البحر  ،الفضاء

يف السفر، ويكون الزورق أو اليم، وهو فضاء االنطالق 

 وسيلة السفر.

وال تنقل تلك املفردات جتربة سفر الشاعر يف الرّب أو  

فقد استعارها الشاعر  ،البحر، وإّنام تنقل جتربة سفره يف احلياة

من جتربة السفر احلقيقّية سواء كانت يف الرّب أو البحر لينقل هبا 

ط تطابق فيها وأنجز عملّية إسقا، جتربته الشخصّية يف احلياة

مكّون من مكّونات امليدان املصدر، وهو لوازم االنطالق يف 

السفر، مع مكّون من مكّونات امليدان اهلدف، وهو لوازم 

وترّتب عىل ذلك إسقاط ترسيمة امليدان  ،االنطالق يف احلياة

فالقدم والزورق والسفينة تطابق  ،املصدر عىل امليدان اهلدف

مفهوم لوازم االنطالق يف  بذلك عروأدرك الشا ،الذات احلّية

مفهوم  بوساطة احلياة من حيث هو مفهوم ينزع إىل التجريد

لوازم االنطالق يف السفر من حيث هو مفهوم مستمّد من 

 .Lakoff and Turner, 1989, pالتجربة احلّسّية احلركّية )

99 .) 

وترتبط تلك التعابري اللسانّية التي تصّور لوازم االنطالق 

 ،"احلياة سفر"السفر ارتباًطا وثيًقا باالستعارة التصّورّية يف 

وهي استعارة تصّور إدراك اجلامعة الثقافّية التي ينتمي إليها 

 Idealized Cognitiveالشاعر ومتّثل منوااًل عرفانيًّا مؤمثاًل )

Model( )I.C.M( )Lakoff, 1987, p. 68 ؛ فالشاعر ينتمي)

حياة الصحراء أّواًل وحياة البحر  إىل جمتمع  نجديٍّ تكيّف مع
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، ويقتيض السفر يف الصحراء أو البحر لوازم خمصوصة، ثانًيا

 وقد استعار الشاعر تلك اللوازم ليسقطها عىل لوازم حياته.

وكان املجتمع العريّب قد دأب عىل السفر، ومتّرس بإعداد  

وإدراك لوازم  ،لوازمه من الزاد إىل الراحلة مروًرا بالرفقة

لوازم السفر أمر موغل يف ثقافة املجتمع  بوساطةياة احل

واستمّر هذا التطابق بني التجربتنيه إىل أن أصبح  ،العريبّ 

موضًعا مشرتًكا وحقيقة كونّية جتعل احلديث عن لوازم السفر 

فالفالة والدروب  ،وسيلة من وسائل التفكري يف لوازم احلياة

ازم السفر احلقيقّية والزورق والسفينة ليست إاّل وسائل من لو

استعارها الشاعر ليفهم هبا وسائله يف احلياة، وهي أساًسا ذاته 

 احلّية وطاقاته الذهنّية والنفسّية.   

وتطابق عنارص امليدان املصدر عنارص امليدان اهلدف،  

ففي لوازم االنطالق يف السفر سامت عاّمة تتمّثل يف الوسائل 

ة والنفسّية والبدنّية ملواجهة الرضورّية، واالستعدادات الذهنيّ 

وال تتغرّي تلك ، املشاّق، وقيادة الزورق نحو بّر األمان

فقد  ،السامت العاّمة يف ميدان لوازم االنطالق يف السفر

انرصف الشاعر إىل التعّلم، واجتهد يف حتقيق أمانيه 

 وطموحاته، من أجل مستقّر له يف احلياة.

أعاله االستعارة  وقد وردت يف البيت الثالث املذكور

، وهي جتلٍّ لغويٌّ الستعارة فرعيّة "قدت الزورقا"اللغوّية 

. فالشاعر وظف جزًءا من امليدان املصدر، "الذات زورق"

وهو الزورق، ليفهم جزءا من امليدان اهلدف، وهو الذات، 

فالزورق وسيلة من وسائل التنّقل، يقتيض الدراية والقدرة 

حو الوجهة املقصودة، وجتد هذه عىل التحّكم فيه وتوجيهه ن

العنارص ما يطابقها يف امليدان اهلدف، فذات الشاعر هي 

املتنّقلة يف احلياة، وعليه أن يتحّكم يف تسيري شؤوهنا لتحقيق 

 أهدافه وطموحاته، وجيري هبا ملستقّر هلا. 

وقد اختار الشاعر املحافظة عىل االستعارة التصّورّية  

لكنّه عمد إىل تبئري عنرص واحد من ، و"احلياة سفر"الكربى 

 ،كلٍّ من امليدان املصدر وامليدان اهلدف، ومها الذات والزورق

( االستعارة Kovecses, 2010, pp. 79-81فيكون قد وّسع )

يف مستوى لوازم االنطالق  "احلياة سفر"التصّورّية الكربى 

فالزورق من لوازم  ،يف السفر، وابتدع استعارة فرعيّة

ق يف السفر البحرّي، والذات البرشّية من لوازم االنطال

 ,jakel) االنطالق يف احلياة، وتظهر براعة الشاعر يف إبداع

2002, para 3 استعارة لغوّية جديدة داخل االستعارة )

التصّورّية القديمة، فهو خيتلف عن غريه من الشعراء 

باستعاراته اللغوّية اجلديدة داخل القديم من االستعارات 

 تصّورّية.  ال

الوسائل الرضورّية والكافية  توافر وعىل الرغم من  

لالنطالق يف السفر فإّن الشاعر بدا قلًقا كأّن الريح حتته، 

 فخاطب زورقه قائال ]الرسيع[: ،متوّجًسا خيفة من االنطالق

 َيا َزوَرِقي اَل َتنَطلِقه إِنَّني

 

 خُتيُفني َأشَباُح آاَلِمي

 (.55، ص 4925)احلجي،  

ولعّل هذا التوّجس ُينبئ بام قد يواجهه الشاعر من 

وهذا ما سنتبّينه  ،صعوبات وعراقيل بعد االنطالق يف السفر

يف عملّيات اإلسقاط االستعارّي التي أنجزها الشاعر يف 

 مستوى املسلك.

 

 : إسقاط عنارص املسلك (. 2

ال شّك يف أّن احلياة مليئة بالعوائق وحبىل بالصعوبات 

التي تتفاوت درجاهتا من حيث اخلطورة، وختتلف مصادرها، 

وقد صّور الشاعر محد ، وتتباين أنواعها وتتفاوت آثارها

احلّجي أغلب تلك الصعوبات التي واجهها يف حياته، ولكنّه 

 .Kovecses, 2010, pعمد إىل إجراء االستلزام االستعارّي )

ألوىل إىل جمال (، فعرّب عنها بمفردات ال حتيل مدلوالهتا ا93

صعوبات احلياة وإّنام حتيل إىل جمال آخر خمتلف متاًما، وهو 

ومن ذلك  ،جمال السفر، وحتديًدا جمال املسلك أثناء السفر

 أبياته اآلتية: 

 ]الكامل[:  4البيت  -

 َأمَسيُت َأرَتِقُب الَصباَح َطِويال

 

 َطِويالَوَرأيُت َليِِل يف املِسرِي 

 (.22، ص 4925)احلجي،  

 ]الرسيع[:  2البيت  -

  َأَينَعُم النَاُس بأطيان

 

 َويف َطِريقي َشوُكُه ُينَثُر؟

 (.24، ص 4925)احلجي،   

 ]الرسيع[:  3البيت  -

 الَبحُر جَمنوٌن بَِأمواِجهِ 

 

ُحوٌن بَِأوَهام  َوَأنَت َمشه

 (.55، ص 4925)احلجي،   

 ]الرمل[:  1البيت  -

 َعَصفته َزوَرِقي َفوَق ِمياه  

 

َبَقاعَ   اَد جَمنوًنا َوَباَتت ِزئه
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 (39، ص 4925)احلجي،  

هيمنت يف هذه األبيات استعارة تصّورّية واحدة، هي 

وتفّرع عنها رضبان من االستعارات الفرعّية:  ،"احلياة سفر"

رضب يّتصل بالرحلة الربّية، وقوامه استعارتان: احلياة مسرٌي 

ورضب يّتصل  ،ور بالشوكليُله طويل، واحلياة طريق منث

بالرحلة البحرّية، وقوامه استعارتان كذلك: احلياة بحر جمنون 

وليست هذه االستعارات زينة  ،األمواج، واحلياة مياه عاصفة

لغوّية أو تراكيب عائمة يف سطح اللغة، أو وليدة نزوع الشاعر 

 ،إىل تشقيق املعاين، وإّنام هي منشّدة إىل عمقها اإلدراكّي 

الزورق، واملياه/ والبحر / والطريق / و: املسري / تفعبارا

تنتمي إىل ميدان عرفايّن هو السفر، سواء كان يف الرّب أو يف 

 البحر. 

وقد بّأرت تلك التعابري االستعارّية جانًبا واحًدا من  

وهو املكّون اخلطاطّي الثاين الذي يميّز ، السفر يّتصل باملسلك

ولكن عمليّة  ،اهلدفواملسلك / وإطار السفر: املصدر/ 

 horizon of) التبئري اخّتذت منحى مغايًرا ألفق التوّقع

expectation)،  فعندما نصل تلك العبارات بجوارها اللغوّي

فقد  ،وننّزهلا يف سياقها املقايّل تّتضح أمور أخرى مدهشة

ُوصف الليل الذي حدث فيه فعل املسري بالطويل، وُنثر 

فنكون أمام مسري  ،الذي يسلكه الشاعر الشوك يف الطريق

وُأسند اجلنون إىل البحر  ،طويل ليله، وطريق منثورة شوًكا

كناية لطيفة عن تالطم أمواجه، وُأسند العصف إىل املياه 

فنكون أمام بحر  ،جتّوًزا، فأفاد شّدة االضطراب واهليجان

واملستفاد من كّل ذلك  ،متالطم األمواج، ومياه مضطربة

صعوبات التي حّفت بالسفر، فالليل الطويل والطريق شّدة ال

والبحر ، الشائكة يرهقان الراحل ويزيدان من أمره عرًسا

املتالطم األمواج واملياه املضطربة جُتهد املسافر وتضاعف 

(، وُتفقده توازن Andler, 2004, pp. 645-649خوفه )

 مركبه وتعّرضه للغرق. 

املقايّل املصاعب التي وال تنقل تلك املفردات بمدلوهلا  

واجهها الشاعر يف سفره سواء يف الرّب أو البحر، وإّنام تنقل 

فقد عمد إىل إسقاط ، الصعوبات التي واجهها يف احلياة

الصورة الذهنّية الغنّية أو مجلة املعارف املتعّلقة باملكّون الثاين 

املسلك، عىل مكّون أسايّس من مكّونات امليدان اهلدف، وهو 

ورّكز الشاعر عىل  ،ضع واملواقف التي مّر هبا يف احلياةاملوا

فالليل ، جانب واحد من املسلك، هو العراقيل والصعوبات

الطويل والطريق املحفوف باألشواك يرّسامن الظلامت التي 

فقد أظلمت عليه احلياة اجتامعيًّا  ،عاشها الشاعر يف احلياة

ا باخلصاصة بفقدان والديه وهو صغري، وأظلمت عليه ماديًّ 

واالحتياج، وأظلمت عليه فيزيولوجيًّا باختالل عقله، 

وأظلمت عليه نفسيًّا ببعده عن نجد، وأظلمت عليه عاطفيًّا 

وكّلام انزاحت عنه ظلمة أقبلت عليه  ،بعدم تواصل أصفيائه

فعاش سجني الظلامت  ،أخرى كأهّنا أجل يسعى إىل أمل

َد  (،6، ص 4929)محد احلجي،  بعضها فوق بعض وجسَّ

الشاعر رحلته يف احلياة وسعيه احلثيث نحو آماله وتطّلعاته 

، وحييلنا هذا التعبري إىل فضاء «وأنَت مشحوٌن بأوهامِ »بقوله: 

ذايّت للشاعر يف فهم رحلته وتفسريها، فقد استعمل االسم 

النكرة حني عربَّ عن آماله التي تسكُن وجدانه، وعربَّ بالوهم 

دت الداللتان النحوّية واملعجمّية عنها معجميًّا، وتعاض

لقد عدَّ نفسه  ،لتظهر الفضاء الذايّت للشاعر يف فهمه للرحلة

ق.  ساعًيا إىل املجهول والغامض وغري الـُمحقَّ

وُتطابق األمواُج املتالطمة واملياُه املضطربة كيفّيَة حركة 

تلك الصعوبات وتناوهبا يف حياة الشاعر، فكّلام مخدت 

الشاعر باستعادة توازنه طفت صعوبة أخرى صعوبة وهّم 

كالقضاء املستعجل، فام إن جتاوز مصابه يف أّمه أو كاد حتى 

حّلت به بلّية املرض، وما إن استقّر به املقام يف مكان  نبا به 

وأّما  ،مكان آخر، ومل يتخّل الفقر عن صحبته حينا من الدهر

 احلزن فكان مالزًما الشاعَر يف كل أحواله. 

وقد أدرك الشاعر عوائق احلياة من حيث هي تنزع إىل     

صعوبات مسالك السفر من حيث هي  بوساطةالتجريد 

 ،واملرض ،مفهوم مأخوذ من التجربة احلّسّية احلركّية، فاليتم

والفقر مفاهيم نفسّية أدركها الشاعر عن طريق طول  ،والغربة

طريق وتالطم األمواج املدركة عن  ،والشوك املنثور ،الليل

 حاّسة البرص.  

ووردت العالقة بني امليدان املصدر وامليدان اهلدف 

: يظهر الوجه األّول يف مستوى  واضحة وجلّية عىل وجهنيه

التطابق، وهو صعوبات السفر يف امليدان املصدر، وصعوبات 

ويظهر الوجه الثاين يف التطابق بني  ،احلياة يف امليدان اهلدف

رص املوجود يف امليدان املصدر توّضح فالعنا ،عنارص امليداننيه 



 ...يف ديوان "احلياة سفر"التصّور االستعارّي : حمّمد النارص كّحويل، معاذ بن سليامن الدخّيل
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العنارص املوجودة يف امليدان اهلدف وتيرّس فهمها ومتّثلها 

 بمجّرد القيام بعملّية اإلسقاط. 

وتبدو التعابري االستعارّية الواردة يف األبيات املذكورة  

، "احلياة سفر"أعاله وثيقة الصلة باالستعارة التصّورّية 

نتمي إليه الشاعر جمتمع رّحالة، فتمّثل فاملجتمع العريّب الذي ي

ا يف حياته وكّل من  ،الرحلة ركنًا ركينًا يف ثقافته وعنرًصا حيويًّ

 ،سافر َخرَب الصعوبات واملشاّق، وعاش تلك التجربة

 ,Sperber et Wilson, 1989فتخّزنت يف الذاكرة اجلامعّية )

p. 66وال يعني  ،(، وارتقت إىل مرتبة املنوال العرفايّن املؤمثل

حديُث الشاعر عن صعوبات احلياة من جهة كوهنا تشبه 

َد مشاهبة بينهام وتشبيَه املجّرد بامللموس،  صعوبات السفر َعقه

أو طريقة يف احلديث عن صعوبات السفر، بقدر ما هي طريقُة 

 يف تلك الصعوبات.     تفكري  

وكان املجتمع العريّب قد خرب صعوبات السفر وواجه  

منذ القدم، فرتّسبت تلك املشاق يف ذاكرته وحتّولت مشاّقها 

من جتربة حّسّية إىل جتربة إدراكّية، رسعان ما أسقطها إسقاًطا 

 ،( عىل جتربته مع صعوبات احلياةAllbritton, 2009) غري واع  

، وحصل التفاعل بينهام،  فتطابق اإلدراك بني التجربتنيه

انيًّا للتفكري وأصبح احلديث عن صعوبات السفر مدخاًل عرف

يف صعوبات احلياة. فالشاعر ال ينقل جتربة سفر حقيقّي 

عاشها، وواجه فيها درًبا خموًفا أو طريًقا حمفوفة بالشوك أو 

بحًرا متالطم األمواج أو مياًها مضطربة، وإّنام كّل ذلك 

مدخل لفهم الصعوبات التي واجهها يف حياته اليومّية نحو 

 لبني. وا ،واملرض ،والفقر ،اليتم

ويتمّيز امليدان املصدر بكونه ميداًنا حمسوًسا، ولذلك فهو  

ميداًنا جمّرًدا، فاملسري الذي طال  بعّدهيوّضح امليدان اهلدف 

والبحر املتالطم األمواج  ،ليله، والدرب املحفوف بالشوك

واملياه املضطربة، عنارُص ُتدرك عن طريق احلواّس، وهي 

توّضح حالة شعورّية جمّردة تتمّثل يف الرتّقب وتواتر النكبات 

وتتّم عملّية التوضيح عن طريق  ،وعنفها يف حياة الشاعر

قياس التجربة احلّسّية إىل التجربة املجّردة، فالتجربة مع 

عن  تيرّس إدراك التجربة مع صعوبات احلياة صعوبات السفر

 طريق التناظر بينهام.

وجاءت عنارص امليدان املصدر متطابقة مع عنارص  

ففي امليدان املصدر نجد ليَل املسري طوياًل،  ،امليدان اهلدف

وهذه  ،والطريق حمفوفة بالشوك، والبحر متالطم األمواج

افظ عىل بنيتها يف العنارص ختتّط يف ميدان صعوبات احلياة وحت

(، فنجد احلزن جاثاًم Gestaltصورهتا الكّلّية أو جشطلتتها )

 عىل حياة الشاعر، وعثراته تتواتر، ونكباته تتالحق.  

وورد يف البيت الثاين املذكور أعاله تعبري استعارّي، هو  

وهو جتّل لغوّي الستعارة  ،"يف طريقي شوكه )اهلوى( ينثر"

فالشاعر وّظف امليدان  ،اٌت شائٌك تصّورّية، هي اهلوى نب

املصدر، وهو النبات الشائك ليفهم امليدان اهلدف، وهو 

ويمنع الشوك اإلنسان من اإلفادة من النبات، بل  ،اهلوى

وهلذه العنارص ما يطابقها يف ميدان اهلوى،  ،يتسبب له باآلالم

فالصدود واهلجران والوشاية والبعد، كّلها عنارص متنع 

 واه، وتسّبب له اآلالم.  الشاعر من ه

وقد عمد الشاعر يف ذلك التعبري االستعارّي إىل اإلبقاء  

عىل االستعارة التصّورّية نفسها، وهي اهلوى نبات، ثّم شّغل 

خاّصّية واحدة من خصائص امليدان املصدر، النبات، وهي 

فوّسع االستعارة التصّورّية، وأبدع استعارة لغوّية  ،الشوك

وظّل يف الوقت ، وفة عند غريه من الشعراءجديدة غري مأل

ا إىل االستعارة التصّورّية الكربى، فجاء باملختلف  نفسه منَشدًّ

ا ا داخل املؤتلف تصّوريًّ وذلك مظهر من مظاهر  ،لغويًّ

 اإلبداع ميَّز اخلطاب الشعرّي عند محد احلجي. 

وورد يف البيتنيه الثالث والرابع التعبريان االستعارّيان: 

 َعَصفته "، و"حُر جَمنوٌن بَِأمواِجهِ البَ "
. ومها "َزوَرِقي َفوَق ِمياه 

: أوالمها  ا الستعارتنِي تصّوريتنيه تعبريان مستلزمان استعاريًّ

 ،"احلياة مياه عصفت"، وثانيتهام "احلياة بحر جمنون بأمواجه"

إىل ما ُيصطلح عليه  تنتمي االستعارتان التصّورّيتانو

ّص هذه االستعارة بقيامها يف امليدان وختت ،باستعارة القّوة

تّتخذ القوة العديد من "املصدر عىل ما يكون مصدرا للقّوة. و

األشكال يف العامل املادّي مثل األمواج والرياح والعواصف 

(. وتكمن القّوة يف Kovecses, 2010, p. 22) "واحلرائق

 ،االستعارتنيه يف عنرص املاء، وتتعّزز باحلالة التي هو عليها

ففي االستعارة األوىل تزيد األمواج املجنونة مياه البحر قّوة، 

االضطراب يف إكساب املاء قّوة  يسهمويف االستعارة الثانية 

 إضافّية. 

وتبّئر االستعارتان عنرص الصعوبات يف املسلك، فقد  

أسقط الشاعر القّوة املستمّدة من عنرص املاء يف امليدان املصدر 
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( عىل قّوة املعرقالت التي 50، ص م2046)البوعمراين، 

وسواء كانت تلك املعرقالت نفسّية ، واجهها يف مسار حياته

أو ذهنّية أو بدنّية أو ماّدّية أو اجتامعّية، فإّن اجلامع املشرتك 

هو شّدة بطشها وقيامها حاجزا يمنع الشاعر من حتقيق  بينها

 أمانيه بحياة كريمة متوازنة. 

قد انتقى من املعلومات الثرّية يف ونصل إىل أّن الشاعر  

عنارص املسلك يف جتربة السفر عند إسقاطه عىل عنرص 

وقد  ،الوجهة يف احلياة ما اّتصل منها بالصعوبات والعراقيل

يكون ذلك االنتقاء بسبب مكني من طبيعة اآلثار التي عانى 

منها الشاعر حينا من الدهر يف حياته، ولعّل ذلك االنتقاء 

 عنارص الوصول.يتواصل يف 

 

 : إسقاط عنارص الوصول (. 3

ظلَّت حالة اليأس واأللـم التي سادت يف مرحلتي  

االنطالق واملسلك سائدة كذلك يف مرحلة الوصول، بل 

ا متثِّل مرحلة اليأس والعجز يف النهاية بعد  ؛تضاعفت ألهنَّ

فقد عانى  ،الوجع والعقبات يف مرحلتي االنطالق واملسلك

الشاعر جتارب مؤملة مع روحه املرهفة وعقله املتوّقد أوصلته 

 إىل حالة  عميقة من الوجع واأللـم.

ولـاّم كان املسافُر يف الرحلة احلقيقّية يواجه التعب 

واإلرهاق واخلوف والرهبة والتيه، وقد ينتهي به املآل إىل 

اهلالك واملوت، فإّن الشاعر استعار جمموعة من 

 "ستنتاجات من امليدان املصدر، ونقلها إىل امليدان اهلدفاال"

(Gibbs, 2017, p. 31)،  وأسقط صور مرحلة الوصول يف

امليدان املصدر )الرحلة احلقيقّية( عىل  املراحل األخرية من 

َد  جتاربه يف احلياة يف امليدان اهلدف )حياة الشاعر(، وجسَّ

 ،ق فيها ذلك اإلسقاطمعاناته يف تعابري استعارّية متعّددة حتقّ 

: أوالمها  وقد اّتسمت حالة الشاعر أثناء الوصول بحالتنيه

 اخلرسان، وثانيتهام العجز والسكون وفقدان األمل.

 

 حالة اخلرسان:  (. 4.3

َلته صعوباُت احلياة التي واجهها الشاعر، مع توقه   شكَّ

ة لديه، جعلته يتص ر الدائم إىل الظفر بحياة حاملة، حالًة خاصَّ وَّ

ذاته يف هنايات غامضة وجد نفسه فيها تائًها مل حيّقق ما كان 

ولذلك كثرت يف شعره هذه النهايات التي  ،يرومه ويأمله

أسقط فيها صور اخلرسان يف امليدان املصدر )السفر احلقيقّي(، 

عىل حالة اخلرسان التي عاشها يف املراحل األخرية من قائم 

 حياته، نحو قوله ]املتقارب[: 

 َيؤوُب قد فام ُأبُت إاّل بام 

 

 به تائٌه يف الَصحاري الِفساح

 ُتغلُِّف قلبي صنوُف الكروِب  

 

 وَينزو بقلبي شهيُد اجِلراح

 (25، ص4925)احلجي،  

تائه ووردت يف الشاهد السابق التعابري اللسانّية: ُأبت /  

الصحاري الفساح، وهي تنتمي إىل  ميدان عرفايّن هو و/ 

ويقتيض الوقوف عىل  ،وحتديًدا نقطة الوصولالسفر، 

مدلوالت تلك العبارات ربطها بسياقها املقايّل، فقد اقرتنت 

 ،غنيمة ةاألوبة بالتيه، ويفيد تركيب احلرص انعدام الظفر بأيّ 

وال يؤوب التائه يف الصحاري الفساح بأكثر من روحه، وال 

 ،يطلب غري النجاة بجلده، ويرىض من كّل الغنائم باإلياب

 "تغّلف قلبي صنوف الكروب"ويؤّكد التعبري االستعارّي 

جسامة اهلموم التي أناخت بكلكلها عىل الشاعر، وضّخمت 

 استعانة وجتّسدت االستعارة هنا يف ،حالة احلزن واألسى لديه

 املاّدّيِة ليمنح املفاهيَم املجّردَة قدًرا إضافيًّا 
ِ
الشاعر باألشياء

بوصفها كياًنا  "الكروب"لإلدراك والفهم، فقد عرّب عن 

ا؛ ليتمّكن من جتسيد حالته النفسّية والتعبري عن مهومه  ،ماّديًّ

حني نتمّكن من تعيني جتاربنا باعتبارها كيانات أو مواّد »فـــ

َولتها وجتميعها فإّنه  يصبح بوسعنا اإلحالة عليها وَمقه

)اليكوف « وتكميمها، وهبذا نعتربها أشياء تنتمي إىل منطقنا

 (. 53، ص 2042وجونسون، 

وال تنقل تلك التعابري اللسانّية اآلثار املرتّتبة عىل السفر يف 

الواقع، وإّنام تنقل اآلثار املرتّتبة عىل املصاعب التي واجهها 

فأوبة التائه يف الصحاري الفساح تطابق ، يف حياتهالشاعر 

 ،حالة اخلسارة واليأس من كّل أمل يف حياة كريمة متوازنة

فقد بلغ اإلحباط من الشاعر مبلًغا عظياًم، مل يعد يطلب بعده 

غري البقاء عىل قيد احلياة، وذلك أدنى ما يمكن أن يطلبه 

 أمًرا ثقياًل.اإلنسان يف قائم حياته، وحتى البقاء قد يكون 

لقد أسقط الشاعر عنرًصا أساسيًّا من عنارص امليدان  

املصدر، وهو آثار مصاعب السفر، عىل عنرص أسايّس من 

وينزع  ،عنارص امليدان اهلدف، وهو آثار مصاعب احلياة

مفهوم آثار مصاعب احلياة إىل التجريد، وقد أدركه الشاعر 

 ،حركّي  عن طريق آثار السفر من حيث هي مفهوم حّّسّ 
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فأحوال اخلرسان واخلوف واليأس واإلحباط مفاهيم شعورّية 

وجدانّية، أدركها الشاعر عن طريق أحوال أوبة التائه يف 

 (.Kovecses, 2010, p. 17الصحراء )

وتّتضح العالقة بني امليدان املصدر وامليدان اهلدف  

ا سافر فاالستعارة تبّئر من امليدان املصدر حالة امل ،وضوًحا تامًّ

يف نقطة الوصول، وتقابلها حالة الشاعر بعد ظهور  نتائج 

وتطابق العنارُص املوجودة يف نقطة وصول  ،سعيه يف احلياة

 ،املسافر العنارَص املوجودة يف هناية جتارب الشاعر يف احلياة

عنارص امليدان  (Structurationويرتّتب عىل ذلك َبنينة )

 املصدر. اهلدف استنادا إىل عنارص امليدان 

والتعابري اللسانّية التي وقفنا عليها يف األبيات املذكورة  

وهي  ،"احلياة سفر"أعاله انتشار لغوّي لالستعارة التصّورّية 

تيضء جانًبا منها، هو آثار صعوبات الرحلة الربّية بعد 

الوصول، وهي استعارات استوحاها الشاعر من بيئته وطبيعة 

ة الوسيلة األوىل  احلياة يف جمتمعه الذي كانت فيه الرحلة الربيَّ

يف التنّقل مع اإلدراك التاّم ملا يمكن أن يؤول إليه أمره عند 

فمجتمع الشاعر عانى باستمرار ما ختّلفه الرحالت  ،الوصول

وترّسب يف ذاكرته الثقافّية أّن للرحلة آثاًرا  ،من وجوه املعاناة

ؤمثاًل وأصبحت تلك احلقائق منواال عرفانّيا م ،مؤملة

(Idealized Congnitive Models وتعّزز ذلك بام ورد يف ،)

ه   ﴿ القرآن الكريم يف قوله تعاىل:  مَل
َقاَلُكمه إىَِل َبَلد  ِمُل َأثه َوحَته

َنهُفس  (. 5)النحل، اآلية  ﴾َتُكوُنوا َبالِِغيِه إاِلَّ بِِشقِّ األه

ويبني تكرار جتربة السفر أو البعد الزمايّن يف االستعارة    

أّن العريّب قد واجه نتائج وخيمة بعد الوصول جراء 

وقد شّكلت تلك ، الصعوبات التي تعّرض هلا أثناء ترحاله

النتائج جزءا من إدراكه وثقافته، ثم أسقطها عىل النتائج املؤملة 

 ،تي يواجهها يف احلياةالتي يتجّرع مرارهتا جراء الصعوبات ال

فاقرتن اإلدراك بتجربة السفر احلّسّية باإلدراك بتجربة احلياة 

اليومّية، وأصبح من املقّدمات احلجاجّية التي يسّلم هبا كّل 

فحديث الشاعر عن أوبة تائه يف الصحراء ليس إاّل  ،إنسان

وسيلة لندرك هبا حالة اخلرسان التي كان عليها، وفقدانه كّل 

طي حياته املعنى املنشود، وفشله يف حتقيق التوازن يف يشء يع

وليست مقاصد الشاعر يف استحضار  ،خمتلف وجوه حياته

آثار جتربة السفر جمّرد احلديث عن مظاهر املعاناة املرتّتبة عىل 

صعوبات احلياة، بقدر ما هي طريقة يف التفكري يف تلك املعاناة 

 ومتّثلها.   

لتي متّيز عنارص امليدان املصدر، وتبدو السامت العاّمة ا 

أي ميدان آثار السفر، خمتّطة يف عنارص امليدان اهلدف، أي 

، وقائمة عىل ميدان آثار صعوبات احلياة يف شخصّية الشاعر

 .Kovecses, 2010, p) "جمموعة من الرتسيامت بينها"

فأوبة التائه يف الصحراء تنتج السامت املجّردة التي ،(17

يدان اهلدف، فإذا الشاعر يعي  خرساًنا مبينًا نسقطها عىل امل

ا، وقد خرس كّل يشء يف حياته،  وفراًغا مطلًقا وخوًفا مستمرًّ

وعجز عن التحّكم فيها عىل نحو يضمن له احلّد األدنى من 

 االستقرار والتوازن.   

وقد وردت يف الشاهد األّول املذكور أعاله االستعارة  

، وهي جتلٍّ لغويٌّ (نوُف الكروِب ُتغلُِّف قلبي ص)املوالية: 

فالشاعر استخدم امليدان  ،الستعارة قاعدّية: الكروب غالف

 ،املصدر، وهو الغالف، ليفهم امليدان اهلدف وهو الكروب

والغالف يغّطي املغّلف، ويمنع أّي يشء من الترّسب إليه، 

ولـاّم كان املغلَّف هو قلب الشاعر، فإّن اهلموم قد غّطته 

ن وصول املشاعر اإلجيابّية إليه، فوجد الشاعر وحالت دو

ومكمن اإلبداع  ،نفسه يف ما ال ُينادى فيه وليده ألـاًم ويأًسا

والطرافة يف هذه االستعارة هو أهّنا استعارة تصّورّية غري 

ويف ذلك توليد  ،تواضعّية، لكوهنا جديدة من إبداع الشاعر

لقارئ وتصنع الستعارات تصّورّية ختّيب أفق التقّبل عند ا

مجالّية القصيدة، وتنّزل الشاعر يف الطبقة العليا من اإلبداع 

ويكون الشاعر قد جتاوز مستوى ابتكار ، والشاعرّية

استعارات شعرّية جديدة إىل مستوى ابتكار استعارات 

تصّورّية جديدة، من شأهنا أن تغرّي نظامنا التصّورّي، وتغرّي 

عىل نحو خمتلف )اليكوف،  رؤيتنا للكون وأشيائه، وفهمنا له

 (.20م، ص 2041

ونشري يف هذا املستوى إىل أّن الشاعر قد الزمه اإلحساس 

 ،هبول النتائج، قبل الوصول إىل املراحل األخرية من حياته

 فهو يقول ]اخلفيف[: 

 لسُت أدري رسَّ الَتعاسِة إالَّ 

 

 أّننِي هتُت يف ُدجى رِسدايب

 ربِّ تاهته َسفينتي يف َثنايا 

 

اليمِّ فارتعُت من ُرؤى 

 األكراِب 

 

 (33، ص4925)احلجي، 
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يستعري الشاعر تيهان السفينة ليفهم به حالة العجز التي  

 ،فقد فشل يف ترصيف أموره وإدارة شؤون حياته ،أصبح فيها

وليس ذلك وليد عجز الشاعر، بقدر ما هو وليد تواتر 

فكّلام هّم باستعادة توازنه بعد إحدى النكبات  ،النكبات عليه

عاجلته األخرى عىل حني غّرة، وأناخت عليه بكلكلها، ففقد 

السيطرة عىل توجيه حياته الوجهة التي يرتضيها، وظّل شارًدا 

 وهو حسري.

، رسدايبودجى / و: هتُت / عباراتووّظف الشاعر 

راحل وهي اقتضاءات تصّور حالته التي عربَّ عنها يف امل

فـ)التيه( حالة ضياع وحرية ظلَّت تالزمه  ،األخرية من رحلته

ُد رحلته وهنايتها، وكانت تلحُّ عليه  طوال حياته وهبا جيسِّ

وأّما )الدجى( فالظالم  ،األسئلة التي ختفي وراءها آالمه

الدامس الذي يمّثل حالة اآلالم واألوجاع التي كابدها 

الدافع والشغف إىل امليّض  الشاعر يف رحلته حتى أصبح فاقًدا

وأما )الرسداب( فيمّثل نقطة التوّقف  ،يف مسرية رحلته

والسكون التي أعقب آالمه وأوصابه يف رحلته حتى صار 

وحيَد نفِسِه وأوجاِعه وباقًيا يف عزلته عن حميطه وتواًقا إىل 

 ،اخلالص الذي ينهي معاناة رحلته املليئة بالتعب والنصب

وجدانيًّا غريًبا عن حميطه، ومنفصاًل عن  فوجَد الشاعر نفسه

وخلقت له الوحدة  ،جمتمعه، ووحيًدا يشكو غربته

واالنفصال الوجدايّن حالة من األمل الذي ظلَّ مالزًما له يف 

 ، حيث يقول:كّل ظروف حياته

 أراين َغريَب الداِر بالشاِم ُمبَعًدا

 

 ُأعاين َعذابايت وأرَشهُبا َوحِدي

 (63 ، ص4925)احلجي،  

وهناك رضب آخر من أحوال الشاعر النفسّية والذهنّية 

واجلسدّية ظهر ظهوًرا بارًزا يف املراحل األخرية من حياته، 

 وهو موضع البحث يف الفقرة اآلتية.  

 

 حاالت العجز والسكون وفقدان األمل: (.  2.3

بعد الشعور باخلسارة والتيه -غلبت عىل الشاعِر  

أوجاُعه املختلفة وواقُعه املرير،  -ه آنًفاوالضياع الذي بيَّنَّا

حّتى وجدناه يبدو ضعيًفا ومستسلاًم ملا آل إليه أمره يف املراحل 

وكان لذلك تأثري  ،األخرية من كّل جتربة من جتاربه يف احلياة

رحلة جديدة  ةعميق متّثل يف العجز عن االنطالق يف أيّ 

 وحتقيق آماله، فقال ]الرسيع[:

 َتنطلقه إنَّنييا َزورقي اَل 

 

 خُتيفني أشباُح آالمي

 أنكرُت نفّس حنَي جنَّ األَسى 

 

 هبا وَأغَفى حلَمها الناِمي

 (55، ص 4925)احلجي،  

استعار الشاعر عباريت: زورق / أشباح، من امليدان  

املصدر )السفر( ليسقطها عىل نفسه املسكونة باخلوف والرهبة 

واألسى نتيجة آثار الرحالت السابقة، فعجز عن الرحيل من 

جديد، ووجد نفسه وحيًدا، وحُماًطا باألخطار التي قد هتّدد 

فالزورق ينتمي إىل امليدان املصدر، الرحلة البحرّية،  ،مصريه

وهي أكثر أنواع الرحالت غموًضا يف املعرفة باملصري والتنبُّؤ 

وأما )األشباح( فجمع )شبح( الذي يستعمل تداوليًّا ، به

جاء يف حيث للتعبري عن اليشء يف مواطن اخلوف والّذعر، 

أشباح  ومجعه:د[: َشبَح ]مفر»معجم اللغة العربّية املعارصة: 

وُشُبوح: ما بدا لك شخُصه غرَي جِلٍّ من ُبعد .. وشَبُح 

: ظِلُّه وخياُله
ِ
ء (. وهذا 4452، ص 2002)عمر، « اليشَّ

دليٌل عىل أّن الشاعر كان واعًيا بحقائق آالمه ومعاناته 

فقد استعمل )أشباح( التي حتيل إىل ما هو متخيٌَّل،  ،النفسيَّة

وقد حييل التعبري نفُسه إىل شعور  ،أو عائٌم وغرُي واضح

 الشاعر بشّدة آالمه حتى صارت اآلالم لشّدهتا أشباًحا خميفة.

 "يا زورقي ال تنطلق"ويبنّي خطاب الشاعر لزورقه  

عجزه عن السفر جمّدًدا واستكانته ألوجاعه، وتوّقفه عن 

، ويكشف "إّنني ختيفني أشباح آالمي"استئناف الرتحال 

نفّّس وآالمه، فاملصاب به يعاين الفراغ معاناة املرض ال

والرشود الذي يعجز معه صاحبه عن تبنّي القضايا 

واملسؤولّيات، ويفقده يف احلياة الدافع للعمل، ويصبح ساكنًا 

 يف كّل يشء غري مهومه وآالمه. 

ونتبنّي يف هناية هذا العنرص الثالث أّن متثَُّل الشاعر 

ثَُّلُه لوصولِِه مراحَل متقّدمًة لنهايات جتاربه يف احلياة، ثم ثم

َرين استقامها من امليدان املصدر  ،من عمره استند إىل تصوُّ

الوصول بعد رحلة برّية من جهة، والوصول بعد رحلة بحرّية 

ونعتقد أّن هذا اإلسقاط يف متّثل نقطة ،من جهة أخرى

الوصول، وتواتر التعابري اللسانّية الداّلة عليه يف شعره 

 انبني مهّمني يف تصّورات الشاعر:يكشف عن ج

ة حيّفها الكثري من املخاطر  األول:  أّن احلياة بطبيعتها العامَّ

مع الكثري من الغموض الذي يكتنفها حتى يكاد يكون السائر 

فيها سائًرا يف املجهول، ونجد هذه احلرية يف تصّور منطق 
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احلياة حارضًة يف شواهد كثرية من شعره، منها قوله 

 ل[:]الكام

ة   َيبُدو  لِعينيَّ الُوجوُد كلجَّ

 

 مَل أدِر ما حَتويِه غرَي َسفينتي

 وَلقد َجهلُت َسفينتي وَسفينتي 

 

 غري أينِّ قَده َجهلُت َحقيقتي "أنا"

 وَأتيُت َأسأُل َعن َحيايت ُكلِّها 

 

 أَنا، َما أنا؟ َما َوالدّي وإِخَويت؟

َما الشمُس تَطلُع يف الَصباِح  

 ُمنريةً 

 

 وإذا أَتى وقُت الغروِب تولَِّت؟

 (30، ص 4925)احلجي،  

ا إىل إيامنه باهلل   ويف غمرة تساؤالته وحريته يبقى ُمنَشدًّ

وبأقداره فيكون هو خياَره الـُمخلَِّص الذي تسكن إليه روحه 

 القلقة، فيقول ]الكامل[:

 َلكنَّنِي رغَم التساؤِل ُمؤِمنٌ 

 

 وشاعٌر بالقدرةِ بُقوى اإللِه 

 (30، ص 4925)احلجي،   

وترتبط هذه األسئلة وهذه احلرية وخمتلف التعابري  

( الكائنة Kovecses, 2015, p. 59االستعارّية بالسياقات )

زمن التلّفظ الشعرّي، وتّتصل كذلك برؤية الشاعر الفلسفّية 

ُ احلياة  الته عن نظام واضح يسريِّ للحياة وبحثه الدائم يف تأمُّ

واقعه الذي يعيشه؛ لذلك نجد أنَّ تصّوراته  بعيًدا عن طبيعة

االستعارّية للحياة تتمّثل يف كثري من مواضعها الرحلَة 

البحرّيَة نظًرا إىل املخاطر والصعوبات التي حتيط هبا، ولكوهنا 

عالـاًم من املجهول إذا ثارت عواصفها وتالطمت أمواجها 

س يف فال يدري راكُب البحر إذ ذاك أيَّ مصري ينتظره. ون تلمَّ

ة  »قوله:  أنَّ استعامله للجاّر « يبدو لعينيَّ الوجوُد كلجَّ

( تعبرٌي عن فضاء ذايّت يعي الشاعر فيه أّنه  واملجرور )لعينيَّ

 التصّورفضاؤه اخلاّص يف مقابل أفضية أخرى قد ال يكون هلا 

ونجد أّن يف تقديمه للجاّر واملجرور عناية واهتامًما؛ ،.ذاته

ذايّت فاعاًل يف تكوين تصّوراته، فكأّنه حييل ليكون فضاؤه ال

حريته وخوفه ووجله إىل خصوصّية رؤيته بالدرجة األوىل، 

الزيادة يف املعنى احلاصلة يف املعنى املقّدم االستعارة »فـ

البنيوّية )األقرب يكون أكثر قّوة وتأثرًيا(، واملقصود باألقرب 

رب إىل العنرص يف إطار التأويل الداليّل الرتكيبّي هو األق

 (. 432، ص 2049ة، ن)كرو «العامل يف البنية

حالة ظاهرة من عدم الرضا بواقع حياته سواء  الثاين:

ذلك يف املنزلة التي حتّققت له، أو يف طبيعة املحيط الذي 

لت لديه حالٌة من  يعي  فيه يف هذه احلياة حتى تشكَّ

َدها يف شعره كثرًيا قع خلق يف وهذا الوا ،االغرتاب، وقد جسَّ

وجدان الشاعر ضيًقا وكمًدا وأسى جعلته يتمثَُّل يف بعض 

شعره الرحلة الربّية بأوصاهبا وأتعاهبا الكثرية، من ذلك قوله 

 ]الطويل[:

 أَأبَقى َعىل مرِّ اجلَديدين يف 

 َجوى

 وَيسعُد أقواُم وهم ُنظرائِي

 أَلسُت أخاُهم قده ُفطرَنا َسويَّة 

 

 َشقائي فكيَف أتايِن يف احلياةِ 

 َيسريوَن يف درِب احلياةِ َضواحًكا 

 

 عىل ِحني َدمعي ابتلَّ منُه ِردائي

 (35، ص 4925)احلجي،   

 وقوله يف موضع آخر ]اخلفيف[: 

 َهكذا كنُت يف َحيايت ُعجاًبا

 

 يا لِقلبِي ِمن َهوِل ذاك الُعجاِب 

 أحلُظ القاتَِم املَريَر ِمن العيـ 

 

 اخلَايِب 
ِ
 ــِ  وأبكِي َعىل الِضياء

 (.35، ص 4925)احلجي،   

 

 خامتة 

يّتضح ممّا تقّدم أّن االستعارة املفهومّية، بام تتيحه من  

أدوات إجرائّية، قد أّدت إىل اخلروج من دائرة التفكري يف 

االستعارة مطلًقا، وإدراك خصائصها الفنّّية وفهم أبعادها 

 ,Cave، إىل دائرة التفكري باالستعارة )اإلمتاعّية واإلقناعّية

( إلدراك العامل وأشيائه انطالًقا من التجارب احلّسيّة 2016

والثقافّية، وَمفهمة األفكار والقيم املجّردة ومتّثلها عن طريق 

م، 2002جسدنتها بام يف ذلك القيم األخالقّية )احلرايص، 

 (. 450ص 

صل البنى وقد ساعدت هذه الرؤية العرفانّية يف و  

بكفاءة محد احلجي  "عذاب السنني"اللغوّية املكّونة لديوان 

ا لتصّور  ،اإلدراكّية فجاء الديوان يف بناه وتراكيبه انتشاًرا لغويًّ

وقد عمد الشاعر إىل جتربة  ،"احلياة سفر"إدراكّي مفاده أّن 

جتربة جسدّية هلا أبعاد ثقافّية، وأسقط مجيع  بعّدهاالسفر 

جتربة  كوهنااملعارف الثرّية املتعّلقة هبا عىل جتربته يف احلياة، ب

تنزع إىل التجريد، خصوصا يف مستوى الطموحات والنوازع 

 واألحاسيس.   

وقام اإلسقاط عىل التناسب بني الرتسيامت الوجودّية  

ان املصدر، والرتسيامت واملعرفّية للسفر من حيث هو امليد

 ،الوجودّية واملعرفّية للحياة من حيث هي امليدان اهلدف

سقاط استلزام استعارّي، فتطابقت إلوترّتب عىل عملّية ا

لوازم االنطالق يف السفر سواء يف الرّب أو البحر مع لوازم 

الشاعر يف خوض غامر احلياة، وما اقتصار الشاعر يف ذكر 
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ني والزورق أو السفينة إاّل ألّنه مل لوازم السفر عىل القدم

 يمتلك من لوازم يف بداية حياته غري ذاته احلّية. 

وانرصف الشاعر يف العنرص الثاين من عنارص السفر،  

ا  املسلك، إىل تبئري الصعوبات والعراقيل التي تواجه املسافر برًّ

وبحًرا؛ ليدرك أّواًل، وحيمل القارئ عىل اإلدراك ثانيًّا، هوَل 

ملصاعب التي واجهته يف حياته يف مجيع املستوّيات املادّية ا

وقد أشاعت تلك  ،والذهنّية والنفسّية واالجتامعّية واجلسدّية

ا، وجعلت ديوان  الصعوبات يف حياة الشاعر نفًسا تراجيديًّ

سه  "عذاب السنني" رثاء قبل أوان الرثاء، يشّد عىل القارئ نفه

لريب لنفسه يف أشهر قصائده ونَفسه، عىل نحو رثاء مالك بن ا

 (.22، ص 4925)ابن الريب، 

الشاعر يف املكّون الثالث للسفر أحواله النفسّية  ّأرَ وبَ  

والذهنّية واملاّدّية أثناء الوصول، واجلامع بينها اإلرهاق الكِّلّ 

الذي بلغ بالشاعر مبلغ اإلحباط واليأس، فقد أخفق يف 

فجاءت  ،ه غري اإليابحتقيق ما طمح إليه، ومل يغنم من سفر

مؤذنة بنهاية الشاعر  "عذاب السنني"هنايات السفر يف ديوان 

 قبل أواهنا. 

ورغم النقد الشديد الذي تعّرضت له االستعارة  

(، واملراجعة التي أحدثها سلطان Stem, 2000املفهومّية )

(، فإهّنا تظّل مقاربة خمتلفة Kovecses, 2015كوفيت  )

 عن الكالم العادي، ختّول النفاذ من للكالم الشعرّي، فضال

التجّلّيات اللغوّية يف أديم الكالم إىل العمق اإلدراكّي الذي 

فتكشف وجها من وجوه تصّور الشعراء للذات ، ينشّد إليه

والكون واألشياء، ومتّثلهم للمفاهيم واألفكار والقيم 

 ّية.املجّردة، انطالقا من جتارهبم اجلسدّية واالجتامعّية والثقاف
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 االتساق النيّص يف معلقة األعشى

 دراسة إحصائية حتليلية

 اهلل بن سليامن بن حممد السعيدعبد 

 أستاذ األدب والنقد املشارك، قسم اللغة العربية وآداهبا، كلية اآلداب، جامعة امللك سعود

 هـ(22/9/0442 هـ، وقبل للنرش يف01/4/0442 )قدم للنرش يف

  

 .التضامّ  -التكرار -اإلحالة -االّتساق النيص -األعشى الكلامت املفتاحية:

يقصد هذا البحث تقديم دراسة حتليلية لالتساق النيص يف معلقة األعشى، منطلًقا من بنيته الشكلية  :البحث ملخص

إىل بنيته الداللية حماِواًل أْن يتحسس خصوصية االتساق يف هذا النّص الشعري، وما حيمله من تنّوع يف أبنيته النصية، 

ليات االتساق النيص التي رأهتا بارزة يف املعلقة، وهي وتفاعل مع آلياهتا اخلطابية. وقد ركزت الدراسة عىل أهم آ

اإلحالة والتكرار والتضاّم، حماولة أْن تتكشف معيارّية االتساق النيّص يف هذه القصيدة وجوانب جتلِّيه فيها، وأثره يف 

 حتقيق انسجامها ومتاسكها.

اآلليات التي استعملها منشئ النص وأثرها  وقد اعتمد البحث التحليل النيّص، فدرس هذه القصيدة حماواًل أْن يتتبع

 يف املتلقي وأساليب فهمه النّص وتأّثره به.

ا صنعت شبكة من العالقات الّلغوية املؤثرة يف   وقد انتهت الدراسة إىل تنّوع هذه املعايري النصية داخل القصيدة، وأَّنه

 .لّيةانسجام القصيدة، وحتقيق كفاءهتا النصية واللغوية وقدرهتا التواص
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Abstract. This study intends to present an analytical study of textual cohesion in the Al-A'sha Long- Hanged 

Mu'allaq” Poem, starting from formal structure to semantic structure, and trying to discover the specialty of the 
coherence in such poetic text and the diversity of its textual structures and interaction with its rhetorical 

mechanisms. The study focuses on the most important mechanisms of textual consistency that are considered as 

prominent in the Long-Hanged Poem (Mu'allaqa), which are references, frequency, and collocation, attempting to 
reveal the criterion of textual consistency in such poem, the aspects of its manifestation, and its effect on achieving 

consistency and coherence. 

The study adopted the textual analysis method and studied such criteria in light of the textual analysis theory, 
trying to trace these mechanisms used by the author of the text, their effect on the recipient, and the methods of 

understanding the text and text influence thereon. 

The study concluded that there is a diversity of these textual standards within the poem, and that the poem created 
a network of linguistic relationships that affect the harmony of the poem in addition to the achievement of textual 

and linguistic competence as well as communicative capacity. 
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ال غنى للبحث األديب عن االستعانة بام أنتجته املناهج 

من معارف وعلوم يف  النقدية واألدبية حديثها وقديمها

دراسة الظواهر النقدية وحتليلها، واإلفادة من املدّونات 

العربية والنصوص األدبية واللغوية يف اختبار صالحية هذه 

املناهج لتحليل هذه النصوص وحاجتها للمراجعة واإلضافة 

 والتعديل من عدمه.

ويف العرص احلديث حظي مصطلح االتساق النيص بعناية 

من املعايري األساسية يف دراسة  ، وأصبح يعدّ علامء النّص 

كفاءة النصوص وقدرهتا التواصلية، وذلك من خالل وسائل 

والفصل  ،واالستبدال ،واحلذف ،لغوية متعددة كاإلحالة

 والتضام. ،والتكرار ،والوصل

ومع خصوصية النّص الشعري فقد وجدت يف بعض 

رغبة يف  ،(0)هذه الوسائل فرصة إلعادة قراءة معلقة األعشى 

واإلفصاح عن التقنيات التي  ،الوقوف عىل اتساقها النيص

التي يتفق النقاد عىل  ،استعملها األعشى يف تلك القصيدة

ة هذه إىل معرفة أمهيّ  كفاءهتا الشعرية والتواصلية، وصواًل 

ودورها يف حتقيق  ،التقنيات يف تشّكل اخلطاب الشعري

 خصوصيته ومتييزه عن اخلطاب العادي.

 

 االتساق: مفهومه ووسائله

 النيصالتساق لالداللة املعجمية 

 ،واجلمع ،احلمل :جاء االتساق يف اللغة العربية بمعنى

مادة )وسق(  والكامل، ففي ،واالستواء ،واالنتظام ،والضمّ 

وسقت اليش أسقه وسًقا إذا محلته، ... ": العرب لسانمن 

ما دخل فيه الليل وضم، وقد وسق الليل واتسق،  :والوسوق

ما انضم فقد اتسق، ...والوسق: ضّم اليشء إىل  وكّل 

 ."اليشء...، واالتساق: االنتظام

ا النّص فيأيت يف اللغة عىل معان تدور عىل: اإلظهار،  وأمه

واإلبراز، وبلوغ اليشء غايته ومنتهاه، ففي مادة )نصص( من 

وكل ما ُأْظِهَر فقد ، ... رْفُعك اليشء :لنهص  ا"لسان العرب: 

ونص  كلِّ ... وغايُته،  اليشء َأقىص النهّص  َأصل، ... وُنصه 

 منتهاه
ٍ
  ."يشء

                                                           

 (
0

دخول هذه القصيدة يف املعلقات من عدمه موضع خالف، وتسميتها  (

  هنا باملعلقة لتمييزها، إذا ليس لألعشى قصيدة منسوبة للمعلقات سواها.

  النيص الداللة االصطالحية ملفهوم االتساق

النيّص  االتساق (0660) يعرف حممد خطايب

(Cohesion)  ّذلك التامسك الشديد بني األجزاء " :هبأن

خطاب ما، وهيتم فيه بالوسائل اللغوية املشكلة لنص/

)الشكلية( التي تصل بني العنارص املكونة جلزء من خطاب أو 

غوية التي ، فهو جزء من املؤهالت اللّ (5)ص "خطاب برمته

القدرة عىل "ا تتحقق هبا دينامية النّص، ويمكن حتديدها بأَّنه 

ة مع شكل تركيبيٍّ ما، ومع بعض إنتاج متواليات صوتيه 

عنى، ومع بعض القصد، ويف بعض السياق الطبيعي امل

 Patternsوالعقيل واالجتامعي، بموافقة بعض النامذج 

والقواعد واإلسرتاتيجيات واللغات ثامر املفهومية، 

، 2107)مفتاح،  "االجتامعية -واجلهازات البيولوجية

 كام يذكر حممد خطايب-، وإذا كانت اللغة (39-35ص

إىل كلامت، والكلامت إىل أصوات أو تنقل املعاين  -( 0660)

يتجسد يف هذه  جيب أنْ  النيّص االتساق ، فإنه (05)ص كتابة

قواعد وإسرتاتيجيات  ينتظمها منْ  املخرجات وفق ما

 .، وما تتسم به من سامت صوتية أو كتابيةمعجمية ونحوية

 

 وآلياته النيص وسائل االتساق

النيص متايزت نظرة علامء النص لوسائل االتساق 

ورقية حسن  (Halliday, M.A.K) وتعددت، فهاليداي

 ،واحلذف والوصل ،واالستبدال ،أمجالها يف اإلحالة

)خطايب،  واالتساق املعجمي املتمثل بالتكرار والتضام

 Robert de) ، ثم جاء دي بوجراند(29-05، ص 0660

Beaugrande) ( ،0621/0662)  فدعا إىل االنتباه إىل

ظ )غري امللفوظ( يف النص، وملعرفة املعامل التي االرتباط امللحو

تصبح هبا هذه الوسائل ممكنة ونافعة، وقسمها تبًعا لذلك إىل 

إعادة اللفظ والتعريف واحتاد املرجع واإلضامر واحلذف 

، ثم أضاف التوازي يف عمل (312-266)ص  والربط

، ص 0660، وخطايب، 055)مفتاح، د.ت، ص الحق

 ويول (Gillian Brown)براون اءـــ، ثم ج(226-231

(George Yule) (0623 /0667 ) فانتقدا بعض هذه

، فأشارا إىل أنه اجلوانب التي اعتمدها هاليداي ورقية حسن

إىل هاليداي وحسن اعتمدا عىل مقاطع صغرية، ودعيا 
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االهتامم بالتصور العقيل للمخاَطب واالهتامم بالبعد اخلارجي 

 . (241-232)ص  للخطاب

ا حمصوًرا يعتمد  أنه  وبام ا شعريًّ معلقة األعشى تعّد نصًّ

وبالنظر املوضوعي يف ، عىل مقاطع نظمية صغرية نسبيًّا

ورغبة يف الوقوف  ،املعلقة وما قد يناسبها من هذه الوسائل

فسأقف  ،ص الشعريعىل أكثر هذه الوسائل مناسبة هلذا النّ 

متمثاًل يف  عىل االتساق املعجميو ،يف بحثي هذا عىل اإلحالة

 والتضاّم. ،التكرار

هذه الدراسة تظهر  ن هذا املوقف البحثي فإنه وانطالًقا مِ 

مجلة من اإلشارات املعيارية التي يمكن االستفادة منها يف 

اكتشاف اتِّساق النص وانسجامه، فقد جاءت القصيدة يف 

-55)األعشى، د.ت، ص  مقاطع عىل النحو التايل ةأربع

93):  

لوحة احلبيبة )اخلصب واحلياة(: ول: املقطع األ -0

 (.20-0)األبيات 

 األبيات لوحة املطر )اخلصب واألمل (:املقطع الثاين: -2

(22-31.) 

 لوحة املغامرة واللهو )املتعة واحلياة(:املقطع الثالث: -3

 (.44-30) األبيات

 األبياتلوحة اآلخر )القلق واحلرب(: املقطع الرابع: -4

(45-99.) 

بني هذه املقاطع عند قراءة عنواناهتا قد يظهر التباعد 

تكشف انسجام  القراءة املتأنية حتاول أنْ  ألول وهلة، ولكنه 

بالبحث يف ظواهرها النصّية وما حتدثه  ،عالقاهتا أو تفككها

لتؤّسس  ؛من اتساق وتناسب يف معاين القصيدة ومدلوالهتا

 ي.أنساًقا منسجمًة يف عالقاهتا ويف تتابعها الداليل والبنيو

 

 اإلحالة

القات اللسانية ـــإحدى الع (Reference) الةــــاإلح

 Robert de) راندــــها دي بوجـية، يصفــــّالدالل

Beaugrande) (0621/0662)  :هي العالقة بني "بقوله

العبارات واألشياء واألحداث واملواقف يف العامل الذي يدل 

، (321)ص "يف نصًّ ما عليه بالعبارات ذات الطابع البدائيل

عىل قسم من األلفاظ ال "لة تطلق يحِ والعنارص اإلحالية أو املُ 

متلك داللة مستقلة، بل تعود عىل عنرص أو عنارص أخرى 

مذكورة يف أجزاء أخرى من اخلطاب، فرشط وجودها هو 

النص، وهي تقوم عىل مبدأ التامثل بني ما سبق ذكره يف مقاٍم 

)الزناد،  "عد ذلك يف مقام آخروبني ما هو مذكور ب ،ما

، وبذلك فهي عالقة خاضعة لقيد داليل، (002، ص 0663

يل حِ وهو وجوب تطابق اخلصائص الداللية بني العنرص املُ 

 .(07، ص 0660)خطايب،  ال إليهحَ والعنرص املُ 

والعالقة التي تشري إليها هذه التعريفات هي عالقة بني  

وهي - غريها كالضامئر ألفاٍظ تتصف بإمكانية اإلحالة عىل

وأسامء اإلشارة،  -أظهرها وأوفرها حضوًرا واستعاماًل 

وألفاٍظ أو  ،واألسامء املوصولة وأدوات التفضيل ونحوها

عنارص اإلحالة  ليها بتلك األلفاظ، وبذلك فإنه إعباراٍت حيال 

تتكون من أربعة عنارص،  -)د.ت( كام يقّدر أمحد عفيفي-

  وهي:

الكاتب: وهو صانع النص، وبقصده املعنوي املتكّلم أو  -

 تتم اإلحالة.

املحيل: ويتجسد ظاهًرا أو مقدًرا، وهو الذي  اللفظ -

حيولنا من موضعه يف النص إىل اجتاه آخر داخل النص أو 

 خارجه.

املحال إليه: وهو كلامت أو عبارات أو دالالت داخل  -

يتوصل إليها بمعرفة املتلقي بالنص وفهمه  ،النص أو خارجه

 إياه.

العالقة بني املحيل واملحال إليه، وتكون عالقة متاثل  -

 . (02)ص  وتطابق بني كلٍّ منهام

ويمكن إضافة عنرص خامس، وهو املتلقي الذي تتوجه 

إىل فهمه وذاكرته اإلحالة، إذ ال يمكن للكاتب أو منشئ 

نة إال بتفعيل دور القارئ يعتمد عىل إحالة معي ص أنْ النه 

الضمني، والنظر إىل املتلقي الذي سيستقبل هذه اإلحالة 

 ويفك شفرهتا. 

 نتبني هذه العنارص يف البيت التايل : ويمكننا أنْ 

ملَّا ِجْئُت  ُهَرْيَرةُ  َقاَلْت 

 َزائَِرها:

 

َوْييِل َعَلْيَك َوَوْييِل ِمنَْك 

 يا َرُجُل 

 

واملحيل هاء الغائبة املضافة إىل فاملتكلم هو )األعشى(، 

ليه )هريرة(، والعالقة بينهام إاسم الفاعل )زائرها(، واملحال 

 عالقة متاثل وتطابق، واملتلقي هو الذي تثري هذه اإلحالة

 .وحارضة حيمله من خربات ومعارف سابقة ومافهمه للنص 
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 أنواع اإلحالة

اإلحايل أو ملا كانت اإلحالة عالقة العبارات ذات الطابع  

البدائيل يف نصٍّ ما بالعبارات أو األشياء واألحداث واملواقف 

فإن اإلحالة بالنظر إىل  ،التي تتضمنها خربة املتلقي وتصوراته

 اجتاهها تنقسم إىل نوعني اثنني، مها : 

(: وهي إحالة عىل Endophoraاإلحالة النصّية ) - أ

 ىل قسمني: العنارص اللغوية الواردة يف النص ذاته، وتنقسم إ

(: وتعود عىل عنرص Anaphoaraاإلحالة عىل سابق ) -

 لغوي سبق ذكره أو التلّفظ به.

وتعود عىل عنرص  (:Cataphoraاإلحالة عىل الحق ) -

)الزناد،  لغوي إشاري مذكور بعدها يف النص والحق عليها

 . (002، ص 0663

(: وهي اإلحالة عىل ما Exophoraاإلحالة املقامية ) - ب

( Halliday, M.A.Kهاليداي ) اللغة، ويعرفهاهو خارج 

هي إحالة عنرص لغوّي إحايّل ": ( بقوهلام0679ورقية حسن )

عىل عنرص إشارّي غري لغوّي موجود يف املقام اخلارجّي، كأن 

حييل ضمري املتكلم املفرد عىل ذات صاحبه املتكلم، حيث 

 يرتبط عنرص لغوّي إحايّل بعنرص إشارّي غري لغوّي هو ذات

 . (006، ص 0663)وثق يف الزناد،  "املتكلم

ع  وبالنظر يف اإلحاالت الواردة يف معلقة األعشى فقد تنوه

توظيف اإلحالتني النصّية واملقامية، واجلدول اآليت يبني نسبة 

 ورودها وارتباطها هبذه األلفاظ: 

 أنواع اإلحالة يف معلقة األعشى (0جدول رقم )

 جمموع اإلحاالت اإلحالة املقامية البعدية القبلية 

  نسبتها لكل بيت  عددها عددها  نسبتها لكل بيت  عددها عدد أبياته املقطع

 79 1447 01 3 3 93 20 األول

 25 1444 4 0 2422 21 6 الثاين

 44 0 04 0 2 26 04 الثالث

 25 2472 91 0 0 24 22 الرابع

 231 ـــــــــ 22 9 ــــــــــ 039 99 املجموع

 ةانطالًقا من هذا اجلدول فثمة ثالثون ومئتا إحالة، حظيت اإلحالة النصية القبلية بالنصيب األوفر منها، فقد وردت يف ست 

%، وجاءت 32% من اإلحاالت، ثم اإلحالة املقامية التي وردت يف نحو ثامنية وثامنني موضًعا بنسبة 56وثالثني ومئة موضع بنسبة 

 .(2)% 249اإلحالة النصية البعدية يف مواضع قليلة، فقد ورد ست إحاالت بعدية نسبتها 

متثل اإلحالة بالعودة أكثر أنواع اإلحالة "ا اإلحالية يف اللغة، إذ وجميء اإلحاالت النصية القبلية هبذه النسبة متناسب مع طبيعته

احلضور الواضح لإلحالة املقامية جاء متناسًبا مع طبيعة الشعر الغنائي الذي  كام أنه  ،(006، ص 0663)الزناد،  "دوراًنا يف الكالم

ليه خارج النص، وتكون اإلحالة إحالة إحيل إىل حمال املجموعة املوجودة خارج النص، فيتوجه امل يتوجه إىل التعبري عن الذات أو

ص  ،2101، وقد حلظ عدد من الباحثني قوة حضور اإلحاالت املقامية يف النصوص الشعرية التي يدرسوَّنا )بشار، مقامية غري لغوية

  .(21، ص 2121والوايف،  094

ا، وهو أمر جاء متوأمه   ؛تكون اإلحالة عىل السابق ا مع طبيعة اإلحالة، فاألصل أنْ فقً ا اإلحالة النصية البعدية فجاءت قليلة جدًّ

ا ال تعود عىل من طبيعة الضامئر يف اللغة العربية أَّنه  ليتمكن املتلقي مع إعادهتا إىل مفّّسها وحتليلها، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنه 

أكثر متأخًرا لفًظا ال رتبة عند  الضمرييكون  و أنْ أ،  (939، ص 0625)ابن هشام،  ضمري الشأن أو القصةأْن يكون  متأخر إال

 .(419/ ص 0، ج0662النحويني )األشموين، 

                                                           

(، وهذه التاء ليست ضمرًيا، وال حتمل  27-3ص  ،2121 بعض الباحثني يعد تاء التأنيث امللحقة بالفعل ضمرًيا حميال عىل الفعل بعده )الوايف، حلظت أنّ  (2) 

 اإلحالية انظر: الزناد، معنى اإلحالة الكنائية، فهي ال تعني املشري إليه بحيث يكتفي سامعها هبا يف حتليلها، كام أَّنا ال تعوض املشار إليه )حول دور العنارص

 ( .002، ص 0663
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ا اإلحاالت املقامية فجاءت يف نحو ثامنية وثامنني وأمه 

( 043% من جمموع اإلحاالت، بمعدل )32موضًعا متثل 

 وجاءت متفقة مع للبيت الواحد، وهي نسبة مرتفعة شيًئا ما،

ومع موضوع  ر عواطف صاحبه،طبيعة الشعر الذي يصوِّ 

القصيدة الذي يتوجه إىل يزيد بني شيبان؛ ومن الطبيعي تبًعا 

لذلك أْن تتوجه الضامئر إىل الشاعر نفسه وإىل املخاطب 

 نيغري لغويّ  انإشاريّ  انعنرصبموضوع القصيدة، ومها 

 يف املقام اخلارجّي. انموجود

فإذا نظرنا إىل عالقة هذه العنارص اإلحالية بمقاطع 

بني اإلحالة النصية القبلية واإلحالة  القصيدة فنلحظ تباداًل 

املقامية يف كثافة احلضور، فقد جاء حضور اإلحالة النصية 

يف البداية، بمتوسط ثالث إحاالت للبيت الواحد  االقبلية قويًّ 

املقطع الثاين، ثم ( يف 2422يف املقطع األول، ثم بمعدل )

بمتوسط إحالتني يف املقطع الثالث، ثم بإحالة واحدة للمقطع 

( 1447فبدأت بمتوسط ) ا اإلحاالت املقاميةالرابع، وأمه 

( يف املقطعني األولني، ثم بمتوسط إحالة واحدة يف 1444و)

( يف املقطع األخري، وسبب 2472املقطع الثالث، ثم بـــــ )

بالشكوى من ارحتال احلبيبة  ْت القصيدة بدأ ذلك أنه 

ليها إوافتقادها مستعرضًة صفاهتا وذكرياته معها، وحميلًة 

بضمري الغائب، إذ هو حديث عنها وليس معها، ثم انتقلت 

يف املقطع الثاين للحديث عن املطر، وقد تناقصت نسبة 

 -ليها )عارًضاإاإلحالة النصية بسبب تعدد األلفاظ املحال 

دياًرا(، فاستعيض بتكرار  -خنزير -سفحال -برًقا -الربق

ا املقطع هذه األلفاظ عن اإلحالة إليها أو إىل بعضها، وأمه 

الثالث فخصه الشاعر باحلديث عن مغامراته وأيام هلوه 

ها وشبابه، وزاد فيه تناقص اإلحالة النصية القبلية، وتناقُص 

 عن تعدد حماور هذه الذكريات، وتباعد املسافة الزمنية ناشئ  

تستحرض حماور هذه  واملقامية بينهام، ومن الطبيعي أنْ 

يستعاض هبا أو ببعضها عن اإلكثار  الذكريات يف النص، وأنْ 

...(،  -فتية -رب البيت -طليح -من تكرار الضامئر )بلدة

عن اإلحالة النصية ؛ إلحالة املقامية إضافة إىل االستعاضة با

ىل ذاته إالته بسبب ارتباط هذه الذكريات بمنشئ النص وإح

 ....( -ننتعل -نحفى -إنا -ترينا -)جاوزهتا

هذا االنتقال التدرجيي والفخر بأيام شبابه وهلوه يأيت و

إىل الفخر  للمقطع األخري الذي حتول فيه مسار النّص  مقدمةً 

وهتديد األعداء، وتغريت نسبة اإلحاالت النصية واملقامية 

امية يف هذا املقطع املق تزايدت نسبة اإلحاالتفتبًعا لذلك، 

األخري الذي خياطب به الشاعر يزيد بني شيبان، وحتولت 

هلجة اخلطاب من احلديث عن الغائبة أو الغائبني )هريرة، 

العارض، أصحابه ...( إىل اإلحالة املقامية عىل ضمري املتكلم 

وعىل ضمري املخاطب يف هتديد يزيد ومن  ،يف فخره بقومه

 معه وحتذيرهم.

يف حتقيق االتساق نتلمس دور اإلحالة النصّية  ويمكننا أنْ 

 : ، يقول األعشىاآليت نموذجيف الالنيّص 

ْكـَب ُمْرحَتِـُل   َودِّْع ُهَرْيَرَة، إِنه الره

 

ُجـُل  َـا الره  ؟َوَهْل ُتطِيُق َوَداًعا أهَي 

 َعواِرُضها، َمصقول  َغّراُء، َفرعاءُ  

 

ـُل  اهلـُــَويْنا تْـَميِش  ـَوجي الَوِح  كاَم يَميِْش ال

 َجاَرهِتـاِمْن َبْيِت  ِمْشَيَتهاَكَأنه  

 

َحاَبِة، ال َرْيث  َوال َعَجُل   َمر  السه

 َفـرَتَتِقْرًنا سـاَعًة  ُتعالُِج إِذا  

 

 َواْهتَزه ِمنها َذُنوُب املَتِن َوالَكَفـُل 

األبيات تتوجه إىل رسم صورة املحبوبة املرحتلة لتبني  

الفجيعة بفقدها، وقد حدث االتساق يف هذه األبيات  عظم

ىل إيف اإلحالة  بسبب استعامل ضمري الغائب ظاهًرا ومسترًتا

املرحتلة/هريرة(، ففي هذه األبيات يعود الضمري  )املحبوبة

املسترت )هي( عىل هريرة يف البيت الثاين ثالث مرات )هي 

ويرد ظاهًرا يف كلمة  ،غراء، هي فرعاء، متيش هي(

)عوارضها(، ويف البيت الثالث يرد ظاهًرا مرتني )مشيتها، 

مرتني )تعالج هي/ فرتت  اجارهتا(، ويف الرابع يرد مسترتً 

هي( وظاهًرا )منها(، وهذه العنارص ال يمكن فهمها إال 

ليه هنا كلمة هريرة الواردة إبالعودة إىل املحال إليه، واملحال 

ت دورها يف ترابط فهي إحالة قبلية، وقد أده  يف البيت األول،

النص وحتقيق متاسكه هبذه املحيالت التي ربطت أجزاء 

 النص باملحور األسايّس الذي تدور حوله األبيات.

 ا اإلحالة النصّية البعدّية فمن نامذجها قوله: وأمه 

 ال َيَتنَّمى َلـها بِالَقْيِظ َيْرَكُبَهـا

 

ذيَن هَلُْم في  ام َأَتـوا َمَهـُل إاِّل اله

 وقوله:  

ِجرياُن طَلَْعتََها  لَيَْسْت َكَمْن يَْكَرُه اـل

 

 َوال َتَراها لِِّسِّ الـَجاِر َتـْخَتتُِل 

 وقوله:  

 َيا َمْن َيَرى َعاِرًضا َقْد بِت  أَرُقُبـهُ 

 

ـَعُل  ُق يف َحاَفاتِِه الش   َكَأنهام الرَبْ

)الذين( إىل ففي البيت األول أحال االسم املوصول  

صلته الواردة بعده )هلم فيام أتوا مهل(، فهي إحالة بعدية، ويف 

ن( حييل إىل صلته اسم املوصول )مَ  البيت الثاين نجد أنه 

)يكره اجلريان طلعتها( املذكورة بعدها يف النّص، فهي إحالة 



 هـ(0442م/2120جامعة امللك سعود، الرياض ) (،0، ع )(33) ، مجاآلدابجملة 
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نصية بعدّية، ويف البيت الثالث أحال اسم املوصول )من( إىل 

التي ذكرت بعده يف الشطر نفسه، فهي  صلته )يرى عارًضا(

 بذلك إحالة نصية بعدّية.

لقد أسهمت هذه اإلحاالت النصية القبلية والبعدية يف 

وإعادهتا إىل  ،وحتقيق اتساقه عرب ربط املبهامت ،ربط النص

أو املرتبطة بأفق  عنارصها اإلشارية املختزنة يف ذهن املتلقي

 يف إعادة هذه العنارص امهلوإعاموفهمه وإثارة ذاكرته  انتظاره،

 إىل املشريات املختلفة داخل النص. 

وعىل نحو ما أدت اإلحالة النصّية دورها يف حتقيق 

سّجلت اإلحالة املقامّية كفاءة نصّية كذلك،  ،االّتساق النيّص 

 ويمكن التمثيل هبذه األبيات: 

 َأبلِغ َيزيَد َبني َشـيباَن َمأُلَكـةً 

 

 (3)ك  َتأَتكِـُل َأبا ُثبيٍت َأَما َتنَفـ

 َعن َنحِت َأثَلتِنا اَأَلسَت ُمنَتِهيً  

 

 وَلسَت ضائَِرها ما أَطهِت اإِلبِـُل 

 ُتغري بِنا َرهَط َمْسُعوٍد َوإِخَوتِـهِ  

 

 َفرُتِدي، ُثمه َتعَتـِزُل 
ِ
 ِعنَد اللِّقاء

 أَلَعِرَفنهَك إِْن َجـده النهفـرُي بِنـا 

 

 َواحتََملواوُشبهِت احلَرُب بِالط ّواِف 

 َكناطٍِح َصْخَرًة َيْوًمـا لَِيْفلَِقهـا 

 

ها، َوأَْوَهى َقرنَُه الَوِعُل   َفَلْم َيرِضْ

استعمل الشاعر هنا إحاالت مقامية متعددة جتاوزت  

البنية الداخلية للنص إىل البعد املقامي الذي يشري إىل ذات 

الشاعر أو إىل املخاطب، وهو ما جيعل املتلقي يتحول إىل 

معرفته السابقة بالشاعر وباملخاطب وباملوقف املقامي الذي 

إلعادة هذه العنارص اإلحالية إىل  ؛جاءت فيه هذه املعلقة

ربط النّص بالواقع والبيئة التي  مّ مرجعها املقامي، ومن ثَ 

 وربط اللغة بحاضنتها املجتمعية. ،أنتجته

واإلحالة إىل ذات الشاعر واملخاطب يف هذه األبيات 

جتّسد الثنائية الضدية التي يريد الشاعر إبرازها بني قطبي 

 ،الذي يمثله األعشى مدافًعا عن قومه ،املوقف الشعري

 ويزيد بني شيبان ومن جرى معه يف موقفه.

ومن جهة اختيار املحيل املناسب فقد جاء استعامل 

منذ البداية متسًقا مع  بصيغة اجلمع الشاعر ضمري املتكلم

ات التي تشري إىل عداوة املخاطب لقوم الشاعر، دالالت األبي

وجاء انتقال ضامئر اخلطاب من اإلفراد إىل اجلمع متسًقا مع 

عداوة قومه وما املرجع الداليل لألبيات، حيث حتذر يزيد من 

يقوم به من إغراء غريه هبذه العداوة، ثم توجه اخلطاب إليه 

                                                           

 مألكة: رسالة، وتأتكل: حتتك من الغيظ، أو تغتابنا وتأكل حلومنا. (3) 

ها، كام حتذر وإىل هؤالء، فتحذرهم منه هذه العداوة ومن آثار

صنيع فردي يأيت بأثر مجاعي تتحول به العداوة من يزيد من 

الفردية إىل اجلامعية كام هو شأن احلروب التي تلقح فتنتج 

  . -زهري بن أيب سلمى ذكركام ي-فتتئم 

يف ربط  ويظهر تعدد اإلحاالت وأثر العنارص اإلحالية

شبكة النص عند تعدد املشريات واختالفها، ويمكن التمثيل 

 عىل ذلك بقوله: 

ْقُتها َعَرًضا، َوُعلهَقْت َرُجاًل   ُعلِّ

 

ُجُل  ها الره ي، َوُعلَِّق أُْخَرى َغرْيَ
 َغرْيِ

ـــها  ــا حُياِوُل ــاة  َم ــُه َفَت َقْت  َوَعلِّ

 

 ِمْن أَْهلِها َميِّت  هَيِْذي بِـها َوِهـُل 

ى َما ُتالئُِمنـي  َقْتنِي ُأَخرْيَ  َوُعلِّ

 

 َفاْجَتَمَع احلُب  ُحّبًا ُكل ـُه َتبِـُل 

األبيات إحاالت نصّية ومقامية متعددة، واملحال تظهر  

ه تعلق إليه متعدد كذلك، فالشاعر يتحدث عن حمبوبته وأنه 

هبا، وتعلقت هي بغريه، وتعلق هذا الرجل بامرأة غريها ...، 

ىل ذات الشاعر، وهذه إحالة إوياء املتكلم حتيل  فتاء الفاعل

مقامية )علقــتـها، غريي، وعلقتني، تالئمني(، وضمري 

الغائب والغائبة حييالن عىل هريرة وعىل أفراد هذه املداولة 

العاطفية )علقتها، علقت، غريها، وعلقته، حياوهلا، أهلها، 

ك الذي ة، والتامسهيذي، تالئمني، كّله(، وهذه إحاالت نصيّ 

نراه يف األبيات مع تنوع عنارصها اإلحالية جاء بسبب قاعدة 

التطابق بني املحيل واملحال إليه، فاإلحالة إىل املتكلم تأيت 

بعنرصي تاء الفاعل املضمومة وياء املتكلم، وإىل هريرة 

والفتاتني األخريني بضمري الغائبة، وإىل الرجلني هباء الغائب، 

ومع تعدد العنارص اإلحالية وتنّوع والسياق يميز املقصود، 

لبس يف إعادة العنارص اإلحالية  املحال إليه فإننا ال نشعر بأّي 

ليها، بسبب قاعدة التامثل بني هذه إإىل األلفاظ املحال 

يف ربط هذه املقامي العنارص وفاعلية النسق الداخيل و

 العنارص بعضها ببعض. 

ين أدوراها ت هذه اإلحاالت مع تنوعها وتباوهكذا أدّ 

وظيفتها يف ترابط النص وحتقيق متاسكه، فظهر النص مّتسق 

الّشكل منسجم الدالالت عرب هذه الشبكة الواسعة من 

املحيالت التي ترتبط بأجزاء النص ومفاصله، وحتيل بعضه 

 ىل بعض.إ
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 املدى الفاصل بني العنرص اإلحايل ومفّّسه

النظر  فإنّ  ،ملا كانت اإلحالة من وسائل االتساق والربط

ا يؤكد تالحم هذه العنارص يف اتساع هذا الربط وضيقه ممّ 

وقدرهتا عىل حتقيق الرتابط بحسب املدى الفاصل ، اإلحالية

ام أصبح املدى بعيًدا دّل عىل بني املحيل واملحال إليه، وكله 

وحتقيق  ،فاعلية هذه اإلحاالت وقدرهتا عىل ربط النص

عن تقارهبا، وقد قّسم علامء  متاسكه عند تباعد أطرافه فضاًل 

النص اإلحالة بالنظر إىل املدى الفاصل بني العنرص اإلحايل 

 ومفّّسه إىل قسمني، ومها: 

إحالة ذات مدى قريب: وجتري يف مستوى اجلملة  - أ

  الواحدة، حيث ال توجد فواصل تركيبية مجلية.

وجتري بني اجلمل املّتصلة أو  إحالة ذات مدى بعيد: - ب

فضاء النص، فتتجاوز الفواصل أو احلدود  املتباعدة يف

 . (024-023، ص 0663)الزناد،  الرتكيبية بني اجلمل

نا نجد غلبًة لإلحالة ذات وبالعودة إىل معلقة األعشى فإنّ 

اللغة الشعرية باالنضباط والنصية، تتميز  املدى البعيد، إذْ 

 ولذا فإنه  ؛وتبتعد عن االرجتال واالستدعاء غري املنضب

العنارص اإلحالية بمفّّسها تكون منتظمة ومقصودة،  عالقة

وهذا االنضباط نلمحه يف هذه اإلحاالت التي تتجه إىل لفظ 

ليه إحمورّي يأيت يف بداية املقطع أو جمموعة األبيات، ثم حتال 

الضامئر، فكلمة )هريرة( يف البيت األول استمرت اإلحالة 

العارش، واستمرت  أعيدت يف البيت مه ليها يف تسعة أبيات، ثُ إ

ليها حتى َّناية البيت العرشين، ثم أعيدت يف البيت إاإلحالة 

ليها يف البيت نفسه، وللتمثيل عىل إوالعرشين وأحيل  ادياحل

 ذلك نذكر املثال اآليت:

ُدها ُعها َلـْوال َتَشـد   َيَكاُد َيرْصَ

 

 إِذا َتُقوُم إىِل َجاَراهِتـا الَكَسـُل 

ْت إِذا ُتَعالُِج ِقْرًنـا    َسـاَعًة َفـرَتَ

 

َمتِْن والَكَفُل   (4)َواْهتَزه ِمنْها ذَنُوُب اـل

ْرِع، هَبَكنَة     ِصْفُر الِوشاِح، وِمْلُء الده

 

ـ َينَْخـِزُل   (5)إِذا َتأَّتى َيكاُد اخلرَْصُ

تظهر األبيات إحاالت متعددة، ففي البيت األول أربعة  

هي هاء الضمري يف )يرصعها( و)تشددها(  حميالت

و)جاراهتا( والضمري املسترت يف )تقوم(، ويف الثاين ثالثة 

                                                           

 ذنوب املتن: العجيزة. (4) 

صفر الوشاح: مخيصة البطن، دقيقة اخلرص، وملء الدرع: متأل درعها  (5) 

ق، وتأتى: والبهكنة: الكبرية اخلل أي ثوهبا يف غري موضع اخلرص والبطن،

 ترتفق لتأيت باألمر، أو تتهيأ للقيام، ينخزل: ينثني أو ينقطع.

إحاالت هي هاء الضمري يف )منها( والضمريان املسترتان يف 

)تعالج( و)فرتت(، ويف البيت الثالث نجد ثالث 

، هي املبتدأ املحذوف من )صفر الوشاح( -أيًضا-إحاالت 

املسترت يف )تأتى(، ومجيع هذه الضامئر حتيل  و)هبكنة( والفاعل

كلمة )هريرة( الواردة قبلها بخمسة أبيات، وقد فصلت  ىلإ

 بينهام مجل كثرية، فهي إحالة قبلية بعيدة املدى. 

 ومن ذلك قوله: 

 مَل ُيلِهني اللهْهُو َعنْـُه ِحـنَي أَْرُقُبـهُ 

 

 َوال اللهذاَذُة ِمْن َكأٍْس َوال الَكَسُل 

 وقوله:  

 َأصــاَبُه ِهنــُدوايِنأ َفَأقَصــَدهُ 

 

 أَو ذابِل  ِمن ِرماِح اخلَطِّ ُمعَتـِدُل 

يف البيت األول أحالت هاء الضمري يف )عنه( و)أرقبه( إىل  

العارض املذكور قبلها بيتني، وفصلت بينهام مجل متعددة، 

املدى، ويف البيت الثاين أحالت هاء  ةفتكون إحالة قبلية بعيد

ىل عميد القوم املذكور يف إالضمري يف )أصابه( و)أقصده( 

البيت السابق، ومل يرد يف اجلملة نفسها، فهي إحالة قبلية 

 بعيدة املدى. 

، وهلا دورها يف ا اإلحالة قريبة املدى فوردت قلياًل وأمّ 

حيل يكون صناعة نسيج النص، وتنويع مآتيه، وارتباطها بامل

 قريًبا وخاطًفا، ومن أمثلتها قوله: 

َفَقـــد ُأخـــالُِس َربه الَبيـــِت 

ــــــــــــــــــــــــهُ   َغفَلَت

 

 َوَقد حُياِذُر ِمنّـي ُثـمه مـا َيئـُل 

 وقوله:  

حياِن ُمتهكًِئا  ناَزعُتُهم ُقُضَب الره

 

ًة راُووُقها َخِضُل   (9)َوَقهَوًة ُمزه

 وقوله:  

ـــا َرهـــَط َمْســـُعودٍ  ُتغـــري بِن

ـــــــــــــــــــــــهِ   َوإِخَوتِ

 

 َفرُتِدي، ُثمه َتعَتـِزُل 
ِ
 ِعنَد اللِّقاء

اإلحالة جتري يف مستوى اجلملة الواحدة،  نلحظ هنا أنه  

ففي البيت األول تعود هاء الضمري يف )غفلته( عىل رب 

البيت املذكور قبل هذه الكلمة مبارشة، ويف البيت الثاين تعود 

املذكورة يف اجلملة وقها( عىل القهوة وهاء الضمري يف )را

هاء الضمري يف )وإخوته(  ا البيت الثالث فنجد أنه نفسها، وأمه 

 مسعود التي جاءت قبلها مبارشة. كلمة تعود عىل 

 

 

 

                                                           

 (
9

اخلمرة اللذيذة، وقيل: التي تلذع اللسان، وليس فيها محوضة مزة:  (

 ، وراووقها: الراووق إناء اخلمر، وخضل: ندي.)اللسان، مزز(



 هـ(0442م/2120جامعة امللك سعود، الرياض ) (،0، ع )(33) ، مجاآلدابجملة 
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 وسائل االتساق اإلحالية

وهي العنارص التي حتيلنا إىل املحال إليه داخل النّص أو 

نعتمد يف فهم داللتها  خارجه من أجل تفسريها، فنحن ال

)توهامي،  عىل معناها اخلاص، بل عىل إسنادها إىل يشء آخر

، واملحال إليه هنا حيمل البعد اإلشاري (40، ص 2101

مفهوم لساين جيمع كل العنارص "بمفهومها العام، وهو 

اللغوية التي حتيل مبارشة عىل املقام من حيث وجود الذات 

ي املتكلمة أو الزمن أو املكان، حيث ينجز امللفوظ والذ

 .(009، ص 0663)الزناد،  "يرتبط به معناه

ومل يتفق الباحثون عىل حتديد هذه العنارص، فكلام اتسع 

مفهوم اإلحالة اتسعت هذه العنارص وتعّددت، فبعض 

ضمنها التكرار وأل التعريف ( 2103كأنس فجال )الباحثني 

 ، وضمنها بعضهموما بعدها( 576)ص  واللفظ الواصف

األعالم واألسامء العامة  (2100كالزهرة توهامي )

أكثر الباحثني (، واعتمد 42)ص  واإلشارات والنكرات

ورقية  (Halliday, M.A.K) التقسيم الذي طرحه هاليداي

ن حرصا أدوات اإلحالة يف الضامئر وأسامء احسن اللذ

-07، ص 0660)وثق يف خطايب،  اإلشارة وأدوات املقارنة

06). 

ل اإلحالية وأكثرها وتعد الضامئر أشهر هذه الوسائ

كام يقرر -، فهي استعاماًل 

 الكلامت من نوع أشهر" -(0621/0662بوجراند) دي

، وقوهتا اإلحالية واضحة ومتكررة، (320)ص  "الكنائية

، فقد ورد منها يف من النصوص خيلو منها نصأ  يكادال و

معلقة األعشى نحو سبعة وعرشين ومئة ضمري، بمعدل 

أبيات القصيدة، وهي نسبة تدل عىل ( لكل بيت من 3444)

قوة حضور الضامئر يف النصوص الشعرية، وتكشف أمهيتها 

يف صناعة االتساق النيص وحتقيق الكفاءة النصية التواصلية 

 .للنص الشعري

مما يلفت النظر أنه عدًدا كبرًيا من هذه الضامئر جاء و

تايل يبني باأللفاظ املحورية ارتباًطا وثيًقا، واجلدول المرتبًطا 

 ارتباطها هبذه الضامئر:  جمموعاأللفاظ املحورية و

 

 

 

 (2جدول رقم ) 

 ارتباط الضامئر باأللفاظ املحورية 

الضمري  ليهإاملحال  املقطع

 ظاهًرا

الضمري 

 مسترتا

 املجموع

 41 20 06 هريرة األول

 6 0 2 العارض الثاين

 9 2 4 القهوة الثالث

 22 02 01 يزيد شيبان الرابع

 24 5 06 قوم الشاعر الرابع

مرتبطة بمحاور القصيدة جاءت هذه سبعة ومئة ضمري 

ففي اللوحة  ،الضامئر% من جمموع 4744األساسية، متثل 

األوىل كانت اإلحاالت تعود عىل كلمة )هريرة( التي متثل 

ليها بالضمري أربعني إ، فقد أحيل ذا املقطعهل البؤرة املحورية

يًتا، منها واحد وعرشون ضمرًيا مرة يف واحد وعرشين ب

 مسترًتا، وتسعة عرش ضمرًيا ظاهًرا.

نا سنجد أكثر اإلحاالت فإنّ  قطع الثاينفإذا انتقلنا إىل امل

تتوجه إىل اللفظ املحوري فيها كذلك، فقد أحيل عىل 

العارض بتسعة ضامئر يف تسعة أبيات، منها ثامنية ضامئر 

 ظاهرة، وضمري مسترت.

اللهو  املقطع الذي يتحدث عن ت يفوقد جاءت اإلحاال

متوزعة عىل املظاهر التي يتناوهلا الشاعر يف احلانوت، فأحيل 

عىل القهوة بأربعة ضامئر ظاهرة، وضمريين مسترتين، وأحيل 

 عىل املستجيب بضمريين ظاهرين.

فإننا نجد اإلحاالت قد  املقطع األخريفإذا انتقلنا إىل 

خياطبه الشاعر هبذه  توزعت بني يزيد بني شيبان الذي

وقوم الشاعر الذين يفخر هبم، متضمنة رسالته  ،األبيات

املزدوجة بلوم يزيد واالفتخار بقومه وبيان فعاهلم، فأحيل 

عىل يزيد بثامنية وعرشين ضمرًيا، منها ثامنية عرش ضمرًيا 

 ةمسترًتا، وعرشة ضامئر ظاهرة، وأحيل عىل قوم الشاعر بأربع

ومخسة  تسعة عرش ضمرًيا ظاهًرا، وعرشين ضمرًيا، منها

 ضامئر مسترتة.

ونلحظ هنا تنوًعا يف توظيف الضامئر أسهم يف اتساق 

بمحاور القصيدة  فجاءت مرتبطةً  ،القصيدة ومتاسكها

ام يتناسب وبعدها الوظيفي، فخلق ب وببقية ألفاظها األساسية

ا متامسًكا ترتبط به مضمرات النص ومبهامته  بذلك جوًّ

، مع مراعاته وأخرى ثانوية بالعودة إىل عنارص إشارية حمورية
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لتعدد هذه العنارص واختالف وظيفتها وأمهيتها يف بناء النسق 

 الشعري للقصيدة. 

وثاين الوسائل اإلحالية هي املبهامت، وهي أسامء  

تتساوى مع "اإلشارة واألسامء املوصولة، فأسامء اإلشارة 

 "عادة حتيل إىل ما هو داخل النصا ضامئر الغياب، إذ إَّنه 

ا األسامء املوصولة فتقوم وأمه  ،(20)عفيفي، د.ت، ص 

لتفّسها وتبني  ؛ليهاإبوظيفة التعويض عن صلتها وحتيل 

، وقد استغنت القصيدة (002، ص 0663)الزناد،  معناها

فلم ترد أسامء اإلشارة مطلًقا،  ،بالقوة اإلشارية للضامئر

 لة يف ستة مواضع، يف قوله: ووردت األسامء املوصو

 ال َيَتنَّمى َلـها بِالَقْيِظ َيْرَكُبَهـا

 

ذيَن هَلُْم فيام َأَتـوا َمَهـُل   إاِّل اله

 وقوله:  

 إيِّن َلَعمُر الهذي َخطهت َمناِسُمها

 

 (7)َتـْخِدي َوِسيَق إَِليِْه البَاقُِر الُغيُُل 

ووردت بلفظ )من( يف أربعة مواضع،: )ليست كمن  

يكره اجلريان طلعتها/ جهال بأم خليد حبل من تصل/ يا من 

يرى عارًضا قد بت أرقبه/ قد كان يف أهل كهف إن هم 

 . (2) قعدوا* واجلارشية من يسعى وينتضل(

 "وتعد املقارنة الوسيلة الثالثة من الوسائل اإلحالية، 

ة كل األلفاظ التي تؤدي إىل املطابقة أو ويقصد بأدوات املقارن

املشاهبة أو االختالف أو اإلضافة إىل السابق كامًّ وكيًفا أو 

، وقد وردت املقارنة يف (22)عفيفي، د.ت، ص  "مقارنة

، وذلك عىل عرشة مواضعاملعلقة من خالل أدوات التشبيه يف 

 اآليت: النحو

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ختدي: تسري سرًيا شديًدا، الباقر: البقر، الغيل: الكثري. (7) 

)من( ال تعد من أدوات اإلحالة؛ ألَّنا يرى بعض الباحثني أن  (2) 

تستعمل يف املفرد واملثنى واجلمع، ويف املذكر واملؤنث، وبالتايل فهي ال 

هنا كوَّنا من  أراه ، والذي(23، ص د.تحتمل معنى املطابقة )عفيفي، 

 وسائل اإلحالة؛ ألَّنا تتضمن املطابقة من جهة استعامهلا يف كل ذلك، كام

أن بعض الضامئر وبعض أسامء اإلشارة قد ال يفرق فيها بني التذكري 

 اإلحالة. أدواتوالتأنيث، مثل: مها، وهؤالء، ومن املتفق عليه كوَّنا من 

 (3جدول رقم ) 

 معلقة األعشىأدوات التشبيه يف  

 األداة
مرات 

 ورودها
 نامذج

 الكاف
 مخـــــس

 مرات

تسـمع متيش اهلوينا كام يميش الوجي الوحـل، 

للحيل وسواًسا إذا انرصفت كام استعان بـريح 

عرشــق زجــل، ليســت كمــن يكــره اجلــريان 

كناطح صـخرة يف فتية كسيوف اهلند، طلعتها، 

 يوما ليوهنها

 كأن
ــــالث  ث

 مرات

كـأن هتا مر السحابة، كأن مشيتها من بيت جار

أمخصها بالشوك منتعل، يـا مـن يـرى عارًضـا 

 .بت أرقبه كأنام الربق يف حافاته الشعل

 مثل
مــــــرة 

 واحدة
 وبلدة مثل ظهر الرتس

 ختال
مــــــرة 

 واحدة
 ومستجيٍب ختال الصنج يسمعه

التشبيه بـ)الكاف(  من خالل اجلدول السابق نلحظ أنه 

الشاعر مشية هريرة وصوت ة مواضع، فشبهه به مخسجاء يف 

وشبه أصحابه بسيوف اهلند، وشبه من ، حليها ووازَّنا بغريها

ا التشبيه بـ)كأّن( فاستعمله يف يسب قومه بناطح صخرة، وأمه 

وصف مشية هريرة يف موضعني، ويف وصف الربق يف موضع 

ثالث، واستعمل كلمة )مثل( يف تشبيه البلدة، وكلمة )ختال( 

اختيار األداة  وامللحوظ أنه ، (6) يف وصف أدوات الطرب

اليل أحياًنا،  روعي فيه اإليقاع الصويت للوزن دائاًم والده

للمعنى الذي  ا أكثر متثياًل ف)ختال( مثالً اختارها الشاعر ألَّنه 

( يريده يف رسم صورة التأثر باملستجيب، ولو استعمل )كأنه 

يف كلمة ، ولكنها ال حتمل ما ملا انكّس الوزن الشعري مثاًل 

  .)ختال( من قوة الداللة عىل التخييل واإلهيام وشدة التوهم

كام وردت املقارنة من خالل استعامل أفعل التفضيل يف 

 موضع واحد، وهو قوله: 

ـبَة   ـْزِن ُمعَش  ما َروَضة  ِمن ِرياِض احلَ

 

َخرضاُء جاَد َعلَيها ُمْسبِل  َهطِـُل 

(01) 

 
                                                           

، والتشبيه بكأن يف 46، 32، 5، 4، 2ورد التشبيه بالكاف يف األبيات  (6) 

 42تخال ، والتشبيه ب30، والتشبيه بمثل يف البيت 22، 02، 3األبيات 

 .( 93-55)األعشى، د.ت، ص 

احلزن: املرتفع من األرض، وروضته خري من رياض املنخفضات؛  (01) 

بسبب بروزها، فتهب الريح عليها، وتثري رائحتها، وألن األقدام ال 

 تطؤها.
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ق  يُضاِحُك الَشمَس ِمنها َكوكَب    رَشِ

 

ر  بَِعميِم النهبِت ُمكَتِهُل   (00)ُمَؤزه

 بَِأطَيَب ِمنها َنرْشَ َرائَِحـةٍ  اَيومً  

 

 َوال بِأَحَسَن ِمنها إِْذ َدنا األُُصـُل 

(02) 

 

ومن امللحوظ قلة استعامل املبهامت )أسامء اإلشارة  

واألسامء املوصولة( مقارنة بالضامئر وباملقارنة، وهو أمر يتفق 

مع طبيعة استعامل هذه الوسائل يف اللغة العربية، إذ تسجل 

، ويف ألفاظ الضامئر حضوًرا واضًحا يف اللسان العريبّ 

ستعملها املتكلمني عموًما، فهي أبرز األدوات التي ي

ا املتكلمون أو الكتاب لإلحالة عىل كيانات معطاة، وذلك أَّنه 

)عفيفي،  تعد أقوى الروابط وأقدرها عىل حتقيق االتساق

ا تقدم املقارنة نسبيًّا فجاء متفًقا مع ، وأمه (24د.ت، ص 

باستخدام أدوات التشبيه للوصول  ،الطبيعة اجلاملية للشعر

الطبيعة  لوجدان واملشاعر، وألنه إىل معاين انتقائية معربة عن ا

للوصول  ،املبهمة للمشاعر تفرض االستعانة برضوب التشبيه

 إىل التأثري املتبادل بني الشاعر واملتلقي. 

 

 االتساق يف مستوى اللفظة املعجمية

من أهم مظاهر اتساق النص، ويتسم باالّتساع 

داللة ال ه يتصل باملعجم العام لأللفاظ، وألنه واالنفتاح؛ ألنه 

كلمة تتأثر بسياق النص فتكتسب قدًرا إضافيًّا من عجمية للامل

املعنى حيقق خصوصية النّص من جهة وخصوصية اللفظة 

ذاهتا من جهة أخرى، ويساعد عىل حتقيق االتساق والتامسك 

النيص، ومتى زادت هذه العالقات تقارًبا واتفاًقا زاد النص 

 متاسًكا واتساًقا.

إىل قسمني اثنني،  ص االتساق املعجميويقسم علامء الن 

 (.Collocation( والتضام )Reierationمها التكرار )

  التكرار:

شكل من أشكال االتساق املعجمي، يتطلب "التكرار 

إعادة عنرص معجمي، أو ورود مرادف له، أو شبه مرادف، أو 

ا  ،(24، ص 0660)خطايب،  "عنرًصا مطلًقا، أو اسام عامًّ

                                                           

يضاحك الشمس: يدور معها، والكوكب: كوكب كل يشء معظمه،  (00) 

اء، وعميم النبت: تام السن، واملراد هنا الزهور، والرشق: املمتلئ م

 واملكتهل: الذي انتهى يف التامم.

 (
02

األصل: مجيع أصيل، وهو من العرص إىل العشاء، وخص هذه  (

 الوقت، لتباعد الشمس والفيء فيه عن النبات.

 وسائل السبك وأدناها إىل املالحظة املبارشةأظهُر وهو 

، وهو أظهُر وسائل السبك (057، ص 0660)مصلوح، 

، (057، ص 0660)مصلوح،  وأدناها إىل املالحظة املبارشة

من "عنرًصا مؤثًرا من عنارص العالقات اللسانّية، فهو  ويعدّ 

الروابط التي تصل بني العالقات اللسانية، فقاعدة التكرار 

ية تتطلب االستمرارية يف الكالم، بحيث يتواصل اخلطاب

احلديث عن اليشء نفسه باملحافظة عىل الوصف األول أو 

بتغيري ذلك الوصف، ويتقدم التكرار لتوكيد احلجة 

أو للتعبري عن ( 011، ص 2116)بوقرة،  "واإليضاح

ا كانت بعض أنواع العواطف واالنفعاالت النفسية، ومله 

ألجزاء من البنية الصوتية للعنرص التكرار تتضمن إعادة 

هذه األنواع ال ختلو من حتقيق ألوان من  فإنه  ،املعجمي

 االتساق الصويت واإليقاعي. 

 م علامء النص التكرار أربعة أقسام، وهي: ويقسِّ 

: ويعني تكرار الكلمة ذاهتا مع التكرار الكيّل أو املحض  -

 احتاد املعنى أو اختالفه.

ويعني تكرار عنرص مستخدم يف  التكرار اجلزئي:  -

 أشكال وفئات خمتلفة.

 .التكرار باملرادف -

وتفتقد عنارصه التكرار املحض، ويتحقق  شبه التكرار: -

غالبا يف مستوى التشكل الصويت، فهو أقرب إىل اجلناس 

 . (017-019، ص 2110)عفيفي،  الناقص

نحو ستة وعرشين وقد ورد التكرار الكيّل يف املعلقة يف 

 واطن: موضًعا، واجلدول اآليت يبني هذه امل
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 (4جدول رقم )

 التكرار الكيل يف معلقة األعشى 

عدد مرات  هيئة تكرارها الكلمة املكررة 

 تكرارها

 وظيفة التكرار

 تأكيد مكانة املحبوبة يف نفسه ثالث مرات نفسه هريرة 0

 معنى األمل وترقب الفرجتأكيد  مرتان نفسه أرقبه 2

ـــه الرجل 3 ـــالً -نفس ـــالً -رج -رج

 رجل يا

اكتامل معاين الرجولة يف نفسه ويف موقفه من اللهـو ومـن منـافرة ابـن  مخس مرات

 عمه.

 تأكيد نفي هذه الصفة عنه مرتان نفسه الكسل 4

ال أعرفنـــــــك إن  5

 جّد..

 تأكيد الوعيد وإقامة احلجة مرتان نفسه

 تأكيد جانب االمتداد واالتساع يف العارض ويف الصحراء مرتان حافاهتا حافاته 9

 تأكيد معنى األمل وترقب الفرج. مرتان نفسه هطل 7

 تعميق تراتبية املعنى والتحذير من صنيع ابن عمه مرتان تردهيم تردي 2

 تأكيد قدرته عىل حتقيق رغباته مرتان نفسه يرصعها 6

 قدرته عىل حتقيق رغباته تأكيد مرتان وييل منك وييل عليك 01

 التأكيد عىل قوة قومه ومنعة جانبهم مرتان واسأل واسأل 00

باإلضافة إىل دوره الوظيفي بتحقيق استمرارية  -مثال-هريرة  جاءت هذه التكرارات لتأكيد معانيها القائمة يف النص، فتكرار كلمة

ًذا بذكر اسمها مرة بعد مرة، وتكرار وصف نفسه بالرجل جاء تأكيًدا الكتامل  ،الكالم وربطه جاء تأكيًدا ملكانة حمبوبته يف نفسه وتلذ 

معاين الرجولة يف نفسه ويف موقفه من اللهو ويف موقفه من معاداة يزيد بني شيبان، وتكرار كلمتي )أرقبه( العائدة إىل العارض 

تأكيد عىل معنى األمل وترقب الفرج، ويف تكرار )ال أعرفنك إن جّد( تأكيد للوعيد وإقامة  -اأيًض -و)هطل( يف وصف العارض 

 للحجة. 

 واجلدول التايل يوضح بعض هذه املواطن:  وأما التكرار باملشتق فورد يف مواطن كثرية،

 (5جدول رقم )

 التكرار باملشتق يف معلقة األعشى 

الكلمة  

 املكررة

مرات عدد  هيئة تكرارها

 تكرارها

 وظيفة التكرار

 تأكيد حالة التشتت يف الرغبات ويف عالقته بام يريد.  مخس مرات علقت/علق/علقته/علقتني علقتها 0

 املبالغة يف هتديد يزيد بني شيبان من مغبة أفعاله وما قد جيره عىل قومه ست مرات نقتلهم/نقاتلكم/قتل/قتلتم/لنقتلن نقاتلهم 2

 املبالغة يف وصف الشاوي باملهارة واإلتقان أربع مرات شلول/شلشل/شول مشل 3

 التأكيد عىل اتفاق أهل بيئته عىل قوة قومه ومنعة جانبهم. ثالث مرات واسأل/ واسأل سائل 4

 تشابه الفعلني والنتيجتني تبًعا لذلك مرتان قعدوا تقعدن 5

 العدوان بمثلهقدرة قوم الشاعر عىل رد  مرتان نمتثل مثله 9

 التأكيد عىل عبثية احلياة بالنسبة له وألصحابه مرتان احليل احليلة 7

 تصادي اجلانب الصويت يف خلخال هريرة ويف بيئة الصحراء مرتان زَجل زِجل 2

 املبالغة يف تصوير شجاعة قومه مرتان نزل تنزلون 6

احلبيبة ومن تنكـر اآلخـرين إنـام هـو ما يقاسيه من صدود أن التأكيد عىل  مرتان جهلوا جهال 01

 نوع من اجلهل.
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يف اتساق الكالم وترابطه، فتكرار هذه الكلامت تكرار ألصواهتا أو لبعض أصواهتا  اوظيفيًّ  اهلذه التكرارات دورً  من الواضح أنه 

ساعدت عىل  ،ن العالقاتشبكة ميف صناعة اختالف تقارهبا واملدى الفاصل  أسهممن جهة، وتكرار لداللتها من جهة أخرى، و

 تأيت هبا هذه الكلامت. استمرارية الدالالت املعجمية واإلحياءات التي

 ، واجلدول التايل يبني بعضها:والنوع الثالث هو التكرار باملرادف، وقد ورد يف مواطن متعددة

 (9جدول رقم ) 

 التكرار باملرادف يف معلقة األعشى 

 وظيفة التكرار مرات تكرارهاعدد  هيئة تكرارها الكلمة املكررة 

 التأكيد عىل امتالك املحبوبة هذه املشية املعتدلة والتلذذ بوصفها مرتادفان ال ريث وال عجل السحابة مّر  0

 التأكيد عىل امتالك املحبوبة مقاييس اجلامل يف ذلك الزمن مرتادفان الكفل املتن 2

 التأكيد عىل أحقيته بوصل املحبوبة  مرتادفان ال تفل ال جاف 3

 املبالغة يف وصف االمتالء، بام يتناسب ومقاييس اجلامل يف زمن الشاعر أربعة مرتادفات فنق، درم مرافقها، هبكنة هركولة 4

 التأكيد عىل اكتساء الروضة باالخرضار  مرتادفان خرضاء معشبة 5

 العريب بتأكيد استمراريته وكثافته. رسم صورة املطر التي حيبها مرتادفان هطل مسبل 9

 التأكيد عىل إرصار أصحابه عىل استمرار التلذذ بالرشب  مرتادفان َّنلوا علوا 7

 التأكيد عىل جوانب اللذة التي عايشها بمعية أصحابه  مرتادفان الغَزل الغِزل 2

شيوع هذه فالتكرار الصويت، لكن ترادف املعاين وتقارب داللتها مثهل تأكيًدا ملعانيها يف نّص املعلقة، التكرار باملرادف هنا  افتقد

ا من االتساق والتامسك بحضور القاسم املشرتك هل وكان سبًبا لتحفيز أفق االنتظار يف ذهن املتلقي ويف  ،يف النص ااملعاين صنع جوًّ

 بعد مرة.  د ذكرها مرةً تعميق حضور هذه املعاين يف ذهنه وتأكي

 وقد ورد يف مواطن كثرية يبني اجلدول التايل بعضها: ا النوع الرابع فهو شبه التكرار، وأمه 

 (7جدول رقم )

 شبه التكرار يف معلقة األعشى

عدد مرات  الكلمة املكررة 

 تكرارها

 وظيفة التكرار

 الصويت والداللة عىل القوة واملبالغة يف الفعلتفعيل اجلرس  أربع مرات َتْفَتِعل/ تأتكل/ختتتل/تعتزل 0

 تفعيل اجلرس الصويت والداللة عىل القوة واملبالغة يف الفعل ست مرات ُمنَْتِعل/مكتهل/حمتبل/متصل/معتمل/معتدل 2

الَوِحل/الثمل/الغزل/الَوِعل/َخبِل/َتِفل/شمل/  3

 َهطِل/ َوِهل/َتبِل/ /َشِول/َخِضل

إحدى 

 عرشة مرة

 توظيف اجلرس الصويت والبعد الداليل بتكرار صيغة املبالغة أو الصفة املشبهة 

 توظيف اجلرس الصويت يف حتقيق االتساق اإليقاعي والنغمي  مخس مرات َتِصل/ َيئِل/ ََّنِلوا/َجِهلوا/ثملوا 4

ُقُتل/ُعُجُل/ ُعُزل/ ُنُزل/ الُفُتل/ الُغُيل/األُُصل/  5

 الُفُضل

 اجلرس الصويت وتكرار بعض الدالالت املرتبطة بالصيغ الرصفية توظيف ثامين مرات

 توظيف اجلرس الصويت وتكرار بعض الدالالت املرتبطة بالصيغ الرصفية ست مرات َزَجل/َمَهل/َفَتل/َشَكل/ الَغَزل/ الَبَطل 9

 توظيف اجلرس الصويت والبعد الداليل للجذر )ج ع ل( ثالث مرات َعَجل/ُعُجل/ ِعَجل 7

َجل/ ِحَيل 2  توظيف اجلرس الصويت واإليقاعي مرتان الرِّ

/َدانٍ  6
ٍ
 توظيف اجلرس الصويت والبعد الداليل الستعامل صيغة الفاعل. مرتان َناء

 توظيف اجلرس الصويت والبعد الداليل ملعنى املفارقة بني اسمي الفاعل واملفعول  مرتان حَمُْبول/ حُمَْتبِل 01

 تقوية اجلرس الصويت مرتان َفَتل/ الُفُتل 00

 توظيف اجلرس الصويت والبعد الداليل لتكرار أفعل التفضيل  مرتان بأطيب منها/ بأحسن منها 02

 توظيف اجلرس الصويت والبعد الداليل السم الفاعل  مرتان والساحبات/ والرافالت 03

َجل 04   مرتان الّرُجل/ الرِّ
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ذا اللون من التكرار وظيفتان مزدوجتان، فهو من جهة هل

يضيف جرًسا صوتيًّا بتكرار بعض األصوات والصيغ التي 

تعتزل،  -ختتتل -تأتكل -تصاغ فيها هذه األصوات )تفتعل

والرافالت ...(،  -حمتبل، والساحبات -مكتهل-منتعل

ويضيف بعًدا دالليًّا بتكرار الصيغة الرصفية وما حتملها من 

كام يذكر اجلرادات -عان، فاملعنى األسايس لصيغة تفتعل م

)ص  هو الداللة عىل القوة واملبالغة يف الفعل -(2103)

 -ختتتل-تأتكل-، وكذلك اسم الفاعل منها )تفتعل(021

معتدل(،  -معتمل -متصل -حمتبل-مكتهل -تعتزل، منتعل

وتكرار صيغة اجلمع )ُفُعل( جاء يف غري موضع مجًعا لصيغ 

ُعُزل-ُعُجل-املبالغة )ُقُتل
 
(، وصيغة اسم الفاعل املجموعة (03)

 -)والساحبات مجًعا مؤنًثا حتمل معنى الفاعلية والتأنيث:

تكرار هذا البعد الداليل يف مواضع  والرافالت(، وال شّك أنه 

ّتساًقا ومتاسًكا يف شكلّية هذا النص، خمتلفة من النّص يضيف ا

ويف انسجام دالالته ومعانيه، ويف حضور هذه املعاين يف ذهن 

ه، وحتفيز أفق انتظاره مرة املتلقي وتكرار عرضها عىل ذاكرت

 .بعد مرة

فاستعمل الشاعر يف استخدام آليات التكرار، لقد نّوع 

لتكرار أنواعه األربعة بنسب متفاوتة، جاء عىل رأسها شبه ا

التكرار  ثمه من جمموع التكرارات، % 43الذي بلغت نسبته 

، وبلغت التكرار الكيلّ  %، ثمه 23باملشتق حيث بلغت نسبته 

 .% 04التكرار باملرادف حيث بلغ  ا%، وأخريً 02نسبته 

وغلبة شبه التكرار بام فيه من سامت صوتّية وإيقاعّية يدل 

بارًزا يف وحدات  اجلانب الصويت واإليقاعي كان أنه  عىل

 .القصيدة وإيقاعاهتا

ر فيه كرّ تا موسيقيا أّخاًذا تجرًس شبه التكرار أضاف لقد 

لتعطي القصيدة بعًدا صوتًيا مؤثًرا  ؛األصوات واألوزان

أمثلته  ونلحظ أنه ، أو يف قوافيهاحوايش األبيات مبثوًثا يف 

تركزت يف القافية، من مثل قوله: 

 -َهطِل -شمل -َتِفل-َخبِل-الَوِعل -الغزل -الثمل -)الَوِحل

 –حمتبل  -مكتهل -َخِضل، ُمنْتَِعل -َشِول -َتبِل -َوِهل

وهو ما يتفق مع القيمة  ،...( معتدل،- معتمل -متصل

                                                           

قتل مجع قتول، وعجل مجع عجول، ونزل رجح الشنقيطي أن االسم  (03) 

رغيف ورغف. )الشنقيطي، بني عىل فعيل ثم مجع عىل فعل، كام تقول 

 (.211، ص د.ت

الصوتية والنغمية للقافية التي تعد قرار البيت وآخر ما يتبقى 

 يشري إىل ذلك ابن كام –منه يف األسامع، فهي 

 "الوزن يف االختصاص بالشعررشيكة " -(2111)رشيق

بشدة اهتاممها  اللغة العربيةومتّيزت ، ( 050/ ص 0)ج

؛  300)أنيس، د.ت، ص  بالقافية وأحكامها ونغامهتا

 . (492، ص 0673وهالل، 

% وهو ما 23ا التكرار باملشتق فجاء ثانًيا بنسبة وأمه 

يتناسب مع وظيفتها النغمية التي انطبعت هبا القصيدة، إذ 

التكرار باملشتق يصنع تنوًعا نغميًّا وصوتيًّا جيمع بني تكرار 

من التاموجات الصوتية  االصوت وتغيريه؛ ليحدث ألوانً 

بام يسهم يف  ترتّدد بني التامثل والتباين الصويّت واللفظّي،

مركزية هذه الكلامت وإعطائها مزيًدا من االهتامم الختالفها 

عن مثيالهتا، وتأمل هذه الكلامت وما فيها من اتساق اجلرس 

علقتني،  -علقته -علق -علقت -واختالفه: )علقتها

 (. ... لنقتلن، -قتلتم -قتل –نقاتلكم  -نقتلهم -نقاتلهم

% فالشاعر 02لثالثة بنسبة ويأيت التكرار التام يف املرتبة ا

يعيد العنارص املعجمية ذاهتا، وبخاصة يف الكلامت التي جتتمع 

إليها البؤر الداللّية، كام يف تكرار كلمة هريرة ثالث مرات، 

وتكرار أرقبه مرتني، ويرصعها مرتني، والوصف بالرجولة 

مرتني، ووقد  مرتني، ووييل مرتني، وتكرار ال أعرفنك

 ؛ارات عىل لوحات القصيدة ومقاطعهاتوزعت هذه التكر

لتؤكد دورها يف حتقيق ترابط النص وانسجامه والتعبري عن 

 املعاين التي جتيش يف نفس الشاعر.

% ، 04املرتبة الرابعة بنسبة يف التكرار باملرادف  جاءو

ووظيفته اإليقاعية تتمثل يف كّس تراتبية األصوات مع احلفاظ 

التي تنتمي إىل   بني الكلامتالربط الداليلاستمرارّية عىل 

ال ريث وال  ،، مثل قوله: )مر السحابةمعجم داليل متقارب

 هبكنة، ...(. -درم مرافقها -فنق -عجل، هركولة

ا تتكرر فيه املعاين أو نسًقا دالليًّ التكرار وهكذا أضاف 

وأضاف جرًسا موسيقيًّا بعث  ،تتقارب يف دالالهتا وأصواهتا

يوية اإليقاعية بتكرار األصوات يف القصيدة مكامن احل

أسهم يف تقوية الوحدة ، وواحلروف والرتاتب اإليقاعي

النصية للقصيدة، ويف حتقيق االتساق الصويت والداليل هلا، 

وساعدت هذه التكرارات يف ربط جوانب النص اإليقاعية 



 هـ(0442م/2120جامعة امللك سعود، الرياض ) (،0، ع )(33) ، مجاآلدابجملة 
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ة تأرز إليها القصيدة يف حتقيق ويف صناعة بؤر نصيه  ،والداللية

  فية واإلبداعية.غاياهتا الوظي

  

 التضاّم 

توارد "التضاّم أحد قسمي االتساق املعجمي، ويعني 

زوج من الكلامت بالفعل أو بالقوة نظًرا الرتباطها بحكم 

تتأثر ، و(25، ص 0660)خطايب،  "تلك العالقة أو تلك

هذه العالقات بموقعها من النص، فالوحدات املعجمية ال 

حتمل يف ذاهتا ما يدل عىل قيامها هبذه العالقات االتساقية إال 

، (042، ص 2110)الشاويش،  وفق موقعها من النص

ويمثل التضام النظام احلقيقي للرتابط املعجمي يف النص؛ "

عض ه معيار قائم عىل عالقات الوحدات بعضها ببذلك أنه 

باملعجم اللغوي الذي تتنزل فيه. ومنه تنطلق نظرية احلقول 

و األلفاظ إىل حقول داللية أالداللية التي تصنف الوحدات 

)املنظري،  "خمتلفة بحسب العالقات القائمة بينها يف النص

 . (022، ص 2105

وعالقة  )التضاد(، وأبرز هذه العالقات عالقة التعارض

باجلزء وعالقة ألفاظ من القسم  وعالقة اجلزء ،الكل باجلزء

(، وهذه العالقة األخرية 25، ص 0660)خطايب،  نفسه

 .يمكن تسميتها بعالقة احلقول الداللية

 

  (.التضادة التعارض )عالق

عمد الشاعر إىل استعامل عالقات التضاد والتعارض يف 

سبيل تأكيد املعاين وتوضيحها، ويف حتقيق استمرارية 

 ة املؤثرة يف النّص، فمن ذلك قوله: العالقات االّتساقيّ 

 َكَأنه ِمْشَيَتها ِمْن َبْيِت َجاَرهِتـا

 

َحاَبِة، ال َرْيث  َوال َعَجُل   َمر  السه

عىل تأكيد معنى التوسط يف املشية  عالقة التضادعملت  

التي يصورها الشاعر، فهي حالة متوسطة ساملة من اإلفراط 

 انوصف به هاتتُ  والتفريط، وساملة من العيب الذي يمكن أنْ 

، كام أسهمت يف استمرارية الربط حيث قدمت تاناملشي

 د املعنى السابق ويوضحه. تفسرًيا يؤكِّ 

 وقوله: 

 ذي بِصـاِحبِهِ َفُكل نا ُمغـَرم  هَيـ

 

، َوحُمتَبِـُل  ، َوداٍن، َوحَمْبُول 
ٍ
 (04)ناء

عنى التشتت يف الرغبات بني مؤكدة مل األزواج هناجاءت  

حيبه، والتضاد جيمع هذه  املحبني، فكل منهم حيب حمبوًبا ال

األزواج يف معنى واحد فكلأ من املحال إليهم يف اخلطاب 

خمتلفني، وقد أسهمت يتصف هباتني الصفتني عىل وجهني 

يف حتقيق االتساق املعنوي، فقد جاءت تأكيًدا  زواجهذه األ

بسياقها  ةا جاءت مرتبطللمعنى السابق واستمراًرا له، كام أَّنه 

 له. ةوداعم

 وقوله:  

ا َتَرْينَـا ُحَفـاًة ال نَِعـاَل َلنَـا  إِمه

 

 إِّنا َكَذلَِك َما َنْحَفـى َوَننَْتِعـُل 

هنا بني احلايف واملنتعل تؤكد هذه الكناية فالثنائية الضدية  

التي يشري إليها الشاعر، وهي التعبري عن الفقر والغنى، 

ه وقومه قد التبسوا بالغنى وتؤكد املعنى الذي يريده وهو أنه 

ه مىض هو وأصحابه بطريق اللهو واملتعة يف واجلدة قبُل، وأنه 

 شبابه.

ا طه، حيث إَّنه ساق النص وترابهذه اإلشارة يف اتِّ تسهم و

ا وثيًقا، فهي تشري إىل املعاين ارتباطً  نسق القصيدةترتبط ب

م توطئًة للمعاين الالحقة التي سيتحدث فيها  ،السابقة وتقدِّ

 الشاعرعن هلوه وتردده عىل احلانوت.

لقد أسهمت الثنائيات الضدية الواردة يف هذه األبيات يف 

عىل اتساقه، ويف استمرار الروابط الداخلية يف النص والعمل 

تأكيد املعاين التي ينقلها لنا الشاعر سواء أكان ذلك بإضاءة 

كان باستمرارية عمل  معانيها من خالل ربطها بأضدادها، أمْ 

ىل أجزاء إاملعنى من خالل استمرارية الربط واإلحالة 

 القصيدة األخرى.

 

  .عالقة اجلزء بالكل

استعمل الشاعر األلفاظ التي ترتبط بعالقة اجلزء بالكل 

ىل إيف سبيل احلفاظ عىل سريورة النص وترابطه، واإلحالة 

لفظ الكل بأجزائه املختلفة يف رسم صورته الشعرية، 

العالقات  واملحافظة عىل متاسكها وحتقيق استمرارية تضامّ 

 فيام بينها.

                                                           

 (
04

املغرم: املولع اهلالك بحب من أولع به، والنائي: البعيد، وحمبول  (

 وحمتبل: صائد ومصيد.
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ا وىل لوحة األ اليف)هريرة( عىل نحو ما كانت ف لفًظا حموريًّ

ارتبطت عدد من ألفاظ املقطع، ووحداته  ،ضامئرا الليهإحتال 

املعجمية باللفظ نفسه بعالقة اجلزء بالكل، واملقطع يبدأ 

 : باألبيات اآلتية

ْكـَب ُمْرحَتِـُل  ُهَرْيَرَة،َودِّْع   إِنه الره

 

ُجـُل  َـا الره  ؟َوَهْل ُتطِيُق َوَداًعا أهَي 

 َعواِرُضهاَغّراُء، فَرعاُء، َمصقول   

 

ـُل  ـَوجي الَوِح ـ ال  تـَميِْش اهلـُــَويْنا كاَم يَميِْش

 ِمْن َبْيِت َجاَرهِتـا ِمْشَيَتهاَكَأنه  

 

َحاَبِة، ال َرْيث  َوال َعَجُل   َمر  السه

 إِذا ُتعالُِج ِقْرًنـا سـاَعًة َفـرَتَت 

 

 َوالَكَفُل املَتِن َواْهتَزه ِمنها َذُنوُب 

ْرِع، هَبَكنَة     ِصْفُر الِوشاِح، وِمْلُء الده

 

 (05)َينَْخـِزُل  اخلرَْصُ إِذا َتأَّتى َيكاُد 

، ُدْرم    ، ُفنُـق   َمرافُِقهـاِهْرَكْوَلة 

 

وِك ُمنْتَعُِل  أَْخـَمَصهاَكأَنه   (09)بِالشه

وردت عالقة اجلزء بالكل هنا من خالل هذه اإلحاالت  

التي تسهم يف ترابط األلفاظ وتضامها، وحتقيق استمرارية 

الربط، فالعوارض واملشية واملتن والكفل واخلرص واملرافق 

واألمخص جزء من هريرة، وهي هنا الكّل، وقد ساعد 

استعامل هذه األجزاء يف استمرارية الوصف وتنوعه، 

مكتملة لـ  رةليكون صوعىل حيويته وتكامله، واحلفاظ 

 )الكل/هريرة(.

نجد لفظني  افإذا انتقلنا إىل لوحة اللهو واملطر فإنه  

حموريني يمثل كل منهام كالًّ تعود عليه األجزاء هبذه اللون من 

العالقة، وأوهلام )العارض( فقد جاءت صلته بأجزائه عىل 

 النحو التايل:

 َقْد بِـت  أَرقُُبـهُ  َعاِرًضايا َمْن َيرى 

 

 الُشـَعُل  حافاتِهِ يف  الرَبُق َكَأنهام 

 ُمفـَأم  َعِمـل   َوَجوز   ِرداف  َلُه  

 

 ُمتهِصـُل 
ِ
 ُمنَطهق  بِِسجاِل الــاَمء

 َمْسَقُطهُ ُييضُء َعىل األَْجزاِع  اقً َبرْ  

 

 َهطِـُل  عـاِرض  َوبِاخلَبِيهِة ِمنـُه 

َل ِمنـُه   مه  َتكلَِفـةً  املـاءَ َحّتى حَتَ

 

ِهُل   َروُض الَقطا فََكثيُب الَغيْنَِة السه

رداف، و)حافاته،  :لفاظ، واألفالعارض هنا يمثل الكّل  

متثل اجلزء، وترتبط  املاء(و، اخلبية عارضومسقطه، وجوز، و

ليه إ، حتيل هجزء مني بعالقة اجلزء بالكل، فهبالعارض 

وتتضاّم يف رسم صورهتا معه، بام حيافظ عىل حيوية الوصف 

                                                           

صفر الوشاح: مخيصة البطن، دقيقة اخلرص، وملء الدرع: متأل درعها  (05) 

والبهكنة: الكبرية اخللق، وتأتى:  أي ثوهبا يف غري موضع اخلرص والبطن،

 رتفق لتأيت باألمر، أو تتهيأ للقيام، ينخزل: ينثني أو ينقطع.ت

اهلركولة: ضخمة الوركني حسنة اخللق، وقيل: حسنة امليش، الفنق:  (09) 

الفتية من النساء، درم مرافقها: ليس ملرافقها حجم، واألمخص: باطن 

 القدم.

ا تسهم واستمراريته، وعىل لفت انتباه املتلقي وتشويقه، كام أَّنه 

اق نسلتحقيق األ ؛يف ترابط األلفاظ واكتساهبا معانيها النسقية

 والتكامل يف بناء الصورة اللفظية الكاملة.

 هذه اللوحة فهو ا اللفظ الثاين الذي يمثل كالًّ يفوأمه 

 احلانوت، وجاءت عالقته بأجزائه يف قوله: 

َحانُوِت َوقَْد َغَدْوُت إىِل   يَتْبَُعنِـي اـل

 

َشاٍو ِمَشلأ َشلُول  ُشلُْشل  َشـِوُل 

(07) 

 

حياِن ُمتهكِئً   اناَزعُتُهم ُقُضَب الره

 

ة  راُووُقهـا َخِضـُل  َوَقهَوةً   ُمزه

 ُنطَف  َلُه  ذو ُزجاجاٍت َيسعى هِبا  

 

باِل ُمعتَِمـُل   ُمَقلِّص  أَسَفَل الّسِّ

نَج خَتاُل  َوُمستَجيٍب    َيسَمُعهُ  الصه

 

ُع فيِه   الُفُضـُل  الَقينَـةُ إِذا ُتَرجِّ

اِحباُت    ُذيوَل اخلَزِّ آِوَنـةً  َوالسه

 

افاِلُت و  العَِجـُل َعىل أَعجاِزها  الره

(02) 

 

)القهوة أو اخلمر،  :فاحلانوت هنا كل حيتوي هذه األجزاء

والساقي صاحب الزجاجات، واملستجيب، والصنج، والقينة 

فهذه املظاهر  ،املغنية، والساحبات ذيول اخلز، والرافالت(

وعالقتها به  ،بمجموعها جزء من الكل الذي هو احلانوت

ليه وتتضاّم معه، لتكون معه إهي عالقة اجلزء بالكل، حتيل 

للكل الذي تتحدث عنه، صورة متنوعة مكتملة األجزاء 

، لتلفت انتباه املتلقي وحتافظ عىل تتابع الوصف وانسجامهو

سهم يف ترابط الوحدات املعجمية املختلفة واتساقها لتو

 اللفظي واملعنوي. 

 

 .عالقة اجلزء باجلزء

تظهر عالقة اجلزء باجلزء بني الكلامت التي متثل جزًءا من 

عالقة اجلزء باجلزء،  هي عالقة بعضها ببعض الكّل، ذلك أنه 

، فهي تتضاّم لتكتسب ألفاظها ترابًطا معجميًّا واتساًقا نصيًّا

 : كام تظهر هذه العالقة دون أْن يرد لفظ الكل ، كام يف قوله

 َمْسَقطُهُ  األَْجزاعِ ُييضُء َعىل  اقً َبرْ 

 

 ِمنـُه عـاِرض  َهطِـُل  بِاخلَبِيهةِ وَ 

 جاَدمُهـا َفبَطُن اخلالِ  ناَِمر   :قالوا 

 

َجـُل  ُة َفـاألَْبالُء َفالرِّ َفالَعسَجِديه

(06) 

 

فُح   َفِخنزيـر  َفرُبَقُتـهُ جَيري  َفالسه

 

ْبُو َفاجلََبـُل َحّتى َتداَفَع ِمنُه   الره

 
                                                           

احلانوت: بيت اخلامر، واملشل: املستحث أو الذي يشل اللحم يف  (07) 

السفود، والشلول: مثله، والشلشل: خفيف اليد، والشول: مثله، وقيل: 

 الذي حيمل اليشء.

آونة: حينًا، والرافالت: الاليت يرفلن يف ثياهبن وجيررَّنا، العجل:  (02) 

عليهن العجل  مجع ِعْجَلة، وهي مزادة كاألداوة، قيل: أردافهن كأن

 لضخامتهن، وقيل: يريد أَّنن خيدمنه، فيقدمن له العجل اململوءة باخلمر .

 الرجل: مجع ِرْجلة، والرجلة مسيل املاء من احلرة إىل السهلة. (06) 
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َل ِمنـُه املـاَء َتكلَِفـةً  مه  َحّتى حَتَ

 

ِهُل  َروُض الَقطا فََكثيُب الغَيْنَةِ   (21)السه

يتعالق بعضها مع بعض فهذه الوحدات املعجمية  

منها جزء من األرض التي جرى فيها  بعالقات اجلزئية، فكّل 

ماء العارض املمطر، والعالقة التي حتكمها هي عالقة اجلزء 

السيل  هذا باجلزء، يتضام بعضها مع بعض، لتستكمل صورة

ما فيه من قوة وامتداد يصل هذه األجزاء، ويمرر واملندفع 

املتلقي مالمًسا أفق انتظاره،  صورهتا املختزنة يف ذهن

ومعرفته السابقة بمجرى السيل، والصورة املختزنة يف ذهنه 

ملسيل هذا العارض يف هذه األجزاء، حمافًظا عىل اتساق 

الوصف ومتاسكه، وعىل ترابط هذه الوحدات وانسجامها يف 

 ذاهتا ويف وظيفتها املعجمية.

 

 .عالقة بني عنارص من القسم نفسهال

العالقات بشكل واضح باحلقول الداللية،  تتصل هذا

فالشاعر يستعمل وحدات معجمية متقاربة يمكن إدراجها يف 

واحد، وتؤدي تبًعا هلذه اجلامعّية إىل حتقيق  حقل داليلًّ 

وقد برزت هذه االتساق واالنسجام بني هذه الوحدات، 

العالقة بشكل واضح يف املقطع األخري الذي خياطب به 

ي شيبان ويتهدده ويتوعده، وتكّررت تبًعا الشاعر يزيد بن

  لذلك ألفاظ احلرب، ويف األبيات التالية نامذج منها، يقول:

 بِنا َرهَط َمسعوٍد َوإِخَوتِـهِ  ُتغري

 

 ِعنَد 
ِ
 َتعَتـِزُل ُثمه  َفرُتدي اللِّقاء

 بِنـا النهفـريُ أَلَعِرَفنهَك إِْن َجـده  

 

 بِالط ّواِف َواحتََملوا احلَرُب َوُشبهِت 

يِن َسـوَرَتنا َأرماَح ُتلِزُم    ذي اجلَده

 

 
ِ
 َفـرُتدهيِم َوَتعَتـِزُل ِعنَد اللِقاء

 قََعدواقَد كاَن يف أَهِل َكهٍف إِن ُهُم  

 

يهِة َمن َيسعى   َوَينتَِضـُل َواجلارِشِ

ــا   ــاتُِلُهمْ إِّن ــى  ُنَق ــتَِّلُهمْ َحته  ُنَق

 

 ِعنَد 
ِ
 َوُهْم َجاُروا َوُهْم َجِهلُوا اللِّقاء

 ُنَقـاتُِلُكمْ َكاّل َزَعْمُتْم بَِأّنـا ال  

 

 ُقُتـُل إِّنا أِلَمثـالُِكْم يـا َقْوَمنَـا 

 َحّتى َيَظله َعميُد الَقوِم ُمتهكِئـاً  

 

اِح َعنُه نِسَوة  ُعُجـُل   َيدَفُع بِالره

 َفَأقَصــَدهُ  ِهنــُدوايِنأ َأصــاَبُه  

 

 ُمعَتـِدُل  ِرماِح اخلَطِّ أَو ذابِل  ِمن 

 َهل تَنتَهوَن َوال َينهى َذوي َشطَطٍ  

 

 يَذَهُب فيِه الَزيُت َوالُفتُُل  َكالطهعِن،

التي  القصيدة بعد ذلك يف ذكر مثل هذه األلفاظتستمّر و 

تنتسب إىل معجم داليل واحد أو ترصح به كام يف الكلامت 

 التالية: 

 -النفري -أرماح -ينتضل -تعتزل -تغري -)تردي

 -الطعن -اهلندواين -ُقُتل -نقاتلكم -نقتلهم -نقاتلهم

                                                           

 الغنية: األرض ذات األشجار املتلفة. (21) 

فهذه  ،(النزل -الركوب -العزل -امليل -الفوارس –دماء

األلفاظ تتصل باحلرب بوصفها معجمه الداليل، وحتفل 

بعالقات معجمية تؤدي إىل االتساق واالنسجام يف تتابع هذه 

عجمية، ويف اتساق الصورة التي يريد الشاعر الوحدات امل

 نقلها إلينا.

لرتابط وبذلك فقد أسهم تضام األلفاظ يف حتقيق ا

، وذلك عرب عالقات التضاد وعالقة الكل لنصلاملعجمي 

باجلزء وعالقة اجلزء باجلزء وعالقة احلقول الداللية؛ لتكّون 

 بمجموعها صورة مكتملة للنص بنسقه ودالالته املعجمية

اخلاصة، ولتسهم يف حتقيق االتساق النيص واملحافظة عىل 

 .جامهاسنترابط الوحدات املعجمية وا

 

 اخلامتة والتوصيات

كشفت هذه الدراسة ملعلقة األعشى عن نصًّ وبعد، فقد 

ز بحضور فاعل آلليات االتساق والتامسك منسجٍم متيه 

 النيص. 

 ،القبلية ع الشاعر من استعامله لإلحالة النصيةفقد نوه  

واإلحالة املقامية بام تقتضيه حركة القصيدة وتطورها الداليل 

 النيص، ت اإلحاالت دورها يف حتقيق االتساقواملعنوي، وأده 

ويف إثارة املعرفة السابقة للمتلقي يف إعادة هذه العنارص 

اإلحالية إىل مشرياهتا، فظهر النّص متسق الشكل منسجم 

من املحيالت النصّية واملقامّية، الدالالت عرب شبكة مرتابطة 

كام ظهر انضباط اللغة الشعرية ووضوح قصدية منشئها عرب 

 ىل حماور نصّية مقصودة ومتكررة.إاستمرار اإلحالة 

وبسبب القوة اإلشارية للضامئر فقد استغنت القصيدة 

عن اإلكثار من استعامل وسائل االتساق اإلحالية األخرى، 

روًزا بعد الضامئر وسيلة املقارنة وكان أكثر هذه الوسائل ب

باستعامل أدوات التشبيه أوأفعل التفضيل، وجاء تقدمها 

النسبي مضارًعا للطبيعة اجلاملية للشعر، وتعبريه عن املشاعر 

للوصول إىل نقطة  ؛التي حتتاج إىل املقارنة بني صور خمتلفة

 مشرتكة من التأثري بني قصدية منشئه وأفق انتظار متلقيه.

ا االتساق املعجمي للقصيدة فقد أسهم التكرار يف وأمه 

صناعة شبكة من العالقات ساعدت عىل استمرارية 

واستمرارية تدفق الكالم وربط بعضه ، الدالالت املعجمية

ببعض، فتنوعت أساليب التكرار بصورة بعثت احليوية يف 
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دالالت القصيدة وإيقاعاهتا، وبخاصة يف شبه التكرار الذي 

% من جمموع التكرارات، فأضاف جرًسا 43بته حظي بام نس

صوتيًّا بوصفه تكراًرا لألصوات أو لألوزان وبعًدا دالليًّا بام 

حتمله جذور الكلامت والصيغ الرصفية من معان، وساعد 

التكرار باملرادف عىل حتفيز أفق االنتظار لدى املتلقي وتعميق 

  تفاعله مع النّص الشعري.

التضاّم فّعالة يف صناعة االّتساق كام جاءت عالقات 

املعجمي، فأسهمت عالقة التضاّد يف تأكيد املعاين عرب إضاءة 

معانيها بربطها بأضدادها وبأجزاء القصيدة األخرى، 

وساعدت عالقات اجلزئية والكلية واحلقول الداللية عىل 

وترابط وحداته املعجمية  ،املحافظة عىل سريورة النص

ملعنوي، ويف استمرارية املعنى وتعميق واتساقها اللفظي وا

  أثره الداليل واملعنوي.

 :وختاًما

هذه الدراسة تويص بدراسة االّتساق الصويّت  فإنه  

مراعاًة  ؛واإليقاعّي يف معّلقة األعشى دراسة خاصة

خلصوصية النّص الشعرّي الذي يمثل اإليقاع ركنًا أساسيًّا 

يص من د االتساق النّ يف بلورة قواع من أركان بنائه، ورغبةً 

خالل نامذج نصّية قائمة متثل خصوصّيًة يف نسقها اللغوي 

 ووظيفته التواصلية.

كام تويص الدراسة بالتوسع يف دراسة االّتساق النيّص يف  

بغية الوقوف عىل  ؛النامذج الواقعية والشعرية املختلفة

خصائصها الشكلّية واملعنوّية، واالنطالق من سلطة 

 فضاء اللغة الواقعية بنصوصها الوظيفّية االفرتاض إىل

 ،واإلبداعّية، وتلّمس خصوصّية االّتساق يف النّص الشعرّي 

  وما قد حيمله من تنّوع وإضافة ألبنيته وآلياته.

 
 املراجع

 األشموين، أبو احلسن نور الدين عيل بن حممد بن عيسى

رشح األشموين عىل ألفية ابن مالك . (0662) هـ(626)ت 

بريوت: دار  ."منهج املسالك إىل ألفية ابن مالك"ى املسم

 الكتب العلمية. 

ديوان  .)د.ت( هـ(7، ميمون بن قيس )ت األعشى

رشح وتعليق الدكتور حممد  .األعشى الكبري ميمون بن قيس

 مكتبة اآلداب اجلامميز. :مرص ،حسني

بريوت: ، موسيقى الشعر، إبراهيم )د.ت(أنيس، 

 دارالقلم.

 .حتليل اخلطاب .(0667يول، وج. )وبراون ج. ب. 

الرياض:  ،ترمجة وتعليق د.حممد الزليطني ود. منري الرتيكي

 (.0661جامعة امللك سعود )العمل األصيل نرش يف عام 

إلياذة هومريوس معربة نظام،  .البستاين، سليامن )د.ت(

 بريوت: دار إحياء الرتاث العريب.

اب الشعري (. االتساق يف اخلط2101بشار، إبراهيم )

جملة النصية إىل خصوصية التجربة الشعرية.  من شمولية

جامعة حممد  -أبحاث يف اللغة واألدب اجلزائرياملخرب، 

 .077-055 (،9اجلزائر، ) -بسكرة-خيرض

(. املصطلحات األساسية يف 2116بوقرة، نعامن )

لسانيات النص وحتليل اخلطاب دراسة معجمية. عامن: 

للنرش والتوزيع؛ وإربد: عامل الكتب  جدارا للكتاب العاملي

 احلديث.

(. اإلحالة يف ضوء 2100-2101توهامي، الزهرة )

لسانيات النص وعلم التفسري من خالل تفسري التحرير 

والتنوير )رسالة ماجستري(. اجلزائر: املركز اجلامعي أكيل حمند 

  https://offf.to/qFWqالبويرة، متوفرة عىل الرابط: -اوحلاج

(. الرتادف الداليل بني صيغتي 2103اجلرادات، خلف )

 6، املجلة األردنية يف اللغة العربية وآداهبا .افتعل وتفاعل

-005. م2103كانون األول  -هـ0434ذو القعدة  (،4)

032. 

)الطبعة الثانية(. . ميزان الشعر(. 0697محيد، بدير )

 القاهرة: دار املعرفة. 

ات النص )مدخل إىل لسانيّ  .(0660) خطايب، حممد

 ..بريوت: املركز الثقايف العريب .انسجام اخلطاب(

(. النص واخلطاب 0662دي بوجراند، روبرت )

واإلجراء. ترمجة الدكتور متام حسان، القاهرة: عامل الكتب 

 (.0621)العمل األصيل نرش يف 

هـ( 459ابن رشيق، أبو عيل احلسن القريواين )ت 

(. العمدة يف حماسن الشعر ونقده، حتقيق النبوي 2111)

 عبدالواحد شعالن، مرص: مكتبة اخلانجي.
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 هـ(764)ت  الزركيش، بدر الدين حممد بن عبد اهلل

حتقيق حممد أبو الفضل  .الربهان يف علوم القرآن .(0672)

 بريوت: دار املعرفة.  ،)الطبعة الثانية(، إبراهيم

نسيج النص بحث ما يكون به (. 0663الزناد، األزهر )

 بريوت: املركز الثقايف العريب.  .امللفوظ نّصا

أصول حتليل اخلطاب يف  .(2110الشاويش، حممد )

تونس: كلية  .النظرية النحوية العربية تأسيس نحو النص

 جامعة منوبة واملؤسسة العربية للتوزيع. -اآلداب

رشح هـ( )د.ت(. 0330أمحد بن األمني )ت لشنقيطي، ا

 . بريوت: دار القلم. املعلقات العرش وأخبار شعرائها

املرشد إىل فهم أشعار العرب  .(0671) اهلل الطيب، عبد

بريوت: دار الفكر للطباعة  )الطبعة الثانية(. وصناعتها.

  والنرش.

نحو النص اجتاه جديد يف  .(2110عفيفي، أمحد )

 القاهرة: مكتبة زهراء الرشق. .الدرس النحوي

القاهرة:  .اإلحالة يف نحو النص .عفيفي، أمحد )د.ت(

 جامعة القاهرة.  -كلية دار العلوم

اإلحالة وأثرها يف  .(2103فجال، أنس بن حممود )

األحساء: النادي األديب  .متاسك النص يف القصص القرآين

 باألحساء.

 .(0629) هـ(924)ت القرطاجني، أبو احلسن حازم

تقديم وحتقيق حممد احلبيب ابن  .منهاج البلغاء ورساج األدباء

 .: دار الغرب اإلسالميتبريو (،الطبعة الثالثة)اخلوجة، 

القزويني، أبو املعايل جالل الدين حممد بن عبد الرمحن بن 

 .اإليضاح يف علوم البالغة)د.ت(.  هـ(736)ت  عمر

 .بريوت: دار اجليل ،)الطبعة الثالثة(

للنص الشعري:  (. نحو أجرومية0660مصلوح، سعد )

، (2، 0) 01جملة فصول، دراسة يف قصيدة جاهلية، 

 . 099-050 م،0660يوليو/أغسطس 

 .دينامية النص تنظري وإنجاز .(2107مفتاح، حممد )

 القاهرة: رؤية للنرش والتوزيع. 

منهاجية التشابه واالختالف نحو  .مفتاح، حممد )د.ت(

 .بريوت: املركز الثقايف العريب .شمولية

الرتابط النيص يف اخلطاب  .(2105املنظري، سامل )

 مسقط: بيت الغشام للنرش والرتمجة. .السيايس

ابن هشام، أبو حممد مجال الدين عبداهلل بن يوسف بن 

(. مغني اللبيب عن كتب 0625هـ( )790أمحد )ت 

املبارك؛ وحممد عيل محد اهلل، )ط  األعاريب. حتقيق: د.مازن

 (، دمشق: دار الفكر.9

 .النقد األديب احلديث .(0673هالل، حممد غنيمي )

  .دار الثقافة ودار العودةبريوت: 

(. االتساق النيص يف نونية أمحد 2121الوايف، سامي. )

 32 الرياض، -، جامعة امللك سعودجملة اآلدابشوقي، 

(0 ،)3-27. 

 .)د.ت( هـ(943)ت  البقاء يعيش بن عيلابن يعيش، أبو 

 .بريوت: عامل الكتب .رشح املفصل
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 يف شعر أيب القاسم الشايبأسلوب الرشط يف ضوء التحليل اهلرمي للرتاكيب: دراسة تطبيقية 

 حممد مصطفى القطاوي

 أستاذ النحو والرصف املشارك، قسم اللغة العربية، كلية اآلداب، جامعة األقىص، غزة

 هـ(89/6/0118 هـ، وقبل للنرش يف5/01/0110 )قدم للنرش يف

  

 .أبو القاسم الشايب، التحليل اهلرمي، أسلوب الرشط، الرتاكيب الكلامت املفتاحية:

أسلوب الرشط يف ضوء التحليل اهلرمي للرتاكيب دراسة تطبيقية يف "هيدف هذا البحث املعنون بـ  :البحث ملخص

، للكشف عن البنية النحوية هلذا األسلوب، أو النظام الرتكيبي اهلرمي للجمل الواردة فيه، "شعر أيب القاسم الشايب

ة عند القدماء والنحاة الغربيني وخاصًة وحتليله الداليل. وقد حرص الباحث يف اجلانب النظري عىل وصف اجلمل

أصحاب البناء اهلرمي للرتكيب أمثال نعوم تشومسكي، وأما يف اجلانب التطبيقي فقد حرص الباحث عىل وصف 

لة، واكتفينا يف هذا املجال وفق التحليل الشجري بأنموذجني لكل من: )إذا، وإْن، وَمن(، ونموذٍج واحٍد  اجلمل املحوَّ

، وكلام(، وذلك لكل أداة ُدِرَست يف هذا البحث، وذلك بغية االختصار، ومن ثمَّ الوقوف عىل قواعد لكل من: )لوال

 .التحليل اهلرمي الذي ُطبَِّق عىل اجلملة العميقة
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Keywords: Abu-AL Qasim AL-Shabi, hierarchical analysis, conditional style, structures. 
Abstract. The research entitled “Conditional Style in Light of hierarchical structure analysis aims at studying the 

conditional style in the poetry of Abu AL-Qasim AL-Shabi. The study is designed to reveal the grammatical 

structure of this style or the syntactic system of transformational sentences and its semantic analysis. 
Theoretically, the researcher is concerned with the description of sentences on the part of the old and western 

syntacticians such as Noam Chomsky. Practically, the researcher is concerned with the description of transformed 

sentences. In this connection, it is sufficient to mention two examples for each of “ʔidhaa”, “ʔin”, and “man”, 
according to tree analysis and one model for each of “kullama” and “lawla”. In this research, the particles are 

examined so as to perceive transformational rules applied to deep sentences. 
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 مقدمة

 

 أهداف البحث:

هيدف هذا البحث إىل الكشف عن األنامط الرتكيبية .0

 ألسلوب الرشط يف ديوان أيب القاسم الشايب.

 ،دراسة النصوص العربية الشعرية فتح آفاق جديدة يف.8

 .التحليل اهلرمي للرتكيبدراسة وصفية حتليلية يف ضوء 

 اتنظريالالوقوف عىل نظامها النحوي يف ضوء .3

هبدف الوصول إىل نظام اجلمل ومعرفة ما  ،ديثةاحللغوية ال

 طرأ إليها من قواعد حتويلية.

 

 أمهية البحث:

 تكمن أمهية هذا البحث أنَّه:

لغوي شعري معارص،  تطبيقية عىل نص   جاء دراسة.0

تناول بنية تراكيب الرشط يف ديوان الشاعر التونيس أيب 

 .التحليل اهلرمي للرتكيبالقاسم الشايب يف ضوء 

فهو دراسة حتليلية لنظام مجل الرشط املحولة وفًقا .8

 للمنهج الوصفي التحوييل.

إلقاء الضوء عىل النظام الرتكيبي للجمل املحولة .3

ألساليب الرشط يف شعر أيب القاسم الشايب،  "يةالسطح"

وحتديد بنيتها النحوية ومقابلتها مع قواعد النحو العريب يف 

 تراثنا.

 

 سبب اختيار البحث:

لعل من األسباب الرئيسة التي دعتني لدراسة أسلوب 

 الرشط عند أيب القاسم الشايب:

عزوف الباحثني واستبعادهم وهترهبم من خوض .0

ات اللغوية احلديثة خاصة يف جامعات يف جتارب الدراس

 قطاع غزة، واجتاههم نحو الدراسات التقليدية.

مل حيَظ أبو القاسم الشايب بدراسٍة نحوّيٍة خاصة وفق .8

 طرائق التحليل اللغوي املعارص.

علاًم بأنَّ هذه الدراسة وأمثاهلا ستكون نواًة صاحلًة ألعامٍل 

 اهج اللغوية احلديثة.  إضافيٍة تتناول شعراء آخرين وفق املن

 

 

 منهج البحث:

يتبع الباحث يف منهجه هلذا البحث الوصفي التحلييل، 

، ملتزًما التحليل اهلرمي للرتكيبوذلك يف ضوء قواعد 

بالوصف والتحليل ألساليب الرشط املحولة يف ديوان أيب 

 ، وهو ما يتناسب مع طبيعة هذه الدراسة.القاسم الشايب

 

 الدراسات السابقة

لقد قام الباحث باالطالع عىل الدراسات التالية التي 

 أفادت منها دراستي هذه.

 (:0888دراسة البهنساوي ).0

، "القواعد التحويلية يف ديوان حاتم الطائي"بعنوان: 

جامعة عني شمس، كلية البنات، وهي رسالة منشورة، نرشهتا 

يف مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة، وتعد هذه الدراسة األوىل 

الوطن العريب التي تناولت القواعد التوليدية التحويلية 

 بالدراسة واالستقصاء، وهذا مما يسجل للباحث.

 (:8110دراسة أبو عايص ).8

وهي ، "القواعد التحويلية يف ديوان احلطيئة": بعنوان

الرسالة األوىل يف قطاع غزة عىل حدِّ علم الباحث يف هذا 

 .املضامر

 (:8118)دراسة العجارمة .3

التحويالت األسلوبية بني اخلرب واإلنشاء يف "بعنوان: 

، قدمها الباحث جلامعة مؤتة استكاماًل "النحو العريب

 ملتطلبات احلصول عىل درجة الدكتوراه.

 (:8118دراسة النعيمي ).1

أنامط التحويل يف اجلملة الفعلية دراسة تطبيقية "بعنوان: 

 .")سورة آل عمران أنموذًجا(

 (:8102يساوي )دراسة ع.5

اجلملة املحولة وداللتها يف اخلطاب القرآين "بعنوان: 

، تقدمت الباحثة هبذه الدراسة "سورة امللك أنموذًجا

استكاماًل لنيل درجة املاجستري من جامعة حممد بوضياف 

 املسيلة باجلزائر.

 (:8102دراسة دومي ).6

قواعد النحو التحوييل بني نعوم تشومسكي ": بعنوان

 ."العريب: دراسة تطبيقية يف سورة آل عمران أنموذًجاوالنحو 
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 (:8109دراسة صيام ).2

القواعد التحويلية التوليدية يف ديوان ليىل "عنوان: ب

 ."األخيلية

ا تناولت  ولقد التقت دراستي مع تلك الدراسات يف أَّنَّ

كمنهج حديث حول دراسة  التحليل اهلرمي للرتكيب

والذي يعد من أبرز لسانيات اجلملة عند تشومسكي، 

 الشخصيات العاملية يف دراسة تاريخ اللسانيات املعارصة.

حيث قامت بمعاجلة أحد األساليب الطلبية التي استعان 

هبا الشاعر من أجل التأثري يف نفوس املتلقني، وهو أسلوب 

ايب وتقيّص أبعاده ودالالته يف الشعر العريب  الرشط عند الشَّ

 .احلديث

جراء الدراسات املستفيضة للدراسات وعىل الرغم من إ

، فإنَّ الباحث مل التحليل اهلرمي للرتكيبالنحوية من خالل 

جيد عىل حد علمه أي دراسٍة مستقلٍة ناقشت موضوع الرشط 

 احلديثة. اتمن خالل النظري

هذه الدراسة اختارت دراسة أسلوب الرشط  وعليه فإنَّ 

قة.عند أيب القاسم الشايب يف ديوانه كاماًل ب  دراسٍة معمَّ

 

 توطئة/املبحث األول

لقد شهدت الدراسات اللغوية يف العقود املاضية تطوًرا 

فلذلك كبرًيا، وخاصة بعد النصف الثاين من القرن العرشين، 

شغلت هذه اللغة الباحثني عرًبا وغري عرب، متتبعني كلَّ 

النظريات اللغوية احلديثة التي ظهرت يف منتصف القرن 

ية تشومسكي، حيث عالج العديد من الباحثني املنرصم نظر

 العرب النحو العريب من خالل هذه النظرية.

ا الدراسة األوىل يف  ودراستي هذه ال أدَّعي لنفيس بأَّنَّ

اجلامعات الفلسطينية بقطاع غزة، فهذه هي الدراسة الثالثة 

ولذلك اختار الباحث هذه الدراسة  ؛عىل حدِّ علم الباحث

التحليل اهلرمي  ضوء يف الرشط سلوبأ"املوسومة بــ 

 ."الشايب القاسم أيب شعر يف تطبيقية دراسةللرتكيب 

التحليل  ضوء يف الرشط أسلوب "بحثنا املوسوم بـ  وإنَّ 

،  "الشايب القاسم أيب شعر يف تطبيقية دراسةاهلرمي للرتكيب: 

ة جديدة عند وفق قراءة تعتمد عىل ابتداع نظرية نحويّ جاء 

، وهذا نابٌع من نظرته الصائبة للغة وسعًيا منه تشومسكي

نقوم هبذا  للوقوف عىل نظرية عاملية جديدة، وهلذا ارتأينا أنْ 

 البحث.

حتّدثنا  املبحث األول ثالثة مباحث:وقد جاء البحث يف 

حياة الشاعر، ومن َثّم عن مفهوم اجلملة عند  عنبتوطئٍة  فيه

ت احلديثة، وأخرًيا املتقدمني، ومفهوم اجلملة يف اللسانيا

التطور اللغوي يف الدراسات اللسانية "ختمنا هذا املبحث بـ

 ،احلديثة مع ربطها بأصوهلا يف الرتاث اللغوي العريب القديم

ا  بدأناه باحلديث عن النظرية الرتكيبية  املبحث الثاين:وأمَّ

ونشأهتا، وِمن َثمَّ أعقبنا ذلك باحلديث عن مفهوم النحو 

 عند الرتكيبية اجلملة أشكال ذكرنا د ذلكالرتكيبي، وبع

ُثمَّ ذكرنا أسس بناء اجلملة ومعايريها يف ضوء  تشومسكي،

التحليل اهلرمي للرتكيب، وِمن َثّم حتّدثنا عن مراحل النظرية 

ة الرتكيبية.       الرتكيبية، وأَّنْينا هذا املبحث بذكر مميزات النظريَّ

للتحليل اهلرمي قي يتناول اجلانب التطبي لث:املبحث الثا

وتطبيقه عىل أسلوب الرشط يف شعر أيب القاسم  للرتكيب،

الشايب وحتليل بنيته السطحية، وبيان وظيفته النحوية وصواًل 

 إىل بنيته العميقة.

ى ملعاجلة أدوات الرّشط،  حيسن بنا قبل أنْ و نتصدَّ

عند سرية  نقف قلياًل  أنْ  ودالالهتا يف شعر أيب القاسم الشايب

اعر ة امللقب بشاعر اخلرضاء، واملولود يف قرية الشابيّ  هذا الشَّ

  ، املقدمة(،8110، ايبِّ )الشَّ  يف تونس
ٍ
وما ابتيل به من داء

 
ٍ
 من استعامٍر  :وأعداء

ٍ
 يف جسمه اهلزيل النّحيل، وأعداء

ٍ
داء

فرنيس  متسلٍِّط، وَضْعٍف وخوٍر يف عزيمة شعبه الَّذي استكان 

حيث ا العدّو الغاشم يف عرشينيَّات القرن العرشين، هليمنة هذ

ايبِّ  ة كاحلمم  انربى الشَّ عريَّ يف املغرب العريبِّ يرسل قذائفه الشِّ

اكدة، فأنشد: عوب الرَّ ك الشُّ  الربكانيَّة، حيرِّ

ْعُب َيْوًما َأَراَد احلََياةَ   إَِذا الشَّ

  

 َفال ُبدَّ َأْن َيْسَتِجْيَب الَقَدرْ 

ْيِل َأْن َينَْجيلَواَل      ُبدَّ لِلَّ

  

 َواَل ُبدَّ لِْلَقْيِد َأْن َينَْكِسْ 

 (.088، ص0820)كّرو،    

فها حافظ إبراهيم يف مرص هاتًفا:  ويتلقَّ

َها ًة َلْن َيُردَّ  إَِذا اهللُ َأْحيا أمَّ

 

اٌر َواَل  ٌ  إىَِل املَْوِت قَهَّ  ُمتََجربِّ

 (.810، ص0811، 8)إبراهيم، ج   

ويرصخ هبا إبراهيم طوقان شاعر فلسطني األكرب يف 

الثَّالثينيَّات من القرن العرشين ضدَّ االستعامر اجلديد املتمثِّل 
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هيونيَّة ى هلا طوقان يرصخ بشعره  ،يف جحافل الصِّ فتصدَّ

  الوطنيِّ املؤثِّر، ونشيده الباكي املبكي:

 َمْوطِنِي !!!

 َمْوطِنِي اجلَاَلُل واجلاََمُل 

 

نَاُء والَبَهاُء يِف ُرَباْك   والسَّ

 واحلََياُة والنََّجاُة واهلَنَاُء  

 

َجــــاُء يِف َهــــَواْك   والرَّ

 (.500، ص0899)طوقان،  

، وما أملَّ به  ايبِّ ومن خالل الوقوف عىل سرية أيب القاسم الشَّ

، ندرك أنَّه صنو طوقان يف مصابه، فالثَّاين أصابه مرض 
ٍ
من داء

ئة، وأودى بحياته، وهو يف ريعان شبابه، إذ إنَّه مل  ذات الرِّ

ابعة والثَّالثني أو دوَّنا )طوقان،  ، 0883يتجاوز الرَّ

ل فقد 15ص ا األوَّ أودى به املرض نفسه، وهو مل (، أمَّ

ادسة والعرشين )كّرو،  (، ويبدو 10، ص0820يتجاوز السَّ

ة من أعامرهم، هكذا  أنَّ العباقرة يدفعون رضيبة العبقريَّ

ايبِّ  َّام، وأبو القاسم الشَّ قىض طرفة بن العبد اجلاهيّل، وأبو مت

وإبراهيم طوقان، وجربان خليل جربان، كلُّهم قضوا يف 

ة التي حتصد أعامر أهلها حصًدا.ريعان الشَّ  ا العبقريَّ  باب، إَّنَّ

س ذلك يف أدوات  إنَّنا يف هذا البحث سنحاول أنْ  نتلمَّ

ايبِّ يف التَّعبري عن  ط التي وردت أو التي وظَّفها الشَّ الرشَّ

مكنونات صدره املوهن عرب أغانيه، أغاين احلياة، وهل هي 

زيج مرٍح ورسوٍر، أم هي أغاٍن حقيقيٌَّة تعربِّ عن أفراح وأها

 تشاؤميٌَّة؟بكائيٌَّة  ترانيمُ 

 

 مفهوم اجلملة عند املتقدمني:

اث حيًِّزا كبرًيا، لكن دون  لقد أخذ مفهوم اجلملة يف الرتُّ

دقيق حتى منذ عهد سيبويه، ومع هذا  يكون لدهيم تعريٌف  أنْ 

نجد بعض اإلشارات يف كتاب سيبويه تشري إىل مفهوم 

أال ترى أنَّك لو قلت: فيها عبد اهلل "اجلملة، يقول سيبويه: 

َحُسَن السكوت، وكان كالًما مستقياًم، كام َحُسَن واستغني يف 

ا 99، ص0899، 8)سيبويه، ج "قولك: هذا عبد اهلل (، وأمَّ

ي فلقد عربَّ عن مفهوم اجلملة رصاحة فقال: الزخمرش

والكالم هو املركَّب من كلمتني ُأسندت إحدامها إىل "

ى إال يف اسمني كقولك: زيٌد أخوك األخرى، وذلك ال يتأتَّ 

وبرٌش صاحُبك، أو يف فعل واسم نحو: رضب زيد، وانطلق 

(، عىل 83، ص0883)الزخمرشي،  "بكر، وتسمى اجلملة

ا تنقسم إ ىل قسمني: اجلملة االسمية واجلملة الفعلية، أَّنَّ

)ابن هشام،  "الزخمرشي وغريه اجلملة الرشطية"وأضاف 

 وبكر إنْ "(، ولقد مثَّل الزخمرشي هلا بقوله: 188، ص0828

 "ه يشكرهتعطِ 

 (.11، ص0883)الزخمرشي، 

ولقد ربط النحاة األوائل ما بني االستفهام واجلزاء يقول 

ك إذا قلت: أين عبد اهلل آته، فكأنك أال ترى أنَّ "سيبويه: 

 (.88، ص0899، 0)سيبويه، ج "قلت: حيثام يكن آته

وكذلك فعل ابن احلاجب حيث ربط ما بني االستفهام 

ا اسم االستفهام واسم الرشط، فكل وأمَّ "والرشط فقال: 

واحٍد منهام يدل عىل معنًى يف نفسه وعىل معنًى يف غريه، نحو 

م رضبت؟  )اإلسرتاباذي،  "وأهيم ترضْب ارضْب قولك: أهيَّ

 (.10، ص0823

 

 مفهوم اجلملة يف اللسانيات احلديثة:

َعَمَد اللغويون منذ مطلع القرن التاسع عرش إىل االهتامم 

بمسألة اجلملة والتعريف هبا، فهي عند علامء اللغة املحدثني 

اجلملة هي "الوحدة الصغرى للكالم، يقول سيمون بوتر: 

ية للكالم، وقد تعرف بأَّنا احلد األدنى من الوحدة األساس

اللفظ املفيد، كام أن الكلمة تعرف بأَّنا احلد األدنى من 

(، عىل أنَّ 38، ص0898)عبد اللطيف،  "الصيغة احلرة

عبد أسلوب الرشط يتميز بناؤه بأنَّه يفيد الرتتيب، حيث عنى 

بالرتتيب توقف مجلة عىل أخرى، واحتياجها إليها، " اللطيف

اء أكان ذلك عن طريق أداة تربط بينهام، وجتعل األوىل سو

رشًطا يف حدوث الثانية، ... وتوقف الثانية عىل األوىل، يؤدي 

إىل طول اجلملة املفيدة، وتعقيد تركيبها، ويمكن تلمس طول 

الرتتيب يف عدة مواضع، منها: أسلوب الرشط، وهو يتكون 

لرشط، ومجلة من ثالثة أجزاء: أداة الرشط رابطة، ومجلة ا

 (.015-011، ص0898)عبد اللطيف،  "اجلواب

ا تعريف عاميرة للجملة فقد  ن اجلملة النواة أو "أمَّ تضمَّ

كذلك اجلملة  التوليدية: االسمية والفعلية، ويتضمن

، 0892)عاميرة؛ والعاين،  "التحويلية: االسمية والفعلية

اجلملة الرشطية هي مجلة  (، وبناًء عىل ذلك تكون015ص

وقوع اليشء لوقوع "حتويلية أصلها التوليدي يكون نتيجة لـ 

 (.15، ص0883، 8)املربد، ج "غريه
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 التطور اللغوي يف الدراسات اللسانية احلديثة:

)دي  "الناس الشغل الشاغل لكلِّ "أصبح علم اللسان 

 "بأنَّه(، ولقد عرفه دي سوسري 85، ص0892سوسري، 

 مَّ ن ثَ رب عن املعاين، ومِ عبارة عن نسق من الدالالت التي تع

اللسان  يمكن مقارنته بالكتابة وباألحرف األبجدية، إال أنَّ 

)دي  "هاهو أعظم أمهية من بني مجيع هذه األنساق كلّ 

(، وعليه يمكن تصنيف اللسان 85، ص0892سوسري، 

يتناول علامء  ى إىل أنْ ضمن الظواهر اإلنسانية مما أدَّ 

اللسانيات احلديثة موضوع التطور اللغوي، وقد اختلفت 

ات واملدارس التي اعتمدوا وجهات نظرهم باختالف النظريَّ 

عليها يف رشح هذه النظريات، حيث عّمم أصحاب هذا 

التوجه هذه الفرضيات فيام بعد عىل اللغة العربّية وقواعدها، 

م اللسانيات احلديثة ظهور عل ويذهب بعض الباحثني إىل أنَّ 

الدرس اللساين األمريكي الذي "يرجع مرّده إىل ظهور 

د من خالل اللسانيات األمريكية لتزعمه بلومفي

ى هذا (، ولقد أدَّ 826، ص8103)غلفان،  "البلومفيلدية

التطور يف جمال اللسانيات احلديثة إىل ظهور كتابني يف نقد 

 ،عبد الرمحن أيوب قام هبام كلٌّ من الدكتور ،النحو العريب

 والدكتور متام حّسان.

ا الكتاب األول فهو نقد للرتاث النحوي العريب، انطلق أمَّ 

فيه الدكتور أيوب إىل نقد النحو العريب من خالل جتربته 

التدريسية يف دار العلوم، فالنحو العريب شأنه يف ذلك شأن 

جلزئي ثقافتنا التقليدية يف عمومها، تقوم عىل نوع من التفكري ا

ُيعنى بالنظرية، ومن أجل ذلك  الذي ُيعنى باملثال، قبل أنْ 

 "َجَهَد النُّحاة يف تأويل ما ُأشكل عىل القاعدة النحوية

ا العمل الذي قام به الدكتور (، وأمّ 18، ص0828)الرمايل، 

متام حّسان فهو جهد كبري، دعا فيه إىل إقامة نظام لغوي شامل 

ىل أفكار علم اللغة احلديث، لقواعد النحو العريب، يقوم ع

اللغة العربية معناها "ومتّثل هذا اجلهد يف إصدار كتاب 

والغاية التي أسعى ". يقول الدكتور متام حسان: "ومبناها

ضوًءا جديًدا كاشًفا عىل الرتاث  ألقَي  وراءها هبذا البحث أنْ 

ه منبعًثا من املنهج الوصفي يف دراسة اللغة، اللغوي العريب كلّ 

التطبيق اجلديد للنظرة الوصفية يف هذا الكتاب يعترب  وهذا

حماولة شاملة إلعادة ترتيب األفكار اللغوية جتري بعد سيبويه 

 .(01، ص8110)حسان،  "وعبد القاهر

ونحن نجد مصداق ذلك واضًحا جليًّا يف ديباجة كتاب 

 عبد القاهر اجلرجاين دالئل اإلعجاز، حيث رّصح فيه بام ييل:

 كالٍم أنَت ناظمهُ  فام لنَْظمِ 

  

يهِ   َمْعنًى سوى ُحْكِم إعراٍب تُزجِّ

 اِسٌم يرى وْهَو أْصٌل للكالِم فام   

  

 َيتِمُّ ِمن ُدونِه قصٌد ملُِنشيهِ 

يادَة يف     وآخٌر هَو ُيعطيك الزَّ

  

 ما أنَت ُتثبُِته أو أنَت تنفيهِ 

 (00، ص8110)اجلرجاين،    

أي بمعنى أنَّ النظم ال يلتئم وال يتسق إال بإعامل القواعد 

النحوية القياسية املطردة، وقد أشار عاميرة إىل تأثر تشومسكي 

 بآراء اجلرجاين يف كتاَبيه: الدالئل، واألرسار. 

 

 أسس بناء اجلملة ومعايريها يف اللسانيات احلديثة:

لجملة اعتمدت الدراسات اللسانية احلديثة يف بنائها ل

 عىل أربعة أسس تتمثل فيام يأيت:

املنظور الوظيفي ألجزاء اجلملة يف البنية الرتكيبية .0

 للسياق، التي وردت فيه. 

 ."الكلمة"االنطالق من امللفوظ األدنى .8

وا .3 توافر رشوط االستقالل الرتكيبي، لذا نجدهم عدُّ

، 8110)حسام الدين،  شبه اجلملة مجلة غري مستقلة

 (.819ص

اإلسناد، إذ يرجع اللسانيون يف حتديدهم لعنارص .1

اجلملة وضبط العالقات القائمة بينها إىل فكرة اإلسناد، 

وفكرة النواة  "الكلمة"وقرنوا بني وجود امللفوظ األدنى 

 اإلسنادية.

ة ثالثة، وهي: املسند فاجلملة تتكون من عنارص إسناديّ 

كون من عنرصين ا تتواملسند إليه واإلسناد، ويرى بعضهم أَّنَّ 

ا تتألف من وإذا كان بعضهم يرى أَّنَّ "إذ يقول رابح بومعزة: 

ثالثة عنارص: املسند واملسند إليه واإلسناد، فإنَّ الذي ُيطمأن 

ا تتكون من عنرصين  (.68، ص8118)بومعزة،  "إليه هو أَّنَّ

 

 املبحث الثاين/ النظرية الرتكيبية: نشأهتا

قامت النظرية الرتكيبية عىل يد مؤسسها نعوم 

تشومسكي، وذلك عىل أنقاض من سبقوه يف املناهج 

بلومفيلد، وسكنر، فكانت آراء تشومسكي "السلوكية عند 

(، 59، ص0891)عاميرة،  "ثورة عنيفة عىل األفكار السابقة

فأزالت الكثري من األفكار التي ترسبت يف الدرس اللساين 
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عدُّ ما جاء به تشومسكي ــــ خاّصة كتابه احلديث، حيث يُ 

م ـــ فتًحا جديًدا يف النظر 0852األول الرتاكيب النحوية 

اللغوي املعارص، حيث استطاع وبكل ثقة إحداث ثورة عىل 

أفكار بلومفيلد، والتي كانت تريس دعائم املذهب السلوكي 

حتليل النصوص وفق املنهج التوزيعي الفونولوجي  "القائم

رفولوجي، وصواًل إىل مقدرة املتكلم عىل إنتاج اجلمل واملو

وفهمها وإدراك الصواب من اخلطأ، قياًسا عىل القوانني التي 

فيام بعد شاع (، حيث 062، ص0896حتكم اللغة )زكريا، 

مصطلح التحويل والتوليد عند تشومسكي، الذي أقام 

نظريته عىل أساس ما يتصل باجلمل النواة والتحويالت التي 

 .نتج عنهات

 
 مراحل النظرية الرتكيبية:

 مرت النظرية الرتكيبية يف ثالث مراحل أساسية، وهي:

: وخري ما 0852: مرحلة البنى الرتكيبية املرحلة األوىل

(، Syntactic Structureيمثل هذه املرحلة كتابه الشهري )

وهو بمثابة الدستور األول لنظرية تشومسكي )تشومسكي، 

 (.35، ص0892

: ويمثلها كتاب تشومسكي الثاين املوسوم املرحلة الثانية

 Aspects of the Theoryبمظاهر النظرية النحوية الرتكيبية )

of Syntax حيث مّيز 0821-0865(، ومتتد من ،

تشومسكي يف هذه املرحلة بني البنية العميقة والبنية السطحية 

 (.35ص ،0892 تشومسكي،)

النظرية النموذجية املوسعة،  وهي مرحلة املرحلة الثالثة:

، كام أَّنا متثلت يف سلسلة 0821وبدأت هذه املرحلة ما بعد 

املحارضات التي قدمها تشومسكي يف كتابه املوسوم 

املعرفة اللغوية، فقام من خالهلا برسم املالمح األخرية "بـ

(، علاًم بأننا اعتمدنا يف 61، ص0892)الوعر، "لنظريته

حلة الثانية الذي فّرق تشومسكي من دراستنا هذه عىل املر

 خالهلا بني البنيتني العميقة والسطحية.          

 
 :النظرية التشومسكية نحو مفهوم

فه حممد سلامن ياقوت بقوله: النحو  هو  الرتكيبيفقد عرَّ

نوع من النحو يستخدم جمموعة من القواعد القياسية؛ "

 "اهالتحديد اجلمل الصحيحة نحويًا يف اللغة من سو

(، ولذلك فإنَّ القواعد كام يقول 016، ص8113)ياقوت، 

نات، وهي:  تشومسكي عىل ثالث مكوِّ

ن نحوي يولد املادة اخلام للجملة، ويمرر املادة - مكوِّ

 اخلام بعدد من العمليات أو التحويالت.

د للجملة خصائصها الصوتية.- ن صويت حيدِّ  ومكوِّ

ن داليل يكسب املادة اخلام   "معناها لتصبح مجلةومكوِّ

ده "وهو الذي ، (82، ص8103)املاشطة،  يصل تركيًبا ولَّ

ن النحوي بتمثيل أو صورة داللية معينة )املاشطة،  "املكوِّ

ن الداليل هو الذي 82، ص8103 (، وعليه فإنَّ املكوِّ

ًنا " ل جمتمعة مكوِّ يتعامل مع مفردات الرتاكيب، التي تشكِّ

 (.895، ص8118عبد اجلليل، ) "داللًيا يتميز بالشمولية

ن الداليل دور كبري يف تغيري نظرة  ولقد كان للمكوِّ

تشومسكي إىل التصور اخلاص بالقواعد التوليدية، حيث 

يرجع الفضل إىل نموذج تشومسكي يف االقرتاح اخلاص "

( مما أريد Postel(، وبوستل )Katz(، وكاتز )Fodarبفودر )

مع القاعدة التوليدية يف يكون مكماًل  للعنرص الداليل أنْ 

مستوى البنية العميقة، فالرتكيب النحوي هو الذي يؤدي إىل 

(، ويكون ذلك من 836، ص0888)تشومسكي،  "املعنى

اللفظ الذي يتعلق بدراسة داللة اللفظة ضمن النص، "خالل 

وأثر الرتكيب اللغوي عىل هذه الداللة، حيث ال ُيرى قيمة 

 (.035، ص8112 )عبابنة، "للفظة دون معناها

ًزا يف اخلالف بني الداللة موقًعا مميّ  وثمة فكرٌة أخرى حتتّل 

التأويلية والداللة التوليدية، وختتص باجلانب املعجمي يف 

األساس مركَّب من  البنية العميقة، وهنا يتذكر القارئ أنّ 

د البنية العميقة التي يمكن أنْ مكونات تصنيفية ومعجميّ   ة تولِّ

ل إىل  وَّ )باملر،  "بنية سطحية، اعتامًدا عىل قواعد حتويل حمددةحُتَ

دراسة اجلانب الداليل أضفى  (، علاًم بأنَّ 866، ص0882

 فيام بعد عىل الدراسات اللغوية طابًعا مميًزا.

ن النحوي  الرتكيبي يقوم بتوليد جمموعة من "فاملكوِّ

اجلمل غري املتناهية، بواسطة املشريات الركنية، التي يتم 

، 8118)عبد اجلليل،  "طتها تفكيك الرتكيببواس

 .(891ص

 
 عند تشومسكي: الرتكيبيةأشكال اجلملة  

عىل شكلني من  الرتكيبيةأقام تشومسكي نظريته 

 التحويالت، ومها:
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وهذا الشكل من التحويالت التحويالت اإلجبارية: -0

يرتبط باملعنى الذي يسعى إليه املتكلم يف بناء مجلته، وهذه 

تربز فيها بدرجة رئيسة وصف "ة إذ تكون إجباريّ التحويالت 

احلركة اإلعرابية ذات املعنى وذات االقتضاء، طبًقا ملا يسمى 

بالقياس اللغوي، وهو القياس عىل ما جاء عن العرب؛ لتأخذ 

تكون عليه  اجلملة اسمها من الوضع األصيل الذي جيب أنْ 

تجىل ، وي(31، ص0892)عاميرة؛ والعاين،  "اسمية أو فعلية

ذلك يف أسامء الرشط وأسامء االستفهام، حيث ُتْشِغُل موضع 

ا يتعني البدء هبا وال جيوز تأخريها،  ا؛ ألَّنَّ الصدارة إجباريًّ

مثل: قولك كيف حاُلَك؟ ومتى جئت؟، وأين زيد، فهذه 

ر؛ ويف  كلها يتعني تقديمها؛ فهي إجبارّية التقديم والتَّصدُّ

 ذلك يقول ابن مالك: 

 َكَذا  إَِذا  َيْسَتْوِجُب  التَّْصِديَرا

  

 َكَأْيَن  َمْن  َعلِْمُتُه  َنِصرَيا

ْم َأَبَدا     َوَخرَبَ املَْْحُصوِر َقدِّ

  

َباُع  َأمْحََدا  َكاَم َلنَا  إاِلَّ اتِّ

 (.02، ص0880)ابن مالك،    

جيوز للمتكلم يف هذه  التحويالت االختيارية:-8

ا اجلملة االمتثال هلا وتطبيقها وعدم التحويالت التي ختضع هل

تطبيقها عند احلديث، وذلك مثل: بناء الفعل املبني 

للمجهول، وتقديم املفعول عىل الفاعل، وذكر احلال، فهي 

حتويالت اختيارية ال يشء فيها جيربنا عىل ذلك، وال ختضع "

، ويتجىل (85، ص0892)عاميرة؛ والعاين،  "لقوانني خاصة

م اجلائز، كام هو يف تقدم املفعول عىل الفاعل، ذلك يف التقدي

والبناء للمجهول لغرض بالغي، ونظري ذلك ما جاء لقوله 

:  البقرة.. ]{اأْلُُمورُ  ُتْرَجعُ  اهللَِّ َوإىَِل  اأْلَْمرُ  َوُقِضَ تعاىل: 

َب [801 ، والتقدير: قىض اهللُ األمَر، ومثله قولك: رَشِ

عىل الفاعل، ويف ذلك  احلليَب الولُد، حيث تقدم املفعول

 يقول ابن مالك:

 واألْصُل يِف اْلَفاِعل َأْن َيتَِّصال

  

 َواألَْصُل يِف املَْْفُعوِل َأْن َينَْفِصالَ 

 َوَقْد جُيَاُء بِِخاَلِف األَْصل   

  

 َوَقْد جَيِي املَْْفُعوُل َقْبَل اْلِفْعلِ 

 (83، ص0880)ابن مالك،    

ن  ا املكوِّ فإنَّه يقوم عىل أساس عملية  الفنولوجي"وأمَّ

واحد منها بنطق معني،  الفرز للمورفيامت، ثمَّ خيصُّ كّل 

بعدها تبدأ عملية ضم هذه املورفيامت إىل بعضها؛ لتكوين 

 (.893، ص8118)عبد اجلليل،  "البنية الرتكيبية للنص

ن الداليل؛ فإنَّه يتعامل مع مفردات "وفيام خيصُّ  املكوِّ

ًناالرتاكيب، التي تش ا يتميز بالشمولية دالليًّ  كل جمتمعة مكوِّ

)عبد  "إىل جانب الذاتية املطلقة املدركة بواسطة الذهن

نني الداليل، 895ص ،8118اجلليل،  (، وعىل ذلك فإن املكوِّ

دور عند توليد أبنية  يلعبا أّي " والفنولوجي ال يمكن أنْ 

التمثيل  (، وهذا يعني أنَّ 503، ص8113)هلبش،  "اجلملة

تتحول "، والتي "البنية العميقة"ألسايس هو ما ُيْدَعى بـ ا

خطوة بعد خطوة إىل الرتكيب النهائي، أو البنية السطحية يف 

، 0888)تشومسكي،  "إطار العمل يف القواعد التوليدية

 (.80ص

 

 :الرتكيبيةالنظرية بناء اجلملة ومعايريها يف أسس 

 عىل ثالثة أسس: الرتكيبيةقامت نظرية تشومسكي 

 
 األساس األول: الكفاءة واألداء:

)بول،  "ُياميز بني الكفاءة واألداء" استطاع تشومسكي أنْ 

يمثالن حجر الزاوية يف النظرية "ام (، إذ إَّنَّ 38، ص8118

 (.038، ص0883)كريستل،  "اللغوية عند تشومسكي

ا  املعرفة الضمنية للمتكلم والسامع "ويقصد بالكفاءة: أَّنَّ

قدرة املتكلم األصيل عىل فهم تراكيب لغته "لغته، وهي ب

وقواعدها، وقدرته عىل تركيب وفهم عدد غري حمدود من 

يدرك صحة الرتكيب أو خطأه )ساموس،  اجلمل، وأنْ 

 (.061، ص0881

االستعامل الفعيل للغة يف مواقف "ويعرف األداء بأنَّه 

ما، واألداء  معينة؛ أي: أنَّ الكفاءة تعني معرفة املتكلم لغة

 (.052، ص8113)هيشن،  "يعني ما يفعله

 
 األساس الثاين: البنية العميقة )النواة( والبنية السطحية:

ارتبط بالكفاءة واألداء أساس آخر يف نظرية تشومسكي 

حيث ميَّزت البحوث ، وهو البنية العميقة، والبنية السطحية

حوية، اللسانية التي ظهرت يف عهد تشومسكي بني اجلمل الن

 "حتت مصطلح أنامط اجلملة، أو نامذج اجلملة"وذلك 

ق ما بني 126، ص8113)هلبش،  (، فنجد تشومسكي يفرِّ

البنية العميقة، وهي األساس الذهني، املجرد ملعنى معني، "

حيث يوجد يف الذهن ويرتبط برتكيب مجيل أصويل، يكون 

 "النواةهذا الرتكيب رمزًا لذلك املعنى وجتسيدًا له، وهي مجلة 
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ارتباط "( ولقد أكد تشومسكي عىل 59، ص0891)عاميرة، 

 (.80، ص8112)خليل،  "البنية العميقة للجملة بالسليقة

ا:  ا البنية السطحية فوصفها عاميرة بأَّنَّ الكالم املنطوق "أمَّ

بالقواعد التحويلية يف اللغة، فيها يتم  اوثيقً  ااملرتبط ارتباطً 

انتظام الكلامت يف مجل يعربِّ هبا املتكلم عن عالقة ذهنية جمردة 

، 0891)عاميرة،  ")معنًى( بكلامت حمسوسة منطوقة

 (.58ص

، التي تعتمد الرتكيبيالنحو "ومن الظواهر اجلديدة يف 

عىل ذكاء القارئ، ظاهرة الرتادف والغموض الرتكيبيني 

(، وذلك كام جاء يف اجلمل 085، ص0883ومسكي، )تش

 التالية:

 حسم املشكلة جملس الوزراء.-0

 ُحِسَمت املشكلة من جملس الوزراء.-8

 قابلت الصديق مبتساًم.-3

حيقق ذلك من خالل  أنْ  الرتكيبيالنحو "حيث استطاع 

، 0883)تشومسكي،  "مستويني من مستويات البنية اللغوية

 (، ومها:085ص

 –: وهي البنية الوحيدة املسئولة العميقة مستوى البنية. أ

 الداليل، التأويل عن –األوىل  الرتكيبي النحو ملحاوالت طبقاً 

 يف الكامل املعنى وهو الفكر، عن" خالهلا من يعربِّ  بحيث

 (.98ص ،8100 حممد،) "املتكلم نفس

فاجلملتان املرتادفتان مستوى البنية السطحية:  .ب

البنية العميقة، فالبنية  متفقتان يف خمتلفتان يف البنية السطحية،

(، يمثلهام الرسم 8(، )0العميقة للجملتني املرتادفتني )

 :(31)حنا وآخرون، د.ت، ص الشجري اآليت

 (0شكل رقم )

 
قابلُت "اجلملة الغامضة الدالة تركيبًيا يف مثل: "ا وأمَّ 

معنًى من معانيها بنية عميقة  ، فريبط بكّل "صديَق مبتساًم ال

من  ، حااًل "مبتساًم "خمتلفة، فالبنية العميقة املرتبطة بإعراب 

)اإلبراهيمي،  "ضمري املتكلم يمثلها الرسم الشجري التايل

 (:016، ص8116

 (8شكل رقم )

 
 

هي: قابل أنا الصديق وحايل  البنية العميقة يالحظ أنَّ 

 مبتسم.

 اآلتية:وحدث فيها قواعد التحويل 

، "الضمري أنا"حذف املركَّب االسمي احلذف: .0

 "حايل"، واملسند إليه "واو احلال"واملركب الفعيل املقيد وهو 

 من مجلة احلال.

د ضمري حل املورفيم املقيّ  اإلحالل أو التعويض:.8

أو  "قابلُت "يف الفعل  "أنا"حمل املورفيم احلر  "ُت "الفاعل 

 ."وحايل مبتسم"عوًضا عنه يف البنية العميقة 

 ."مبتساًم "تقلصت مجلة احلال يف لفظ  التقلص:.3

للداللة عىل  "مبتساًم "زيادة املركَّب االسمي  الزيادة:.1

ما يضاف إىل اجلملة النواة من "احلال، إذ إنَّ الزيادة هي 

كلامت، يعربِّ عنها النحاة بالفضالت أو التتامت أو غري ذلك، 

 (.86، ص0891)عاميرة،  "ويعربِّ عنها البالغيون بالقيد

د عىل إقامة عالقة بني يؤكِّ " وعليه استطاع تشومسكي أنْ 

ن من مجلة أو عدة مجل ناجتة عن نحو  البنية العميقة، التي تتكوَّ

البنية "تركيبي، والتي نربطها من خالل بعض التحويالت بـ 

ن من اجلمل التي تالحظ يف اللغة"السطحية  "، التي تتكوَّ

( املستخدمة 118، ص8108وكولوغيل،  )أورو؛ وديشان؛

)حنا  "اللغة املنطوقة املسموعة، أو املكتوبة املقروءة"يف 

 (.31وآخرون، د.ت، ص
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ن امل  :عجمياألساس الثالث: املكوِّ

ن املعجمي فيتمثل يف  إيضاح  "وأّما بالنسبة لوظيفة املكوِّ

كام  املفردات املعجمية، ُثّم تبيان وظائفها الداللية يف الرتكيب،

أنَّ وجود القواعد املعجمية ال يتم بصورة آلية، ولربام يصادفه 

عقبات من نوٍع خاص بحيث يمكن التغلب عليها وذلك 

بوصف الوحدات املعجمية اعتامًدا عىل جمموعة خصائصها 

 (.51، ص0892)الوعر، "املعنوية والصوتية

 
ن التفسريي:  األساس الرابع: املكوِّ

ن  ا وظيفة املكوِّ الطريقة  "التفسريي فتتمثل يف حتديدوأمَّ

التي من خالهلا يمكن للمفردات املعجمية أْن تنضم بعضها 

 الوعر،)"إىل بعض، وذلك ِمن أجل تفسري الرتاكيب دالليًّا

 (.60ص ،0892

 
 :الرتكيبية مميزات النظرية

يستوجب األمر الوقوف عىل أهم مميزات النظرية 

 فيام يأيت: الرتكيبية

إىل قوانني عامة "التحويلية يف الوصول  نجحت النظرية-

 "وأحكام كلية تنطبق عىل أكرب عدد ممكن من اللغات

قد سامهت "تكون  (، التي يمكن أنْ 99، ص8116)النجار، 

إىل حد ما يف حماوالت تطبيق النظرية التحويلية عىل اللغة 

 (.01، ص0883)تشومسكي،  "العربية

، االنظم مجيعً  أهمّ النظام النحوي يف هذه النظرية "عد يُ -

ه باقي النظم الصوتية ويوّج  ،فهو السياج الذي حييط باجلملة

 (.061-063، ص0885)عمر،  "والرصفية والداللية

بعنرص املعنى يف "االهتامم  استهدف تشومسكي-

استنباط القواعد اللغوية، وهذا مناقض متاًما ملا فعله أنصار 

 "املدرسة الوصفية، التي استبعدت املعنى استبعاًدا كاماًل 

ة عندما أعاد إليه أمهيّ "(، حيث 038، ص0883)كريستل، 

بيِّنًا دوره يف حتليل مكونات ربط بني الصورة واملعنى، مُ 

 (.98، ص8116نجار، )ال "اجلملة

وبناًء عىل ذلك تكون اجلملة ذات أصول صحيحة إذا -

قواعد اللغة يف مستويات اللغة الثالثة: الصويت، "ما وافقت 

 (.10، ص8113)جبار،  "والرتكيبي، والداليل

وقد قام عاميرة بتحديد اإلطار العام الذي تقع فيه 

علية؛ فهي اجلملة التوليدية يف إطارين كبريين: االسمية والف"

إما توليدية اسمية أو توليدية فعلية، ولكن إذا ما طرأ عليها 

ا  ا تصبح مجلة حتويلية، وأمَّ عنرص من عنارص التحويل؛ فإَّنَّ

ل عن املعنى الذي كان  ا تكون ملعنًى جديد حتوَّ التحويلية فإَّنَّ

 (.92، ص0892والعاين،  ،)عاميرة "للجملة التوليدية

يف النظرية  الرتكيبيةد النحوية ويمكن إدراك هذه القواع

ة، من خالل التحليل الشجري لبنية اآلية التشومسكيّ 

 الكريمة:

َذا َيْوُم اَل َينطُِقوَن﴾ )عاميرة؛ والعاين، قوله تعاىل : ﴿َهَٰ

 [:35(؛ ]املراسالت: 012، ص0892
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 (3شكل رقم )

  ال ينطقون يف هذا اليوم. البنية العميقة:

: حتولت البنية العميقة إىل البنية السطحية، البنية السطحية

؛ أي: "هذا يوم ال ينطقون فيه"وذلك بتقديم اسم اإلشارة 

م اسم اإلشارة يف صدر ب الفعيل  قدَّ اآلية، حيث اشتمل املركَّ

ا ظهرت يف البنية العميقة،  عىل ضميمة اجلار واملجرور؛ ألَّنَّ

 فتمَّ حذفها.

والذي "ولقد علَّق عاميرة عىل حتليله هلذه اآلية بقوله: 

نراه أنَّ كلمة يوم قد ارتبطت بكلمة هذا ارتباط تفسري 

وتوضيح وإبانة، وارتباط كل منهام )ومها بمثابة الكلمة 

الواحدة( ببؤرة اجلملة الفعل )ينطقون(، قد وقعت حتت تأثري 

شارة هذا عنرص النفي )ال(، وارتبطت كلمة يوم باسم اإل

ارتباط تفسري وإبانة، ثم ارتبطتا ببؤرة اجلملة التي هي منفية 

 (.012، ص0898)عاميرة،  "ارتباط الظرفية الزمانية

 يقول حاتم الطائي: :5مثال 

 َأَأْفَضُح جاَريِت وَأُخوُن جاِري

  

 َمعاَذ اهللِ َأْفَعُل ما َحييُت 

 (.30، ص0890)الطائي،    
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 (1شكل رقم )

 
ال أفضح جاريت وال أخوُن جاري، فام عاذ  البنية العميقة:

 اهلل ال أفعل ذلك ما حييت.

وتكون ما يف قوله )ما حييت( مصدرية ظرفية مثل قوله 

َكاِة َما اَلِة َوالزَّ ]مريم:  ُدْمُت َحيًّا﴾ تعاىل: ﴿َوَأْوَصايِن بِالصَّ

30]. 

وهذه اجلملة  "أأفضح جاريت": اجلملة البنية السطحية

 "ال أفضح أنا جاريت"التحويلية أصلها يف البنية العميقة 

، ودخول "أنا"دخلت عليها قوانني التحويل بحذف الضمري 

، حيث (012)البهنساوي، د.ت، ص "االستفهام باهلمزة

وعطف مجلة  ،ة مهزة االستفهامأدخل عليها يف البنية السطحي

أخون جاري، فأصبحت اجلملة مكونة من مركب فعيل 

)أفضح(، وعطف عليه املركب الفعيل واملركب االسمي 

)وأخون جاري( وحذف مهزة االستفهام من )أأخون(، يف 

حني حذف الفاء من جواب الرشط لسعة التقدير والتوكيد؛ 

هذا أكد حتمية حصول ة وأغنى عنها بام عاذ اهلل، وفهي بدهيّ 

 ووقوع جواب الرشط.

ة أو ما نسميه بالنغمة الصوتيّ "ام يكون للداللة وربّ 

ة دوًرا هاًما يف أسلوب الكالم ... فتغيري النغمة قد الكالميّ 

، 0891)أنيس،  "يتبعه تغيري يف الداللة يف كثري من اللغات

 .(12ص

 

 الدراسة التطبيقيةلث: املبحث الثا

 يف ايّب ث حتليل أسلوب الرشط عند الّش يتضمن هذا املبح

ديوان أغاين احلياة، للوقوف عىل البنية العميقة والبنية 

السطحية ألسلوب الرشط، وداللة البنيتني يف شعره يف ضوء 

 .التحليل اهلرمي للرتكيب

 
 الرشط لغًة:

)ابن  "إلزام اليشء والتزامه ... واجلمع: رشوط"هو 

 (.388ص، د.ت، "رشط"، مادة 8منظور، ج

 
 الرشط اصطالًحا:

تعليق يشء بيشء، بحيث إذا ُوِجَد األول ُوجَد "هو 

(، وحني 085، ص0893، "رشط")اجلرجاين، مادة  "الثاين

أسلوب الرشط يف اللغة؛ ليصل بني "إذن يستخدم اللغويون 

أمرين، ويتكون من مجلتني تربط بينهام أداة رشط، واجلملتان 

أو ارتباط الغاية بالوسيلة، أو  مرتابطتا النتائج باملقدمات،

(، 22، ص0895)اخلطيب وآخرون،  "ارتباط العلة باملعلول

يميل إىل اجلانب العقيل الذي يعتمد "هذا األسلوب  إذ إنّ 

عىل أسباب تصل يف النهاية إىل نتائج متوقعة، ونجد الشعراء 
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يميلون إىل استخدام أدوات الرشط بغية اإلقناع، والوصول 

 (.890، ص8101)مكي،  "ونهإىل ما يريد

 
 أركان الرشط:

بعضها "أسلوب الرشط عند النحاة أربعة أركان، 

تركيبي، وبعضها اآلخر داليل، وال يتحقق الرشط حتى 

(، 00-8)استيتيه، د.ت، ص "يتحقق وجود هذه األركان

 وهي:

، وهو ما يطلق عليه "الرشط": ويسمى املوقوف عليه.0

الذي نقف عليه، وينبغي  ، وهو السبب"فعل الرشط"النحاة 

 يكون هذا حمدًدا حتى يكون ما ينجم عنه مما يمكن أنْ  أنْ 

 يكون نتيجًة له...

: الذي ال يتحقق إال بتحقق املوقوف عليه، املوقوف.8

، وذلك بإطالق "الرشط"سمى ، كام يُ "املرشوط له"ويسمى 

ه نتيجة استخدام أسلوب الرشط اسم الباب عليه؛ ألنّ 

 وغايته...

: وهي كل أداة تصلح للجمع بني املوقوف الرشطأداة .3

عليه واملوقوف؛ لتكوين مجلة الرشط، وهي أدواٌت كثرية...، 

وقد تغيب األداة يف بعض أساليب الرشط ملطلٍب داليل، 

 ولكن يبقى هلا وجوٌد كامل...

متضمن يف جواب الرشط،  : وهو ركن داليلّ اجلزاء.1

لمرشوط؛ لتوليد يكون املرشوط له نتيجًة ل وال يكفي أنْ 

يكون املرشوط  رشط من تعلق أحدمها باآلخر، اللهم إال إنْ 

 (.00-8له جزاء للمرشوط )استيتيه، د.ت، ص

 إذا: -أوالً 

 من أدوات الرشط غري اجلازمة، ولكنّ " "إذا"عدَّ النحاة 

، 0880، 1)طلب، ج "بعضهم أدخلها يف األدوات اجلازمة

ختتص بالدخول (، املتضمنة معنى الرشط، و088-089ص

(، ولقد 082، ص0828عىل اجلملة الفعلية )ابن هشام، 

 استشهد هلا بام أنشده الفراء:

 اْسَتْغِن َما َأْغنَاَك َربَُّك بِالِغنَى

  

 َوإَِذا ُتِصْبَك َخَصاَصٌة َفَتْحَمل

 (.059، ص0891، 3)الفراء، ج   

للرشط بعد إذا، كام  فعاًل "ُتصبَك "حيث جزم الفعل 

ل "جزم الفعل  وذلك ال  "إذا"لـ  ايف آخر البيت جوابً "حتمَّ

، 0880، 1ام هو خاص بالشعر )طلب، ججيوز يف النثر، وإنّ 

 (.088ص

إذا كان فيها معنى الرشط ال " "إذا" وزعم الفراء أنَّ 

، 0888، 1)السيوطي، ج "يكون بعدها إال املايض

)ابن هشام،  "دون ذلك، واملضارع اكثريً "(، 091ص

 (، وقد اجتمعا يف قول أيب ذؤْيب اهلذيل:082، ص0828

بَتَْها  والنَّْفُس َراِغَبٌة إَِذا َرغَّ

  

 َوإَِذا ُتَردُّ إىَِل َقلِيٍل َتْقنَعُ 

 (.3، ص0865، 0)الشعراء اهلذليني، ج   

ر قبله فعل يفسه "وقد ييل إذا  اسم بعده فعل، فيقدَّ

(، 090، ص0888، 1السيوطي، ج) "الفعل بعد االسم

ْت﴾  اَمُء انَشقَّ ومثل ذلك ما جاء يف قوله تعاىل: ﴿إَِذا السَّ

مرفوعة "يف اآلية  "السامء"[، حيث جاءت 0]االنشقاق: 

ر حذف وفسه ما بعده عىل االشتغال، والرفع عىل  بفعل مقدَّ

 "هذا الوجه أعني إضامر الفعل واجب عند البرصيني

إذا فيها معنى "(؛ ألنَّ 191، ص0881)السمني احللبي، 

 "الرشط، والرشط يقتض الفعل وخيتص به دون غريه

إذا "(، والتقدير حينئٍذ 681، د.ت، ص8)األنباري، ج

، ايكون التوكيد لفظيًّ "انشقت السامء انشقت، وعىل ذلك 

(، فالسامء فاعل 088، ص8111)عاميرة،  "مجلة بجملة

ويكون الفعل الظاهر  بتقدير فعل، ايكون مرفوعً  وجب أنْ "

(، ومن الالفت 606، د.ت، ص8)األنباري، ج "له امفًس 

عند الشايب،  "إذا"يف املجمل العام حضور أسلوب الرشط بـ 

ألنَّ هذه األداة استطاع من خالهلا توظيف  ؛وربام يرجع ذلك

الرشط؛ إلعطاء داللة احلزن واالكتئاب والقنوط من احلالة 

 ل إليه حاهلم.امليؤس منها لشعبه وما آ

ولقد قام الباحث بدراسة أسلوب الرشط يف ديوان 

 دراسة متأنية، فتبني للباحث تكامل أركان أسلوب ايّب الشَّ 

الرشط، وهي: )أداة الرشط، وفعل الرشط، وجوابه(، وأنَّ 

حيذف منه مجلة الرشط أو  أسلوب الرشط عنده قلَّام أنْ 

فالشاعر املبدع  ام يكون ذلك غري موجود عنده؛اجلواب، ولربّ 

هو الذي يتأمل عنارص الكالم حماواًل التنويع بالرتاكيب، 

الركيزة "النحو هو  مبتعًدا عن خرق القواعد النحوية؛ ألنَّ 

التي تستند إليها الداللة، فبمجرد ما يتحقق االنزياح بدرجٍة 

معينة عن قواعد تركيب وتطابق الكلامت، تذوب اجلملة 

(، ولذا تبني 029كوهن، د.ت، ص) "وتتالشى قابلية الفهم

الشايب متمكنًا من لغته، أجاد صناعة البناء  للباحث أنَّ 

الرتكيبي ألساليب الرشط يف شعره، الذي كان هلا األثر 
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الواضح يف ربط أساليبه الشعرية باألساليب الطلبية، ولذا 

يقف عىل أحد  كان لزاًما عىل الباحث يف هذه الدراسة أنْ 

رتكيبي عنده واملتمثل يف أساليب الرشط أساليب البناء ال

، وذلك برشح قواعد التحويل لنامذج خمتارة ألساليب عنده

%( من 0145الرشط وعددها )ثامنية أبيات(؛ أي بنسبة )

إمجايل األبيات وعددها مخسُة ومخسون بيًتا، وذلك خشية 

ثمَّ وقف الباحث عىل القواعد التحويلية  اإلطالة يف البحث،

 عليها.التي طرأت 

ومن املالمح الرتكيبية ألسلوب الرشط قوله من قصيدته 

 من أغاين الرعاة )بحر جمزوء الرمل(:

ــَجرْ  ــا إىَِل الَغــاِب، َوَغطَّاَنــا الشَّ  َوإَِذا ِجْئنَ

 وَزْهٍر وَثَمرْ ْئِت ِمْن ُعْشٍب، َفاْقُطِفي َما ِش    

 (.001، ص8110)الشايب،    

: جئنا إىل الغاب وغطانا الشجر، وقطفنا ما البنية العميقة

 شئنا من عشب وزهر وثمر.

، حيث جاء "إذا"أدخل أداة الرشط البنية السطحية: 

، وعطفه بعًضا عىل بعض، ثمَّ "جئنا وغطانا"بالفعل املايض 

 الشاعر ثرقد آالرابطة، ومجلتا الرشط وجوابه بالفاء ْت ارتبط

أسلوب األمر، وهلذا ظهرت ياء املخاطبة متصلة بالفعل 

 ."فاقطفي"

ا الرشط يف قوله:  فهو مركَّب فعيل مسند  "وإذا جئنا"أمَّ

 "وغطَّانا الشجر"، "الناء"يشتمل عىل مركَّب اسمي وهو 

مركَّب فعيل مسند،  "غطَّانا"الواو ضميمة العطف، و

يف غطَّانا مركَّب اسمي  "الناء"اعل، ووالشجر مسند إليه ف

م عىل املسند إليه.  مفعول به تقدَّ

يف  -هنا  -فالفاء هي ضميمة الربط، دخلت  "فاقطفى"

ا مجلة طلبية، و مركَّب فعيل  "ما شئت"جواب الرشط؛ ألَّنَّ

 مسند، والتاء مركَّب اسمي وهي تاء الفاعل مسند إليه.

املركَّب االسمي ضمري  إليه املسند التحام – هنا –يالحظ 

، وكذلك احلال يف قوله: "جئنا"املتكلمني )نا( يف قوله 

، حيث التحم املسند إليه وهو ياء املتكلم بالفعل "اقطفي"

، يف حني انفصل املركَّب االسمي الرئيس املسند إليه "اقطفي"

املفعول به يف قوله:  "نا"؛ ليفسح املجال أمام "الشجر"الثاين 

يف  "جئنا"تناسق بذلك مع فعل الرشط يف قوله: ؛ لي"غطَّانا"

 "غطَّانا"يف قوله:  "نا"إعراب  صدر البيت، مع الفارق أنَّ 

، إليه امسندً  عرب فاعاًل تُ  "جئنا"مفعول به، لكنَّها يف قوله: 

وهنا توجد ثالثة مكونات داللية جاءت من صلب الطبيعة 

سيميائية احلية، وهي العشب والزهر والثمر، وذلك يف ثالثية 

يعزف الشاعر من خالهلا بالقلوب اهلاربة التي تفر إىل أحضان 

 الطبيعة وخرضهتا.

ا قواعد التحويل التي طرأت عىل البنية العميقة فهي  وأمَّ

 كاآليت:

 ؛ إلفادة معنى االستئناف."الواو"زيادة املركَّب احلريف .0

؛ إلفادة معنى الرشط الدال "إذا"زيادة مركَّب األداة .8

، وهي من التحويالت اإلجبارية الالزمة نى االستقبالعىل مع

 للصدارة حسب القاعدة القياسية.

الفاعلني تعويًضا عن املركَّب  "نا"إحالل الضمري .3

 ."نحن"االسمي الضمري 

وغطانا "يف قوله:  "الواو"زيادة املركَّب احلريف .1

 ؛ إلفادة معنى العطف."الشجر

التقدير: ، و"نحن"حذف املركَّب االسمي الضمري .5

 ."غطَّى نحن"

الواقعة يف جواب  "الفاء"املركَّب احلريف  إقحام.6

، وهي من التحويالت اإلجبارية التي جاءت لرضورة الرشط

 ربط اجلواب بالرشط.

من  "أنِت "حذف املركَّب االسمي املسند إليه الضمري .2

 ."اقطفي"اجلملة 

حذف املركَّب االسمي املسند إليه الضمري املنفصل .9

ه حذًفا إجبارًيا، وحلَّ حملَّ  "اقطفي"من مجلة اجلواب  "أنِت "

 ."الياء"املتصل  الضمري

 
 :"إنْ "الرشط بـ  -ثانًيا 

يف املعاين التي تستخدم أسلوب الرشط،  "إِنْ "تستعمل 

 ويعني – اجلزاء جواب يكون ال أنَّه واعلمْ "يقول سيبويه: 

ا بالفاء، أو بفعل إالَّ  – الرشط باجلزاء  بالفعل اجلواب فأمَّ

 ونحو َأرضْب، َترضب وإنْ  آتك، تأتني إنْ : قولك فنحو

ا ذلك،  صاحُبك، فأنا تأتني إِنْ : فقولك بالفاء اجلواب وأمَّ

)سيبويه،  "اجلواب يف هذا املوضع بالواو وال بثمَّ  يكون وال

فيام سبق فعلني،  "إنْ "(، فقد جزمت 63، ص0899، 3ج

 "يسمى جوابه وجزاؤهاألول يسمى فعل الرشط، والثاين "

(، ومن املالمح 093-098، ص0880، 1)طلب، ج
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ما جاء يف قول الشايب يف  "إنْ "الرتكيبية ألسلوب الرشط بـ 

 قصيدته نظرة يف احلياة، حيث قال )بحر املجتث(:

ْت  ْت َتَصدَّ  َفإِْن َتَولَّ

  

 
ِ
 حَياُتـــــُه لِْلـــــباِلء

 (.000، ص8110)الشايب،    

 ياته تصدت حياته للبالء.: تولت حالبنية العميقة

الرشطية فأصبحت  "إنْ "أدخلت عليها البنية السطحية: 

 مجلة سطحية.

 فإنْ "حيث إنَّ أسلوب الرشط يف قول أيب القاسم الشايب: 

مركب فعيل "تولت "رشطية و "إن"، فـ "لَّت تصدْت  تو

مسند، ويشتمل عىل ضميمة التأنيث التاء، ويوجد مسند إليه 

ر تقديره  وهو املسند إليه الرئيس يف مجلة الرشط،  "يه"مقدَّ

مركَّب فعيل مسند يشتمل عىل ضميمة  "تصدت"وقوله 

فاعل،  "مسند إليه"مركَّب اسمي  "حياته"التأنيث التاء، و

 ويشتمل عىل إسناد باإلضافة.

م صدر اجلواب  ْت "وُيالحظ تقدَّ فلم حيتج إىل  "تصدَّ

بالفاء، وفصل بني فعل رابط؛ ألنَّ الرابط جاء يف صدر البيت 

مت الفاء يف صدر  الرشط وفاعله بجملة جواب الرشط، وتقدَّ

لرابط وأغنى عنه ما بعده؛ ألنَّ  -أيًضا  -اجلملة، ومل حيتج 

واحد،  "فعل الرشط وجواب الرشط"الفاعل للفعلني 

ت"جار وجمرور متعلقان باملسند الثاين  "للبالد"و وهو  "تصدَّ

ملمٌح داليلٌّ مستمدٌّ من الصيغة ، وهنا يوجد جواب الرشط

املشددة يف قول الشاعر )تصّدت(، حيث أتاح التضعيف فوق 

الدال داللة مكررة فوق الصد، وهو يضاف إىل امللمح 

 الرشطي املُضّمن يف البيت.

لفعل الرشط،  اكام يالحظ جميء جواب الرشط مالصقً 

رسعة تقارب حدوث  فاصل، وهذا ينم عنْ  وبدون أّي 

يكون التحليل  ومالزمته للرشط، وعليه يمكن أنْ اجلواب 

 الشجري للبنية السطحية للبيت كالتايل:

 (6شكل رقم )

 
 ولقد حدث فيها قواعد التحويل اآلتية:

زيادة املركَّب احلريف مورفيم االستئناف )الفاء( .0

وهي من التحويالت  واملركب احلريف )إْن( ملعنى الرشط،

اإلجبارية؛ ألنَّ أدوات الرشط من األلفاظ التي هلا حق 

جتزم فعلني مضارعني فعل الرشط  واألصل أنْ  الصدارة،
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ل وجوابه، لكنَّ  ها دخلت عىل املايض )تولَّت(، حيث حتوَّ

 إىل ماٍض. "إنْ "الفعل املضارع املجزوم بـ 

ف املركَّب احلريف )الفاء( الرابط جلملة الرشط ذِ ُح .8

واملركب احلريف وهو من التحويالت االختيارية، وجوابه، 

فعل جواب الرشط فعل ماٍض جيب اقرتانه بالفاء إذا  قد؛ ألنَّ 

 سبق بقد.

ذف املركَّب االسمي الضمري هو من املركَّب اإلضايف  ُ.3

ون مضاًفا وحلَّ حمله ضمري الغائب )ـــه(؛ ليك ،)حياته(

 إليه.

 أيًضا – "إِنْ "ومن املالمح الرتكيبية ألسلوب الرشط بـ 

 يف القصيدة ذاهتا حيث قال )بحر املتقارب(: جاء ما –

هُر يِف َمْسَمَعيِْك   َوإْن َسَكَب الدَّ

  

َجى، وَأننَِي األَمْل   َنِحيَب الدُّ

ْهُر يِف ُمْهَجتِي    َج الدَّ  َفَقْد َأجَّ

  

 احلََزِن املُْشَتِعلُشَواًظا ِمن 

 (.801، ص8110)الشايب،    

: سكب الدهر نحيب الدجى وأنني األمل البنية العميقة

 يف مسمعيك وأجج الدهر شواًظا يف مهجتي.

البيت األول كله مجلة فعل الرشط،  البنية السطحية:

م  "إنْ "أدخلت  الرشطية، وأقحم الواو يف صدرها، وقدَّ

بني الفعل واملفعول به، وقد فصل  الشاعر اجلار واملجرور ما

يف احلالتني بني الفعل ومفعوله باجلار واملجرور وذلك للعناية 

م متعلق احلال شبه  باجلار واملجرور يف احلالتني، حيث قدَّ

ل  "يف مسمعيك اكائنً"اجلملة  عىل املركَّب االسمي املكمِّ

 ."نحيب الدجى"جلملة الرشط املفعول به 

ا  مركَّب فعيل مسند،  "سكب"طية وفهي رش "إنْ "أمَّ

مركَّب اسمي مسند إليه فاعل، يف مسمعيك جار  "الدهر"و

إسناد باإلضافة للمركب االسمي  "الكاف"وجمرور، و

مركَّب اسمي مفعول به وهو  "نحيب الدجى"املجرور، 

 إسناد باإلضافة.

ج الدهر يف مهجتي" ، الفاء رابطة للجواب، "فقد أجَّ

ج الدهر"كيد اجلزاء، وحرف حتقيق وتو "قد"و ب  "أجَّ مركَّ

يف "مركَّب اسمي مسند إليه، و "الدهر"فعيل مسند و

مركَّب اسمي جار وجمرور واجلار واملجرور  "مهجتي

، ويف ورود لفظ متعلقان باملسند وقًعا حتت تأثري حرف اجلر

ايّب نلمح  "الُشواظ" يف الشطر الثاين من البيت يف قول الشَّ

ىل البارقة واألمل الذي يرنو إليه الشاعر بعد إشارًة سيميائية إ

نحيب الدجى، الذي خيَّم عىل البيت األول فال يزال الشاعر 

 يرنو نحو النور املرجتى. 

 ولقد حدث فيها قواعد التحويل اآلتية:

 ؛ إلفادة االستئناف."الواو"زيادة املركَّب احلريف .0

؛ إلفادة معنى الرشط "إنْ "زيادة مركَّب األداة .8

، وهي من التحويالت اإلجبارية؛ ألَّّنا من ألفاظ الستقبالوا

 الصدارة.

؛ إلضافته إىل ضمري "مسمعيِك "حذف نون املثنى من .3

 املخاطب.

وحل حملُه الضمري  "إياك"حذف الضمري املنفصل .1

 ."مسمعيِك "فأصبحت  "ك"املتصل كاف املخاطبة 

َم .5 عىل املفعول به  "يف مسمعيِك "اجلار واملجرور  ُقدِّ

 ، وهو من التحويالت االختيارية."نحيب الدجى"

 ."الفاء"زيادة مورفيم الربط املركَّب احلريف .6

 ؛ إلفادة التوكيد والتحقق."قد"زيادة املركَّب احلريف .2

يف  "أنا"ف املركَّب االسمي الضمري املنفصل ذِ ُح .9

 وحلَّ حملَّه الضمري املتصل ياء املتكلم. ،"مهجتي"املركَّب 

 
 :"َمنْ "الرشط بـ  -ثالًثا 

هي اسم رشط جازم للعاقل، جتزم فعلني، األول فعل 

الرشط والثاين جوابه وجزاؤه، يقول سيبويه: فمن ذلك 

(، 28، ص0899، 3قولك: إنَّه َمْن يأتنا نأته )سيبويه، ج

ا "وجاء يف املقتضب للمربد:  فإذا قلت: َمْن يأتني آته؛ ألَّنَّ

، 0883، 8د، ج)املرب "اسم فلم يدخل معها اسم آخر

أردت هبا غري  إالَّ ملا يعقل، فإنْ "(، فال تستخدم َمْن 58ص

(، وحينئٍذ 25، ص8113، 1)السامرائي، ج "ذلك، مل يكن

وما أشبه  "َمْن ُيْكِرْمني ُأْكِرْمهُ "ال تكون إال جزاًء، كقولك: 

مبتدأ وهو رشط، َوُيْكِرْمني ُجزم بالرشط،  "َمنْ "ذلك، فـ 

، 0820)اهلروي،  "خرب َمنْ  اه، ومها مجيعً وُأْكِرْمُه جواب

 (.011ص

ما جاء  "َمنْ "ومن املالمح الرتكيبية ألسلوب الرشط بـ 

 يف قصيدته متاعب العظمة حيث قال )بحر الطويل(:

 َوَمْن َكاَن َجبَّاَر املََطاِمِع مَلْ َيَزْل 

  

اَوَة َقْشَعمِ  ْنيَا رَضَ  ُياَلقِي ِمن الدُّ

 (.092، ص8110)الشايب،    

: مل يزل جبَّار املطامع يالقي يف الدنيا رضاوة البنية العميقة

 قشعم.
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جاءت يف جواب  "يزل"من العجب أنَّ  البنية السطحية:

كان ليس  الرشط من أخوات كان؛ لتفيد االستمرارية، وإنْ 

معناها للزمن املايض من حيث الداللة، ولكنَّها أفادت 

مجلة جواب الرشط  االستمرارية، والدليل عىل ذلك أنَّ 

رة بـ  اجلازمة الداخلة عىل الفعل املضارع  "مل"جاءت مصدَّ

 حيث من رشوط إعامهلا أنْ  "مل"، والبدَّ من اتصاهلا بـ "يزل"

رة بـ  ر ومجلة "مل"تكون منفية فجاءت مصدَّ ، واسمها مقدَّ

ب فعيل يف حمل نصب خرب  "يالقي" ، واجلملة "يزل"مركَّ

بأنَّ مجلة  ل جزم جواب الرشط، علاًم يف حم "يزل يالقي"كلها 

يف  "كان جبَّار املطامع"جاءت متسقة مع فعل الرشط  "يزل"

ر تقديره هو.  صدر مجلة الرشط، واسمها مركَّب اسمي مقدَّ

مركَّب فعيل  "كان"وهي مركَّب اسمي اسم رشط مبتدأ، 

ر تقديره  يعود عىل  "هو"مساعد، يشتمل عىل مسند إليه مقدَّ

مركَّب اسمي اسم رشط مبتدأ،  "َمنْ "ه األول املسند إلي

مسند باإلضافة،  "املطامع"مركَّب اسمي مسند، و "جبَّار"و

ر يعود  "يزل"و مركَّب فعيل مسند، يشتمل عىل مسند إليه مقدَّ

ل وهو   "رضاوة"الرشطية، و "َمنْ "عىل عني املسند إليه األوَّ

ب الفع يل األخري، مركَّب اسمي مفعول به للمسند، وهو املركَّ

 ."قشعم"كام أنَّه اشتمل عىل إسناد باإلضافة لـ 

رة حمذوفة؛  "فاء"الحظ أنَّ اجلواب اشتمل عىل ويُ  مقدَّ

 يرقى – هنا –لربط اجلواب بالرشط، كام يالحظ بأنَّ الرشط 

 الضعفاء عىل السخط معاين حتمل التي احلكمة أسلوب إىل

يف فعل  "ارجبَّ " قوله إىل وانظر الكثري، اليشء شعبه من

الرشط، حيث حتمل من معاين الشموخ والعظمة ما يقابل 

كونه مشتًقا من اجلربوت وهو  ذوي النفوس الصغرية الواهنة

، ومل تتصل الفاء يف جواب الرشط رمز التحدي والصمود

الثاين لرضورة وزنية، كام يالحظ بأنَّ جواب الرشط جاء 

وبصيغة املضارع املنفي  ،بأحد األفعال املساعدةا دً مؤكّ 

يكون التحليل الشجري للبنية  املجزوم، وعليه يمكن أنْ 

 السطحية للبيت كالتايل:
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 ولقد حدث فيها قواعد التحويل اآلتية:

ركَّب زيادة املركَّب احلريف واو االستئناف، وزيادة امل.0

، وهو من التحويالت ؛ إلفادة معنى الرشط"َمنْ "االسمي 

 االجبارية؛ ألنه خاص بألفاظ الصدارة. 

عىل البنية العميقة اجلملة  "كان"زيادة الفعل الناسخ .8

 ."جبَّار املطامع"االسمية 

لنفي الفعل يزال؛ لتتحول  "مل"زيادة املركَّب احلريف .3

وَمْن كان جبَّار املطامع مل " البنية العميقة إىل البنية السطحية

 مما أدَّى إىل حتويل الفعل التام إىل فعل ناسخ. "يزل

الرشط، الرابطة جلواب  "الفاء"ف املركَّب احلريف ذِ ُح .1

مل "وحذف حرف العلة يف وهي من التحويالت االختيارية، 

 ."يزْل 

يف مجلة  "هو جبار املطامع"النسخ بكان يف مجلة .5

املنفي بلم يف جواب الرشط  "يزل"الرشط، والنسخ بالفعل 

 ."مل يزل يالقي"

مَ .6 اجلار واملجرور عىل املفعول به؛ ليفصل بني الفعل  ُقدِّ

، وهو من التحويالت االختيارية؛ ألنه جائز التقدم ومفعوله

 والتأخري.

ما جاء  "َمنْ "ومن املالمح الرتكيبية ألسلوب الرشط بـ 

 املتقارب(:يف قصيدته إرادة احلياة، حيث قال )بحر 

ْ ُيعانِْقُه َشوُق احلََياةِ   َوَمْن مَل

  

َها واْنَدَثرْ  َر يِف ّجوِّ  َتَبخَّ

 (.91، ص8110)الشايب،    

: يعانقه شوق احلياة فيتبخر ويندثر يف البينية العميقة

 جوها.

أدخل عىل البنية العميقة اسم الرشط  البنية السطحية:

رة بـ  "َمنْ " اجلازمة،  "مل"فأصبحت مجلة رشطية مصدَّ

ر الفاعل  "يعانقه"وألصق املفعول اهلاء يف  بالفعل، وأخَّ

رة "شوق احلياة" ، وأقحم يف جواب الرشط الفاء املقدَّ

رة؛ إلفادة معنى التحقيق يف قوله  الداخلة عىل قد املقدَّ

ر"  اجلملة وتتابع األحداث، كام اشتمل عىل ؛ لقرص"تبخَّ

 مركَّب اسمي فاعل.

حرف جزم،  "مل"مركَّب اسمي مبتدأ و "َمنْ "فــ 

مركَّب فعيل جمزوم مسند، واهلاء مركَّب اسمي  "يعانقه"

تبخر يف "مفعول به، واجلملة كلها مجلة الرشط، وقوله: 

ر"حيث إنَّ  "جوها واندثر ل مركَّب فعيل مسند يشتم "تبخَّ

ر تقديره  يف حمل رفع فاعل،  "هو"عىل مركَّب اسمي مقدَّ

الواو  "اندثر"يف صدر البيت، و "َمنْ "يعود عىل اسم الرشط 

مركَّب فعيل مسند، معطوف عىل  "اندثر"ضميمة العطف، و

ب الفعيل السابق له  ر"املركَّ عىل  -أيًضا  -، اشتمل "تبخَّ

ر مسند إليه يعود عىل عني املسند إليه األول  مركَّب اسمي مقدَّ

 ."َمنْ "

 "مل يعانقه"، وفعلها "َمنْ "يالحظ أنَّ أداة الرشط 

وفاعله الشوق وهو فاعل حيمل ملمًحا دالليًّا عميًقا املجزوم، 

مفاده اّن الذي ال يتوشح بالشوق إىل احلياة، فإنه يف قادم 

ر"وجواهبا األيام سيتبخر ويندثر،  املايض؛ بأنَّه رشط  "تبخَّ

متامسك بأركانه الثالثة، كام يالحظ أنَّ مجيع املسندات حمكم 

ر واندثر"وهي  كلها جاءت مرتبطة باملسند إليه  "يعانق وتبخَّ

يف صدر البيت، وهو اسم الرشط كام أنَّه  "َمنْ "األول وهو 

عبارة عن املسند إليه الرئيس الذي أسند إليه جمموعة من 

ر، اندثر"املسانيد األفعال   ."يعانق، تبخَّ

ا ما حدث فيها قواعد التحويل فهي كاآليت:  وأمَّ

، وزيادة "الواو"زيادة املركَّب احلريف واالستئناف .0

، وهو من ؛ إلفادة معنى الرشط "َمنْ "املركَّب االسمي 

؛ إلفادة "مل"وزيادة املركَّب احلريف التحويالت اإلجبارية، 

 يف الفعل "الياء"معنى اجلزم، وزيادة مورفيم املضارعة 

 فعل الرشط. "يعانق"

املنفصل من  "هو"ذف املركَّب االسمي الضمري ُح .8

ر"جواب الرشط   "الفاء"ذف املركَّب احلريف وُح ، "تبخَّ

 التحويالت من وهو، الرابطة جلملة جواب الرشط

 .االختيارية

 "هي"ذف املركَّب االسمي ضمري الغائبة املتصل ُح .3

ركَّب اإلضايف حملَّه يف امل "ــه"وإحالل الضمري املتصل 

 ."جوها"

ل  .1 الزمن احلايل )املضارع( إىل الزمن املايض بعد ُحوِّ

 ."مل"زيادة 

 

 :"لوال"الرشط بـ  -رابًعا 

امتناع لوجود، نحو قولك: لوال زيٌد "وهي حرف 

، 1)السيوطي، ج "ك، فامتنع اإلكرام لوجود زيدتُ ألكرمْ 

تدخل عىل مبتدأ حمذوف اخلرب "ا (، كام أَّنَّ 350، ص0888
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احلالة "(، ويف هذه 361، ص0828)ابن هشام،  "وجوًبا

يدلَّ عىل امتناع جواهبام  يكون ما بعدها مبتدأ، وأنْ  يلزم أنْ 

 (.363، ص0880، 1)طلب، ج  "لوجود رشطهام

بالالم قليل إذا ما كان  "لوال"واقرتان جواب رشط 

(، ومن 866، ص0828)ابن هشام،  "بام" امنفيًّ  اماضيً 

ما جاء يف قول  "لوال"املالمح الرتكيبية ألسلوب الرشط بــ 

 الشايب يف قصيدته إرادة احلياة، قوله )بحر املتقارب(:

 
ُؤوِم ملََا  َوَلواَل ُأُموَمُة َقْلبِي الرَّ

  

ِت املَيَِّت تِْلَك احلَُفْر   َضمَّ

 (.95، ص8110)الشايب،    

 ي الرؤوم تُضمُّ حفر ذلك امليت.: أمومة قلبالبنية العميقة

 : أدخلت عليها لوال الرشطية.البنية السطحية

ب اسمي مسند إليه  "أمومة"رشطية، و "لوال" مركَّ

 "قلبي"مبتدأ، وهو مسند باإلضافة إىل املركَّب االسمي 

تقديره  اا وجوبً نعت، واخلرب املسند جاء حمذوفً  "الرؤوم"و

ِت "، و"موجودةٌ " ك بالكس اللتقاء مركَّب فعيل "ضمَّ  ُحرِّ

م، و "امليت"الساكنني، و تلك  "تلك احلفر"مفعول به مقدَّ

بدل، ولقد جاءت  "احلفر"مركَّب اسمي مسند إليه فاعل، و

اجلملة الثانية مرتبطة ومرتتبة عىل اجلملة األوىل، وهي اجلملة 

، ويوجد يف هذا البيت إشارة داللية الرشطية يف صدر البيت

قلبي "لباعث الرئيس لألمل، واملتمثل يف قوله: عميقة تعترب ا

، فلوال القلب الرؤوم الذي جاء هبذه الصيغة البالغة "الرؤوم

، التي أتاحت "رؤوم عىل صيغة فعول "يف اإلحياء والداللة

البعد الداليل املتناهي يف احلنان والعطف، ملا احتوى القرُب 

 امليَت بكل ظروفه وأشجانه.   

رت بـ  ومن املالحظ أنَّ   "ما"مجلة جواب الرشط تصدَّ

النافية املقرتنة بالالم املزحلقة، وهذا قليل، وعليه يكون 

 التحليل الشجري للبنية السطحية كالتايل:
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 ولقد حدث فيها قواعد التحويل اآلتية:

 ."واو االستئناف"املركَّب احلريف املورفيم املقيد زيادة .0

؛ إلفادة "لوال"زيادة املركَّب احلريف املورفيم املقيد .8

 .معنى الرشط

ر حينئٍذ ، "لوال"ذف خرب املبتدأ بعد دخول ُح .3 ويقدَّ

، وهو من التحويالت اإلجبارية؛ "موجودة أو كائنة"بـــ 

 ألنه واجب احلذف بعد لوال، يقول ابن مالك:

َوَبْعَد َلْوالَ َغالًِبا َحْذُف 

 اخْلرََبْ 

  

 َحْتٌم َوِِف َنصِّ َيِمنٍي َذا اْسَتَقرّْ 

 (02، ص0880)ابن مالك،    

إحالل املركَّب االسمي ضمري ياء املتكلم، وهو .1

، وذلك يف البنية "أنا"مورفيم مقيَّد حمل املورفيم احلر الضمري 

؛ لتتحول إىل "الرؤومأمومة قلبي "العميقة جلملة الرشط 

 ."ولوال أمومة قلبي الرؤوم"البنية السطحية 

ب  "تاء التأنيث الساكنة"زيادة املركَّب احلريف .5 عىل املركَّ

؛ إلفادة معنى التأنيث، و زيادة حركة الكسة "ضمَّ "الفعيل 

، وهي من التحويالت القصرية للفصل بني الساكنني

 االختيارية.

يف  "أل التعريف"رفيم املقيد زيادة مركَّب األداة املو.6

أل "، و زيادة مركَّب األداة "امليت"املركَّب االسمي 

 ."احلفر"أيًضا يف املركَّب االسمي  "التعريف

تقديم املفعول به عىل الفاعل املركَّب االسمي اسم .2

ت"؛ ليفصل بني الفعل "تلك"اإلشارة  ، وهي وفاعله "ضمَّ

 من التحويالت االختيارية.

 

 :"كلام"الرشط بـ  - خامًسا

 قوله )بحر اخلفيف(:

 ُكلَّاَم َأْسَأُل احلََياَة َعِن احلَقِّ 

  

 َتُكفُّ احلََياُة َعْن ُكلِّ مَهْسِ 

   

 (081، ص8110)الشايب، 

تكفُّ احلياُة  أسأل أنا احلياة عن احلق .... البنية العميقة: 

 عن كل مهس.

كلام أسأل احلياة عن احلق .... تكفُّ  البنية السطحية:

 احلياُة عن كل مهس.

تدخل كلام عىل الفعل املايض، ودخوهلا عىل  األصل أنْ 

املضارع نادر، وكل ما ورد منها يف القرآن الكريم دخوهلا كان 

 عىل الفعل املايض.

 "ُكلَّام" األداة تصدرته – هنا –الرشط  من الواضح أنَّ 

تلقائًيا، ولذلك مل  "أسأل احلياة" السؤال بمضارع متبوعة

، فُربَِطْت اجلملتان "َتُكفُّ "يرتبط اجلواب بالفاء يف املضارع 

حيث جاء جواب الرشط يف قول الشاعر ذا معلٍم  تلقائًيا،

(، والذي جاء  داليل  موحي ومستمد  من صيغة الفعل )تكفُّ

 بصيغة املضارع املضعف، الذي يتيح إبراز امتناع احلياة عن

ا البنية العميقة يف أمَّ  جمرد اهلمس فضاًل عن الذكر الرصيح،

البيت فاشتملت عىل مجلتني فعليتني، األوىل سؤال احلياِة عن 

، والثانية هي كف احلياة عن اهلمس، وعليه فإن البنية  احلقِّ

، وكذلك الفعل "ُكلَّام"السطحية متثلت يف أداة الرشط 

 وجوًبا مسترت ضمري وهو ،"أسأل"املضارع املسند إىل املتكلم 

 فعل عليها وقع التي هي واحلياة ،"أنا" تقديره – هنا –

 .املسؤولة وهي هبا املفعول فهي الرشط،

ا اجلملة الثانية وهي مجلة جواب الرشط فقد ظهر أمَّ 

ت إىل املفعول به  فاعلها وهو احلياَة، فأسندت إليه وتعدَّ

تسب االسم الذي يفيد املجاوزة، واك "عن"بحرف اجلر 

 املضاف االسم من ختصيًصا – هنا – "كل"املجرور وهو 

 .اهلمس وهو
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 (8شكل رقم )

 وحدث فيها قواعد التحويل اآلتية:

، وهي ؛ إلفادة معنى الرشط"كلام"زيادة مركب األداة .0

 ألَّّنا خمتصة بألفاظ الصدارة.من التحويالت اإلجبارية؛ 

املسند إليه حذًفا  "أنا"ذف املركب االسمي الضمري ُح .8

 ا.إجباريًّ 

وهي  الفاء الرابطة الواقعة يف جواب الرشط، تذفُح .3

السني السابقة للفعل  توحذف من التحويالت االختيارية،

 ."تكفُّ احلياةُ "املضارع يف مجلة جواب الرشط 

بالفعل  "كفَّ "والفعل  ،"سأل"الفعل املايض  ُاْسُتبِدل.1

املضارع حمل املايض الذي  ؛ ليحّل "تكفُّ "و "أسأل"املضارع 

 ، وهذه كّلها من التحويالت االختيارية."كلام"تدخل عليه 
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 اخلامتة

م لنا نامذج من روائعه،   أنْ ايّب استطاع أبو القاسم الّش  يقدِّ

ل التارخيي يف مسرية العرب  وكان ذلك يف بداية التحوُّ

ملعارصة يوم بدأ الرشق يفيق من غفلته عىل رأي عيل اجلارم، ا

 حيث يقول:

ُق َوانَْجاَب الكَرى عَْن عُيُونِهِ  ْ  َصَحا الرشَّ

  

 َولَيَْس ملَِْن َراَم الَكواكَِب َمْضَجعُ 

 (.390، ص8108، 8)اجلارم، ج   

ل هذه شعراء نابغون يف الرشق  ل مرحلة التحوُّ ولقد سجَّ

العريب والغرب اإلفريقي، ويف مطالع القرن العرشين؛ 

كإبراهيم طوقان يف فلسطني، والزهاوي والرصايف يف 

العراق، وحافظ وشوقي وعيل اجلارم يف مرص، وجربان 

وخلص البحث إىل جمموعة من النتائج، وجمموعته يف املهجر، 

 ا:من أمهه

، جاء أسلوب الرشط عند أيب القاسم الشايب منسجاًم .0

ً ا أو متعانقً  عن  امع احلالة الشعورية لدى الشاعر، ومعربِّ

جتربته الفنية التي تعرض هلا يف نشيده وأغانيه، حيث تدور 

 يف دوائر السخط ايّب األساليب الرشطية عند أيب القاسم الّش 

د والنقمة، وحثِّ  ، والصالة يف واحلّب  اهلمم واحلامسة والتمرُّ

 .هيكل احلّب 

لقد جلأ الّشايّب إىل توظيف أسلوب الرشط يف أغراضه .8

الشعرّية، وذلك كون أسلوب الرشط من األساليب اإلنشائّية 

التي تستحث املتلقني وتستجذهبم وتستهوهيم؛ ألَّّنا ختاطب 

الشعور والوجدان اإلنساين بطريقة إلزامية رشطّية، فكام 

واب الرشط بالفاء يتعني تبًعا لذلك إلزام يتوجب اقرتان ج

ة عند املرتقني واجلمهور يف األغراض الشعرية،  وتقرير املَِحجَّ

 التي يطمح الشاعر يف توصيلها للطرف اآلخر.

م للدراسات اللغوية  استطاع تشومسكي أنْ .3 يقدِّ

 ة جديدة، متثِّل ركنًا رئيًسا يف التحليل النحوياحلديثة نظريّ 

املعارص، حيث عكف عليها، وتأثَّر هبا أغلب داريس  الرتكيبي

 وحمليل النصوص األدبية يف الدراسات اللسانية احلديثة.

 جاء نزًرا ايّب ويالحظ أنَّ أسلوب الرشط يف ديوان الّش .1

يسرًيا، وقد ُحِذَف منه الفاء الرابطة يف جواب الرشط يف كثري 

 يرجع ذلك لقرص ؛ وربَّامايّب من أبياته الشعرية التي نظمها الّش 

العبارات الشعرية، وتتابع األحداث، مما ال يستدعي إقحام 

 هذه الفاء الرابطة فنهضت اجلملة الرشطية بدوَّنا.

لقد ثبت لدينا من عدة اعتبارات يف الدراسة غلبت .5

الرشطية، ويعود ذلك إىل شدة  "إذا"أسلوب الرشط بـ 

يب التحام عبارة الرشط عنده مع جواهبا. وتعدد أسال

ا مع يً صياغتها، حيث ُأْتبَِعت بجمل فعلية يف البنية العميقة متّش 

ا استدعى ممّ  ،ةبجمل اسميّ  اة، وأتبعت أيًض القاعدة البرصيّ 

 تقدير فعل مناسب يقتضيه السياق.

، وربَّام "إنْ "جاء يف املرتبة الثانية أسلوب الرشط بـ .6

ام ال سيّ  "إذا"بـ  اقياًس  "إنْ "يعود هذا إىل حمدودية استعامل 

 جواهبا كان يأيت يف أغلبه يف بيٍت تاٍل. وأنَّ 

الرشطية بدرجٍة ال تبتعد عن  "َمنْ "وكذلك جاءت .2

وحظ جميئها الرشطية، لكنَّها هلا أسلوهبا اخلاصة التي لُ  "إنِ "

 يف اجلملة الرشطية.

 يف قصائده ايّب من املالحظ غياب استعامل الّش .9

وربَّام يعود ذلك؛ ألنَّه أراد ألسلوب لوال الرشطية إالَّ نادًرا، 

تكون بعيدًة عن التكلُّف بالتقديرات والتأويالت  لعبارته أنْ 

 .النحوية

 واستبعاده ايّب يالحظ كذلك انعدام استعامل الّش  .8

ألدوات الرشط األخرى يف شعره، وربَّام يعود ذلك إىل أنَّ 

، استبعادهاتلك األدوات هلا سياقها اخلاص هبا ممَّا أدَّى به إىل 

حيث إَّّنا مل تتقاطع مع الظواهر الداللّية التي رّكز عليها يف 

شعره؛ وألنَّ هلا سياقاهتا اخلاصة هبا، والتي مل ينظم عليه 

الّشايّب أحد ألفاظها يف ديوانه، ولعّله آثر األدوات التي أِرنا 

ا جاءت متمشيًة مع سياقه  إليها وكانت حمالًّ للدراسة، كام أَّنَّ

 ي الذي تطلب هذه األدوات دون غريها حتديًدا.الشعر

 
 املصادر واملراجع: قائمة

. ضبط وتصحيح الديوان (. 0811) إبراهيم، حافظ.

ورشح: أمحد أميــــــــن؛ وأمحد الزين؛ وإبراهيم األبياري، 

 ، بريوت: دار اجليل للطباعة والنرش والتوزيع.0ط

مبادئ يف  (.8116) اإلبراهيمي، خولة طالب.

 ، اجلزائر: دار القصبة للنرش.8. طاللسانيات

رشح  (. 0823) اإلسرتاباذي، ريض الدين حممد.

. تصحيح وتعليق: يوسف حسن عمر، الريض عىل الكافية

 ، ليبيا: منشورات جامعة قاريونس. 3ط

الرشط واالستفهام يف )د.ت(.  استيتيه، سمري رشيف.

 .إربد، األردن: املكتبة اللغوية .، )د.ط(األساليب العربية
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األنباري، كامل الدين أبو الربكات عبد الرمحن بن حممد 

اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني  .)د.ت( بن أيب سعيد.

. حتقيق: حممد حميي الدين عبد النحويني البرصيني والكوفيني

 احلميد، )د.ط(، القاهرة: دار اجليل.

، القاهرة: 1، طفاظداللة األل(. 0891)أنيس، إبراهيم. 

 مطبعة األنجلو املرصية.

 أورو، سيلفان؛ وديشان، جاك؛ وكولوغيل، مجال.

، بريوت: 0. ترمجة: د. بسام بركة، طفلسفة اللغة(. 8108)

 املنظمة العربية للرتمجة.

. ترمجة: مدخل إىل علم الداللة(. 0882)باملر، فرانك. 

العروبة للنرش ، الكويت: مكتبة دار 0د. خالد حممود مجعة، ط

 والتوزيع.

القواعد التحويلية (. 0888البهنساوي، حسام الدين. )

، أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة يف ديوان حاتم الطائي

 عني شمس، كلية البنات، مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة.

القواعد التحويلية يف ديوان البهنساوي، حسام. )د.ت(. 

 .ة: مكتبة الثقافة الدينية، القاهر0، طحاتم الطائي

. ترمجة: مرتىض النظرية النحوية (.8118)بول، جفري.

، بريوت: املنظمة 0جواد باقر، مراجعة: د. ميشال زكريا، ط

 العربية للرتمجة.

اجلملة والوحدة اإلسنادية  (.8118) بومعزة، رابح.

 ، دمشق: دار مؤسسة رسالن.0. طالوظيفية يف النحو العريب

، ترمجة يؤيل البنى النحوية(. 0892) وم.تشومسكي، نع

، بغداد، دار الشؤون الثقافية 0يوسف عزيز، جميد املاشطة، ط

 العامة. 

املعرفة اللغوية طبيعيتها (. 0883)تشومسكي، نعوم. 

، 0. ترمجة وتعليق: حممد فتيح، طوأصوهلا واستخدامها

 القاهرة: دار الفكر العريب.

. ترمجة واملسئوليةاللغة (. 0888)تشومسكي، نعوم. 

ومتهيد وتعليق: د. حسام البهنساوي، )د.ط(، القاهرة: 

 مكتبة زهراء الرشق.

. تقديم: عباس حممود الديوان (. 8108) اجلارم، عيل.

 ، القاهرة: الدار املرصية اللبنانية.1العقاد، ط

جذور النظرية  (.8113. )جبار، جابر عبد األمري

، رسالة ماجستري غري بويهالتوليدية التحويلية يف كتاب سي

 منشورة، بغداد، كلية اآلداب، جامعة بغداد.

 دالئل اإلعجاز،(.  م8110اجلرجاين، عبد القاهر. )

 الكتب دار، ط، بريوت، هنداوي احلميد عبد. د: قيقحت

 .العلمية

، التعريفات (. 0893) اجلرجاين، عيل بن عبد العزيز.

 ، لبنان، بريوت: دار الكتب العلمية.0ط

أصول تراثية يف  (. 8110) حسام الدين، كريم زكي.

 ، القاهرة: دار الرشاد.8. طاللسانيات احلديثة

معجم اللسانيات . حنا، سامي عّياد وآخرون. )د.ت(

 . )د.ط(، بريوت: مكتبة لبنان.احلديثة

، 8، طاللغة العربية (.0895) اخلطيب، أسامة وآخرون.

 حلب: منشورات جامعة حلب.

. يف اللسانيات ونحو النص(. 8112)خليل، إبراهيم. 

 ، األردن: دار املسرية.0ط

قواعد النحو التحوييل بني نعوم . (8102) ، عمردومي

تشومسكي والنحو العريب: دراسة تطبيقية يف سورة آل عمران 

جامعة حممد ، رسالة ماجستري غري منشورة أنموذًجا.

 .بوضياف املسيلة باجلزائر

األلسن التوليدية والتحويلية (.  0896ال. )زكريا، ميش

، بريوت، 8طوقواعد اللغة العربية )اجلملة البسيطة(، 

 املؤسسة اجلامعية للدراسات والنرش والتوزيع.

(. 0883)الزخمرشي، أبو القاسم حممود بن عمر. 

. تقديم وتبويب: د. عيل بوملحم، املفصل يف صنعه اإلعراب

 اهلالل.، بريوت: دار ومكتبة 0ط

، 8. طمعاين النحو(. 8113)السامرائي، فاضل صالح. 

 األردن: دار الفكر.

مدارس اللسانيات:  (.0881) ساموس، جفري.

. ترمجة: د. حممد زياد حييى كبة، )د.ط(، التسابق والتطور

 الرياض: مطابع جامعة امللك سعود.

شهاب الدين أبو العباس بن يوسف بن . السمني احللبي

. الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون (.0881)حممد. 

حتقيق وتعليق: الشيخ عيل حممد معوض وآخرون، تقديم: 

 ، بريوت: دار الكتب العلمية.0أمحد حممد صربة، ط
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 (.0899) سيبويه، أبو برش عمرو بن عثامن بن قنرب.

، 3. حتقيق ورشح: عبد السالم حممد هارون، طالكتاب

 القاهرة: مكتبة اخلانجي.

مهع اهلوامع يف رشح (. 0888)السيوطي، جالل الدين. 

. حتقيق: عبد العال سامل مكرم؛ وعبد السالم مجع اجلوامع

 ، بريوت: مؤسسة الرسالة.3حممد هارون، ط

ايّب  . تقديم ديوانه ورسائله (.8110 ) ، أبو القاسم.الشَّ

 ، بريوت: مؤسسة املعارف.0ورشح: راجي األسمر، ط

. ترتيب ديوان اهلذليني (.0865)الشعراء اهلذليني.

وتعليق: حممد حممود الشنقيطي، )د.ط(، القاهرة: الدار 

 القومية للطباعة.

القواعد التحويلية التوليدية يف . (8109) .دعاء، صيام

كلية  ،رسالة ماجستري غري منشورةديوان ليىل األخيلية. 

  ، غزة.اآلداب بجامعة األقىص

، بريوت: دار 0، طانالديو (. 0890) الطائي، حاتم.

 صادر.

. هتذيب النحو (. 0880) طلب، عبد احلميد السيد.

 ، القاهرة، مدينة نرص: الصدر خلدمات الطباعة.8ط

. األعامل الشعرية الكاملة(. 0883)طوقان، إبراهيم. 

 ، بريوت: املؤسسة العربية للدراسات والنرش.8ط

. تقديم: أمحد الديوان (. 0899 ) طوقان، إبراهيم.

 ، بريوت: دار العودة.1طوقان، ط

القواعد التحويلية يف . (8110) .محدان، أبو عايص

الربنامج  ،غري منشورةدكتوراه  أطروحة. ديوان احلطيئة

املشرتك بني جامعتي األقىص بغزة مع جامعة عني شمس 

 .بمرص

رؤية "التفكري األسلويب  (. 8112) عبابنة، سامي حممد.

والبالغي يف ضوء علم األسلوب معارصة يف الرتاث النقدي 

 . )د.ط(، إربد، األردن: عامل الكتب احلديث."احلديث

علم اللسانيات (. 8118)عبد اجلليل، عبد القادر. 

 ، عاّمن، األردن: دار صفاء للنرش.0. طاحلديثة

يف بناء اجلملة  (.0898) عبد اللطيف، حممد محاسة.

 ، الكويت: دار القلم.0. طالعربية

التحويالت األسلوبية بني . (8118) خالد.، العجارمة

غري دكتوراه  أطروحة. اخلرب واإلنشاء يف النحو العريب

 ، جامعة مؤتة، اململكة العربية السعودية.منشورة

يف نحو اللغة وتراكيبها  (.0891) عاميرة، خليل أمحد.

 ، جدة: عامل املعرفة.0. طمنهج وتطبيق

آراء يف الضمري العائد  (. 0898 )عاميرة، خليل أمحد.

، األردن: دار البشري للنرش 0. طولغة آكلوين الرباغيث

 والتوزيع.

املسافة بني التنظري  (. 8111) عاميرة، خليل أمحد.

بحوث يف التفكري النحوي "النحوي والتطبيق اللغوي 

 ، األردن: دار وائل.0. ط"والتحليل اللغوي

يف  (.0892) عاميرة، خليل أمحد؛ والعاين، سلامن حسن.

 ، األردن: مكتبة املنار.0. طالتحليل اللغوي

حمارضات يف علم اللغة  (.0885) عمر، أمحد خمتار.

 ، القاهرة: عامل الكتب.0. طاحلديث

اللسانيات (. 0881عمر، سليم بابا، عمريي بناين. )

 ، اجلزائر، دار أنوار.  0، طالعامة امليسة

ة وداللتها يف اجلملة املحول. (8102)، عيساوي جوهر

رسالة ماجستري غري . اخلطاب القرآين سورة امللك أنموذًجا

 . جامعة حممد بوضياف املسيلة باجلزائر منشورة،

. معاين القرآن(. 0891)الفراء، أبو زكريا حييى بن زياد. 

، مرص: 8حتقيق: أمحد يوسف نجايت؛ وحممد عيل النجار؛ ط

 اهليئة املرصية العامة للكتاب.

. ايب حياته وشعره ّ َالش(. 0820)كّرو، أبو القاسم حممد. 

 ، بريوت: منشورات دار مكتبة احلياة.5ط

. ترمجة التعريف بعلم اللغة (.0883) كريستل، دافيد.

، اإلسكندرية: دار املعرفة 0وتعليق: د. حلمي خليل، ط

 اجلامعية.

، ترمجة: حممد بنية اللغة الشعريةكوهن، جان. )د.ت(. 

، الدار البيضاء، املغرب: دار 0الويل؛ وحممد العمري، ط

 .توبيقان للنرش

اللغة العربية  (. 8103) املاشطة، جميد عبد احلليم.

 ، األردن: مؤسسة الرضوان.0. طواللسانيات املعارصة
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ابن مالك، حممد بن عبد اهلل ابن مالك األندليس 

عىل رشوح األلفية:  ضبط النص ألفية ابن مالك، (. 0880)

 ، دار الرشيد، الرياض.   0خالد الرشيد،ط

. املقتضب (. 0883) املربد، أبو العباس حممد بن يزيد.

حتقيق: حممد عبد اخلالق عضيمه، )د.ط(، القاهرة: جلنة أحياء 

 الرتاث اإلسالمي.

. رشح ديوان املتنبي (. 0896)املتنبي، أبو الطيب.

، بريوت، لبنان: دار 0ط وضعه: عبد الرمحن الربقوين،

 الكتاب العريب.

. مقدمة يف اللسانيات (.8100) حممد، عاطف فضل.

 ، األردن: دار املسرية.0ط

لغة الشعر يف عرص بن  (.8101) مكي، بان كاظم.

 ، دمشق: دار أمل اجلديدة.0، طاألسمر

، )د.ط(، بريوت: دار لسان العرب)د.ت(. . ابن منظور

 .صادر

فصول يف الدرس (. 8116)النجار، نادية رمضان. 

. مراجعة وتقديم: د. عبده اللغوي بني القدماء واملحدثني

 .، اإلسكندرية: دار الوفاء0الراجحي، ط

أنامط التحويل يف اجلملة . (8118عبد احلميد )، النعيمي

جامعة  .الفعلية دراسة تطبيقية )سورة آل عمران أنموذًجا(

 العربية السعودية. ، اململكةآل البيت

األزهية يف  (.0820)اهلروي، عيل بن حممد النحوي.

. حتقيق: عبد املعني امللُّوحي، )د.ط(، دمشق: علم احلروف

 منشورات جممع اللغة العربية بدمشق.

مغني  (.0828) ابن هشام، مجال الدين األنصاري.

. حتقيق وتعليق: د. مازن املبارك؛ اللبيب عن كتب األعاريب

، بريوت: 5وحممد عيل محد اهلل، مراجعة: سعيد األفغاين، ط

 دار الفكر.

. تاريخ علم اللغة احلديث(. 8113)هلبش، جرهارد. 

، القاهرة: مكتبة 0ترمجة وتعليق: د. سعيد حسن بحريي، ط

 زهراء الرشق.

القضايا األساسية يف علم  (.8113)هيشن، كالوس.

، القاهرة: 8. ترمجة وتعليق: د. سعيد حسن بحريي، طاللغة

 مؤسسة املختار. 

نحو نظرية لسانية عربية حديثة (. 0892الوعر، مازن. )

، دمشق، دار 0، طلتحليل الرتاكيب األساسية للغة العربية

 أطلس للدراسات والرتمجة والنرش. 

. منهج البحث اللغوي (.8113) ياقوت، حممد سليامن.

 اإلسكندرية: دار املعرفة اجلامعية.)د.ط(، 
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 اهلوية -الذات -الوطن

 القصيبيلغازي  "دعني"قراءة يف قصيدة 

 وئام حممد أنس

أستاذ األدب والنقد املشارك، قسم اللغة العربية، كلية اآلداب، جامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل، الدمام، اململكة العربية 

 السعودية

 هـ(22/6/1112 هـ، وقبل للنرش يف11/1/1112 )قدم للنرش يف

  

 .الصورةالذات، الثيمة، العتبات، معامل  الكلامت املفتاحية:

مثلت )ثيمة( الوطن يف قصائد غازي القصيبي هاجًسا كامنًا يف الوعي الذات الشاعرة، وموجًها  :البحث ملخص

واحدة من تلك القصائد التي متثل متركز  "دعني  "لدالالت االنتامء واهلوية واالرتداد إىل األصل / الوطن. وقصيدة 

صفحتها وسطورها مالمح العالقة بني الذات من جهة والوطن /  الذات داخل دائرة الوطن / اهلوية، وتنعكس عىل

اهلوية من جهة أخرى، وتأخذ هذه العالقة يف التدرج حتى تصل يف هناية القصيدة إىل موقع الذروة، حيث متاهي 

لت صورة هذه العالقة يف النص من خالل وسائل نصية تبدأ من العتبة املركزية  اهلوية بني الذات والوطن. تشكَّ

 بوطنه الذات عالقة تسم التي األسئلة بعض يثري أن –نموذجيته رغم- استطاع الذي "دعني"للنص وهي العنوان 

 عدة الدراسة تطرح. املوسيقى ومتوجات الصورة، وإهيامات والتناص، ودالالهتا، اخلطاب بتحوالت ومروًرا األم،

ل العالقة بني ا موقع الذات داخل وم للذات؟ الوطن يمثل ماذا: أمهها أسئلة دائرة الوطن؟ وما هي أدوات تشكُّ

 .الذات والوطن؟
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Self, homeland, and identity: 

A Reading in the Poem Da’nii "Let Me" by Dr. Ghazi Al-Qusaibi 
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Keywords: self-theme-thresholds-image features. 

Abstract. In the poems of Ghazi al-Gosaibi, the theme of the homeland was an obsession in the consciousness of 

the poet's self, and was directed to the signs of belonging, identity and return to the origin/homeland. Da’nii "Let 
Me" is one of those poems that represent the concentration of self within the circle of the homeland/identity, and 

reflect, on its page, the manifestations of the relationship between the self on the one hand and the 

homeland/identity on the other, and relationship goes on gradually until the end of the poem reaches the peak 
where identity ranges between self and homeland. 

The image of this relationship was formed in text through textual means starting from the central threshold of the 

text, the title "Let Me", which, despite its typicality, was able to raise questions that features the relationship 
between self and homeland, through the transformations of discourse, its connotations, intertextuality, image 

illusions, and music waves. The study poses several questions, the most important of which are: What does the 

homeland represent for self? What is the position of self within the circle of homeland? What forms the 
relationship between the self and the homeland? 
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 :تقديم

ضمن قصائد  (2111)القصيبي،  "دعني"تقع قصيدة     

الديوان ألول يوحي عنوان رّبام  .ديوان )قراءة يف وجه لندن(

من حيث  ،وهلة بانجذاب الذات الشاعرة إىل وجه لندن

ورغبتها يف تفحص ذاك الوجه  ومتدهنا... ،معاملها وحضارهتا

موضوعيًّا  فهل جاءت التجربة يف القصيدة معاداًل  .وتفرده

عند  "أفق التوقع"هل اتسقت معاملها مع ولعنوان الديوان؟ 

ين السؤالني ذإلجابة عن هحتاول الدراسة اي الديوان، متلق  

لك سرية الشاعر ذمن خالل النص الشعري، تعّضده يف 

مثل:  لفرتة طويلة، اتية، وال سيام أسفاره خارج وطنهذال

ولكي نتفحص معامل الذات  القاهرة والبحرين بريطانيا ...

نتدبر ذلك من خالل عالقتها  ونربز مكنوناهتا، كان لزاًما أن  

من وصف املكان وصًفا  كان ال بدّ ولذا  ؛باملكان/ الوطن

، ومدى ه العالقةذماهية هقيميًّا وليس جغرافيًّا؛ الستشفاف 

 .إسهام ذلك يف تكوين سامت اهلوية وإبراز مالحمها

 مع ،تدقيق وضع الذات املتلفظةمن  تنطلق الدراسة

خذ بعني االعتبار ما للذات من عالقة بمعطيات مقام األ

يه، وما تستعمله من طرق إخراج التواصل الذي جتد نفسها ف

اخلطاب، وكذلك ما هلا من معارف وآراء ومعتقدات، وما 

، إنام تةتفرتض ما ملخاطبها منها وليست كفاءهتا لسانية بح

. )شارودو، هي تواصلية وخطابية ولسانية يف آن واحد

 (532، ص 2112ومنغنو، 

: املكان/ القيمة، هذه الدراسة عىل ثالثة حماور: أواًل  تأيت

 ثانًيا: موقع الذات، ثالًثا: التشكل الفني.            

 

 أوالً: املكان/ القيمة

ال خيفى ما للمكان من خالل استحضاره، من مكانة 

لك من خالل توظيف ما ذوقيمة فنية يف الشعر العريب، و

يمتلكه من محولة داللية، وشحنات عاطفية، تسهامن يف 

 رية وتلوين املشهد بلون واحد. تناسق الرؤية الشع

املكان يف الشعر العريب، بمراحل وانتقاالت،  توظيفمّر 

فهو يف القصيدة اجلاهلية كان إشارة إىل نمط احلياة املاضية 

التي كان حيفل هبا املكان، فهو عىل الرغم من داللته اإلنسانية 

نه بقي مناسبة للوقوف واالستيقاف ومناسبة للبكاء فإ

ه يف الشعر احلديث والسّيام لدى شعراء اء. لكنّ واالستبك

تّخذ مناسبة لالعتبار من حكم الزمن املدرسة اإلحيائية، كان ي  

ا يف شعر املدرسة الرومانسية يف الشعر وتقلبات الدهر. أمَّ 

ا باألحاسيس واالنفعاالت ا مشحونً العريب، فقد كان مكانً 

الشعر املعارص، يف  اأمَّ  .واألفكار الرومانسية واملشاعر الذاتية

والداخيّل باخلارجّي بشكل  ،فقد امتزج الذايّت باملوضوعّي 

 ( 2111، الربيعي) .واضح

نا تطغى عىل شعر غازي القصيبي مسحة من حزن، لعلّ 

نلتمس السبب يف إثارهتا غربته عن وطنه وكثرة أسفاره، وما 

نتج عن ذلك من إحساسه بالوحدة والوحشة إحساًسا خلق 

 املأساة من خالل جتربته الشعرية:ما يشبه 

 أين رشاعي؟ أين جمذايف؟

 أعرب هذا اخلضم أريد أن  

 .    (62، ص1921)القصيبي، انتظروين يا رفاق الصبا 

املتفحص لتجربة الشاعر ليلفت نظره مدى شغف  إنَّ 

الذات الشاعرة بموطنها األول، وحدهبا عىل استحضار معامل 

هذا  إنني أكاد أزعم أنَّ تلك التجربة ومرتكزاهتا، حتى 

الشغف ختلل األعم األغلب من قصائد الشاعر عىل اختالف 

موجهة ومثرية  "أيقونة"إىل  "الوطن  "أغراضها، ليتحول 

ملراكز اإلبداع لدى الذات الشاعرة. فعىل سبيل املثال يف شعر 

 "الغزل ترص الذات عىل إبراز ما تعانيه من الوحدة يف قصيدة 

 :"ليلة امللتقى

 متر الليايل .. وال نلتقي  

ق    وينضب نبع الصبا الري 

 وأحيا وحيًدا

 وتتكرر هذه الدفقة الشعورية عرب القصيدة نفسها:

 وقلبي الوحيد 

، 1921)القصيبي، يعاين صقيع ليايل الشتاء  ... 

 .(21ص

وربام تتخذ الذات من ذكر املحبوبة هلا أنيًسا ومالًذا، تفر 

 :"اذكريني" إليه من وحشة الغربة، يف

 اذكريني .. فأنا وحدي 

 .(21، ص1921)القصيبي، مع الليل احلزين  

ه مل يعد يرى ذاته إال وحدته حتى إنّ بالشاعر  "أنا" متتزج

فيها ومن خالهلا، فأصبحت جزًءا من شخصيته؛ ولذا 

 :"عندها"وجدناها منتثرة يف كثري من قصائده، من ذلك 
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 أنا وحدي .. أجر عبء حنيني

، 1921)القصيبي، دي .. فشاطريني شجوين أنا وح

 .   (31ص

والدليل عىل هذا االمتزاج وذلك التامهي، وصول الذات 

يف إحدى مراحل التجربة الشعرية إىل نفي اهلوية عن نفسها 

إذا حدث انفصال أو افرتاق، وقد يصل هذا إىل حد الذهول 

 :"لوالك"والشعور باالغرتاب عن الذات يف 

 الغريب   إليك  حنني أحنّ 

كر األهل واملوطنا  إذا ذ 

؟  ما األمسيات 
 حبيبة! لوالك 

؟ بل ما أنا؟!  ، 1921)القصيبي، وما احلب؟ ما الشوق 

 . (33ص

فتنكرس فيها موجة احلزن العاتية،  "دعني"ا قصيدة وأمَّ    

ثالث مرات(،  "عريس"التي اجتاحت شعر القصيبي )تكرار 

ودعني "هناية القصيدة  بصفة هنائية )يف كانت مل ختتف   وإن  

(، وكأن الذات وجدت ضالتها والتقت "أحبَك من كل حزن

بمن حتب بعد طول غياب؛ ولذا وجدنا القصيدة حتمل 

خطاًبا مبارًشا لوطن الشاعر، يأخذ صيغة احلضور املكاين 

، وحيمل بني طياته رغبته يف "كاف اخلطاب"والزماين 

، ونستشعر من االستقرار والتامس الطمأنينة بني جوانحه

خالل نربة القصيدة سكوًنا وإخالًدا من الذات إىل التأمل 

 واسرتجاع القيمة.  

عدّ  البيت األول يف القصيدة من املحددات، بقدر ما  ال ي 

 جاء مثرًيا لذائقة املتلقي وتفاعله مع التجربة:

 أحبَك حتى التوحد يا وطني

 "دالتوّح "ام يف سمت لغة اخلطاب باملراوغة، ال سيّ اتّ 

ا واصطالحيًّا عىل دالالت الذاتوية الذي يدور معجميًّ 

/ 21منظور، ( )"َوَحدَ "واالنعزالية واألنا العالية )مادة 

د انكفاء عىل الذات، واكتفاء هبا، لكن املفارقة (. فالتوّح 19

تتحقق من خالل بنية اخلطاب ذاته، فهو ليس خطاًبا موجًها 

وهو ليس أي  "الوطن"ه إىل إىل الذات املتلفظة، إنام موج

ولذا يتحول ؛ ام يمثل مرجعيَتها ومكاهَنا األولوطن إنّ 

االنكفاء من حميط الذات وعاملها إىل املكان/ الوطن، ويصري 

 تتمحور حوهلا عالقة الذات بالوطن: "أيقونة"التوحد 

 

 مولدي

 مويت                                                                                

 دمعي                                                                                           

فحياة الذات بتفاعالهتا املختلفة، ومكوناهتا من البداية 

املكان/ الوطن ومتعلقاته. ليس املكان  حتى النهاية، ترتد إىل

ام كذلك عنرص الزمان إنّ  ،"ع ريس"فقط مناط السعادة 

ق رؤية ليعمّ  ؛الذي يتداخل معه ويتقاطع "مويت –مولدي "

 الذات ملوطنها.

دَّ قاس   اًم جاء املكان/ الوطن بمثابة املثري/ املركز، وع 

–مظاهر احلياة للذات )املولد مشرتًكا متحورت عنده أهمّ 

ل هذه املظاهر وّ ما بينهام(، وهو البؤرة التي عندها حت  –الوفاة

ليعكس  صاًل إىل شعور السعادة، وجاء ضمري املتكلم متّ 

التصاق الذات بتجربتها وانفرادها بمكاهنا املفضل/ الوطن، 

 دها يف عشقها هلذا املكان.  د حقيقة توّح وليؤكّ 

    

 الذاتثانًيا: موقع 

 بعدما حتددت قيمة الوطن عند الذات، كان لزاًما أن  

ام هذه اجلغرافيا تبحث عن موقعها داخل دائرته الواسعة، وربّ 

ال تقوم عىل ضبط املساحات، وال حتديد االجتاهات، بقدر ما 

ورؤيتها للمكان يف مقابل مكمن  ،تتأسس عىل تارخيية الذات

 العاطفة ونبض الشعور لدهيا.

 ذاتموقع ال

                                        

 الكائن                    املأمول                        

 

 الكائن:-1

ويعرب عن رؤية الذات الواقعية ملوقعها داخل دائرة 

 الوطن:

 ك حتى الثاملة .. أولد فيَك أحبّ 

 وأ دفن فيَك 

 سامؤَك مهدي ..

ميس .. َك ر   وبحر 

 شعريوأنَت قصيدة  

 مساؤَك حربي

 وفجرَك ط ريس ..

 ع ريس
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تيش بطبيعة  عالماتوظَّف الشاعر املكان والزمان 

 وموقعها داخل دائرة الوطن: ،الذات

 وتأّمل سكون/ مساؤك – غزارة/ بحرك –سامؤك/ علو 

 . وهداية نور/ فجرك –

عىل موقع الذات من الوطن  هذه العالمات ال تدّل  إنّ 

 املكان والزمان. ولذا يرى ام تعكس رؤيتها ملعاملفقط، إنّ 

يمكن  "ه أنّ (  Dekeyserm ٬1911٬  p 151)دوكايزر

األوضاع "إثبات البعد الزمني للفضاء من خالل دراسة 

حيث يلعب القرب/ البعد دوًرا حاساًم يف تشكيل  "الذاتية

. فالذات تشكل (36، ص 2119)شكري،  "هذا الزمن

رؤيتها للبعدين الفضائي والزمني من خالل التصاقها 

 بموطنها وعشقها له. 

× وكذلك يرتكز الشاعر عىل الثنائيات املتضادة )سامؤك 

د  ؛(فجرك × مساؤك –بحرك  فضاًء مائًزا للنص،  "وهي تول 

جتتمع عدة عالقات زمانية ومكانية وفعلية بأزمنة خمتلفة،  إذ  

العالقات عىل أكثر من حمور، فتلتقي وتتصادم فتلتقي هذه 

ات الداللة وتتقاطع وتتوازى؛ فتغني النص، وت عدد إمكانيّ 

ل عاملًا من جدل الواقع فيه، فالتضاد الفعيل واالسمي يشكّ 

. (1، ص2119)الديوب، . "والذات يف رصاعها مع احلياة

وقد دلت تلك الثنائيات يف القصيدة عىل اإلحاطة والشمول 

ناحيته وناحية الوطن مًعا )حيث يشمله الوطن بالرعاية من 

حبه لوطنه ليس فيه  واحلب والتفاعل وكذلك هو(، وأنَّ 

 انتقاء وال استثناء.  

الذات موقعها املركزي داخل  ا سبق مل تنَس ممرغم عىل ال

مل خيدم قضايا  هذا الشعر ليس له قيمة إن   دائرة الشعر، لكنّ 

جتاهه؛ ولذا يصل األمر إىل حد الوطن ويعرب عن مشاعرها 

إزالة احلواجز بني دائرة القصيدة من جهة ودائرة الوطن من 

جهة أخرى؛ لتتامهى االثنتان فتصبحا شيًئا واحًدا: )وأنَت 

 قصيدة شعري(.

 

 املأمول-2

ل الوطن  صيغة الطلب الزمني )كن حني ...( أداة بتشكَّ

قق مطالب الذات  للرؤية  ؛ من أمن وأمان ومصدراحليويةحت 

 ومنبع لالرتقاء:

 وكن حني أفزع حضني وأمني

 وكن حني أنظر  عيني وجفني

حبي ومزين  وكن حني أظمأ  س 

 وإذا ما كان التلفظ بصيغة األمر واقع حلينه، فإنَّ 

ت قيد بالظروف  -أي )املأمور هبا(-األحداث الواقعة أمًرا 

الشاعر بالزمن  فلم يكتف   (111، ص 1922)األويس، 

الظرفية، التي  "حني"وإنام أراد تقييده بــ  "كن"يف  املطلق

ربطها بحاالت الذات املرتددة بني هيئاهتا النفسية/ أفزع، 

 أظمأ.   -واملادية واحلسية/ أنظر

تضيق الدائرة لتتامس مع رغبات الذات وطموحاهتا،     

جزًءا ال يتجزأ منها )عيني  -يف بعض األحيان–حتى تصبح 

ذه العالقة، حتى حيدث تبادل بني وجفني(، وتتدرج ه

موقعي الذات/ الوطن )كأنَك أنَت .. كأين(، مع االحتفاظ 

بكينونة الذات وفاعليتها يف احلياة )كأين(؛ ولذا يتحول 

 الوطن إىل مفردة كونية تتفاعل معها الذات الشاعرة:

 كأين إذا ما ضممتَك 

  يومي وأميس
رص   َأه 

 كأين إذا ما لثمتَك 

 ألثم راحة أمي وجبهة إبني

 جييء إذا غبت   وأحضن  جياًل 

د من خالل وقد أسهم الرتاوح بني اخلطاب والتوّح 

إثبات كاف اخلطاب )ضممتَك( وحذفها )أهرص(، 

امهي بني الوطن من جهة و)لثمتَك( وحذفها )ألثم(، يف التّ 

د ذلك ما أفادته  وخمصصات الذات الظرفية، وقد عضَّ

أحضن( من جتدد التفاعل -ألثم-)أهرصاألفعال املضارعة 

 بني الذات وموطنها واستمراريته.      

تعلق ذاتية الشاعر باخلطاب القيمي، الرغم من عىل ه إنَّ 

الذي يدور عىل الوطن وإبراز مفاتنه وفاعليته ألبنائه، 

هذا اخلطاب قد تدرج من اخلاص إىل  فنستطيع الزعم بأنَّ 

العام، ومن الفردي إىل اجلامعي؛ ليتسع أفق الذات فيشمل 

املجتمع واألمة مجيعها، فإذا كانت القصيدة قد ابتدأهتا الذات 

 بالتوحد:

 أحبَك حتى التوحَد .. يا وطني

 فقد جاء يف ختامها: 

 جييء إذا غبت   وأحضن جياًل 

 يطرب  حني يردد  جريس
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 ل الفنييا: التشكثالثً 

تأيت أمهية التشكيل الفني من خالل التنسيق بني معامل 

الرؤية الفنية للشاعر، وبلورهتا يف إطار كيل  يربز خطوطها 

وظالهلا، بحيث ينتظم بنى النص السطحية والعميقة، يف 

 فضاء متكامل.   

خاصيات املرونة والرحابة  التشكيلتتوافر يف مصطلح "

لطبقتني السطحية والعميقة للمصطلح، فهو ال والدينامية يف ا

يتلّبث يف منطقة معينة وحمددة من النص، بل يتمظهر يف كل 

تسهم يف إنتاج  منطقة وزاوية وبطانة وظّل منه يمكنها أن  

حساسية التصوير والتمّثل، ويكون التشكيل عىل هذا 

ه يمّثل )فوق نّّص أو ما بعد نّّص(، أي أنَّ  ااألساس مصطلحً 

ص يف حالة تشّبعه الفني وامتالئه اجلاميل، الغائرة يف فضاء الن

 (2111، عبيد. )"القراءة واملتفّتحة بني يدي التداول

لفتنا يف هذه القصيدة اتكاء الذات عىل تقنيات عدة  

إلقامة عامل مواٍز لرؤاها وما يؤرقها من مشاعر جتاه وطنها، 

عىل ما يشبه ولكي يتحقق هلا االنخراط يف مفرداته ارتكزت 

تسهم يف  ،ةة وإحيائيّ )األيقونات( املشحونة بحموالت دالليّ 

ص: ن أبرزها يف النّ تشكل هذه الرؤى وتلك املشاعر. وكان م  

 العتبات، وإهيامات الصورة.

 

 عتبات النص-1

عّد خطاب  العتبات من  أهم العالمات النصية املعضدة  ي 

نفسه عىل لرؤية الشاعر، واملؤّهلة واملساعدة يف الوقت 

ا باإلضافة إىل أنَّه ذاكتشاف الدالالت الكامنة يف النص، ه

من بني املصطلحات التي تروج يف سوق التداول النقدي، "

 "ج. جينيت"( الذي أفرد له seuilsنجد مصطلح عتبات )

منه خطاًبا موازًيا خلطابه  ه هبذا االسم، جاعاًل سامَّ  كتاًبا كاماًل 

يف ذلك فعل التأويل، وينشطه األصيل )وهو النص(، حيركه 

 ً ، 2112)بلعابد،   "ا شكل معناهفعل القراءة شارًحا ومفرس 

 .(19ص

خطاب العتبات أو النص املوازي يدور عىل  إنَّ     

 النص، حميط تشغل التي –إذا صحَّ التعبري–الالفتات 

الوقفات أو املحطات التي  بمثابة لتكون فضائه؛ مع وتتداخل

 تسهم يف توجيه داللة النص والتأثري يف املتلقي. 

  ، ما ييل:وأبرز هذه العتبات يف هذه القصيدة

 

 "دعني"العنوان  1-1

عدّ  ن أهم وأبرز عتبات النص، فهو أول ما تقع  ي  العنوان م 

ا يمّثل أّول مفاتيحه، واملهاد لكشف عوامله، ذعليه عينه؛ ول

ة للمصاحب عالمة جوهريّ  "ه يف احلقيقة وفك رموزه. إنَّ 

النّص، رغم اختالف النقد يف صياغة وضعه االعتباري، فهو 

تارة جزٌء من النص، أي املتوالية اللسانية األوىل فيه، وهو تارة 

أخرى مكون خارجي، أي العنرص األكثر خارجية ضمن 

، 2111)منرص،  "املصاحبات النصية املؤطرة للعمل

يف استعامالت  "دعني"طردت صيغة الفعل وقد ا.  (11ص

الشعراء قدياًم، وال سّيام كمطالع استهالليّة لألبيات، م شكلة 

من خالل تداوهلا داللة درج عليها الشعراء، وتعارفوا عليها 

هو "ج للشعراء املحدثني. فالنموذج ذحتى صارت متثل النمو

يلتقي املثال الذي يؤّسس لوحدة القول، ويوف ر املهاد الذي 

يل إيل جامع كائن خارج النص  فيه الشاعر ومجهوره، إذ  حي 

 ،(. 12، ص2113)حيزم،  "احلادث

 لك، ما يأيت:ذومن أمثلة        

 ( 216أبو متام )البسيط( )أوس، ص 

 ني ورشَب اهلوى يا شارب الكأسدع  

 

ـ س   يت ه حـايسفإنني للـذي ح 

 (.2/133، 1951بشار بن برد )املنرسح( )برد،  

ـ  ش بلـذهتادعني وسلمى أع 

 

 د  ت  من الكَمـت  أو أم  فَ ساعَ  إن  

 (.  216ابن املعتز )الكامل( )املعتز، ص     

ــوى ــىل اهل ــوم ع ــن يل ــا َم  ي

 

ــــديم   ــــذا داء ق ــــي ف  دعن

الذي درج الشعراء  "دعني"العنوان  أنَّ الرغم من  عىل 

يتسم بقوة الطلب وجديته وقوامه صدق  اعىل استعامله خطابً 

 املحبوبة واالنرصاف إليها واالقتصار عليها، فإنَّ لزوم 

َف اخلطاب يف ل الداللة؛ فيوظّ حيو   الشاعر قد استطاع أن  

ليعكس وَلَعه  ؛اإلحلاح عىل رغبته يف اخل ل و  بمعشوقه/ وطنه

 بالعيش يف ظالل ه  عىل اختالف أحواله. 

+ الفاعل مسترت "دع  "تتكون بنية العنوان من: فعل األمر 

ام جاء العنوان . ربّ "ياء املتكلم"+ املفعول به "أنت"تقديره 

ليفيد رغبة الذات يف حترر  ؛دون حتديد الفاعل املخاطب

مشاعره مطلًقا دون قيود، ويف إطالق العنان لتعبريه ليحلق يف 

قد أسهم يف  "دعني"تكرار صيغة العنوان  سامء اإلبداع. لكن  
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الوطن، وذلك من  تقييد هذا املطلق، وحتديد املخاطب/

خالل السياق، لتتحول الصيغة من خطاب املطلق إىل خماطب 

ذلك قد أسهم يف إبراز منزلة امل خاَطب  بعينه، وال شك أنَّ 

ا تطلب حترر مشاعرها بشكل مطلق لدى الذات، وكأهنَّ 

 .    لتقيدها وتقرصها لدى حمبوهبا األوحد/ الوطن

 

 عبارات املقاطع  1-2

ة تتصدر مشاهد النص، وتتمحور وهي عبارات مركزي

حوهلا مكونات التجربة، يف سلسلة تتابعية يسلم أحدها 

لآلخر. ويف القصيدة أربٌع من هذه العبارات، وهي بالرتتيب 

 كاآليت:

 أحبَك حتى/ التوحَد .. يا وطني -

 أحبَك حتى/ الثاملَة .. أولد  فيَك  -

 فدعني أحبَك من كل/ أوجاع روحي -

 من كل/ حزينفدعني أحبَك  -

ل عليها وتأيت بمثابة مفاتيح للتجربة، واسرتاحات يعوّ    

ا الشاعر يف تكثيف مسارهبا ومنعرجاهتا. وأزعم أهنَّ 

تصديرات لكن ليست منفصمة عن صلب النص وكيانه، 

كأحد األجناس اخلطابية للمصاحب "فالتصدير يتقدم 

النّص، التي تنبثق من قلب مشهد االستشهاد؛ لتتبادل 

إلضاءة مع النص، بكيفية تتجاوب مع أفق ومقصدية مرسل ا

 (.331، ص2111)منرص،  "التصدير ومؤوله

ونلحظ توازًيا بني العبارتني األوىل والثانية، يف اإلفصاح 

 تأيتَ  عن مشاعر الذات جتاه الوطن، ولذا كان بدهيًّا أن  

تفاصيل التجربة املندرجة حتت هاتني العبارتني يف سياق 

 ات لسوق عالمات هذا احلب:حجاج الذ

 وأنَت رجائي .. ويأيس -

 وبدري أنَت .. وشميس

 نخيلَك يغسل بالطل رأيس

 ورملَك .. نقيل وكأيس

 وأدفن فيَك 

 سامؤَك مهدي ..

ميس ..  وبحرَك ر 

 

بني الذات املتلفظة وذات  التوّحدوذلك عن طريق 

الوطن، من خالل لعبة الضامئر والتبادل والتبديل بني 

التبادل بني ضمري املخاطب املنفصل  فتارة يتمّ  بعضها،

يف مقابل الضمري املتكلم املتصل، مع تبادل املواقع كام  "أنت"

يف البيت الثاين )املجموعة األوىل(، وتارة بني كاف اخلطاب 

املتصلة يف مقابل ياء املتكلم يف الثالث والرابع، والثاين 

لضمري والثالث )املجموعة الثانية( مع تبادل املواقع وتغري ا

كام يف األول )املجموعة الثانية(، وذلك يتضح يف الشكل 

 التايل: 

 أنت             بدري                                                    

 رجائي                   أنت                                                   

                                                                 

 

           

 

 

 مهدي                                                    سامؤك                  

 فيك                                               أ دفن                    

 هذا التوازي الذي أقامه الشاعر بني عباريت املقطعني إنَّ 

وبني  ، بني الذات الشاعرةومكوناهتام، قد عكس تداخاًل 

هويتها االنتامئية وبني الوطن األم من جهة، وبني رغبات 

 الذات اخلاصة ومصلحة الوطن العامة من جهة أخرى.

وكذلك نلحظ توازًيا بني العبارتني الثالثة والرابعة من    

 والترصيح بحقيقة ،"دعني"حيث استخدام وحدة العنوان 

باإلضافة إىل التنفيس الذايت الشعوري من  "أحبَك "املشاعر 

 "من كل حزين"، "من كل أوجاع روحي "خالل هذا احلب 

ة، فيتجسد لتضيف الذات إىل داللة الوطن املكانية داللة نفسيّ 

من  ح له بمشاعره، وقناة يبّث الوطن صديًقا أو رفيًقا يرّص 

ة اللة املكانيّ ات الدخالهلا مهومه وشجونه، وتتجاوز الذّ 

ليصري مالًذا وملجًأ  ؛وممارسة احلياة ،للعيش ازً للوطن حي  

 للتصالح مع النفس واحلياة واملجتمع.  

 

 التنقيط  1-3

تأيت النقاط يف النّص الشعري ومساحات البياض، بمثابة 

الفجوات املومهة بالفراغ الداليل، بينام هي يف احلقيقة، تأيت من 
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داللية، تعضد الدالالت األخرى جهة مشحونة بطاقات 

املستوحاة من مساحات السواد، وهي يف الوقت نفسه ت عد 

ن  
ًزا للمتلقي للمشاركة يف بناء النّص، باقرتاح الداللة، وم  ف  حم 

 ّثمَّ سد تلك الفجوات.

جتارب الشعر العريب احلديث مع  ليس خيفى أنَّ " 

ر يف لبنان، الرومنطيقيني وأعالم الشعر احلر وحركة جملة شع

جتارب قد استلهمت نصوص الغربيني واستندت إىل تفكري 

 هلذا فإنَّ  ؛أعالم الشعرعندهم يف مسائل الكتابة والتحديث

البناء عىل الصمت وختصيص مساحات البياض يف تشكيل 

م خطى السابقني من الشعراء الغربيني إىل  القصيدة قد ترسَّ

)اجلوه،  "النصوص ابتداع هذه التقنية وهذا النحو يف متثيل

(. وقد لفتنا يف القصيدة وجود فراغات يف مناطق 11ص

متعددة لكنها حمددة، فهي تأيت يف سياق املقاطع التي تثبت 

مدى  فيها الذات مدى والئها ملوطنها؛ فاملقطع األول )إىل أّي 

 يصل حب الذات لوطنه؟(:

 وأنت رجائي .. ويأيس

 وبدري أنَت .. وشميس

 كأيسورملك .. ن قيل و

من الذات جتاه الوطن،  يأيت الصمت ليطيل مساحة احلّب 

وهو يشء من االستحضار واالندماج والتلبس هبذه التجربة، 

قت الذات الشاعرة إىل معايشتها من جهة، التي طاملا تشوّ 

ليتخيل أبعاد  ؛فسح املجال خليال املتلقيومن جهة أخرى ي  

 هذا احلب وماهيته.     

ن يقع مكان الذات ضمن دائرة واملقطع الثاين )أي

 الوطن؟(:

 

 ك حتى الثاملة .. أولد فيكأحبّ      

 وأ دفن  فيك

 سامؤك مهدي ..     

َك رميس ..        وبحر 

 وأنت قصيدة شعري ..     

 مساؤك حربي    

َك طريس ..          وفجر 

يسهم البياض يف هذا املقطع يف إثارة التساؤالت عن 

يقلب املوازين الكونية، وخيالف الذي  ماهية هذا احلب

 احلدود املنطقية. 

 ثم يأيت املقطع الثالث )البوح الذايت(:

 روحي ن كل أوجاع  ني أحبك م  فدع  

 وغصة قلبي .. وحرقة نفيس ..

 بي ومزينح  حني أظمأ  .. س   ن  وك  

يشكل الصمت يف املقطع أنات وآهات تطلقها الذات بني 

ولذا ناسب ذلك  ؛نفيسخطني متوازيني: غصة قلبي/ حرقة 

هذه األوجاع من  خطاب  الوطن لطلب اخلالص من كّل 

 إنَّ  "خالل التوازي يف املعنى والرتادف بني سحبي/ مزين. 

إفراغ السطور من عالمات الكالم ومن قراءة التلفظ ليس 

وإنام هو حامل موقف من أحوال  ،دليل اختيار تقني للصمت

عالمة مكابدة ألوضاع يبدو الذات الفردية واألنا اجلامعية، و

)اجلوه،  "الكالم فيها أحياًنا عاجًزا عن إبالغ الصوت

 (.     11ص

حتى تصل الذات إىل ذروة هذا احلب والتفاين يف الوطن 

حماء اهلوية لتصبح هي والوطن  شيًئا إيف هناية القصيدة، حيث 

 واحًدا:

 كأنك أنت .. كأين!

 كأين إذا ما ضممتَك ..

 وأميس ..أهرص يومي 

 كأين إذا ما لثمتَك ..

 ألثم  راحة أمي .. وجبهة إبني ..

مثَّل الصمت تكبرًيا حلجم املخاَطب/ الوطن، ويف املقابل 

 –استصغاًرا للذات الفردية وملفردات عاملها اخلاص/ يومي 

 جهة من الوطن بني التعادل إقامة يف نلتمسه والدليل أميس،

 ابني.   -يأم/ أخرى جهة من املفردات هذه أفضل وبني

مداخلة الصمت للكالم، وإدراج سطور  واملتحصل أنَّ  "

بيضاء يف سطور مألى بالعالمات قد أضفى عىل القصيدة 

ها شبيهة باللوحة التي تترصف يف  تشكياًل  جديًدا، صريَّ

لعبة  نشري إىل أنَّ  األشكال واملساحات واأللوان. بقي أن  

ظفت  الكالم والصمت واملراوحة بني االمتالء واخلواء، قد و 

الستبطان ذات املتكلم يف القصيدة، ولتمعنه يف أوضاع احلياة 

 (.   3)اجلوه، ص "التي تتكشف حينًا وحتتجب أحياًنا
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 إهيامات الصورة-2

ا إعادة تشكيل تكمن أمهية الصورة الشعرية يف أهنَّ 

خالل اللغة وتفجري طاقاهتا  للمفردات الكونية، وذلك من

طاقة ابتكار  "ه اإلحيائية، وإذا ما كانت تقوم عىل اخليال فإنَّ 

لألشكال والصور طاقة جتديد ال تتجىل أبعاد الباطن إال هبا، 

ه ضوء الشاعر إىل العوامل اخلفية، وهو ما يفجر طاقاته إنَّ 

الكامنة، وهلذا يتجاوز اجلانب القاعدي املقنن يف احلياة 

تطبع  "دعني"(. ويف قصيدة 221)أدونيس، ص "الكتابةو

د معامل الصورة ليتمثل تفعيل الذات لوظيفتها عرب ثيمة التوّح 

 عدة )أيقونات( كام يتضح من الشكل اآليت:

 معامل الصورة                         

        

 

                                                

 الصورة/ اهلوية صية      تشكل عامل الذات    خلق املفارقة الن

 

 خلق املفارقة النصية 2-1

ا ما ذتدور املفارقة حول خمالفة املنطق والتوقعات، وإ

كانت ترتكز عىل الصورة التي تقوم عىل اخليال، فال شك أنَّ 

هنية ذلك يسهم يف خلق الداللة من خالل عقد مقارنات ذ

املفارقة إىل األسلوب يشري مفهوم "لك ذوشعورية. وك

البالغي الذي يكون فيه املعنى اخلفي يف تضاد حار مع املعنى 

ما حتتاج املفارقة وخاصة مفارقة املوقف أو  االظاهري. وكثريً 

السياق، إىل كّد ذهن، وتأمل عميق للوصول إىل التعارض، 

وكشف دالالت التعارض بني املعنى الظاهر واملعنى اخلفي 

للمفارقة  النص وفضاءاته البعيدة، كام أنّ الغائص يف أعامق 

وظيفة مهمة يف األدب بشكل عام والشعر بشكل خاص، 

فهي يف الشعر تتجاوز الفطنة وشد االنتباه، إىل خلق التوتر 

)جاب اهلل،  "الداليل يف القصيدة عرب التضاد يف األشياء

(. وقد أسهمت بنية الصورة يف القصيدة يف 1، فقرة 2111

وما متخض عنها من ثنائيات متضادة  ،فارقةخلق هذه امل

والسبب يف ذلك هو فلسفة الذات ومنهجها يف إنشاء اخلطاب 

الذي يقوم عىل التداعي؛ فالصورة تأيت عىل شكل سلسلة 

 رأسها البيت الثاين يف املقطع األول: متصلة احللقات

ريس  مولدي فيك ع 

تلك هي البداية، فمولد الذات يف موطنها = عرسها، 

وهكذا لتتواىل حلقات هذه السلسلة من الثنائيات املتضادة: 

 – يأيس أنت= رجائي أنت – عريس= دمعي –مويت= عريس 

 شميس= أنت بدري

 رملك نقيل= رملك كأيس

وبالتايل يرتتب عىل ذلك بلوغ الذات غاية احلب للوطن 

 يف املقطع الثاين، الذي يأيت مرتًعا خصًبا للمتضادات:

/ بحرك – مهدي/ سامؤك –فيك  أولد فيك/ وأدفن

  قصيدة/ أنت – رميس

وبعد حجاج  الذات  لوضع مربرات حبها لوطنها 

ومالبساته أمام املتلقي، تفرتض الذات  وجود ما حيول دون 

 هذا احلب؛ ولذا ترتفع نربة اخلطاب: 

 قلبي        أوجاعمن كل  أحبكفدعني 

؟! وكيف تكون كيف تصبح األوجاع مصدًرا للحّب  

ا عهدناها نتيجة مرتتبة عليه كنَّ  سبًبا يف اشتعال جذوته؟! وإن  

تدلل طرف  –يف بعض األحوال، مثل: الفراق بني املحبني 

...-عىل آخر أو متنعه  وجود بعض العوائق يف طريق املحبني 

ولذا يأيت اخلطاب يف بقية املقطع منطقيًّا حني تطلب 

 د واالرتواء:الذات صريورَة الوطن منبًعا لألمن واإلرشا

 حضني وأمني أفزعوكن حني 

 عيني وجفني أنظروكن حني 

 سحبي ومزين أظمأوكن حني 

ة، الذات تروم من خالل إنشاء هذه املفارقات النصيّ  إنَّ 

ا ال ، وأهنَّ "املواطنة"إحداث خلخلة لرؤية املتلقي ملفهوم 

ة، قوامها تتحقق إال برشوط معينة، ومن خالل رغبات فرديّ 

ه قيمة غري عة  والرخاء، فرؤيتها حلب الوطن أنَّ الدّ طلب حتقق 

 مرشوطة وغري مقيدة بظرف.   

                       

 تشكيل عامل الذات 2-2

كيف تقيم الذات عاملها من خالل تلك املفارقات؟ بل 

س رؤى ثابتة جتاه املكان/ الوطن؟  قد نلتمس كيف تؤّس 

خيال، فهي ترى الذات لل اإلجابة عىل ذلك من خالل رؤية

)السلطاين،  "يقوض العامل القائم وهيدم العادي واملألوف"ه أنّ 

 (.9، ص2112
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العالقات التي تقيمها الذات مع مفردات الكون  إنَّ 

فهي  ومن  َثمَّ والطبيعة ليست بالرضورة منطقية يف حد ذاهتا، 

عند حدود القواعد اللغوية املجردة أو املسلامت ال تقف 

البالغية، إنام تتجاوز ذلك لتشكل عاملها اخلاص الذي ينتسب 

 من أن   فبداًل إليها وحدها. وهذا ما نراه جليًّا يف املقطع الثاين؛ 

والقصيدة أداة إلبراز  ،والبحر عطاء ،تكون السامء غطاء

الذات جتعل السامء مكانة الوطن والفجر بزوًغا لألمل، إذا ب

 والفجر صحيفة.  ،والوطن قصيدة ،والبحر قرًبا ،فراًشا

يف كونه  يف ال مرجعيته، أي   "املجاز تكمن شعريته  إنَّ 

ه بداية دائمة، وال مايض له، وهو بوصفه طاقة ابتكاًرا، كأنَّ 

د الفكر واللغة، د اإلنسان، فيام جيدّ لتوليد لألسئلة، جيدّ 

ه حركة نفي للموجود الراهن، بحًثا عن نَّ والعالقة باألشياء. إ

الذات تبحث عن  (. وكأنَّ 111)أدونيس، ص "وجود آخر

 عاشته من اغرتاب، وتلتمسه من خالل الكلامت بديل عامَّ 

التي يتشكل منها عاملها اجلديد، وذلك واضح من بداية 

 القصيدة إىل هنايتها.

 

 الصورة/ اهلوية 2-3

خالل مفردات الوطن، نتج عن تشكيل عامل الذات من 

بلغ التفاعل بني العاملََني  ذروته: عامل الذات/ عامل الوطن  ن  أَ 

 )اهلوية(، حتى حتقق التامهي بينهام:

 كأنَك أنت .. كأين

ه طال كل ما يتعلق بالذات ه ليس ذوباًنا، فإنَّ ورغم أنَّ 

 :الوطن شباب – األبناء – اجلذور –ومفرداهتا: الزمان 

 ضممتَك .. إذا ما كأيّن 

 أهرص  يومي وأميس ..

  إذا لثمتَك ..كأيّن 

 ألثم  راحة أمي .. وجبهَة إبني

 جييء  إذا غبت  .. وأحضن  جياًل 

ة بحسب املقول الثقايف السائد، كينونة مغلقة، اهلويّ "

وليس اآلخر موجوًدا بالنسبة إليها، إال بقدر ما يتخىل عن 

 تسافر الذات يف ينصهر يف إنيتها ...ال-هويته ويتحول إليها

اجتاه كينونتها العميقة إال بقدر ما تسافر الذات يف اجتاه 

كينونتها العميقة إال بقدر ما تسافر يف اجتاه اآلخر وكينونته 

 "العميقة، ففي اآلخر جتد الذات حضورها األكمل

 (.166)أدونيس، ص

الذات يف القصيدة مل تعد تشعر بنفسها إال من خالل  إنَّ 

ن، وقد أسهم يف ذلك ما أحدثه الرتادف اآلخر/ الوط

 والتشاكل بني الوحدات:

 ألثم/ لثمتك –)املعنى( ضممتك/ أهرص 

 أحضن   – ألثم   –)الصيغة( أهرص  

 لثمتك –ضممتك 

 أميس -يومي 

 إبني -أمي 

الصورة يف هذا املقطع ليست ممهدًة وال مؤديًة إىل  إنَّ 

إحداث هذه الكينونة، وتلبس الذات هبويتها، بقدر ما أتت 

لتتحول إىل معرب تسافر  ؛متامشية ومتسقة معه زمنيًّا وحركيًّا

 من خالله الذات نحو هويتها املنشودة.

تشابك العالقة بني كل من: الذات،  إنَّ وبعد  ... ف

ة، إىل حد بلوغ الذروة يف االنسجام ويّ والوطن، واهل

جتربة الشاعر يف قصيدة  نزعم بأنَّ  واالنصهار، ليتيح لنا أن  

ا لعنوان الديوان )قراءة يف موضوعيًّ  جاءت معاداًل  "دعني"

وجه لندن(، فقد عكست محيمية العالقة بني الذات ووطنه 

 مَّ ن ثَ إغراء خارج إطاره أو انبهار. وم   واستغنائه به عن أّي 

التجربة يف القصيدة تكون بذلك قد خالفت أفق التوقع  فإنَّ 

ي الديوان، الذي يوحي له عنوان الديوان ألول لدى متلقّ 

وهلة بمدى إعجاب الذات بلندن لدرجة االندهاش، وألفتها 

 وقد انتهت الدراسة إىل النتائج اآلتية: للغربة واالغرتاب.

دَّ قاساًم جاء املكان/ الوطن بمثابة املثري/ ا - ملركز، وع 

 –مشرتًكا متحورت عنده أهم مظاهر احلياة للذات )املولد 

 (.     بينهام ما – الوفاة

وصل األمر يف هذه العالقة إىل حد إزالة احلواجز بني  -

دائرة القصيدة من جهة ودائرة الوطن من جهة أخرى؛ 

 ليتحقق التامهي بينهام ليصبحا شيًئا واحًدا.

لق ذاتية الشاعر باخلطاب القيمي، الذي بالرغم من تع -

هذا  يدور عىل الوطن وفاعليته ألبنائه، فنستطيع الزعم بأنَّ 

ج من اخلاص إىل العام، ومن الفردي إىل اخلطاب قد تدرَّ 

 اجلامعي.
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لت العالقة بني الذات والوطن من خالل أدوات تشكَّ  -

 فنية عدة، أمهها:

 العتبات:  -1

 نموذجية العنوان. -أ

 مركزية العبارات املقطعية، واشتغال التوازي بينها. -ب

 توظيف تقنية الصمت من خالل )التنقيط(.  -ج

متثل تفعيل الذات الشاعرة لوظيفة الصورة ومعاملها  -2

تشكيل عامل  -عرب عدة )أيقونات(: خلق املفارقة النصية

 الصورة/ اهلوية. -الذات

معاداًل  جاءت "دعني"جاءت جتربة الشاعر يف قصيدة  -

 موضوعيًّا لعنوان الديوان )قراءة يف وجه لندن(.

ضمن  بوقوعهاخالفت القصيدة أفق توقعات املتلقي  -

 نصوص ديوان )قراءة يف وجه لندن(. 

 

 القصيدة ملحق

  َدعنـــــــــي

~*~ 
 أحبَُّك حّتى التوّحد  .. يا وطني

ريس   مولدي فيَك ع 

 ومويَت عريس

 ودمعي ، إذا ما رأيتَك ، عريس 

 وأنت رجــــائي .. ويــــــأسـي 

 وبــــــدرَي أنَت .. وشمســـــي

 نخيـــــــل َك يغسل  بالطل  رأيس 

 ورملَك .. ن قيل وكـــأيس 

 أحبَك حتى الثمـــــالة  .. أولد  فيَك 

 وأ دفن  فيـــــَك 

  .. سامؤَك مهدي

َك رميس  .. وبحر 

 .. عريوأنت قصيدة  ش

 مســـاؤَك حربي 

ك طريس  .. وفجر 

 فدعني أحبَك من كل  أوجاع  روحي

رقـــــة  نفســـي  قلبي .. وح 
 .. وغّصة 

 وكن ، حنَي أفزع  ، حضني وأمني 

 وكن حنَي أنظر  ، عينـــــي وجفني 

 وكن ، حني أظمأ  .. سحبي ومزين 

 ! كــــأنَك أنت .. كأيّن 

 ..  إذا ما ضممتَك كأين  

 .. أهرص  يومي وأميس

  ..  إذا ما لثمتَك كأين  

 .. ألثم  راحَة أمي .. وجبهَة إبني

  .. وأحضَن جياًل جييء  إذا غبت  

 .. يطرب  حني يردد  جريس

 فدعني أحبَُّك من كل حزين 

 ودعنَي .. دعنَي .. دعنَي .. دعني

 

 قائمة املصادر واملراجع

صوفية أدونيس، عيل أمحد سعيد إسرب، )د. ت(. ال

 والسوريالية )املجلد الثالث(. دار الساقي.

(. أساليب الطلب عند 1922األويس، قيس إسامعيل. )

النحويني والبالغيني. بغداد، العراق، جامعة بغداد،  بيت 

 .احلكمة

(. ديوان بشار بن برد برشح حممد 1951ابن برد، بشار، )

والرتمجة الطاهر ابن عاشور. القاهرة: مطبعة جلنة التأليف 

 والنرش.

(. عتبات )جريار جينيت من 2112بلعابد، عبد احلق، )

النص إىل املناص( )املجلد األوىل(. اجلزائر: منشورات 

 الدار العربية للعلوم نارشون. -االختالف 

ديوان أيب متام برشح أبو متام، حبيب بن أوس. )د. ت(، 

ثة(. )املجلد الثال اخلطيب التربيزي )ت/ حممد عبده عزام(

 القاهرة: دار املعارف.

مجالية (. 2111أكتوبر،  6) ،جاب اهلل، أسامة عبد العزيز

تم  https://www.diwanalarab.com. املفارقة النصية

 االسرتداد من ديوان العرب.

)د. ت(. سيميائية البياض والصمت يف  ،اجلوه، أمحد

السيمياء "امللتقى الدويل اخلامس الشعر العريب احلديث. 

 ."والنص األديب

جملة موارد. عدد  .(2113) ،حيزم، أمحد، حدث االتباع

(. تونس. منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 2)

 بسوسة.

https://www.diwanalarab.com/
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تطّور داللة  .(2111)خريف  ،الربيعي، نجود هاشم

(، م، 6كان يف الّشعر العريّب احلديث، العدد )امل

https://www.oudnad.net/spip.php?article1876 تم .

 االسرتداد من عود الند. 

(. 2112)أيلول  ،السلطاين، طالب خليف جاسم

وجزة الصورة الشعرية عند الشاعر أدونيس دراسة م

 .بابل -جملة كلية الرتبية األساسية واستنتاجات. 

معجم  (.2112) ،شارودو، باتريك. ومنغنو، دومينيك

املهريي، عبد القادر، وصمود، محادي، مجة حتليل اخلطاب. تر

 تونس. دار سيناترا. املركز الوطني للرتمجة.

يف معرفة اخلطاب الشعري (. 2119شكري، إسامعيل. )

(. الدار البيضاء، املغرب: 1)مج  الغة اجلهةداللة الزمان وب

 دار توبقال للنرش.

 ًحامصطل "التشكيل"(. 2111) ،عبيد، حممد صابر

. تم االسرتداد من ستار https://www.startimes.com. اأدبيًّ 

 تايمز.

 (.2111) ،عبد الرمحني القصيبي،غاز

 ttp://azaheer.org/vb/archive/index.php/t-

14712.html.تم االسرتداد من أزاهري األدبية. 

املجموعة (. 1921القصيبي، غازي عبد الرمحن. )

 البحرين: دار املسرية للطباعة والنرش. الشعرية الكاملة.

بريوت:  ،ديوان ابن املعتز .)د. ت(، املعتز باهلل، عبد اهلل

 مطبعة اإلقبال.

اخلطاب املوازي للقصيدة العربية (. 2111منرص، نبيل. )

 .. الدار البيضاء: دار توبقال للنرشاحلديثة

 

 

https://www.oudnad.net/spip.php?article1876
https://www.oudnad.net/spip.php?article1876
https://www.startimes.com/
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proceedings, or similar publication, and will not be submitted elsewhere while 

it is under consideration at the Journal of Arts. The journal will take 

appropriate action against author(s) who do not abide by this pledge. 

2. The manuscript must be free from any sort of plagiarism, patchwriting, or 

intellectual property violations. The author(s) will be required to sign a pledge 
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7. The abbreviated titles of periodicals must be used in the form provided by the World 

List of Scientific Periodicals. Technical abbreviations such as cm, km, mm, kg, etc. 

should also be used.  

8. The list of Arabic references must be separated from the list of English references, 

and must appear first if the language of the manuscript is Arabic. 

 

Third: Manuscript Submission 

1. The manuscript should be divided as follows:  

a. Manuscript file: the body of the manuscript must be in one MS Word 

document including both Arabic and English abstracts and excluding the 

author’s information page. An identical PDF version must also be provided.  
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author’s information, 2) an identical PDF version of the document in (1), 3) the 

author’s information both in Arabic and English in a MS Word document, and 4) an 

optional CV. Note that the journal may ask the author to submit CV(s) at any point 

during the submission and review process.  

4. The manuscript and any relevant inquiries must be sent to the managing editor’s 

email at: editorjarts@ksu.edu.sa. Please do not sent manuscripts or relevant inquiries 

to the editor-in-chief. 
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Second: Author Guidelines 
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used both for in-text citations and the reference list. Any manuscript that does not 
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using footnotes, endnotes, or in-text numbering are not acceptable. Footnotes can be 

used for additional content that the author does not include in the body of the 
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3. Each manuscript must be accompanied by two versions of the abstract, one in Arabic 

and one in English. Each should be no less than 100 words and no more than 200 

words.  

4. Each abstract must be preceded by no more than 6 keywords that represent the 

major topics the manuscript addresses. The keywords should be placed after the title 

and before the abstract. 

5. The author(s) must provide the following information both in Arabic and English: 

name, occupation, position, specialization, affiliation (e.g., department/center, college, 

and university), address, email, and phone number). 

6. The author’s or authors’ name(s) or any indication of their identity must not be 

mentioned implicitly or explicitly anywhere in the body of the manuscript; instead, the 

author can use neutral terms such as “the researcher”.  
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