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أستاذ مساعد بجامعة طهران
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طالب الدکتوراه فی اللغة العربية و آدابها بجامعة طهران

الملخص

( ) 192 - 155

تاريخ االستالم81/12/28 :؛ تاريخ القبول81/23/13 :

S
f

من المعروف ،أنَ العربية لن تشهد ما يدنو من القرآن فصاحة و بالغة ،فألفا القرآن هی لب کالم العرب و زبدت

o
e

و واسطت و کرائم  ،و عليها اعتمد الفقهاء والحکماء في أحکامهم و حکمهم ،و إلي ها مفزع حذاق الشعراء والبلغاء في
نرمهم و نثرهم .فهو ذخيرة هذه اللغة ،و هو سر علومها التي قامت لخدمة نصّ  ،بل هو سر حفرها حية نابضة أمام
عوارض العصور .و قد حفظ لنا هذا الکتاب نصوصا من لهجات العرب التي اليرقی الشک إلی فصاحتها و سالمة

الفاظها لغة و أداء.

v
i

إن الذي ترمي إلي هذه الورقة في النحو و بعض مسائل و أبواب  ،هو استجالء معاني النحو ،و تمييز طرائق التعبير

h
c

بعضها عن بعض ،واالهتداء بمعاني النحو في أساليب الکالم ،و مراتبها من الدقة واإلصابة ،و تفاوتها في اإليجاز
واإلسهاب ،وفي الوضوح واإلبهام .فإخالء النحو من معاني  ،واستبعاد تلک المعاني من الدراسة النحوية هو الذي

r
A

يصم بالجفاف والجفاء و مرارة المذاق و مجانفة األذواق .فالورقة هذه محاولة متواضعة حول أفانين النحو العربي
المنبثقة من القرآن ،إ ذ حاولنا من خاللها الکشف عن کثير من التعبيرات النحوية التي ال يختلف بعضها عن بعض إلّا
ألجل إضفاء معنی جديد .و بما أنّ القرآن يفوق الشعر العربي ونثره مبنی و معنی ،نری التراکيب القرآنية و معانيها
القيمة مادامت موجودةً حول قاعدة ما من قواعد النحو العربي ،حيث هي موضوع استنباط القواعد النحوية ال العکس.
مع أنَ هدف القرآن ليس هو تحديد أساليب النحو العربي ،ولکن السبب الرئيسي لنشأة النحو العربي هو القرآن الکريم.

فالقرآن الکريم جملةً و تفصيالً هو المفصل العمود واألساس لفقريات النحو العربي و قواعده ،معتمدين في هذا علی
الکتب النحوية التي شيَدت صرح النحو القرآني السيما "معاني النحو" لفاضل السامرائي ،و"نحوالقرآن" لعبد الستار

الجواري و کتاب "من وحي القران" إلبراهيم السامرائي.

الکلمات الدليلية :القرآن الکريم ،النحوالعربي ،المبنی ،المعنی.

________________________________________________________
*E-mail: Adnan@ut.ac.ir
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المقدمة:
النحو العربي ،کغيره من العلوم العربية ،نشأ في کنف النص القرآني و کان في مقدّمة
العلوم التي اعتني بها ،حيث کانت الغاية من صيانة القرآن و حفر من وقوع اللحن
والتحريف في قراءت  .و موقف النحاة من القرآن من حيث االستشهاد يتلخص في أنّهم من
الناحية النررية کانوا يؤمنون بما قرره السيوطي .و أمّا من الناحية العملية ،فقد کان األمر

D
I

بخالف ذلک؛ إذ إنّ معرمهم لم يعتمدوا علی القرآن في دراستهم النحوية ،و لم يولوه ما هو
حقيق ب من االستشهاد واالحتجاج .والشواهد علی ذلک کثيرة منها أنّ کتاب سيبوي  ،و

S
f

هو قمة الدراسات السابقة علي و دستور ما جاء بعده ،ينطوي علی االستشهاد بالشعر
العربي القديم من حيث االستقراء و تقرير األصول ،واإلحجام عن اإلستشهاد بالقرآن إال

o
e

قليالً .فضالً عن ذلک فإنّ معرم اآليات القرآنية الواردة في کتبهم تذکر بعد الشعر ،کأنّما
تساق بهدف التقرير والتوکيد ال االستشهاد .وهذا عندنا مرفوض .فاالضطراب أمام

v
i

النصوص القرآنية واالضطرار إلی توجي ها توجيهاً خاصاً بها هوالسبب االول في رفضنا
لمثل هذه الطريقة في دراسة النحو .و أمّا السبب الثاني :هو رفضهم أحياناً بعض القراءت

h
c

القرآنية معللين بأنها تخالف القواعد المعدة لديهم والمبنية علی نصوص أخری ،ناهيک عن
أنّ القراءة عندهم هی مجال تطبيق األحکام ال االستنباط.

r
A

فبعد اتخاذ لغة القرآن الکريم اللغة األثيرة والمعتمدة في هذه الدارسة ،سنقوم بعرض
النحو علی کالم اهلل ،فما وافق أبقيناه ،و إال أهملناه ،مبتعدين عمّا يسمون القليل والشاذ
والکثير؛ فإن لم نجد شواهد من القرآن الکريم ،رجعنا إلی الکالم العربي ذي الشهرة
واالنتشار في القبائل العربية .و إن رأينا ظواهر القراءة القرآنية الموحدة ما يصلح منها
الستنباط حکمين مختلفين أخذنا بهما و النرجّح واحداً علی اآلخر .و بذلك نأمن من
الوقوع في الخلط واإلفساد اللذين وقع فيهما النحاة في أکثر مسائلهم.
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نحاول في هذة الورقة دراسة الدالالت القطعية واالحتمالية للجمل والعبارات بمؤازة
اآليات القرآنية التي هي موضوع استنباط القواعد والتحليل والتفسير ،واضعين بعين
االعتبار اختالف التعابير والمباني التي تدل علی اختالف المعاني ،إذ هو باب يسلط في
الضوء علی المبنی والمعنی ،و من ثمّ تنقدح الحقائق وتنزاح الستائر للناظر في بعد تأمّل ،

D
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والغور في کوامن الملتوية ،بدءاً من الرواهر المکشوفة و وصوالً إلی الخفايا المستترة.
الصراع السائد بين القبائل والنعرات القومية والمجابهات الدامية بين المعتزلة واألشاعرة

S
f

والفروع المنتمية إليها واالقتتال إن صحَ القول بين هؤالء و أتبابهم دفع کثير من العلماء ،و
منهم سيبوي  ،أن يتوخوا الحذر في اإلسناد واالستشهاد باآليات القرآنية خوفاً من البطش
والتنکيل والتشهير الذي طال العلماء ب آنذاک .ومن يتحری ما جاء ب علماء النحو يری

o
e

أثر المذاهب التي اعتنقوها ،و اليخفی عن بال القارئ الکريم أثر مدرسة جنديسابور وعلم
الکالم والفلسفة في تلک الحقبة ،إذ تقوَمت بها کثير من اآلراء واالستنباطات الشرعية

v
i

والمتمثلة بقضية العامل والمعمول التي فنَدها ابن مضاء القرطبي في کتاب الرّد علی النحاة؛

h
c

فلهذا  -وألسباب أخری اليتسنی لنا أن نتطرق إليها – جاء االستشهاد بکالم العرب ،علماً
أنَ القرآن کالم العرب المفضل لدی الجميع ،و جاء بأحسن تعبير .و نحن الننکر و من

r
A

األحری أن نقول :ليس لنا الحقّ أن نسأل :لماذا استشهدوا بکالم العرب؟ ولکن لنا أن
نتساءل :ألم نقبل بأن القرآن جملة و تفصيالً هو کالم العرب األمثل؟ هو تتويج بالغتهم التي
تمخضت من سوق عکا واألندية األدبية؟

فإبان نزول القرآن نجد أنّ األدباء فرضوا علی أنفسهم اتّباع طريقة في البيان تمکنهم
من تجاوز الحواشي والغرابة واللهجات ،و تمهّد لهم سبيل البيان البليغ المقبول عند الجميع
الذي تمثل بعد غربال في لغة قريش ،و نضج حتی بلغ أوج  ،کما شهد ل بذلک القرآن
الکريم وعبّر عن بـ(لسان عربي مبين) .فلماذا النستنبط آراءنا النحوية من خالل هذا
اللسان المذهَب؟! وما هو الميزان الذي بإمکاننا أن نشيد من خالل صرح علم النحو
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والبيان؟ أتری کالم الشعراء ،أم الکالم المنثور؟ بحسبنا الکالم المنثور والمتداول آنذاک،
وخيره هو القرآن؛ فندعو أنفسنا وأعزّاءنا إلی اتباع منهجية معتمدة علی القرآن؛ ولِمَ ال؟!
ونحن العجم بذلنا مهجنا لنفهم ونستوعب  ،وهذا اليفسد علينا أن نفهم کل ما ورد عن العرب.
إذن علينا أن نسأل أنفسنا :لماذا نقدس ما جاء ب اآلخرون؟! ولِمَ نختم علی قلوبنا
وسمعنا وأفئدتنا وأعيننا غشاوةً سميکة غافلين عن تقصّي الحقائق؟!

D
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والمفصل األساس أن التعبير القرآني يعتمد دون ريب علی کالم العرب في أحسن

صوره ،فب قام صرح اللغة العرب ية شامخا ،حيث اعتنی الکثير من الباحثين علی مرّ العصور

S
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بدراستها وبيان خصائصها ،وجعلها نبي اإلسالم لغة التخاطب بين أهل الجنّة.
علماً بأنّ ليس أمامنا أدلة دامغة علی ما وصلنا من العربية لم يتخللها هنات و نحل في

o
e

الشعر للعوامل االجتماعية والسياسية التي دفعت بنا للشک في ما جاءنا من العربية بعيداً
عن اللحن ولواله لماذا لم يعتمد علی ما وصلنا من کالم العرب والرويات المرفوعة عن

v
i

النبي إلّا بتحفظ(.للمزيد ،الحمزاوي2899 ،م :ص  283فصاعدا)

تعريف النحو و موضوع  :قدم ال نحاة وأئمة اللغة من أمد بعيد حتی اآلن تعاريف حول

h
c

هذا العلم .وفقاً لهذه التعاريف يمکننا الوصول إلی آرائهم وتطلعاتهم ،مذعنين أکثرهم فيها

r
A

إلی التغيير والتطور اللغوي راصدين أواخر الکلمات .و قد ورد علی لسان الخضراوي:
«النحو علمٌ بأقيسة تغيّر ذوات الکلم و أواخرها بالنسبة إلی لغة لسان العرب» و هذا
التعريف يتداخل و علم الصرف الذي يعالج تغيّرالکلمات(.الخضراوي2838 ،م .)28 :و قد
ورد علی لسان السيوطي «النحو مناعة علميّة ينرر لها أصحابها من ألفا العرب من جهة
ما يتألّف بحسب استعمالهم لتُعرفَ النسبة بين الصبغة وصورة المعنی فيُتوصَلُ بإحداهما إلی
اآلخر» (السيوطي ،د.ت :صص22و .)21وهذا التعريف ،رأي صحيحٌ ألنَ المتکلم يشير إلی
عالقة السياق والمعنی معاً.
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يتم ،استخراج القواعد في أية لغةٍ بعد شيوعها .واللغة العربية ليست بنغمة نشاز ،مع ذلک
استخراج قواعد اللغة العربية يعود إلی بداية القرن األول للهجرة ،لکن االمر المؤکَد أنَ
الفاصل الزمني لتکوين اللغة والتطور الذي اعتراها حيث انبثقت منها استخراج القواعد،
يستغرق مراحل عدة و نسبة تدخل التغيير ليست بقليلٍ(.طهماسبي2282 ،هـ.ش)292 :

D
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وأما موضوع النحو :وضع بعض النحويين موضوع النحو في دائرة محدودة حيث

عالجوا في دراستهم اإلعراب والبناء فقط؛ کقول القائل« :موضوع الکلمُ العربية من حيث

S
f

ما يعرضُ لها من اإلعراب والبناء( ».الصّبان2323 ،هـ.ق )28 :و مثل « :أحوال أواخر الکلم
إعراباً وبناء( ».الزمخشري ،المفصّل ،المقدمة) و أما في تعريف آخر الينحصر موضوع
النحو باإلعراب فقط بل يشتمل علی هيئة الکلمات ،والتثنية والجمع والتصغير والتکسير

o
e

واإلضافة والنسبة .يقول ابن الجني« :انتحاء کالم العرب في تصرف من إعراب وغيره،
کالتثنية والجمع والتحقير والتکسير واإلضافة والنسب والترکيب وغير ذلک ليلحق من ليس

v
i

من اهل اللغة العربية بأهلها في الفصاحة( ».ابن جنّي ،د.ت :ج )23 ،2رأينا مما سبق أنّ

h
c

مفهوم النحو في الماضي کان يتجاوز من مفهوم اليوم ،و يشتمل علی صحة القول ،و بنية
الکلمة و ترکيب العبارة المنطوية علی الصرف والنحو.
نرام اللغة في تأليف الجملة:

r
A

للکلمات في تأليف الجملة نرام مخصوص تحدده اللغة والقواعد المشتقة عنها .هذا
النرام يقيم عالقات مخصوصة بين الکلمات ،و يجعلها علی هيئة معينة ،و يعطي کالً منها
عالقة خاصة بها.

فإذا قلت( :تتفتّح األزهار في الربيع) ،فإنّ هذه الکلمات بهذه الهيئة تؤلف جملة ذات
معنی مفيد؛ لکن اذا قلت (في تفتح الربيع األزهار) ،فإن هذه الکلمات نفسها بهذه الهيئة ال
تؤلف جملة؛ ألنّ مجموع الکلم لم يرد فيها وفقاً للنرام اللغوي في تأليف الجمل العربية.
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والمعروف بأنَ دراسة کل لغة تتم ،من خالل دراسة نرامها في تأليف جملها ،ومن خالل
نرامها في بنية کلماتها کذلك.
فليس ترتيب األلفا وحده هو النرم ،و إنما النرم کما يقول عبدالقاهر الجرجاني:
توخی معاني النحو ،و ذلک بإرادة معنی کل لفظ في موضع  .و هو يضرب مثال بقول أبي
تمام في وصف القلم:

D
I

لُعاب األفاعي القاتالت لعاب

وأرْي الجَنَی اشتارت أيدٍ عواسلُ

يقول الجرجاني «إن تقدير (لعاب االفاعي) مبتدأ (و لعاب ) خبراً يفسد الکالم ،الن

S
f

المراد :لعاب أي مداد القلم لعاب االفاعي ،فلعاب هو المبتدأ» (الجواري ،نحو المعاني3118 ،م.)38:

وههنا أمر لطيف دقيق ينبغي أن يلتفت إلي  ،فليس کل اسم مرفوع يقع في أول کالم هو

o
e

المبتدأ ،ألنَ مدار األمر في وقوع االسم مبتدأ هو قصد اإلسناد ونيت  ،فإن جيء باالسم
المرفوع في أول الکالم بنية اإلسناد إلي کان هو المبتدا ،فيکون االسم المرفوع بعده
(المسند) هو الخبر.
اإلسناد أو الجملة

v
i

h
c

الجملة هی الصورة اللفرية للفکرة .و وظيفتها هی نقل ما في ذهن المتکلم من أفکار

r
A

إلی ذهن السامع .فالجملة إذن وسيلة لتناقل األفکار ،و أدات للتفاهم بين بني اإلنسان.
کان النحاة يبنون تقسيمهم الجملة علی أساس لفریّ محض ،فإذا کان صدر الجملة اسماً
فهی اسمية ،واذا کان صدرها فعال فهی فعلية( .المصدر نفس  )218 :و قد أوقعهم هذا التقسيم
في مشکالت نحوية لن يستطيعوا التخلص منها :فقد واجههم مثل قول تعالی﴿ :وإن أحد
من المشرکين استجارک فأجره﴾ ،ومثل قول طرفة:
إذا القوم قالوا من فتی خلت أنني
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فجملة (أحد من المشرکين استجارک) جملة اسمية في نررهم ،ألنها مصدرة باسم،
وجملة (القوم قالوا) جملة اسمية کذلک ،ألنها مصدرة باسم ايضا.
ثم الحروا أن هذه الجمل وقعت شروطاً لـ «إن» و«إذا» ،وجملة الشرط فعلية ،ألن
الشرط سياق فعليّ ،واآلية و أمثالها ،مما ال يتطرق الشک إلی کثرت في االستعمال ،و

D
I

صحت و فصاحت  ،و في النصوص الصحيحة من أمثال ذلک ما ال يقع تحت حصر ،فکيف
يتخلصون من هذه المشکلة؟

S
f

لم يجد النحاة حلّاً لغوياً سليماً لهذه المشکالت التي صنعوها صنعا ،و راحوا يتکلفون

التأويالت والتقديرات ،لتوجي أمثال هذه اآلية والبيت المذکور ،ألن الفاعل ال يتقدم علی
الفعل ،بل لفعل واجب الحذف مفسَرٍ بالفعل المذکور.

o
e

و في مثل هذه األمثلة يعتقد مهدي مخزومي :بأنّ تقسيم الجملة ينبغي أن يبني علی
أساس آخر ينسجم مع طبيعة اللغة ،ويستند إلی مالحرة الجمل ،ومراقبة أجزائها في أثناء

v
i

االستعمال ،و ينبغي أن يستند تقسيم الجملة إلی مسند ال إلی مسند إلي  ،کما فعلوا ،ألن

h
c

أهمية الخبر أو الحديث إنما تقوم علی ما يؤدي المسند من وظيفة ،وعلی ما للمسند من
داللة( .المخزومي2898 ،م)92 :

فالجملة من حيث طبيعة المسند ثالثة أنواع:

r
A

 -2الجملة الفعلية :و هی الجملة التي يکون فيها المسند دالّاً علی التغيّر والتجدّد ،أو
بعبارة أخری؛ هی التي يکون فيها المسند فعالً ،ألن الفعل بدالت علی الزمان هو الذي يدلِ
علی تجدد اإلسناد و تغيّره ،و ذلک نحو :قام خالد ،يقوم خالد ،و خالد يقوم ،و نحو﴿ :إن
أحد من المشرکين استجارک﴾ و قول تعالی﴿ :إذا السماء انشقت﴾ و﴿و اذا السماء انفطرت﴾
وإلی غير ذلک من األمثلة الفصيحة التي ال حصر لها.
 -3الجملة االسمية :و هی الجملة التي يکون فيها المسند دالّاً علی الدوام ،أو بعبارة
أخری؛ هی التي ال يکون فيها المسند فعال ،و ذلک نحو :محمد أخوک والحديد معدن...
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فأخوک و معدن دالّان علی الدوام ،أي :دوام اتصاف المسند إلي بهما ،ألنّ األخوة ثابتة
لمحمد ،التتغيّر ،و التصير من حال إلی حال .وألن المعدنية وصف ثابت للحديد ،اليتغيّر،
فکل من هاتين الجملتين جمل اسمية.
 -2الجملة الررفية :و هی الجملة التي يکون فيها المسند ظرفاً ،أو مضافا إلي باألداة،
نحو :عند زيد نَمِرةٌ ،و أمامک عقبات ،و نحو قول تعالی﴿ :أفی اهلل شک؟﴾ و قولک :في

D
I

الدار رجلٌ( .المصدر نفس )98 :

هذه الجمل و أمثالها ليست فعلية ،ألن الفعل اليرهر فيها ،و ليست اسمية ،ألن األسمية

S
f

ما کان المبتدأ ،المسند إلي  ،فيها صدرا ما لم يطرأ علی المسند ما يقتضي تقديم  ،کأن
يحري باهتمام المتکلم وعنيات  .وتقدّم المسند في هذه الجمل ليس طارئاً ،ثم إنّ المسند

o
e

فيها يشير إلی الکينونة العامة ،أو الوجود العام ،مما يجعلها إلی أن تکون فعلية أقرب منها
إلی أن تکون اسمية .کل هذا يجعل هذه الجمل بينَ بينَ ،ال اسمية ،وال فعلية.
داللة الجمل العربية:

ينررُ إلی داللة الجملة العربية من جهتين.

 .1الداللة القطعية واالحتمالية.

v
i

h
c

 .2الداللة الراهرة والباطنة(.السامرائي2992 ،م :ج)21 ،2

الداللة القطعية واالحتمالية:

r
A

نتناول في هذا البحث مباحث من النحو العربي اعتماداً علی اآليات القرآنية و صوراً من
اتساع داللة األلفا والتراکيب ،والمقصود من (اتساع داللتها) أن العبارة الواحدة أو اللفرة
الواحدة قد تتسع ألکثر من معنی ،و قد يؤتی بها ألجل أن تجمع أکثر من معنی ،و هذه
المعاني کلها مرادة مطلوبة ،فبدالً أنْ يطيل المتکلم الکالم ليجمع معنيين أو أکثر من المعاني
المطلوبة يأتي بعبارة واحدة تجمع المعاني کلها ،فيوجز في التعبير و يوسع في المعنی.

www.SID.ir

نحوالمعاني ومعاني النحو 081/

و إن قلت المفروض بالدراسات النحوية أن تساهم في تيسير النحو ال في تعقيده،
فيجب االبتعاد عن هذه التأويالت النحوية ،نقول :قد اختلف العلماء في مسائل کثيرة تتعلق
بفهم الجمل العربية و ما يستنبطونها من التراکيب النحوية ،وکان لهذا االختالف أثر کبير في
صدور األحکام الشرعية واختالف الفقهاء فيها .و يعدّ اإلمام محمد بن الحسن الشيباني

D
I

تلميذ اإلمام محمد أبي حنيفة من أوائل من ربط بين مسائل الفق و مسائل النحو ،فقد
ضمن کتاب (الجامع الکبير) مباحث فقهية أدارها علی أسس نحوية ،ففتح بذلک بابا واسعاً

S
f

من أبواب النرر في التفاعل بين الفق والنحو .ثم جاء بعده اإلسنوي فصنف کتاب «الکوکب
الدري» و قصره علی تعليق النتائج الفقهية بمقتضيات القواعد النحوية( .طويلة1424 ،م:

المقدمة) فالمدقق في الجملة العربية و داللتها يری أنها علی ضربين:

o
e

أ) تعبيرٌ نصيٌ أو قطعيٌ حيث يدل ،علی معنی واحد.
ب)تعبيرٌ احتمالي حيث يحتمل أکثر من معنی.

v
i

نری في القرآن الکريم کثيرما يعدل من تعبير قطعي ليس ل أکثر من معني و أکثر من

h
c

وج إعرابي إلی تعبير آخر يحتمل اکثر من وج إعرابي و أکثر من معنی؛ ذلك نحو قول
تعالی﴿ :قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصالة وينفقوا مما رزقناهم سراً وعالنية﴾

r
A

(ابراهيم )12/فقول ( :سرّاً وعالنيةً) يحتمل أن يکون علی معنی :مسرّين ومعلنين ،فيکونان
منصوبين علی الحالية ،أو علی معنی :وقتي سر و عالنية ،فيکونان منصوبين علی الررفي ،
أو علی معنی :إنفاق سر و إنفاق عالنية ،فيکونان منصوبين علی المصدرية(.الزمخشري،

الکشاف :2911 ،ج )111 ،1و هذا خطٌ واضح في طبيعة داللة الجملة العربية يبرزُ للمستقري
بصورة جلية.و هذه المعاني کلها مرادة ،فإنّ اهلل تعالی أمرنا أن ننفق إنفاق سر وإنفاق
عالنية ،فجائت هذه المعاني کلها في هذا التعبير القصير ،وليس هناك أي تعبير آخر يحتمل
هذه المعاني کلها .لذا نری کل صيغة وتعبيرٍ لها داللة تختلف عن اختها قليالً أو کثيراً و کما
قيل «زيادة المباني تدل علی زيادة المعاني» نری أنَ «اختالف المباني تدل ،علی اختالف
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المعاني» کقولك ( الذي يدخل الدار ل جائزةٌ) و(الذي يدخل الدار فل جائزةٌ) فالجملة
األولی ذات داللة احتمالية يحتمل أنّك تعني بـ ( الذي يدخل الدار) شخصاً معروفاً وأنَ
الجائزة ليست مترتبة علی دخول الدار بل هو مستحقها قبل ذلک ،کما يحتمل أن يکون
االسم الموصول هنا مشبهاً بالشرط ،فالجائزة مترتبة علی دخول الدار فکل من يدخلها
يستحق الجائزة .وأما الجملة الثانية فذاتُ داللة قطعية ألنّها ال تعني اال المعني الثاني أي

D
I

فيها معنی الشرط والجزاء و هذه الفاءُ واقعةٌ في جواب الذي کما تقع في جواب شرط ،أي
أنّ الجائزة مترتبة علی دخول الدار( .السامرائي2992 ،م :ج .)21 ،2و ربّما يکون في األول

S
f

تحريض لمن يدخل الدار ،إشارة إلی شجاعة الداخل فيها.
الداللة الراهرة والباطنة:

o
e

إنَ بعض األلفا والتراکيب القرانية تحتمل أوج عدة ،بعضها ظاهر وبعضها باطن األمر
الذي أدّی إلی اختالف المفسّرين في فهم القرآن؛ فما يراه منهم قريباً من الصواب يستبعده

v
i

غيرهم ،ويفهم فهماً جديداً .فالقرآن الکريم کما قال عن اإلمام علي(ع) :حمّال أوج .
والمراد من الداللة الراهرة ،المعني الوضعي الذي يعطي ظاهر اللفظ واليحتاج إلی أية

h
c

تفرسٍ وجهدٍ .نحو :جاء علي ،ورأيتُ محمداً .وکقول تعالی﴿وأحلَ اهللُ البيع وحرَم

r
A

الربوا﴾(البقرة )382/فألفا هذه اآلية الکريمة تحتمل وجهاً واحداً وداللة اللفظ جاء علی
المعني الراهر.

و أمّا الداللة الباطنة تؤدي عن طريق المجاز والکنايات واإلشارات ،وما إلی ذلك.
کقول تعالی﴿:فکيف تتقون إن کفرتم يوماً يجعل الولدان شيباً﴾(،المزمل )28/وقولهم( :يفعل
المال ماال تفعل القوة) ،وذلک لهول ذلک اليوم وقوة اثر المال في مجريات الحياة ،مع أن
المسبب الحقيقي هو اهلل سبحان (.طويلة3121 ،م)228 :

وکقول تعالی﴿:ليس کمثل شيءٌ﴾ في الکناية :أي ليس مثل شيء يزاوج ويناسب ،
والمراد من مثل کما في قولهم :مثلک ال يفعل کذا علی قصد المبالغة في نفي عن فإن اذا
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نفي عمن يناسب ويسد مسدَه کان نفي عن أولی .ومن قال الکاف في زائدة لعل عني أن
يعطي معنی ليس مثل غير أن آکد لما ذکرناه .وقيل «مثل » صفت أي ليس کصفت صفة.

(البيضاوي2312 ،هـ.ق :ج)89 ،2

فالکالمُ علی ضربين :ضربٌ أنت تصل من إلی الغرض بداللة اللفظ وحده ،وذلك إذا
قصدت أن تخبر عن زيد مثالً بالخروج علی الحقيقة فقلت :خرج زيدٌ.

D
I

وضربٌ آخر أنت التصل إ لی الغرض بداللة اللفظ وحده ،ولکن يدلك اللفظ علی معناه

S
f

الذي يقتضي موضوع في اللغة .ثم تجد لذلك المعنی داللة ثانية تصل بها إلی الغرض.
ومدار هذا األمر علی الکناية واالستعارة والتمثيل( .السامرائي2882 ،م :ج)28 ،2

اختالف المبنی ،اختالف المعنی

o
e

إنَ اللغة لها نرامها الذي يحکمها ،ونرام مفرداتها يقرر تجاور الخبر مع المبتدإ والفعل مع
الفاعل والمفعول ،ويصر ،نرام اللغة علی اطراد هذة الرواهر ،ولکن عندما يأتي إلی الکالم

v
i

اإلبداعي في تطبيق هذاالنرام في ترکيب داللي أدبي ،فإنَ ال يُحافظُ علی هذا االطراد،
وإنَما يحکم سياقات الکالم اإلبداعي( .حسين ،د.ت )88 :کما قلنا ،فإنْ خرجت الجملة

h
c

العربية عن نرامها المألوف فعلينا أن نتوقف للنرر في سبب ذلك ،ألنَ اختالف المباني

r
A

والتعابير يدل ،علی اختالف المعاني« .وعملية تأليف الجمل تنترمها رتب تختلف في اللغة
الواحدة ,إالّ أن تغيرات الرتبة في اللغة الواحدة ليست اعتباطية أو غير محددة ,بل هناك ما
يدل علی وجود قيود علی رتب المکونات الکبرى ,والصغرى ,ومن أهداف النررية اللسانية
أن تبحث في مجموعة المبادئ التي تُقيد الرتب داخل اللغات ,ألن کفايتها ليست مرهونة
فقط بتخصيص و وصف ما يالحظ من الرواهر الرتبية ,بل أيضاً بحصر ما ال يمکن أن
يالحظ منها) ».الفاسي الفهري2882 ،م« .)212 :فالکلمات ال تتوالي في الجملة علی نحو
عشوائي بل يخضع ترتيبها ألنساق ترکيبية مضطردة(»،الرمالي2889 ،م )331 :بحيث يتحکم
المعني في الجزء األکبر منها ويتحکم اللفظ في القليل الباقي ،وتترتب الکلمات في الجملة
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العربيـة وفق ضوابط معينة تتحکم في ترتيبها وحرکة عناصرها .و هذه الضوابط تتحکم أو
تؤثر في الکالم المتراتب نحوياً ومعنوياً وأول هذه الضوابط هو ضابط المعني وثانيهما هو
ضابط اللفظ.
التقديم والتأخير:
هنا نتناول بعض أسباب التقديم والتأخير في اآليات القرآنية.

D
I

تقديم المعمول علی العامل – يأتي غالباً – ليفيد الحصر واالختصاص ،سواءٌ کان

مفعوالً أو ظرفاً أو مجروراً أو خبراً .والعامل کالمبتدإ والفعل ،والمعمولُ کالخبر والفاعل

S
f

والمفعول ب والررف و ...علماً بأنّنا نرفض قضية العامل والمعمول والنری ل أساسا بل
هی مناسبات( .طهماسبي2282 ،هـ.ش)298 :

أمثلة من القرآن الکريم:

o
e

 )2قال تعالی ﴿فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذة وإنْ تصبهم سيئة يطيروا بموسی و مَنْ

v
i

مع ﴾ (االعراف .)222/تقديم الخبر (لنا) علی المبتدا (هذه) في هذه اآلية الکريمة يدل علی
روح األثرة وتضخم اإلحساس بالذات عند بني إسرائيل الذين يزعمون أن الفضل ألحد

h
c

عليهم فيما يرفلون في من نعم ،فهم وحدهم الجالبون لها واألحرياء بها.

r
A

 )3ومن هذا الباب قول تعالی﴿ :وظَنُوا أنَهُمْ مّانِعَتُهُم حصونُهُم من اهلل﴾( .الحشر)3/

فقد قدم الخبر (مانعتهم) علی المبتدإ (حصونهم) لنحو هذا الغرض .فإنّ إنّما قال ذلك
ولم يَقُل :و ظنوا أن حصونهم تمنعهم أو مانعتهم ،ألنَ في تقديم الخبر الذي هو (مانعتهم)
علی المبتدإ الذي هو (حصونهم) دليالً علی فرط اعتقادهم في حصانتها و زيادة وثوقهم
بمنعها إياهم .و في تصويب ضميرهم اسماً ألنّ و إسناد الجملة إلي دليلٌ علی تقريرهم في
أنفسهم أنّهم في عزة و امتناع اليبالي معها بقصد قاصد ،و التعرض متعرض .ليس شيءٌ من
ذلك في قولك :و ظنّوا أن حصونهم مانعتهم من اهلل(.السامرائي2882 ،م :ج)228 2،
 )2وقال تعالی﴿:لتکونوا شهداء علی الناس و يکون الرسول عليکم شهيداً﴾(.البقرة)232 /
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فقول تعالی (لتکونوا شهداء علی الناس) هو إثبات الشهادة لهذة األمة ،و قول تعالی
(يکونُ الرسول عليکم شهيداً) إثبات اختصاصهم بشهادة النبي(ص) ،ألَنَ کلمة (عليکم)
معمول و کلمة (شهيد) عامل ،وقد تقدم المعمول علی العامل فأفاد االختصاص ،أي أن
الرسول(ص) اليشهدُ الّا علی أمة االسالم.

D
I

و يمکن أن يکون التقديم والتأخير من أجل أمور عدة کقول تعالی﴿ :وجوه يومئذٍ

ناضرة إلی ربها ناظرة﴾(.القيامة )33،32/تقديم الجار في هذه اآلية الکريمة قد أفاد

S
f

التخصيص ،و أنَ النرر ال يکون إال هلل ،مع جودة الصياغة و تناسق السجع.
(الهاشمي،ص )232و معني اآلية أنّ الوجوه تراها مستغرقة في مطالعة جمال بحيث تغفل عمّا
سواه ولذلک قدم المفعول ،وليس هذا في کل األحوال حتی ينافي نررها إلی غيره ،و قيل

o
e

منتررة إنعام ورُدّ بأن االنترار اليسند إلی الوج وتفسيره بالجملة خالف الراهر ،و أن
المستعمل بمعناه اليتعدي بإلی ،وقول الشاعر:

v
i

وإذا نررتُ إليک من ملک

والبحر دونک زدتني نعماً

h
c

بمعني السوال فإن االنترار ليستعقب العطاء( .البيضاوي2312 ،هـ.ق :ج)388 ،2

فهذه اآلية تدلّ علی عرم جمال اهلل تعالی ،ذلك ألنّ الوجوه يوم القيامة تنررُ إلی ربها

r
A

وحده ال تحيد يميناً و اليسارا ،فأنّ الجاروالمجرور (إلی ربها) معمولٌ و(ناظرة) عامل ،و
قد تقدم المعمول علی العامل فأفاد قصرالنرر علی اهلل وحده ،و أن من شدة جمال اهلل تثبت
األنرار علی اهلل و تلتفت العيون بعيداً عن مشدودة لجمال اهلل.

و يمکن تقديمُ الخبر إلظهار تعريم أو تحقيره و ،...نحو قول تعالی﴿ :اهلل يستهزئُ
بهم﴾(البقره.)22/

علماً بأنَ قضية العامل والمعمول محل االختالف ،و يجدر بنا أن ننرر إليها من خالل
المناسبات ،و نبتعد من إرساء قوانين لها بحيث نلصق التهم لمن يرفضها(.للمزيد راجع

القرطبي ،الرد علی النحاة)
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أسلوب النفي
تعريف  :هو أسلوبٌ مِنْ أساليب اللغة العربية ،يراد ب نقض فکرةٍ وإنکارها ،و هو ضد
اإلثبات.
الجملة االسمية المنفية بـ(ليس) و الحروف التي تشب ها يجري بها عادة ما يجري
بنواسخ االبتداء ،فتجعل المبتدأ اسما لها و يبقي علی رفع  ،و تجعل الخبر خبرا لها و

D
I

منصوبا.

نتناول في هذا القسم (ليس) والحروف التي تشب ها ونشير إلی فلسفتها اللغوية.

S
f

 )1ليس :فعلٌ ناقص جامد مبني علی الفتح ،تفيد معني النفي ،وتختصُ بالدخول علی

الجملة االسمية ،فتنفی اتصاف اسمها بخبرها من حيث المعني ،و أما من حيث العمل فترفع

o
e

األوّل اسماً لها ،وتنصب الثاني خبراً لها ،و يکون هذا العمل دون قيدٍ أو شرطٍ .کقول

تعالي﴿ :ليس عليک هداهم﴾ (البقرة)383/

v
i

و أمّا لغوياً فيری جرجي زيدان أنها (ليس) مرکبة من«ال» و اسم معناه الوجود(زيدان،

2998م)92 :

h
c

وللعبارة القرآنية في هذا الباب خصوصية تلفت النرر وتثير االهتمام؛ ذلک أنَ الخبر في
الجملة المنفية بـ(ليس)کثير اتصال حرف الجر ب  ،کقول تعالی﴿:ولستم بآخذي إال أن

r
A

تغمضوا في وأعلموا أنّ اهلل غني حميد﴾(البقرة )388/و قول تعالی﴿:أليس اهلل بکافٍ عبده﴾
(الزمر .)28/وقول تعالی﴿:أوليس اهلل بأعلم بما في صدور العالمين﴾(العنکبوت)21 :

يزعم النحاة أن هذه الباء زائدة يراد بها توکيد النفي ألن الموضع نصب ،وألنها لو حذفت
لما تغير في معني الجملة شيء؛ ولکن کيف تکون زائدة و يکون موضعها نصباً و هی ترد
علی هذه الصورة في االستعمال؟ وهل يجوز أن يقال إنَ األصل عدم وجودها مع ورودها
في أکثر المواضع علی هذا الوج الذي سلفت الي اإلشارة؟(الجواري3118 ،م.)99 :
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 )3ما :يری جرجي زيدان أنّ «ما» إمّا أن تکون نافية مبدلة من (ال) أو (نا) ،و إمّا أن
تکون قد اکتسبت داللة النفي بالمجاورة بمعني أن االشوريين مثالً استعملوا «ما» الموصولة
مع «ال» النافية کلمة واحدة مدة للنفي ،ثم صاروا يستعملونها وحدها ويقصدون بها النفي

(زيدان2998 ،م.)92 :

قال اهلل تعالی ﴿ماهذا بشراً﴾ (يوسف)22/

D
I

و أما (ما) النافية فإن اقتران الباء بخبرها يکاد يکون هو األصل ،فلم يرد في العبارة

S
f

القرآنية إال موضعان تجرد فيهما خبر(ما) من حرف الجر ،وهما قول تعالی﴿:فلمّا رأين
أکبرن وقطّعن أيديهنَ وقلن حاش هلل ما هذا بشراً﴾(.يوسف )22/وقول تعالی﴿ :الذين
يراهرون منکم من نسائهم ما هنَ أمهاتهم﴾(.المجادلة)3/

o
e

و اما اقتران خبر «ما» بـ( الباء)شائع في االستعمال القراني ،نحو قول تعالی﴿:ولئن أتيتَ
الذين أتوا الکتاب بکل آية ما تَبِعُوا قبلتَک و ما أنت بتابعٍ قبلتهم وما بعضهم بتابعٍ قبلة
بعضٍ﴾ (البقرة.)232/

v
i

و أيضا يکثر في الجمل المنفية ورود(من) ،و هی تتصل باسم(ما) کثيراً ،کقول تعالی:

h
c

﴿ما لکم من دون من ولي وال شفيعٍ﴾(.السجدة )3/وقول تعالی﴿ :ما لهم من اهلل من عاصم﴾
(يونس.)38/

r
A

والنحاة يزعمون أن الباء و«من» في کل ما ألمحنا إلي ونحو ذلک زائدة ،إلن اإلعراب
في کلِ إمّا نصب وإمّا رفع .والجر ال يتأتي بالقياس إلی ما رسموا من حدود اإلعراب ،ألن
في أ صل صورة من صور المفعولية ال يباشر الفعل فيها مفعول وإنما يتوصل الفعل إلی
المفعول بحرف الجر ،وهذا معنی تعليق الجار والمجرور بفعل أو ما هو بمنزلت  ،وهذا
التعليق اليتأتی في خبر المجرور بالباء بعد «ليس» و«ما» ،وال في االسم أو المبتدإ ،وال في
الفاعل أو المفعول ب  ،فلذلک حکموا بزيادة حرف الجر ،ولم يزيدوا علی القول إن ورد
لتوکيد النفي(.الجواري3118 ،م)81-98 :
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وهذا القول غير محکم؛ ألن توکيد النفي متکأ هش ،اليکاد يستقيم ،مالم يقف علی
قاعدة المعني األصلي لکلّ ما يرد في سياق النفي.
والسبب الرئيسي لتجاهل النحاة هذا الواقع هو استمساکهم باألصول التي رسموها
لقواعد اإلعراب واتخاذهم إياها سبيالً اليحيدون عنها مهما قام الدليل العلمي علی تخطئتها
أو ضيق حدودها عن استيعاب المادة العلمية.

D
I

بيان ذلک أنَ أصولهم تقرر أن الحرف إذا اختص باالسماء ولم يکن کالجزء منها عمل

فيها الجر ،وأن إذا أشب األفعال في دخول علی الجمل عمل فيها عمل األفعال من الرفع

S
f

والنصب؛ فأداة النفي شبيهة بالفعل الناسخ ،فهی تعمل عمل  ،وعمل رفع األول و نصب
الثاني علی األکثر عدا«ال» التي لنفي الجنس .إذن فهب هذه األدوات ناصبة ،فإن ورد

o
e

المنصوب مجروراً بالباء أو بغيرها مهما کان وروده کثيراً فهو فرع عن النصب.
الفرق بين ما و ليس :کما ذکرنا سابقا أنّ ليس من حکمة العرب أنْ يجعلوا مبانيَ

v
i

مختلفة لمعني واحد؛ وهذا أمر واضحٌ في طبيعة داللة الجمل العربية .و في بحثنا هذا
نرفض أن تکون األداتان المختلفتان في المبنی ،متشابهتين تماماً في المعني ،والبدَ أن
تکون لکل واحدة منهما خصوصية ليست فياألخری.

h
c

r
A

يری الدکتور فاضل صالح السامرائي أنّ(ليس) و(ما) ليستا متماثلتين في النفي تماماً،
بل بينهما أوج شب وأوج مخالفة ،ويعتقد أنَ (ما) أقوی في النفي من (ليس) ويذکر
دالئل عدة ألثبات رأي  ،منها:

ألف) استعملت العرب (ليس) استعمال األفعال ،فقالوا لست ،وليسا وليست ،وعلی هذا
فالجملة المبدوءة بها فعلية ،والجملة المنفية بـ (ما) اسمية ،والجملة االسمية أثبت من
الجملة الفعلية.
ب) وردت (ليس) في القرآن الکريم في ( )32واحد وأربعين موضعا ،وجاء اسمها
نکرة ،ولم تدخل (من) الزائده المؤکدة علي في جميع مواضع  .في حين وردت (ما) في
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( )82واحد وتسعين موضعا من القرآن جاء مرفوعها نکرة ،وسبقت (من) الزائدة الدالة
علی االستغراق والتأکيد في جميع مواضع  .فمن األمثلة علی«ما» قول تعالی﴿ :مالکم من
إل ٍ غيرُهُ﴾ (األعراف )28/و﴿ما لهم بذلك من علم﴾ .ومن األمثلة علی «ليس» قول تعالی:
﴿وماليس لکم ب عِلْمٌ﴾ (النور )221/فهذا االختالف مما يدل علی أنّ (ما) آکد وأقوی.

D
I

ج) ورد خبر «ما» مقترناً بالباء الزائدة الدالة علی التوکيد في ( )88ستة وسبعين موطناً

وفي ثالثة مواطن فقط غير مؤکد بالباء الزائدة وهی قول تعالی﴿:ما هذا بشراً﴾ (يوسف)221/

S
f

وقول ﴿:فما منکم من أَحدٍ عَنْ ُ حاجزين﴾

(الحاق

 )38/في حينٍ ورد خبر (ليس) في ()32

ثالث وعشرين موطناً مؤکدّاً بالباء الزائدة ،و في خمسة مواطن مجرداً منها(.نفس المصدر:
ج)322-321 ،2

o
e

 )2ال :أقدم أدوات النفي في العربية(ال) .و يرهر أنَ النطق بها طبيعي لوجودها في سائر
اللغات علی السواء بمعني واحد(.جرجي زيدان2998 ،م )88 :و هی حرف نفي ،تعمل عمل

v
i

(ليس) عند أهل الحجاز ،في حين أنّها مهملة غير عاملة عند بني تميم.
کقول الشاعر:

نصرتك إذ ال صاحبٌ غير خاذل

h
c

فبوئتَ حصناً بالکماة حصينا

r
A

(ابن عقيل ،ج ،2ص)398

و(ال) هذه تنفي الجنس برجحان ،ويحتمل أن يکون نفيها للوحدة؛ فإن قلت( :ال رجلٌ
حاضراً) نفيت أن يکون أحد من جنس الرجال حاضراً ،و يجوز أن يراد بذلك الرجل
واحدٌ ،و هو أمر مرجوح و الفرق بين قولنا (الرجلَ حاضرٌ) و(ال رجلٌ حاضراً) فإن
کليهما لنفي الجنس ،غير أنَ في الجملة األولی هذا االحتمال ،و من ظنَ أن العاملة عمل
ليس التکون إال للوحدة کان غالطاً( .نفس المصدر ،ج،2ص )328
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 )3إنْ :لم تقتصر العربية علی اشتقاق حروف للنفي من «ال» بل اخترعت للنفي أدوات
جديدة کـ«إن» ،ويمکن أن يکون أصل معناها (أين) ،والتوصل من هذا المعني إلی معنی
النفي سهل(زيدان2998 ،م.)93 :
و هی حرف نفي تعمل عمل ليس ،کقول تعالی﴿ :إنْ هذا إلّا ملكٌ کريمٌ﴾(.يوسف)22/
فـ«إن» غيرعاملة هنا النتقاض نفيها بـ (إلّا) ،وفي قول تعالی﴿:إنْ عليك إلّا البالغ﴾ (شوری:

D
I

 )39غيرعاملة لتقدم خبرها علی اسمها ،و في قول تعالی﴿:وإنْ أدري أقريبٌ أم بعيدٌ ما
توعدون﴾(أنبياء )83/دخلت علی الفعل؛ إذن تدخلُ «إن» علی الجمل االسمية والفعلية ،و

S
f

غالباً ما يقترن خبرها بـ (إلّا) و هی أداة حصرٍ.
و وفقاً لما جاء في القرآن الکريم تعتبر (إن) أشدّ توکيدا من (ما) في النفي و تستعمل ـ

o
e

في الغالب ـ للإنکار .يذکر السامرائی أمثلة کثيرة دالة علی ما يميّز (إن) من (ما) في النفي،
کقول تعالی﴿:ما أنتم إلّا بشرٌ مثلنا وما أنزل الرحمن من شيءٍ إنْ أنتم إلّا تکذبون﴾( ،يس)22/

v
i

فانَ نفي الثاني أقوی فجاء بإن ،فإنَ األول إثبات البشرية ،والثاني الکذب ،وهم بشر الشك
في ذلك فجاء ب بما ،والثاني إثبات الکذب للرسل ،عليهم السالم ،وإنکار أن يکونوا

h
c

صادقين و هو يحتاج إلی توکيد أشدّ فجاء ب بإنْ( .السامرائي2882 ،م :ج .)322 ،2والشاهد

r
A

علی هذا کثير في القرآن الکريم کقول تعالی﴿:فقال المأل الذين کفروا من قوم ما هذا إلَا
بشر مثلکم يريد أن يتفضَل عليکم ولو شاء اهلل ألنزل مالئکةً ما سمعنا بهذا في آبائنا األولين
إن هو الَا رجل ب جِنِةٌ فتربصوا ب حتی حينٍ﴾32(.و/33المؤمنون) والواضح کل الوضوح أنَ
النفي في الثاني أي بـ «إن» آکد وأقوی من النفي في األول أي بـ «ما»النافية.

 -2الت :قال سيبوي الت تشب ليس في بعض المواضع ،ولم تتمکن تمکنها ولم
يستعملوها إال واسمها مضمرٌ ،ألنها ليست کـ (ليس) في المخاطبة واإلخبار عن غائب،
فتقول :لست وليسوا وليس هو ،والت ال يکون فيها ذاك ،قال اهلل تعالی﴿ :فَنَادَوْا وَلَاتَ
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حِينَ مَنَاصٍ﴾ (سورةص .)2/و قد قُرِئَ شذوذا برفع الحين ألنها بمنزلة ليس(.سيبوي ،

2282هـ.ق )239 :و قد خُفِضَ االسم بها ،قال أبو زبيد:
فأجبنا أن ليس حين بقاء (الخفيف)

طلبوا صلحنا والت أوان

وإنما تکون الت مع األخبار ،و تعمل فيها فإذا جاوزتها فليس لها عمل؛ و قال بعض

D
I

البغداديين :التاء تزاد في أول حين ،و في أول أوان ،وفي أول اآلن ،والدليل أنهم يقولون تحين
من غير تقدم ال واحتج بقول الشاعر:

S
f

العاطفون تحين ما من عاطف

والمطعمون زمان ما من مطعم (الکامل)

وقال ابن األعرابي :في قول الشاعر (تحين ما من عاطف) العاطفون بالهاء ،ثم تبتدي

فتقول :حين فإذا وصلت صارت الهاء تاء(.الزجاجي ،د.ت)32 :

o
e

المنصوبات والوظيفة اإلعرابية

الراهرة اإلعرابية التي تنفرد بها العربية عن کثير من لغات األمم القديمة والحديثة ،هی

v
i

أکثر الموضوعات إثارة للاهتمام ،واستغراقاً لجهود الدارسين ،لما تمثّل هذه الراهرة من

h
c

أهمية في نرام هذه اللغة ،و دور في تحديد مدلوالتها .وآية ذلك ما نراه من ضخامة
المکتبة النحوية التي تشغل حيزاً واسعاً في عالم المصنفات العربية القديمة والحديثة،

r
A

وضخامة الجهود التي تبذل في دراسة الموضوعات النحوية في المعاهد العلمية العربية
المعاصرة علی مختلف مستوياتها.

وألن ظاهرة النصب أوسع الرواهر النحويّة اإلعرابية شيوعاً في الکالم العربي وألن
العرب کانوا يستريحون إليها حين يکون االسم خارجا عن دائرة اإلسناد أو اإلضافة ،أطلق
عليها إمام العربية وفقي ها األکبر الخليل بن أحمد الفراهيدي "خزانة النحو" ،و قال مقالت
المعروفة« :النصب خزانة النحو والبصرة خزانة العرب ( ».أبو جناح2882 ،م 33 :نقال عن

الوليدي3112 ،م :المقدّمة) و کانت هذه السعة مدعاة النشغال النحويين بتفسير تجلياتها
المتنوعة ،و تأويل أمثلتها المتشعبة في الکالم العربي ،و لو أنهم تدبروا مقوالت السلف
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النابهين مثل :الخليل و غيره کابن السراج الذي وصف المنصوبات بأنها «کل أسم تذکره بعد
أن يستغني الرافع بالمرفوع و ما يتبع في رفع – إن کان ل تابع – و في الکالم دليل علي
فهو نصب(».ابن السراج2892 ،م :ج 323 ،2نقال عن الوليدي3112 ،م :المقدّمة) أقول
لو أنهم تدبروا هذه الرؤية المتبصرة لوفّروا علی أنفسهم وعلی الدارسين کثيراً من الجهد
والقول في تفصيل ما ذهبوا إلي في تفسيرها .لکنها غواية العقل اإلنساني في المغامرة

D
I

الفکرية التي تذکيها الرغبة في الجدل ،والولع في المجابهة علی أيّ مستوى ،و لعلّها سُنَة

الحياة التي تحرك الطاقات البشرية في مختلف المجاالت مصداقا لقول تعالی ﴿ولوال دفعُ اهللِ

S
f

الناسَ بعضُهم ببعضٍ لفسدتِ األرضُ﴾(البقرة(.)322/الوليدي3112 ،م :المقدّمة)

أما النصب ففي معناه اللغوي معنی التوسط بين طرفين ،طرفي الرفع والخفض .فهو تارة

o
e

رفع ما هو مستحق للخفض إلی المرتبة الوسط ،و تارة خفض ما کان مستحقاً للرفع إلی ما
دون مرتبة الرفع .والنصب في النحو معنی واسع رحب وسيع الجنبات .إن يکون في کل ما

v
i

هو دون المرفوع من المعربات ،أسماء کانت أو أفعاالً ،و فوق کل ما يکون أعلی من
المخفوض في األسماء .و قد يصح ان يقال إن أوسع معاني اإلعراب مجاالً ،و أکثرها

h
c

اشتماالً علی معانٍ فرعية ،قد يکون غير ميسور ضمها بعضها إلی بعض ،أو نرمها في سلک

r
A

معنوي واحد ،کالذي يکون في الرفع والخفض(.الجواري3118 ،م)32 :

المنصوبات فی العربية
المنصوبات فی العربي نوعان:

 _2نوع يؤدي وظيفة إعرابية في أثناء الجملة ،کالمفعوالت ،والحال ،و غيرها من
متعلقات الجملة ،نحو :قول تعالی﴿ :واشتعل الرأس شيباً﴾ اشتعل :فعل ماضٍ /الرأس:
فاعل و مرفوع ألن مسند الي فی جمل فعلية /شيباً :تمييز يوضح معنی مبهما قبل  ،و هو
منصوب ألن لم يدخل في اإلسناد ،وال إضافة.
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 _3ونوع ال يؤدي شيئاً من ذلک ،ولکن مفتوح اآلخر ،ألن ال سبيل إلی تحريک آخره
بغير الفتحة ،وألن الفتح هی الحرکة الخفيفة التي يستريح إليها العرب حين يريدون تحريک
آخر کلمة التدخل في نطاق إسناد وال أضافة ،و التحمل أيّ معنی إعرابيّ ،و ذلک
کالمناديات المنصوبة ،فليس في المنادی إسناد ،وال إضافة ،وليس المنادی من متعلقات

D
I

الجملة .نحو :ياعبداهلل أقبل ،و يا راغباً في النجاح اجتهد و نحوها( .المخزومي2898 ،م:

صص81و.)82

S
f

فليس ( عبداهلل) أو( راغباً) مفعوالً أو شبيهاً بالمفعول ،و حين أريد تحريکهما في وصل

الکالم نصبا ،ألن ال سبيل الی تحريکهما بغير الفتحة ،وألن الفتحة هی الحرکة التي يلجأ

إليها العرب إذا أرادوا تحريک الکلمة الخارجة عن اإلسناد واإلضافة ،مما کان من متعلقات

o
e

الفعل ،و مما لم يکن من متعلقات .

هنا نتطرق الی ثالثة مباحث من المنصوبات ،أي :المفعول مع  ،والمفعول ل  ،والمفعول
المطلق واختالف النحويين فيها.
االول :المفعول مع ما شأن ؟

يُنصبُ تالي الواو مفعوالً مَعَ

v
i

h
c

في نحو «سيري والطّريق مُسرع »

r
A

(ابن عقيل ،ج) 228 ،2

تعريف  :هو المذکور بعد واو المعية لمصاحبة معمول عامل  .نحو سرت وزيداً ،و ما لک
وزيداً( .جامع المقدمات ،ج )383 ،3أو قل هو اسم فضلة منصوب ،قبل واو بمعني (مع)
للمصاحبة (ال للعطف والمشارک ) مسبوقة بجملة ،نحو (مشی خالدٌ والجدار) .و کقول
تعالی﴿ :يا قومُ إنْ کان کبُر عليکم مقامي و تذکيري بآيات اهلل فعلی اهلل توکّلتُ فأجمِعوا
أمرَکم و شرکاءَ کم﴾(يونس )82 /أي :أجمِعوا أمرَکم بصحبةِ شرکا ئِکم .ومن هذا يتبين أنَ
المفعول مع ما اجتمع في ثالثة شروط:
 .1أن يکون اسماً (سرتُ والنيلَ).
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 .2أن يکون بعد جملة فيها فعلٌ کما ذکرنا.
 .3أن يکون واقعاً بعد الواو الدالة علی المصاحبة ،وهي التي تفيدالتخصيص علی المعية.
وذلک قولک« :ما صنعت و أباک» و«لو ترک الناقة وفصيلها لرضعها» ،إنما أردت :ما
صنعت مع ابيک ،و لو ترک الناقة مع فصيلها ،فالفصيل مفعول مع  ،واألب کذلک ،والواو
لمتغيِر المعنی ،ولکنها تُعملُ في االسم ما قبلها(سيبوي 2115 ،هـ.ق :ج.)191 ،2

D
I

و يعني النحاة بالمصاحبة ،مصاحبة ما بعد الواو لما قبلها في وقت واحدٍ سواء اشترکا

في الحکم أم ال .فقولك (جئت و محمداً) معناه انکما جئتما في وقتٍ واحدٍ ،و هذا هو

S
f

الفرق بين واو المعية والعطف .فواو العطف تقتضی التشريك في الحکم سواء اقترن مع
بالزمان أم لم يقترن .و اما واو المعي فتفيد االقتران بالزمان سواء اشترك بالحکم أم ال.

o
e

(السامرائي2882 ،م :ج )312 ،3وأمّا حقيقة ما سميّ بالمفعول مع أمره مختلف ،ألن ليس من
متعلقات األفعال ،و ليس ل عالقة بالفعل ،أو ما يشبه  ،فتسميت بالمفعول لم تقم علی

v
i

أساس مفهوم إلّا ما أمعنوا في من قولٍ بالعامل ،و زعمٌ بأن الحرکات آثار للعوامل ،بحيث
صاروا ال يتصورون اسما منصوبا إلّا وهو معمول لفعل ،أو شبي بالفعل.

h
c

و حقيقة هذا الموضوع ،أعنی موضوع ما سموه بالمفعول مع  ،أن يذکر اسم بعد( واو)

r
A

لم تؤدّ الوظيفة التي نيط بها أداؤها ،و هی الداللة علی التشريک أو العطف ،فينتصب هذا
االسم ،ألن لم يعد شريکاً لما قبل الواو ،فيما يحمل من معنی إعرابي ،ألن الواو التي سبقت
ليست هی الواو التي تنصّ علی أنّ مابعدها شريک لما قبلها فيما يترتب علي .

ألننا اذا قلنا :لعب األطفال وضفَة النهر ،فقد جئنا بواو ال تدل علی التشريک ،و باسمٍ
بعدها اليشارک ما قبلها ،ألن ( الضِفة) التشارک (األطفال) في اللعب ،و لذلک لم ترتفع
(الضِفة) ،کما ارتفع (األطفال) ألنها لم تکن مسند إلي  .و لم تنخفض :ألنها ليست بمضاف
إلي  ،فلم يبق إلّا النصب ،و قد مرَ بنا أنّ النصب رمز يشار ب إلی ما اليدخل في اإلسناد،
وال اإلضافة.
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و لم ينصب هذا االسم بعد الواو في هذا المثال ونحوه بالفعل ،کما زعموا ،ألن
الفعل(لعب) فعل الزم ،وألنّ االسم ،أعني ( الضِفة) ،ليس مفعوال يتعدي إلي فعل الفاعل،
ال مباشرة والبواسطة(.المخزومي2898 ،م :ص)222

والعطفُ إنْ يمکن بال ضعفٍ أَحقّ

والنَصبُ مختارٌ لدي ضعف النَسق

والنصبُ إنْ لم يَجُزِ العطفُ يجب

أو اعتقد أضمار عاملٍ تُصِب

D
I

(ابن عقيل ،ج)228 ،2

S
f

يردد النحاة االسم التالي لهذة الواو ،بين أن ينصب مفعوالً مع  ،أو يعرب معطوفاً علی ما

قبل  .ويقولون :يترجح النصب إذا تقدم االسم ،الفعل أو شبه  ،وکان في العطف ضعف ،و
ذلک مثل قمت و زيداٌ .و يترجح العطف إذا لم يسبق فعل ،مثل (کيف انت وزيد) واذا لم

o
e

يکن في العطف ضعف .مثل قمت أنا و زيد .و هم يطبقون في مثل(کيف انت و زيد ) علی
ترجيح الرفع ،و ضعف النصب؛ أل ن االسم لم يتقدم فعل مع أنَ لکل من الترکيبين معنی

v
i

خاصاً ،وموضعاً اليليق ب صاحب ( .مصطفی2883 ،م)228 :

h
c

ولکن في هذا التقسيم نررٌ ،وألن ليس عندنا جواز أمرين مع الترجيح أو بدون
الترجيح ،وإنما ذلك بحسب المعنی والقصد ،فإن قصد التنصيص علی المصاحبة نصب ،وإنْ

r
A

لم يقصد ذلك عطف ،ففي قولك (جاء محمد وخالد) ال يکون العطف أرجح وإنما هو
بحسب المعني و القصد ،فإن إراد أن ينص علی أنهما جاءا في وقتٍ واحدٍ نصب ال غير و إنْ
أراد أنهما اشترکا في المجيء ،من دون نرر إلی المصاحبة عطف( .فاضل السامرائي2882 ،م:

ج )319 ،3و هذا رأي صحيح ،في هذا القسم کاألقسام األخری من قواعد اللغة العربية
فاليختلف المبنی من العطف إلی المعية الّا أثّر هذا االختالف في المعنی .کقول الشاعر:
فکونوا أنتم وبني أبيکم

مکان الکليتين من الطحال

(ابن هشام،أوضح المسالك2828 ،م :ج)23 ،3
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لم يقل الشاعر (بنو ابيکم) ،ألنَ الرفع يفسد المعني المراد ،إذ يکون عند ذلك{ :کونوا
وليکنْ بنو ابيکم ايضاً ،في مکان الکليتين }....و هذا غير مراد .وإنما المراد أمرُه لهم ،أن
يکونوا في صحبة بني ابيهم کالکليتين من الطحال .ولذلك نصب (بني) علی المعية.
الواو ومع:
يقول النحاه أنّ الواو في نحو (سرتُ ومحمداً) بمعني مع ،لکن يری الدکتور فاضل

D
I

صالح السامرايي الواو في نحو الشاهد السابق لمجرد االقتران واالصطحاب ويقول الفرق

الرئيسي بين الواو والمعية ومع ،أنَ (مع) مکانٌ أو زمان .فاألوّل نحو (جئتُ مع سعيد)

S
f

والثاني نحو (جئتُ مع الغروب) ،بل األکثر للمکان وقد ورد في القرآن الکريم ( )281مائ
والستين موطناً کلها للمکان ،اما الواو فهی حرفٌ تفيدُ المصاحبة واالقتران ،و ليس مکاناً أو

o
e

زماناً ولذا قد يختلفان في المعني و في ورودهما في التعبير ،ومن ذلك علی سبيل المثال
قول تعالی﴿ :فاستقِم کما أُمِرْتَ ومن تابَ معك﴾ (هود ،)223/فهناك فرقٌ بين قولك (و مَنْ

v
i

تابَ معك)؛ وقولنا ( ومن تاب وايّاك) فمعني (مَنْ تاب معك) هنا مَنْ تاب کائناً معك ،أو
صائراً معك فهی مکانٌ و لو أبدل الواو بها لتغير المعني ،فلو قال (و من تاب وايّاك) لکان

h
c

المعني أنکما اقترنتما في التوبة :أي تبتما في وقت واحد ،و قد تحتمل (مع) معني الواو

r
A

ايضاً .إلّا أنها هنا ال يراد بها إلّا المکان ال االقتران( .السامرائي2882 ،م :ج)321 ،3

الثاني :المفعول ل ما شأن ؟
يُنصبُ مفعوالً ل المصـدرُ إن

أبانَ تعليالً ،کـ «جُدْ شکراً ،ودِنْ»

وهو بمـا يعمـلُ فيـ متَحـد

وقفاً وفاعالً....،

(ابن عقيل،ج) 231 ،2

تعريف  :المصدرُ الفضلة المعلل لحدث شارک في الزمان والفاعل.
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و بتعبير آخر :هو المنصوب بفعل فُعِلَ لتحصيل أو حصول  ،نحو :ضربت تأديباً ،و
قصدت عن الحرب جبناً .و قول ( :و هو المنصوب بفعل فُعِلَ لتحصيل ) کالتأديب في
المثال األول و هو الذي يکون وجوده بعد الفعل (مدرس افغانی ،جامع المقدمات ،ج.)383 ،3

وعلی هذا يشترط في  ،عند النحاة ،الشروط التالية.

D
I

 )2أنْ يتحد مع عامل في الزمان والفاعل .کقول تعالی﴿ :ينفقونَ اموالهم ابتغاءَ مرضاةِ

اهلل﴾( .البقره)328/

S
f

 )3أن يکونَ مصدراً.

 )2أن يکون مذکوراً للتعليل.
 )3أن يکونَ قلبياً أي أنْ يعبر عن رغبة من القلب ،أو عن شعور وإحساس .ومن هذه

o
e

المصادر (خشي  ،رغب  ،إجالالً و.)....

و إذا فقد شرطاً من الشروط السابقة وجب حينئذٍ جره .وحذا الزمخشري حذو جمهور

v
i

النحاة في الشروط السابقة ،فمثالً في تفسير اآلية الکريمة﴿:هوالذي يريکم البرقَ خوفاً و

h
c

طمعاً﴾ (الرعد )32/يری أنَ قول (خوفاً و طمعاً) يحتمل معنيين و يحتمل إعرابين ،فهما
يحتمال النصبُ علی الحالية ،أي :خائفين و طامعين ،أو النصب علی أن المفعول ل  ،علی

r
A

تقدير حذف المضاف ،أي :إرادة الخوف و الطمع ،أو علی معني :إخاف و إطماعاً.
(الزمخشري ،الکشاف2888 ،ج )223 ،3و لم يجعلها منصوبين علی المفعول ل من دون تقدير
أو تأويل ،ألن يذهب مذهب جمهور النحاة أنَ من شروط المفعول ل المشارکة في الفاعل
ولذا اضطرَ الزمخشري إلی التقدير والتأويل فقال «خوفاً وطمعاً» ال يصح أن يکون مفعوال
لهما .ألنهما ليسا بفعل فاعل الفعل المعلِّل إلّا علی تقدير حذف المضاف ،أي :إرادة خوف و
طمع ،أو علی معنی :إخاف و إطماعاً(.المصدر نفس  :ج )223 ،3و ما ذهب إلي الزمخشري و
غيره من جمهور النحاة من اشتراط االتحاد في الفاعل ليس أمراً مجمعاً علي  ،فقد ذهب ابن
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خروف إلی عدم اشتراط ذلك تمسکّاً بقول تعالی﴿ :يريکمُ البرق خوفاً وطمعاً﴾ حيث إن
فاعل اإلرادة هو اهلل ،والخوف من المخاطبين(.الشوکاني2889 ،م :ج)2،81

يری الدکتور السامرائي أنَ ال يشترط في المفعول ل إلّا کون مصدراً ،فضلةً ،مفيداً
للتعليل ،و يردُ الشروط األخری ،ويقول :ال أدري سبباً مقبوالً في منع نحو( :قصدتُ مک
أداء لفريضة الحج) فزمن القصد غير زمن أداء الفريضة ،وقول تعالی﴿ :وأنْزلَ التوراة

D
I

واإلنجيل من قبل هدی للنّاس﴾ (آل عمران ،)3-2 /و من المعلوم أنَ هداية الناس ليست
مقارنةً لوقت اإلنزال ،وإنما هي بعده (.السامرائي2882 ،م:ج )282 ،3ومن عدم االتحاد في

S
f

الفاعل قول تعالی﴿:فلمّا جاءَهم نذيرٌ ما زادهم إلّا نفوراً استکباراً في االرض ومکرَ
السَيیء﴾(فاطر )33 -32/ففاعل زيادة النفور النذير ،و فاعل االستکبار الکفار ،فالفاعل

o
e

مختلف .ويقول ال يشترط أن يکونَ قلبياً ،و إنْ کان في أکثر أحوال قلبياً ،ألنَ ال يمتنع أن
تقول( :فعلتُ هذا إطفاء لنار الفتنة) وهو غير قلبي وقول تعالی﴿ :وحرموا ما رَزَقَهُم اهللُ

v
i

افتراء علی اهلل﴾(االنعام )231/واالفتراء ليس قلبياً( .المصدر نفس  :ج.)288-282 ،3

الثالث :المفعول المطلق ما شأن ؟

ذهب النحاة إلی أنَ أنواع المفعول المطلق ثالث ٌ:

h
c

r
A

توکيداً أو نوعاً يبينُ أو عددا ،کسِرتُ سيرتين ،أو :سيرَذي رشد.

(ابن عقيل ،ص.) 218

أحدها :المؤکد لعامل  ،نحو﴿:ورتِل القرآن ترتيالً﴾.
الثاني :المبين لنوع  ،نحو﴿:فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر﴾

الثالث :المبين لعدده ،نحو﴿:وحُملت األرضُ والجبالُ فدکتا دکةً واحدة﴾

قال الجامي في  « :قد يکون المفعول المطق للتأکيد إن لم يمکن في مفهوم زيادة
علی ما يفهم من الفعل ،وقد يکون للنوع إن دل علی بعض انواع  ،ويقول :األول ،أي:
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الذي للتأکيد ،اليثنی و اليجمع أل نَ دال علی الماهية المعراة عن الداللة علی التعدد؛
والتثنية والجمع يستلزمان التعدد» (مدرس افغانی ،جامع المقدمات ،ج،3ص .)38

اما الدکتور فاضل صالح السامرائي خالل تقسيم الجديد للمفعول المطلق فيؤکِدُ علی
أنَ تقسيم النحاة ليس بجامع ،ويذکر آياتٍ من القرآن الکريم مؤيدةً لِرأي ونرره ،فرأي يتّفق

D
I

مع ما أشرنا إلي في المقدّمة :بأنَ النحاه في الغالب کانوا مستندين علی الشعر والنثر العربي،
وعند عدم مطابق شاهدٍ ما لقواعدهم المستنبطة منهما سمّوه شاذاً ،واستثناء ،وقليالً،

S
f

وجائزاً و ....يری السامرائي أنّ هذا التقسيم للمفعول المطلق لم يستوفِ أقسام المفعول
المطلق ،ولو اقتصرنا علی هذه األقسام ألوقعنا ذلك في إشکاالتٍ ال مفرَ منها .ومن ذلك
علی سبيل المثال قولهم :خالدٌ سيراً ،وخالدٌ سيراً سيراً ،مما ال يصحُ أنْ يکون المصدرُ في

o
e

خبراً عن المبتدإ ،وهو ما قال في ابن مالك:
کذا مکرر وذو حصر ورد

نائب فعل السم عين استند

v
i

(المصدر نفس  :ص)228

h
c

فهم يقولون :إنّنا إذا کررنا المصدر في نحو هذا ،کان الحذف واجباً ،وإنْ لم نکرره کان
الحذف جائزاً .ففي قولنا (خالداً سيراً) يکون ذکر العامل وحذف جائزين ،فأصلُ (خالدٌ

r
A

سيراً) هو (خالدٌ يسير سيراً) ولکنا لو قلنا ألحد من المنتسبين إلی هذا العلم :اِحذف العامل
(يسير) من هذا الجملة لقال لنا؛ هذا ممتنعٌ ألنّ اليجوزُ حذف عامل المؤکد .کما قال ابن
مالك.
وحذف عامل المؤکد امتنع

وفي سواه لدليلٍ متسع
(المصدر نفس )222 :

و هذا تناقضٌ – کما تری– وهم يقولون :هو جائز الحذف ،ويمنعون حذف ( .السامرائي،

2882م :ج )223 ،3وکذلك يسمي النحاة المفعول المطلق في نحو (قمتُ باألمر قياماً) مؤکداً
لعامل  ،والعامل هنا الفعل .ومرادهم بالتأکيد ما تضمَن الفعل بالزيادة علي  ،ولم يتضمن
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الفعل إال الماهية من حيث هيهي ،والمقصد من الماهية کذلک (جامع المقدمات :ج.)381 ،2

ولکن يری الدکتور السامرائي أنّ في نحو هذا مؤکِدٌ لمصدرالفعل ال للفعل ،ألنَ الفعل ما دلَ
علی حدثٍ مقترنٍ بزمن ،اما المصدر فهو الحدث المجرد ،وإذا المتکلم احتاج الی توکيد
الفعل کل يکرره فيقول (قامَ قامَ محمد) فيکون قد أکَد الحدث والزمان وقديحتاج إلی توکيد
الحدث فقط :يقول :قامَ محمد قياماً وقد يؤکِّد الزمن الذي تضمن الفعل دون الحدث فيأتي

D
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بالررف المؤکد :کقول تعالی﴿ :سبحان الّذي أسْرَي بعبده ليالً مِنَ المسجد الحرام إلی
المسجد األقْصی﴾(االسراء )2/ألنّ اإلسراء ال يکون إلّا في اللّيل( .المصدر نفس  :ج)221 ،3

S
f

فهذا القسم من المفعول المطلق إذن مؤکد لمصدر عامل سواء کان فعالً أم وصفاً نحو «محمد

قائمٌ قياماً».
حروف الجر

o
e

قبل الحديث عن حروف الجر ،ومن نافلة القول نقدم بعض معانيها لغةً واصطالحاً ،تلك

v
i

المعاني الواردة في المعاجم العربية لکلمة «الحرف» ،و هي علی النحو اآلتي:
 )2الحرف من کل شيءٍ :طرف وجانب .

h
c

 )3يقال :فالنٌ علی حرفٍ من أمره :ناحية من  ،إذا شيئاً اليعجب عَدَل من .

r
A

 )2قال تعالی﴿ :و من الناس مَنْ يَعْبُدُ اهللَ علی حَرْفٍ﴾؛ {الحج }22/أي يَعْبُدُه في
السّراءِ ال في الضّراءِ.

 )3الحرف :کلّ واحدٍ من(حروف المعاني) ،وهی التي تدل علی معانٍ في غيرها،
وتربط بين أجزاء الکالم ،تتألّف من حرف أو أکثر من حروف المباني ،و هی أحد اقسام
الکلمة الثالثة من اسم وفعلٍ وحرفٍ.
 )2الحرف :اللغة واللهجة ،من الحديث الشريف« :نزل القرآن علی سبعة أحرفٍ»

(ياقوت2888 ،م)992 :
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و قبل أن ندرس هذه الحروف ،وبيان عملها النحوي ،ومعانيها ،علينا أنْ نمعن النرر في
هذه الحقيق ة بأنَ لحروفِ الجر دورٌ بارزٌ في الکشف عن دقائق المعاني من خالل التراکيب،
و تعلق الکالم بعض ُ ببعضٍ ،فتتولدُ دالالت مختلفة باختالف الحروف الداخلة في التراکيب،
لذلك اِنتب العلماء إلی تلك األلفا

D
I

ووضعوها في المکان المناسب لها ،فراحوا يعللون

اختيارها وإيثارها علی غيرها بحسهم اللغوي المرهف ،إلفادة المعاني المرادة ،کما قلنا
العدول من تعبيرٍ إلی تعبيرٍ البُدَ أن يصحب عدول معنی الی معنی .فاألوج التعبيرية

S
f

المتعددة هي صورٌ ألوج معنوية متعددة.
وفي البداي البُدَ من اإلشارة إلی مسألة خالفية بين البصريين والکوفيين حول حروف

الجر ومعانيها.

o
e

نيابة حروف الجر بعضها عن بعض:

ذهب جمهور الکوفيين إلی أنَ حروف الجر ينوبُ بعضها عن بعضٍ(شرح ابن عقيل ،ج3

v
i

ص ،)28فمثالَ قد تأتي الباء بمعني (علی) کقول تعالی ﴿و منْ أهل الکتاب مَنْ إنْ تأمن ُ

h
c

بقنطارٍ يُؤدِه إليك﴾ (آل عمران )82 /أي (علی)؛ وتأتي بمعني (عن) ،نحو قول سبحان ﴿ :و
سألَ سائلٌ بعذابٍ واقعٍ﴾(المعارج )2 /أي :عن عذاب؛ و تأتي (من) بمعنی (علی) کقول :

r
A

﴿ونصرناه من القوم الذينَ کذَبوا﴾(األنبياء )88/أي :علی القوم؛ و تأتي بمعني (عن) کقول
تعالی﴿ :لقد کنت في غفلةٍ من هذا﴾(ق )33 /أي عَنْ هذا وألخ.
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مذهبُ جمهور البصريين :أنّ حروف الجر ال ينوبُ بعضها عن بعضٍ ،إلّا شذوذاً وأمّا
قياساً فال .إذ حروف الجر إمّا مؤوّلة تأويالً يقبل ُ اللفظ(مجازا) وإمّا علی تضمين الفعل
معنی فعل يتعدي بذلك الحرف:
 -1المجاز :کما في قول تعالی﴿وألصَلِبَنَکم في جذوع النخل﴾(.ط  )82/ذهب البصريون إلی
أنَ ليس بمعني (علی) ولکن شب المصلوب لتمکن من الجذوع بالحال في الشیء فهو

D
I

من باب المجاز(.فاضل السامرائي2882 ،م :ج)2،8

 -2التضمين :التضمين في النحو و في اللغة هو (إيقاع لفظ موقع غيره لتضمن معناه) (أبو

S
f

البقاء الکوفي2888 ،م )21 :أو أنْ تقصد للفظ فعل معناه الحقيقي ويالحظ مع معني فعل
آخر يناسب ويدل علي بذکر شيءٍ مِنْ متعلقات (».الجرجاني2839 ،م :ج )88 ،2والغرضُ

o
e

من التضمين هو التوسع في المعني مع اإليجاز ،وذلك بإعطاء مجموع المعنيين ،المعني
الحقيقي للفظ والمعني المضمِن .فللتضمين غرضٌ بالغيٌ لطيفٌ ،وهو الجمع بين معنيين

v
i

بأقصر أسلوب .وذلك بذکر فعل وذکر حرف جر يستعمل مع فعل آخر ،فنکسب بذلك
معنيين :معني الفعل األوّل ومعني الفعل الثاني ،وذلك نحو قول تعالی﴿:وَال تجهَرُوا ل

h
c

بِالقول کجهرِ بعضکم لبعضٍ﴾ فی هذه اآلية الشريفة حرف «اللام» تضمن معني «علی»

r
A

أي ال تجهروا علي بالقول ،والعرب تقول :سقط فالن لفي  ،أي :علی في (السامرائي،

2892م )219 :وکقول تعالی﴿:أرسل عليهم طيراً ابابيل﴾ عدِي فعل (ارسل) ب(علی)
لتضم،ن معني (سَلَط):أي سلَط عليهم طيراً أبابيل.
کما جاء في شعر زهير:
عَفَا من آلِ فاطمةَ الجِواءُ

فَيُمْنٌ ،فالقوادِمُ فالحِساءُ

(ثعلب2312 ،هـ.ق)23 :

في هذا البيت عُدِي (عفی) بـ(من) لتضمّن معنی(خال) :أي درسَ وخال من آل فاطم .
والبصريون أيضاً يعتقدون بنيابة کلمةٍ عن أخری شذوذاً .وأمَا النيابة المطلقة لديهم مردودٌ
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ويعتقدون لو صَحَ ذلك ،لصَحَ أن تقول (سرتُ إلی زيدٍ) وأنت تريد (مع ) ،وأن تقول( :زيدٌ
في الفرس) و أنت تريد علي  ،و ...مما يطول ويتفاحش(.السامرائي2882 ،م :ج)8 ،2

والصحيحُ هو أنّ حروف الجر قد تکون بمعني غيرها في موضعٍ دون موضعٍ علی حسب
األحوال الداعية إليها ،وأمّا في کل موضعٍ وعلی کلّ حالٍ فال.

D
I

ترجيح الحروف بعضها علی بعض:
يختلف الترکيب الکالمي من شخص آلخر ،فإنَ في الکالم الفني قد يفضّل المتکلم

S
f

حرفاً علی حرفٍ ،أو لفراً علی لفظٍ ،ألداء معني معينٍ ،أولداللة معينة .وسنری بأنَ هذه

المسألة ليست من باب تناوب الحروف ،وال من باب التضمين ،بل يأتي الحرف علی باب

في إفادة معينة .وفيما يأتي أمثل من ذلك:

o
e

 )1ترجيحُ (الباء) علی (في) :کما جاء في التنزيل؛ في حکاية نوح﴿ :قال المألُ من قوم ِ
إنّا لنراك في ضللالٍ مبينٍ قال يا قوم ليس بي ضاللةٌ ولکنّي رسول من ربّ
العالمين﴾(األعراف81 /و)82

v
i

h
c

نالحظ أنَ السياق القرآني خالف بين مقولة قوم نوح باستخدام (في) ،وبين ردّه باختيار
حرف الباء .ولم يقل( :لستُ في ضاللٍ وليس فيَ ضاللٌ) ليطابق قولُ مقولهم .ومرَده هو،

r
A

أنّ استعمالهم (في) الدالة علی الررفية ،يعنون أن الضالل أصبح وعاء وظرفاً ل منغمساً في ،
لذا ناسب مجيء جواب المنفي بالباء ـ الدالة علی اإللصاق ـ ترجيحاً علی (في) ،إمعاناً في
نفي اقتراب من الضالل ولصوق أدني ضاللة ب  ،فضالً عن انغماس أصالً .وهذا يوَکِدهُ مجيء
اسم المرّة (ضالل ٌ) .کأنّ قال ليس ب شيءٌ من الضالل .کما لو قيل :أَلَكَ تمر؟ فقلت :ما لي
تمرةٌ .وهذا الترجيح واالختيار جاء أ يضاً في القرآن الکريم في سياق خطاب قوم هود
لنبيهم ،في نفي أي داع يدعو إلي الشك منهم ﴿ :قال المأل الذين کفروا مِنْ قوم إنّا لنراك في
سفاهةٍ وانّا لنرُنّك مِنَ الکاذبينٌ﴾(األعراف )88/فجاء ردّه عليهم﴿ :وقال يا قوم ليس بي
سفاهةٌ﴾(األعراف.)38/
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)3اختيار (علی) علی (مِن).
مثال ذلك قول تعالی﴿:ويلٌ للمطففين الذين إذا اکتالوا علی الناس يستوفون واذا کالوا أو
وَزَنوهُم يخسرون﴾(.المطففين )2 - 2 /معنی اآلية الکريمة :إذا اخذوا من الناس ما أخذوا
بحکم الشراء ونحوه کيالً يأخذون وفياً وافراً ،و(اذا کالوهم) أي کالوا لهم أو وزنوا لهم للبيع
ينقصون(.اآللوسي :2899 :ج98 ،21و.)99ذهبَ کثيرٌ من المفسرين وعلماء العربية الی أن

D
I

(علی) بمعنی (مِنْ) في قول تعالی( :الذين اکتالُوا علی الناس يستوفون) .أي اکتالوا من
الناس ألنفسهم.

S
f

و قيل :ضُمّنُ الفعل (اکتالوا) معنی استولوا وتسلطوا ،لذا عُدِي بـ (علی).والراهرُ أن

(علی) هنا علی بابها إلفادة معنی االستعالء واالستيالء والتسلط .وبسببٍ إفادة (علی) ،هذا

o
e

المعنی وضع الزمخشري يده علی السرّ في إيثارها علی (من) فقال :لما کان اکتيالهم من
الناس اکتياالً يضر،هم ويُتحامل في عليهم أبدل (علی) مکان (من) داللة علی

v
i

ذلك(.الزمخشري،الکشاف2888 ،م :ج )828 ،3والقول بأن (علی) بمعني(من) اليفيد المعني
الذي يفيده القول بأنّ (علی) علی بابها في إفادة معني الجور والرلم.
ترجيح (في) علی (علی).

h
c

r
A

مثال ذلك قول تعالی﴿ :وألصَلِبنکم في جذوع النَخل﴾(ط .)82/ذهبَ الکوفيون ومَنْ
تابعهم إلی أنَ (في) هنا بمعني (علی) ،أي :ألصلِبنکم علی جذوع النّخل .ألنَ الصلبُ
يکون علی جذوع النخل وليس فيها(ابن هشام ،مغني اللبيب2898 ،م :ج.)288 ،2

واستشهدوا علی ذلك بقول عنتره:
بطلٍ کأنَ ثياب في سرحةٍ
أي :علی سرحةٍ.
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(المصدر نفس  :ج)288 ،2

نحوالمعاني ومعاني النحو 068/

و ذهبُ ابن يعيش علی تضمين الصلب معني االستقرار والتّمکن :فذکر أنَ (في) ليست
بمعني (علی) ولما کان الصلبُ بمعني االستقرار والتّمکن عُدِي بـ (في) کما يُعدي االستقرار
(شرح المفصل ،ج ،9ص.)32والتحقيقُ أنّ (في) هنا ليس بمعني (علی) ،وليس الکالم من
باب التضمين ايضاً .وإنّما هي علی بابها في إفادة الررفية؛ ألنّها تفيد الررفية حقيقة أو

D
I

مجازاً ،وکذا قرّر النحاة(.ابن جني ،د.ت :ج )222 ،3ووج ذلك أنَ شبّ تمکن المصلوب في
الجذوع بتمکن الشيء في وعائ  ،ودلّت (في) علی إبقائهم علی جذوع النخل زماناً طويالً،
وتشبي

S
f

استمرارهم علی الجذع للمصلوب بمنزلة القبر للمقبور علی سبيل

المجاز(.السامرائي2882 ،م :ج)8،2

والخالص  :أنّ هذا البحث لم يأخُذْ بمذهب الکوفيين القائلين بتناوب حروف الجر فيما

o
e

بينها ،کما أنّ لم يأخُذْ بمذهب البصريين القائلين بتضمين الفعل معني فعل آخر ليتسني
تصديق بالحرف الموجود ،إذ إنّ الترخّص في األخذ بمذهب الکوفيين إنما هو عدولٌ عن

v
i

المعاني الراهرة المقصود إلی معانٍ مضمرة غير مقصودة ،وذلك سيؤدي الی ضرب من

h
c

العُجْمة وعدم البيان ،وإلی فوضی في التعبير ال حَدَ لها .وإنّ األخذ بمذهب البصريين
محمولٌ علی الحيرة واالضطراب ،کما قال بذلك بعض القدماء والمحدثين؛ لذا فإنّ هذا

r
A

البحث يری أنّ لکل حرفٍ معناه الذي وضع ل في اللغة حقيقة ،يؤدي من خالل ترکب مع
الفعل ،کما يری ذلك کثير من الباحثين؛ اذ إنَ الفعل المعدّي بالحروف المتعددة ،البدَ أنْ
يکونَ ل مع کل حرف معني زائد علی معني الحرف اآلخر ،وهذا بحسب اختالف معاني
الحروف ،فإن ظهر اختالف الحرفين ظهر الفرق :نحو :رغبتُ عن ورغبتُ في  ،وعدلتُ إلي
وعدلتُ عن  ،وملتُ إلي وملتُ عن  ،وإنْ تفاوت معني األدوات عَسِرَ الفرق ،نحو قصدتُ
إلي وقصدتُ ل وهديت الی کذا وهديت لکذا( .ابن القيم2888 ،م :ج ،3ص.)32
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النتيجة
يمکننا أن نجمل نتائج البحث بما يأتي:
 )2القرآن الکريم هو األصل الذي ينبغي أن تقعّد علي اللغة ،وب تضبط قواعد النحو،
فإذا ثبتت القراءة القرآنية لزم قبولها والمصير إليها وال تردّ بقياس(قواعد علم النحو) وال
فشو لغة.

D
I

 )3النحو ليس محض أشکال ومراهر وعالمات لفرية يعرف بها معني الکالم في أبسط

صورة وأقرب هيئة وأدنی منال ،بل فوق تلک العالمات وقواعدها ،هو مناط إيضاح المعنی

S
f

أي طريقة في أداء المعني واضحاً مؤثراً مفيداً الفائدة التي يحسن السکوت عليها ،الفائدة
بکل ما يقصد إلي في التعبير من إفادة وإثارة وإمتاع.

o
e

 )2النحو للبالغة کاألساس للبناء فموضوع النحو والبالغة مشترک؛ وهو«النرم»،أي:
ترکيب الکالم وتأليف ؛ لکن تختلف جهة النرر في کل منهما؛ فينرر النحو من جهة الصحة

v
i

واالستقامة علی وفق القوانين العربية بغض النرر عن المقام والحال ومقتضاهما .أما البالغ
فتری النرم متعلقاً بالحال والمقام .فمن يفصل بين البالغة والنحو فهو فصل تعسفي باطل.

h
c

 )3ظاهرة االتساع في داللة األلفا والتراکيب من الرواهر التي عنی بها القرآن الکريم
أيما عناية ،فنجده يوجز في التعبير ويوسع في المعني.

r
A

 )2إنَ اللغة لها نرام يحکمها ويصر ،علی اطراده ،لکن إن خرجت الجملة العربية عن
نرامها المألوف فلکل صيغة وتعبير داللة خاصة بها ،ألنّ اختالف المباني دليل علی
اختالف المعاني.
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المصادر والمراجع
القرآن الکريم.

اآللوسي ،شهاب الدين ،روح المعاني ،دار الفکر ،بيروت2911 ،م.

ابن جني ،الخصائص ،ط ،1تحقيق :محمد علي النجار ،دار الهدي ،بيروت( ،د.ت).

ابن السراج ،ابوبکر محمد بن السري بن سهل ،األصول في النحو ،تحقيق:د.عبدالحسين الفتلی ،دار

D
I

المعارف بمصر2912 ،م.

ابن عقيل ،شرح ابن عقيل ،تحقيق و شرح :محمد محيي الدين عبدالحميد ،مطبعة بعثت ،الطبعة

S
f

الثالثة ،قم1 ،هـ.ش201 ،هـ.

ابن القيم الجوزية ،محمد بن أبي بکر ،بدائع الفوائد ،دارالفکر ،بيروت.2911،

ابن هشام األنصاري ،عبداهلل ،أوضح المسالك الی الفي ابن مالك ،مطبعة السعادة بمصر ،القاهرة،

2115هـ2951،م.

o
e

ابن هشام األنصاري ،عبداهلل ،مغني اللبيب ،تحقيق :محمد محيي الدين عبدالحميد ،المکتبة العصرية،
بيروت2911،م.

v
i

البيضاوي ،عبداهلل ابن عمر ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،دار األحياء التراث العربي ،بيروت،
2041هـ.

h
c

ثعلب ،ابو العباس أحمد بن يحيی ،شرح شعر زهير ابن أبي سلمی ،الطبعة االولي،دار اآلفاق

الجديدة ،بيروت2041،هـ.

r
A

الجرجاني ،السيد الشريف ،حاشي السيد الشريف الجرجاني علی تفسير الکشاف ،مطبعة مصطفی
البابي الحلبي ،مصر2901 ،م.

الجواري ،أحمد عبدالستار ،نحوالقرآن ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت1441 ،م.

الجواري ،أحمد عبدالستار ،نحو المعاني ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت1441 ،م.

حسين ،أحمد عويص ،االتجاه البياني في الدراسات البالغي القرآني الحديث ،رسالة الماجستير في
جامعة الکوفة

الحمزاوي ،محمد رشاد ،أعمال المجمع اللغة العربية بالقاهرة،دار الغرب اإلسالمي ،الطبعة األولی،
بيروت2911 ،م.
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الخضراوي ،ابن هشام ،االفصاح ،دار الکتب المصرية ،قاهرة2101 ،ق2919 ،م.

الرمالي ،ممدوح ،العربية والوظائف النحوية،،دار المعرفة الجامعية ،بيروت2991 ،م.

الزجاجي ،ابو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق ،حروف المعاني ،مکتبة مشکاة االسالمية ،د.ت.

الزمخشري ،ابوالقاسم محمود بن عمر ،الکشاف عن حقائق التنزيل وعيون االقاويل في وجوه

التاويل ،ط ،2دار الفکر ،بيروت 2911 ،هـ2911،م.

الزمخشري ،ابوالقاسم محمود بن عمر،المفصّل ،تحقيق،دکتراميل بديع يعقوب ،الطبعة االولی،دار

D
I

الکتب العلمية ،بيروت2014،ق2991.م.

زيدان ،جرجي ،الفلسفة اللغوية وااللفا العربية ،دار الهلال ،قاهره2111 ،م.

S
f

السامرائي ،ابراهيم ،من وحي القرآن ،ط ،2اللجنة الوطنية للإحتفال بمطلع القرن الخامس عشر

الهجري2912 ،م.

o
e

السامرايي ،فاضل ،معاني النحو ،دارالحکمة للطباعة ،الموصل ،العراق2992 ،م.

سيبوي  ،أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ،الکتاب ،مکتبة الخانجي بالقاهرة2115 ،هـ.ق.

السيوطي ،جالل الدين ،االقتراح في أصول النحو ،تحقيق وتعليق دکتر أحمد قاسم ،نشر أدب

الحوزة.

v
i

شکيب  ،محمود  ،چکام های بلند جاهلي ،انتشارات پايا ،تهران 2111 ،ش.

h
c

الشوکاني ،محمد ابن علي ،فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ،تحقيق سيد
ابراهيم ،دار الحديث ،القاهرة2911 ،م.

r
A

الصبان ،محمد بن علي،حاشية الصبان علی شرح االشموني ،مطبعة زاهدي ،قم2021 ،هـ.ق،

2112هـ.ش.

طويلة ،عبدالوهاب عبدالسالم ،أثر اللغة في االختالف المجتهدين ،دار السالم ،مصر ،القاهرة،

االسکندرية2012 ،هـ.ق1424 ،م.

الفاسی الفهري ،عبدالقادر،اللسانيات واللغة العربية ،ط ،2بيروت ،دار توبقال2915 ،م

القرطبي ،ابن مضاء ،الرد ،علی النحاة ،ط ،1دارالمعارف ،مصر2911 ،م.

الکوفي ،ابوالبقاء ،الکليات ،معجم المصطلحات والفروق اللغوية ،تحقيق :د.عدنان درويش،
منشورات وزارة الثقافة السورية ،دمشق2911 ،م.

المخزومي ،مهدي ،في النحو العربي قواعد وتطبيق ،دارالرائد العربي ،بيروت2911 ،م.
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مدرس أفغاني ،محمد علي ،جامع المقدمات ،مؤسسة انتشارات هجرت ،قم 2049 ،هـ.ق.

مصطفی ،ابراهيم ،إحياءالنحو ،الطبعة الثانية ،دار الکتب المصرية ،القاهرة2991 ،م.
الهاشمي ،سيد احمد،جواهر البالغة ،دار الفکر ،قم.2111 ،

ياقوت ،محمود سليمان ،النحو التعليمي والتطبيق في القرآن الکريم ،مکتبة المنار االسالمية ،کويت،

2991م.

D
I
المقاالت:

طهماسبي ،عدنان :درآمدي برعامل ومعمول در زبان عربي وبررسي نرري ابن مضاء قرطبي ،مجل

S
f

دانشکده ادبيات وعلوم انساني ،شماره ،سال .2111

المواقع االلکترونية

الوليدي ،منصور صالح محمد علي ،االختالف النحوي في المنصوبات(رسالة جامعية)،

o
e

المرکز الوطني للمعلومات ،اليمن1445 ،م.
http://www.yemen-nic.info/contents/studies/detail.php?ID=12615

v
i

h
c
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