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ت

اإلى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػداء
الدي ...
الى روح و ّ
والى روح شقيقتي مناؿ ...
إلى زوجتي الفضمى ىند عمر موسى
إلى عمماء العربية في ربوع ببلدي ،والى الذيف سبروا أغوار ىذه
المغة الجميمة بحثاً وتنقيباً إلييـ جميعاً أىدي ىذا العمؿ المتواضع.


ث

الشكر والعرفان
أتـ لي ىذا
رب العالميف ،ولو الشكر مف قبؿ ومف بعد،
أف َّ
ُ
الحمد هلل ّ
أحمدهُ ّ
ٍ
ألساتذة أجبلء
أف أتقدـ بوافر الشكر والتقدير
العمؿ بفضمو وقدرتو ،كما يطيب لي ّ

أخص بالشكر والتقدير األستاذ الدكتور محمد الفاتح زيف العابديف الذي
وعمماء أفاضؿ ،و ُّ

خصني بوقتو ُمشرفاً عمى ىذا البحث وقد أواله عناية كبيرة إلى أف وصؿ منتياهُ .كما
أخص بالش كر الدكتور فوزي عبدالكريـ الزيف الذي قاـ باإلشراؼ عمى البحث وتقديـ كؿ
ُّ
أشكر أساتذتي األجبلء بكمية التربية
مفيد في سبيؿ إخراج ىذه المادة لترى النور ،كما
ُ
حنتوب ،وعمى رأسيـ الدكتور يوسؼ عبداهلل بابكر (أبوشرا) رئيس قسـ المغة العربية
واألستاذ الدكتور سيد أبو أدريس أبو عاقمة ،أتقدـ بوافر شكري وتقديري لمدكتور محمد
عطا عمي عبداهلل الذي ساىـ في اإلخراج الفني ليذا البحث ،وأخص بالشكر الدكتور
ميرغني الحاج الجاؾ ،والشكر أجزلو لؤلخ الدكتور جماؿ أبو إدريس والشكر موصوؿ
كذلؾ إلى أسرة مدرسة مدني األميرية الثانوية ،وألسرة مكتبة قصر الثقافة بمدني.


ج

دالٌخ اٌزراو١ت إٌؾ٠ٛخ ف ٟشعر ِؾّذ ضع١ذ اٌعجبض : ٟدراضخ ررو١ج١خ دالٌ١خ
ٔظر اٌذ ٓ٠ثبثىر ِؾّذ دفع هللا
ممخص الدراسة
تعد قضية داللة التراكيب مف القضايا الميمة في عمـ المغة ،وقد شغمت ىذه القضية حي اًز كبي اًر في

مجاؿ الدراسات المغوية الحديثة .وتكمف أىمية ىذه الدراسة في كونيا تعالج قضية التراكيب مف حيث داللتيا

عمى معاني النحو ،فالتركيب فرع مف فروع عمـ الداللة ،ومرتبط بعمـ النحو ،أما ىذه الدراسة فجاءت تحت
مسمي (داللة التراكيب النحوية في شعر محمد سعيد العباسي) ،وقد ىدفت ىذه الدراسة إلى إلقاء الضوء
عمى المغة في جوانبيا التركيبية في شعر محمد سعيد العباسي ،كما ىدفت إلى بياف مقدار فصاحة الشاعر

وقدرتو عمى بناء النص الشعري وفؽ ما يقتضيو السياؽ ،والى بياف صمة المصاحبة المغوية بالمستوي
التركيبي .اتّبعت الدراسة المنيج االستقرائي االستنباطي .توصمت الدراسة إلى عدة نتائج مف أىميا :اتّصاؿ
ظاىرة (المصاحبة المغوية) بالمستوى التركيبي مما يعيف عمى كشؼ المعنى الذي يريد المتحدث التعبير عنو،
"الورؽ تيتؼ واألظبلؿ وارفةٌ"؛ وفيو جاءت الصفة "وارفةُ" مصاحبة
ومثاؿ ذلؾ في شعر العباسي قولوُ :
لموصوفيا "األظبلؿ" .وقولو" :كـ قطفنا في ذلؾ الروض زى اًر" وفيو جاء المفعوؿ بو "زى اًر" مصاحباً لمفعؿ
"قطفنا" .ونتج مف الدراسة قدرة الشاعر الفائقة في الصياغة والميارة في تصريؼ المفردات التي يستخدميا

أف الشاعر يوظّؼ بعض المفردات توظيفاً يخالؼ ما شاع
في بناء النصوص الشعرية ،كما نتج مف الدراسة ّ
مف توظيفيا في البناء الشعري ،وذلؾ كتوظيفو لضمير المتكمـ في غير الفخر ،وتعظيـ الذات الفردية
عن َانا ما تعاني "...
الضعاؼ َ
والجماعية ،ومثاؿ ذلؾ قولو في إحدى قصائده مخاطب ًا النيؿ" :نحف جيرُانؾ ّ
ظـ شيئاً ّإنما ُيظير ضعفو أماـ المخاطب وىو النيؿ ،وىذا
ففي ىذا التركيب ال يفخر الشاعر بشيء أو ُيع ّ
المعنى يخالؼ ما شاع في االستخداـ العاـ لمضمير (نحف) الذي يفيد الفخر غالباً .كما ظير مف نتائج

الدراسة أتّصاؿ الجانب النحوي بالجانب الداللي في إبراز المعاني والكشؼ عنيا ومثاؿ ذلؾ قوؿ الشاعر في
قصيدة سنار" :ذىب القوـ بالثناء فكانوا غيث جود ،"...وفي ىذا التركيب جاء التعبير عف الزمف الماضي
التفجع والتحسر عمى مممكة سنار ومموكيا في
مناسب ًا لمداللة التي قصدىا الشاعر ،وىو التعبير عف حاؿ
ّ
الزماف األوؿ .توصي الدراسة بمزيد مف البحث في عناصر الداللة األخرى ،لبياف أثرىا في تحصيؿ المعنى،
والى تعميؽ البحث في قضايا الوظائؼ النحوية .وتوصي الدراسة الباحثيف أف يربطوا الدراسات النحوية التي

تقوـ عمى تصنيؼ الجمؿ بالدالالت المعنوية التي يقصدىا الكاتب أو الشاعر مما يساعد في الكشؼ عف
جماليات النص ،يقترح الباحث إجراء دراسة حوؿ دور التراكيب النحوية في بياف المعاني في بقية المجاالت
المغوية في شعر العباسي.


ح

Connotation of Syntactic Structures in Mohamed Saeed Al-Abbasi’poetry: A Structural
Denotative Study
Nasr Al-Deen Babiker Mohamed Dafa Allah

Abstract
Issues of connotation structure are considered one of important issues in Arabic linguistics
that occupied a great space in the fields of modern linguistic studies. The importance of this study
included as it is remedy the issue of structure as its connotation upon meaning of syntax, structure is
one of branches of general semantics and liked with syntax, While this study in introduced to
(Connotation of syntactic structure in Mohamed Saeed Al-Abbasi’poetry.The study aimed at shedding
the light on the language in its structural aspects in Mohamed Saeed Al-Abbasi’poetry,explaining the
eloquence of the poet and his ability in constructing the poetic text according to context, manifesting
a relation of linguistic accompany to structural level. The study followed the inductive deductive
method. The study reached to a number of results, the most important are: A connotation of
(accompanying linguistic) with structural level that helps in discovering the meaning in which the
speaker wants to express about as in Al-Abbasi’poetry (The doves sing, and the trees are shady ) so
the adjective (shady - warifa) is accompanied to (thilal-shades) also in his saying ( We picked lots of
flowers in this garden ) in this line the object (zahara-flower) accompanied to the verb (gatafna-we
picked up) the study resulted the ability of the poet in formulation and skill in inflecting words used in
constructing poetic text, thus the poet employs some words that disagreed with what is rumoured in
their usage poetic construction, as he used the personal speaker without proudness, glorifying of
individual and group self, as an example of that in one of his poems addressing the Nile: We are your
neighbours…..in this structure the poet does not boast or glorifies something but he appears his
weakness before addressee that is Nile and that disagreed with what is rumoured in general usage of
the pronoun (We) which is almost indicates to proudness, also a connection of syntactic aspect to
denotative one in highlighting the meanings and to find out about them as the poet said in sinar’s
poem: the people went with thankness,they were generous….in this structure the past was expressed
appropriately to denotation intended by the poets, that is the expression about regret about Sinar
kingdom and its kings in the first time. The study recommends doing a lot of researches in the
elements of other connotations, explaining its impact in achieving the meaning, deepening the
research in syntactic functions. It is also recommends researching to link the syntactic studies that
classify the sentences with intangible connotations in which the writer or poet intends that help in
exploring the aesthetics of the text. The study suggests conducting researches about the role of
syntactic structure in explaining the meaning in the rest of Al-Abbasi’poetry.
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مقدمـــة
الحمد هلل رب العالميف والصبلة والسبلـ عمى المبعوث رحمة لمعالميف ،وبعد ....
يعد البحث في (داللة التراكيب) وخصائصيا مف المواضيع الميمة في عمـ المغة القديـ والحديث ،وقد
أف
نالت ىذه القضية جيداً كبي اًر ،وعناية فائقة مف الباحثيف المغوييف ،السيما المحدثيف منيـ ،كما ّ

المغة العربية حمالة أوجو ،وتعمميا ليس باألمر السيؿ ،فيو يتطمب الغوص في عموميا ليأخذ الدارس

مف كؿ عمـ منيا بطرؼ حتى يقؼ عمى معانييا ويفيـ مقاصدىا.
واذا نظرنا في ميداف البحث المغوي المعاصر وجدنا تداخبلً بيف مناىج النحو ومناىج الداللة
حتى كاد يجمعيما منيج واحد ،ويمكف مف خبلؿ ىذا المنيج الكشؼ عف تقعيد البحث في ىذا
المجاؿ ،وأىميتو في الوقت نفسو وذلؾ في االتي:
أوالً :أىمية الموضوع:
تكمف أىمية ىذا البحث في انو يعالج قضية التراكيب مف حيث داللتيا عمى المعاني،
ألنو يرتبط بعمـ النحو الذي لو دور في معرفة معاني
فالتركيب فرع مف فروع عمـ الداللة العاـّ ،

التراكيب مف حيث الحركات الدالة عمى ذلؾ.
ثانياً :أسباب اختيار الموضوع:

 -1قمة الدراسات الداللية في الشعر السوداني بعامة ،وفي شعر محمد سعيد العباسي بصفة
خاصة.
 -2رغبتي – منذ وقت مبكر – في دراسة شعر العباسي لموقوؼ عمى لغتو ومعانيو.
ثالثاً :أىداف البحث:
تيدف الدراسة إلى اآلتي:
 .1إلقاء الضوء عمى المغة في جوانبيا التركيبية في شعر محمد سعيد العباسي.
 .2بياف مدى فصاحة الشاعر ومقدار لغتو.
 .3بياف عمؽ الصمة بيف الداللة والنحو ،وتأصيؿ ىذه العبلقة.
1

 .4ربط اإلعراب بالمعاني وبياف عمؽ الصمة بينيما.
 .5تبياف أساليب وأنماط ،ومواضع الكممات ووظائفيا النحوية داخؿ التراكيب.
رابعاً :منيج الدراسة:
يتبع الباحث في ىذه الدراسة منيجاً عممياً يقوـ عمى أمريف:
األول :دراسة نظرية تقوـ عمى المنيج االستقرائي حيث يقوـ الباحث مف خبللو بتقديـ مادة عممية
غزيرة معتمداً عمى ما ذكره المغويوف – قديماً وحديثاً – حوؿ الموضوع ،وعمى ما استنبطو
الباحث مف قراءة واطبلع في ىذا الجانب.
وأما األمر الثاني :فيشمؿ الجانب التطبيقي لمدراسة ،وفيو يقوـ الباحث باختيار مجموعة مف
الجمؿ والتراكيب مف شعر العباسي ،ويعمد إلى تحميميا وتصنيؼ تراكيبيا النحوية مع بياف
داللتيا ،كما ألحؽ الباحث بيذا الجانب دراسة لممعنى في جانب القيـ األخبلقية والعواطؼ
ٍ
معاف سامية كالشجاعة والكرـ والمروءة
اإلنسانية النبيمة ،وذلؾ لبياف ما أفضت إليو التراكيب مف
وغيرىا.
الدراسات السابقة:
 -1دراسة بعنواف :الداللة النحوية بيف الخرؽ والمعيارية لمدكتور عرابي أحمد أستاذ المغة العربية
بجامعة ابف خمدوف بالجزائر وىي ورقة بحثية تحدث فييا عف المعيار التركيبي لمجممة.
 -2ودراسة أخرى بعنواف الداللة والنحو وىي عبارة عف كتاب منشور لمدكتور محمد حماسة عبد
المطيؼ ،وقد أفدنا مف ىاتيف الدراستيف كثي اًر في ىذا البحث.
اما الدراسة األولى لمدكتور عرابي فقد تحدث فييا عف الداللة مف منظور المعيار التركيبي
ٍ
بوصؼ عاـ ،وما يعتري ىذا المعيار مف خرؽ أو عدوؿ عف األصؿ ،واما الدراسة
لمجممة العربية
الثانية لمدكتور محمد حماسة فيي دراسة شاممة تحدث فييا عف العبلقة بيف الداللة والنحو وتناوؿ مف
خبلليا المناىج النحوية الحديثة وأثرىا عمى النحو العربي.
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والفرؽ بيف ىاتيف الدراستيف وىذه الدراسة تتضح في اف دراستنا تميزت بتفصيؿ الحديث عف
الوظيفة النحوية ،وفي تطبيؽ الدراسة عمى شعر محمد سعيد العباسي مما أكسبيا خصوصية
التطبيؽ في مجاؿ الشعر السوداني ودالالتو التركيبية.
خامساً :الصعوبات التي واجيت الدراسة:
والصعوبات التي واجيت الدراسة ،تمثمت في اإللماـ بكؿ جوانب الموضوع وحصره؛ ذلؾ بسبب
تشعب الموضوع الذي تنضوي تحتو قضية البحث ،وىو عمـ الداللة ،كما تكمف الصعوبة في فيـ
المصطمحات المرتبطة بالموضوع والتي تتطمب جيداً كبي اًر ونظ اًر ثاقباً ،وصعوبة أخرى منيجية تكمف
في كيفية التعامؿ مع المادة العممية الغزيرة حوؿ الموضوع وتنسيقيا بما يحقؽ أىداؼ الدراسة.
سادساً :ىيكـــل البحــث:
وثبت لممصادر
اشتمؿ ىذا البحث عمى مقدمة وتمييد ،وأربعة فصوؿ ،وخاتمة ،وفيارس
ٌ
والمراجع.
أما المقدمة فتحتوي عمى أىمية الموضوع ،وأسباب اختياره ،وأىداؼ الدراسة ،والمنيج العممي
الذي سارت عميو ،والدراسات السابقة ،والصعوبات التي واجيت الدراسة ،وخطة البحث (الييكؿ).
وأما التمييد فيشتمؿ عمى التعريؼ بشخصية الشاعر محمد سعيد العباسي ،مع بياف مقدار
شعره بيف أقرانو ثـ اإلشارة إلى تقسيمات الشعر في ديوانو.
وأما الفصؿ األوؿ فقد جاء تحت عنواف( :الداللة النحوية مفاىيـ ومصطمحات) ويقع في
ثبلثة مباحث :األوؿ منيا يفصؿ الحديث فيو عف النحو العربي مفيوماً ومصطمحاً .والثاني جاء
الحديث فيو عف مفيوـ الجممة .والثالث تحدثنا فيو عف مفيوـ عمـ الداللة مع بياف عبلقتيا بالنحو.
والفصؿ الثاني بعنواف( :الوظائؼ النحوية وأثرىا في الداللة) ويقع في ثبلثة مباحث :المبحث
األوؿ منيا عف مفيوـ الوظيفة النحوية في المغة واالصطبلح بيف القدماء والمحدثيف .والمبحث الثاني
عف الوظائؼ النحوية العامة .والمبحث الثالث عف الوظائؼ النحوية الخاصة.
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وأما الفصؿ الثالث فيمثؿ الجانب التطبيقي لمدراسة وقد جاء تحت عنواف( :الجوانب التركيبية
في شعر محمد سعيد العباسي) وقد وقع في أربعة مباحث :األوؿ عف الترتيب المألوؼ لمجممة في
شعر العباسي .والثاني جاء عف أنماط الجمؿ في شعر العباسي .والثالث عف التقديـ والتأخير
والحذؼ والرابع عف داللة الزمف.
وجاء الفصؿ الرابع واألخير ممحقاً لمدراسة التطبيقية وقد وقع تحت مسمى( :داللة التراكيب
في شعر العباسي) حيث ّبيف فيو الباحث ما أفضت إليو دراسة التراكيب مف قيـ ومعاني سامية تتعمؽ
بالعاطفة الشعرية عند الشاعر ،مع بياف أثر الوظيفة النحوية في تمؾ المعاني المشار الييا .وقد وقع

في ثبلثة مباحث :أوليا :الشجاعة والمروءة ،وثانييا :الصدؽ والوفاء ،والثالث :الحكمة.
أما خاتمة البحث فخمصت الدراسة مف خبلليا إلى أىـ النتائج التي توصؿ إلييا البحث
إضافة الى توصيات البحث ،وتزّيؿ البحث ثبت لممصادر والمراجع.

4

تميـــيد:
يعد الشاعر محمد سعيد العباسي في الطبقة األولى مف شعراء السوداف ،فيو مف أسمى
الشعراء خياالً ،وأعبلىـ نفساً وأجودىـ قافيةً ،حسف السبؾ ،متيف األسموب ،وىو الشاعر الذي ال
ينحصر معناه في لفظو ،وىو عمى كثرة نظمو ال ترى لو شع اًر إال عربياً محضاً ،ال تمتصؽ بو كممة
دخيمة ،وال يدنو منو أسموب العامة ،ولو القدح المعمى في كؿ ضروب الشعر.

)(1

والعباسي سميؿ بيت مجد وشرؼ ،فيو ابف األستاذ الشيخ محمد شريؼ بف أبي البركات
الشيخ نور الدائـ بف أبي العباسي األستاذ العارؼ باهلل الشيخ احمد الطيب العباسي ،يتصؿ نسبو
جموع وىو الجد األكبر لقبائؿ
بالعباس بف عبد المطمب رضي اهلل عنو بواسطة الممؾ منصور بف ّ

الجموعية بالسوداف التي تسكف شاطئ النيؿ مف المندرة جنوباً إلى عقبة قري شماال وىو كؿ مديرية
ؾ وسطوة ،اشتيرت بالنجدة والشجاعة والكرـ ،ولو لـ يكف
الخرطوـ تقريبا ،وىي قبيمة كبيرة ليا مم ٌ
ليذه القبيمة سوى النابغة الشيير رب السيؼ والكرـ الزبير باشا رحمة ،فاتح دارفور وبحر الغزاؿ
لكفاىا شرفاً.

)(2

مولده ونشأتو:
ولد العباسي سنة 1858ـ – 1298ىػ بقرية (عراديب ولد نور الدائـ) بناحية (الكوة) مف
مرحي والسروراب وأـ درماف) فبدأت
مديرية النيؿ األبيض وبعد والدتو ،عاد والده إلى موطنو (أـ ّ
نشأتو بيف عمماء أجبلء ،ودخؿ العباسي خموة عمو الشيخ زيف العابديف ابف الشيخ أبا صالح ،دخميا

وىو في سف مبكرة لدراسة القرآف الكريـ ،ثـ درس عموـ الفقو ونحوىا .كما درس مبادئ النحو
والصرؼ والعروض عمى يد والده ومشائخ مف عمماء السوداف.

)(3

ولما جاء المورد كتشنر إلى السوداف وتسمّـ زماـ الحكـ فيو ،طمب مف والده أف يأذف لو

بدخوؿ المدرسة الحربية المصرية فأذف لو بعد ٍ
جيد جييد ،فسافر إلى مصر في سنة 1899ـ وبقي
)(1

ميخائيؿ ،سعد ،شعراء السوداف ،مكتبة الشريؼ األكاديمية لمنشر والتوزيع ،الخرطوـ ط 2009ـ ،ص .285

) (2المصدر السابؽ ،ص .285

) (3عبد المحمود ،ىاشـ الفاتح ،لمحات مف حياة أدباء وشعراء سودانييف ،ج  ،1ط 2000 ،1ـ ،بتصرؼ ،ص .75
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سنتيف كاممتيف ،كاف في خبلليما أوؿ الصفوؼ ،مبر اًز عمى أقرانو ،وقد اخذ المغة العربية فييا عمى
يد األستاذ بالمدارس الحربية الشاعر المشيور الشيخ عثماف الزناتي .وقد ترسـ عثماف الزناتي في
صاحب الترجمة النبوغ فأعطاه قسطاً مف عنايتو الخاصة ،فكاف يأمره مف وقت ألخر بحفظ بعض
مقطوعاتو الشعرية واف ينسج عمى منواليا ،وقد تعمؽ قمب األستاذ بتمميذه فأحبو حباً جماً ،فمما
بناء عمى طمبو ،أبدى األستاذ الزناتي أسفو وحزف حزناً شديدًا
استقاؿ شاعرنا مف المدرسة الحربية ً
عمى استقالة العباسي مف المدرسة الحربية فقاؿ( :لقد خسرت المدرسة الحربية اليوـ فتًى مف خيرة

الشباب أدباً وعمماً)

)(1

ظؿ العباسي بعد انفصالو مف المدرسة الحربية مبلزماً ألبيو في الخرطوـ يق أر عميو بعض
كتب فقو اإلماـ أبي حنيفة النعماف .ولما توفي والده انتقمت خبلفة مقاـ السيد أحمد الطيب وشياخة
الطريقة السمانية إليو فصار لو مقاـ رفيع بيف قومو ومريديو ،وصار خميفة لوالده وجده األكبر الشيخ
أحمد الطيب.

)(2

شعره:
يقوؿ العباسي( :ىذا وقد جعمت مف الديواف ثبلثة أبواب ،الباب األوؿ في االجتماعيات،
والباب الثاني في مقطوعات ليا وقعيا فيما وضعت لو ،وختمت كؿ ىذا بتخميس لمقصيدة الرائية
المشيورة المنسوبة لسيدي أبي مديف الغوث – في آداب المريد السالؾ طريؽ القوـ ،ونشرت معو
تخميسيف أحدىما إلماـ العارفيف سيدي محي الديف بف عربي ،وثانييما لسيدنا وأستاذنا الحجة العارؼ
باهلل الشيخ عبد المحمود نور الدائـ)

)(3

كما يقوؿ األستاذ محمد فريد أبو حديد في مقدمة الديواف( :وما كاف أكابر الشعراء ليمتنعوا
عف التقديـ لمثؿ ىذا الديواف ،بؿ إني ألذكر ساعة كنت فييا مع الشاعر الكبير المبدع األستاذ
عباس محمود العقاد ،فجرى ذكر السيد العباسي وشعره ،فانطمؽ األستاذ العقاد يثني عميو في شعره،
وعقّب عمى ذلؾ بثناء عمى فضائمو ،ونبؿ نفسو ،فإف كنت قد أقدمت عمى ىذا التقديـ فإنيا آية
)(1

ميخائيؿ ،سعد ،شعراء السوداف ،ص .286

)(3

العباسي ،محمد سعيد ،ديواف العباسي ،الدار السودانية لمكتب ،ط1431 1ىػ 2010 -ـ ص 12

) (2المصدر السابؽ  ،ص  287بتصرؼ.

6

إعجاب أديب بأديب ،فيما واف اقترفا في مذاىب الصناعة يجوالف معاً في ميداف واحد ىو ميداف
األدب ،واني واف كنت ال أقوؿ الشعر أحب ذوقو ،واف كنت ال أتوفر عمى قرضو ،أشارؾ في قدره،
أشارؾ في قدر لفظو ومعناه ،وموسيقاه وأسموبو وصوره ،وما تحويو مف فيض الفف وحسو)

()1

وقاؿ أيضاً( :وقد كاف عيدي بالسيد العباسي صاحب الديواف يجمع بيف القدـ والحداثة ،فيو قديـ فقد
سمعت عنو وعف أدبو ،فيو مف بيت زعامة دينية خطيرة كاف ليا شأف كبير في السوداف ومصر.
فالسيد العباسي إذا صدح في شعره أحسست في موسيقاه أصداء أناشيد الشريؼ الرضي إذ تردد في
شعره ح اررة السراة السادة الذيف يحسوف مسؤوليتيـ في المجتمع ،وتجمع معيا نغمة أخرى مف كرامة
السادة الذيف يحسوف قصر اليد عما يريدوف) (.)2
فإف فيو ألواناً أخرى تذكرنا
(واذا كاف شعر العباسي يمثؿ لنا ديباجة موسيقى السيد الكريـ ّ

بأرواح أخرى يممؤىا الطموح وتتّقد فييا ح اررة القمب الذكي ،فأقوؿ إنيا ذكرتني طموح المتنبي،
فمنستمع إليو إذ يقوؿ):

()3

ود الخ ػ ػ ػ ّرِد القيد
باتت تبالػغُ في َعػ ػ ػزلِي وتَفن ػيدي
وتقتضيني ُعػػيُ ُ
ِ
وت ِ
السػ ػ ِ
ػود
الصبا عني فما أنا في إس ِار ُس َ
وقد نضػ ُ
عدي وال أجفانيا ّ
ُ ِ
الد ِ
خبلؼ المواع ػيػ ِػد
الؿ وا
ب اثنيف ىػ ػ ػ ػػمػا
ىجػ ُر ّ
ُ
سئمت مف الح ػ ّ
يا ى ِ
ِِ
ذه لِيػػوى المي ػرّي ِة الق ػ ػ ػ ِ
ػود
ػرـ
َ
ال تَعػذليني ّ
اليوـ منص ػ ػ ػ ٌ
فإف َ
َ
نات ِ
وغير ب ِ
ِ
الع ِيد ِم ْف عػِي ِػد
لَ ْـ َ
غير الس َُّرى م ّما تُػ ّسر لَػوُ َن ْفسي َ َ َ
يبؽ َ
وخبلصة القوؿ إف السيد العباسي صاحب ىذا الديواف (رجؿ يجمع نفس الحر األبي إلى
القمب القوي الذكي إلى فف الشاعر الذي يغوص إلى أعمؽ المعاني ،ويصورىا في أبرع الموحات ،ثـ
ىو في ديباجتو فذ ،ال يكاد يجد الناقد لو عديبلً إال في عباقرة الشعراء مف قدماء ومحدثيف)

( )1العباسي  ،الديواني  ،ص .16 – 15
( )2المصدر السابؽ ص 17-16

( )3المصدر السابؽ 17 – 16 ،بتصرؼ
( )4المصدر السابؽ  ،ص .21
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()4

المبحث األول
النحو العربي المفيوم والمصطمح
وتنوع ،قديماً
إف الحديث في موضوع النحو العربي مف حيث التدريس والفيـ والتطبيؽ قد كثُر َ
ّ

أف الخوض فيو
وتعددت اآلراء واألفياـ حتى بدا لمدارس ّ
وحديثاً وتباينت األقواؿ حولو واألحكاـ َ
ضرب مف فضوؿ القوؿ والمجازفة التي تجمب الممؿ والضجر فصار كثير مف الدارسيف يقوؿ :اكتفي

بما قيؿ وأرضى بما تناىى إليو األخروف ،مع العمـ َأنو ال وجود ٍ
لمغة في حاؿ الحياة الطبيعية تعيش
عمى ٍ
حاؿ مطمقة بعيدة عف (أحكاـ وضوابط) تمؾ المغة ،ذلؾ العمـ الذي نسميو نحواً .ويتميز ىذا
المكوف الرقابي األساسي في المغة الطبيعية بوظيفة ربط الصور المفظية بمعانييا ،وربط المعاني
المتصورة بألفاظيا ُبغية استقامة األداء الوظيفي لعممية التواصؿ البشري ،ولوالهُ ما استقاـ الكبلـ
ٌ
القصد.
والفُ ِي َـ
ُ
مفيوم النحو بين القدماء والمحدثين:
خص الدارسوف العرب – عبر األزماف – طبيعة ىذا النحو ودوره في الحفاظ عمى الكبلـ
َ
ٍ
ٍ
بالغة ،درساً وتطبيقاً وحفظاً وتنسيقاً ألسباب رأوىا دينية وأخبلقية واجتماعية وسياسية
بعناية
السميـ
دخؿ
كما اعتقدوا فيو
ممف َ
ً
شفاء مف (داء المحف وعيوبو) إثر تفشي سوء التعبير عمى لساف المتكمميف ّ
متأخ اًر في ميداف المساف العربي المبيف ولـ تكف العربية مف طبعو وسميقتو.
النحو لغة:
وينحوه نحواً:
ُ
النحو لغةً :والنحو القصد ،والطريؽ ،يكوف ظرفاً ويكوف اسما ،نحاهُ ينحاهُ

قصده ،ومنو نحو العربية.

()1

ت الشيء أنحوهُ نحواً إذا قصدتو ،وكؿ شيء يممتو
وجاء في الجميرة( :والنحو القصد ،نحو ُ

كأنو قصد الصواب )
وأممتو جميعا فقد نحوتو ،ومنو اشتقاؽ النحو في كبلـ العرب َ

)2(1

( )1األفريقي ،ابف منظور ،لساف العرب ،دار صادر لمطباعة والنشر بيروت لبناف ط 1997ـ ،ج ،12ص .437

( )2ابف دريد ،أبي بكر محمد بف حسف ،جميرة المغة ،دار العمـ لممبليف بيروت ط 1987 ،ـ تح رمزي بعمبكي ،ص
1.5
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النحو اصطالحاً:
اوالً :تعريف القدماء :عرؼ القدماء النحو تعريفات عديدة مف أىميا:
( -1ىو عمـ بقوانيف ُيعرؼ بيا أحواؿ التراكيب العربية مف اإلعراب والبناء وغيرىا ،وقيؿ ىو عمـٌ
بأصوؿٍ ُيعرؼ بيا صحيح الكبلـ مف فاسده)

)1(2

أف النحو ىو أف تنحو معرفة كيفية التراكيب فيما بيف الكمـ
 -2كما عرفوُ الس ّكاكي بقولو( :اعمـ َ

مبنية عميو ُليحترز بيا مف الخطأ
لتأدية المعنى مطمقاً بمقاييس مستنبطة مف كبلـ العرب ،وقوانيف ً
في التراكيب مف حيث تمؾ الكيفية ،وأعني بالكيفية تقديـ بعض الكمـ عمى بعض ورعاية ما يكوف مف

الييئات إذ ذاؾ ،وبالكمـ :نوعيتيا المفردة وما ُىو في حكميا )

()2

تصرفو
 -3والتعريؼ األوضح والشامؿ ىو ما جاء بو ابف َ
جني( :ىو انتحاء سمت كبلـ العرب في َ
مف إعر ٍ
اب وغيره كالتثنية والجمع والتحقير واإلضافة والنسب والتركيب ،وغير ذلؾ ليمحؽ َمف ليس
ِمف أىؿ العربية بأىميا في الفصاحة فينطؽ بيا ،واف لـ يكف منيـ ،وا َف ش ّذ بعضيـ عنيا ُرّد بو
ص بو انتحاء ىذا
نحوت نحواً كقولؾ
مصدر شائع؛ أي
إلييا ،وىو في األصؿ
ُ
ُ
قصدت قصداً ثـَ ُخ ّ
ٌ

القبيؿ مف العمـ)

()3

جني ىو محاكاة العرب في طريقة كبلميـ تجنباً لمحف وتمكيناً لممستعرب في
فالنحو عند ابف َ

أف يكوف كالعربي في فصاحتو وسبلمة لغتو عند الكبلـ.
ثانياً :تعريف المحدثين:

وفي تحديد مفيوـ النحو عند المحدثيف وجد الباحث أقواالً متباينة وأراء متعددة والكؿ ينظر
تطوري متتابع .ولوصؼ ماىية (النحو)
إليو مف زاوية تزداد بعداً أو قرباً مف زاوية اآلخر في فكر ُّ
نبسط ىذه اآلراء فيما يمي:
يعبر عف
أف( :مصطمح النحو ّ
 -1مف عمماء المساف العربي المحدثيف (ميدي المخزومي) إذ يرى ّ
مفيوـ شامؿ يعالج صرح المساف العربي وينبني عمي دراسة متكاممة لمستويات المغة مثؿ الصرؼ

( )1الجرجاني  ،الشريؼ  ،التعريفات  ،مكتبة ليناف  ،بيروت  ،د.ط 1985ـ  ،ص – 309

.310

( )2السكاكي مفتاح العموـ دار الكتب العممية ،ط ،1بيروت ،لبناف1403 ،ىػ 1983 -ـ ،ص .75
( )3أبو الفتح عثماف ابف جني ،الخصائص ،عالـ الكتب ،ط ،1بيروت ،لبناف1427 ،ىػ 2006 -ـ،ج ،1ص .116
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والتركيب واألسموب والداللة وغيرىا ،وكذلؾ دراسة مختمؼ األساليب النحوية التقميدية مف توكيد
وشرط ،ونفي واستفياـ واستثناء واستخداـ ىذه األساليب عمى النحو الذي يتفؽ مع ما تطمبو مناسبات
القوؿ أو حالة الخاطب) ( .)1وىذه النظرة الشمولية لمصطمح النحو عند المخزومي تعد مف وحي
الدراسة المغوية المعاصرة عند عمماء المغة المحدثيف ،فيـ يروف أف مصطمح النحو ذو طابع شمولي
يتوجو الى وصؼ بنية المغة بشكؿ عاـ يعالج مكونات المغة ومستوياتيا ووظائؼ جزيئاتيا.
 -2ومف عمماء العرب المحدثيف إبراىيـ مصطفى الذي يرى أف عمماء النحو في تعريفيـ لو
ي ِ
قصروف النحو عمى اإلعراب ،فغاية النحو عندىـ بياف اإلعراب وتفصيؿ أحكامو حتى سماه بعضيـ
ُ

ٍ
مما ينبغي أف
بعمـ اإلعراب( ،وبعد ذلؾ تضيقاً شديداً لدائرة البحث النحوي ،وحصره في جزء قميؿ ّ
وبناء)
يتناولو ويرى أف يستبدؿ تعريؼ النحو بدالً مف( :عمـ يعرؼ بو أحواؿ أواخر الكممات إعراباً
ً

()2

الي( :قانوف تأليؼ الكبلـ وبياف لكؿ ما يجب أف تكوف عميو الكممة في الجممة والجممة مف الجمؿ

حتى تتسؽ العبارة ويمكف أف تؤدي معناىا)

()3

تطور النحو في المفاىيم المسانية المعاصرة:
لـ يعد مصطمح النحو في العصر الحديث يتمتع بداللة عممية ثابتو عمى ٍ
عمـ بذاتو ،وانما
صارت الداللة شاممة لجممة واسعة مف أنواع الدراسات تتعرض لفحص مكونات المساف البشري
وخصائصو ،وتختص بجوانب معينة مف أركانو ولـ يعد في الساحة منيج نحوي واحد بؿ صارت في
الوجود مجموعة مناىج نحوية وكميا تعمؿ عمى تحميؿ مستويات المغة ووصؼ مكوناتيا وتحميؿ
وظائفيا مف وجية نظر لغوية معينة باعتبار تطور مناىج البحث في الدراسات والمفاىيـ والتفكير
النحوي المتجدد .وعميو نوجز الحديث تذكي اًر ببعض ىذه (المناىج النحوية) ووظائفيا المتميزة لندرؾ
بالتقريب موضع نحونا العربي في مراتبيا ال َشائكة:
 -1النحو التوليدي التحويمي:

( )1المخزومي ،ميدي ،في النحو العربي نقد وتوجيو ،المكتبة العربية صيدا ،بيروت ،د ط 1964ـ ،ص .64
( )2مصطفى ،إبراىيـ ،إحياء النحو ،مقدمة ،القاىرة ،مطبعة لجنة التأليؼ والترجمة والنشر1959 ،ـ ص
( )3المصدر السابؽ ص .18
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اقترح (نعوـ تشومسكي) في منتصؼ القرف العشريف مقاربة يمكف مف خبلليا لمدراسات
المسانية أف تتجاوز ما كاف سائداً مف طرائؽ وصؼ لبنية المغات إلى تقديـ كيفيات أعمؽ تتناوؿ

أحواؿ تأويؿ الجمؿ وفيميا في أي ٍ
لغة ميما كانت طبيعتيا .فصار النحو عند تشومسكي ىو

(مجموعة القواعد التي تمكف اإلنساف المتكمـ مف توليد مجموعة مف الجمؿ المفيومة ذات البناء
الصحيح دوف أف يسمعيا مف قبؿ) ( .)1وىذا ما يسمي بالنحو التوليدي في عمـ المغة الحديث.
 -2النحو الوظيفي:
ىو( :مجموعة القواعد التي تبيف الوظيفة األساسية لمنحو ،كدراسة وظائؼ الحروؼ
واألدوات بوصفيا حاممةً معاني الربط والتعميؽ ،ووظائؼ الكممات داخؿ التراكيب مف إسناد وتعدية،
ووظائؼ الجمؿ العامة مف خبر وانشاء ...وكؿ ما يساعد عمى أداء الوظيفة اإلببلغية العامة لمّغة
في إطار ما ُيعرؼ بالربط بيف المقاؿ والمقاـ)

()2

 -3النحو الوصفي:

وى و (ذلؾ النحو الذي قاـ نشاطو والبحث فيو عمى أساس المنيج الوصفي الذي ظير في
أوائؿ القرف العشريف عمى يد المغوي السويسري (فيرديناد دي سوسيير) ،المؤسس الحقيقي ليذا
المنيج .وكاف ىذا العالـ يؤكد دائماً عمى ضرورة تجرد الباحث المغوي وموضوعيتو  ،والتعامؿ مع
المادة المغوية عمى أساس (الشكؿ والوظيفية) دوف إعطاء االعتبار ألي أفكار أخري خارجو عف
المغة نفسيا).

()3

 -4النحو المعياري:
(ىو مجموعة القواعد التي ينبغي اتباعيا والتقيد المطمؽ بتوجيياتيا ،والمبلحظ أف ىذا النحو
ييتـ باإلجراءات العممية والنماذج األساسية الصحيحة المعنى والمبني التي مف شأنيا أف تقدـ سبيبلً

( )1تشومسكي ،نعوـ ،المغة ومشكبلت العقؿ ،ترجمة حمزة المزينيدار ،دار طوبقاؿ ،المغرب 1995ـ ص .124
( )2حساف ،تماـ ،المغة العربية معناىا ومبناىا ،الييئة المصرية العامة لمكتاب – القاىرة ،ط 1979ـ ص 37 – 36
( )3ابف حويمي ،د .ميدني ،واقع النحو التعميمي العربي بيف الحاجة التربوية والتعقيد المزمف ،جامعة الجزائر ،مجمة
كمية اآلداب العدد الخامس2009 ،ـ ،ص .10
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وتسطر منيجاً نموذجياً .وليس ليذا الضرب مف النحو غاية عممية واضحة غير الغاية الفنية التي
تتمثؿ في حسف التعبير واالنشاء).

()4

ي (منذ القدـ) ،وقائـ عمى جمؿ مف المبادئ أىميا (القياس)،
أما النحو العربي – بطبعو – فمعيار ّ

وىو أف نقيس ظاىرة ما عمى ظاىرة أخرى ،فكانت القواعد النحوية والصرفية وكاف اطرادىا عمى ىذه
الشاكمة ،وال يكاد الدرس العربي لمنحو يبدي اىتماماً واضحاً ببقية ضروب النحو األخرى .واف كاف
لمنحو العربي بداية وصفية الي حد كبير ،فإف المتداوؿ منو اليوـ يرتكز عمى الجانب المعياري،
بحيث يبدو – وىو يتناوؿ المغة – ال يسعى لمكشؼ عف طبيعتيا وخصائصيا ومميزاتيا ووصفيا كما
ٍ
بجممة مف القوانيف سموكيات والقواعد ،بعد أف حضر ليـ
ىي ،بقدر ما يميؿ الى إلزاـ المتكمميف
أنماطا مف الجمؿ النموذجية لينسج الراغبوف في تعمـ النحو عمى منواليا ،وبالنظر الى تطور مناىج
البحث فقد تخمى الفكر النحوي اليوـ عف الوجية المعيارية ،واتجو وجية البحث الوصفي ،معتمداً
عمى نتائج البحوث المسانية المعاصرة.

()1

غاية النحو:
المتتبع لتحديد غاية النحو يجد أف النحاة القدامى يجعموف غايتو ىي تميز صحيح الكبلـ مف
فاسده ،فقد لقي ىذا العمـ اىتماماً كبي اًر مف قبؿ عمماء العربية منذ بداية االشتغاؿ بدراسة ىذه المغة،
()2

وىـ بذلؾ

وقاؿ النحاةُ في تحديد عمـ النحو( :إنو عمـ يعرؼ بو أحواؿ الكمـ إعراباً وبناء)
ٍ
ي ِ
خاصة مف خواصو وىي اإلعراب والبناء ،وبذلؾ
قصروف بحثو عمى الحرؼ األخير ،بؿ عمى
ُ
تصبح الغاية مف النحو عندىـ معرفة الصواب مف الخطأ في ضبط أواخر الكمـ فحسب ،وفي ىذا

تضييؽ شديد لدائرة النحو والبحث فيو ،والنحاةُ حيف قصروا النحو عمى أواخر الكممات ضيقوا مف
ِ
حدوده الواسعة وضيعوا كثي اًر مف احكاـ نظـ الكبلـ وأسرار تأليؼ العبارة .وىكذا ظؿ النحو العربي
حبيس المنيج لوقت طويؿ ولـ تعرؼ دراسة المعنى مكاناً فيو إال في قميؿ مما كتبو النحاة إلى اف
ظير اتجاه جديد في دراسة النحو العربي عمى يد جماعة مف المغويف المحدثيف نذروا أقبلميـ في
( )4ابف حويمي ،ميدني ،واقع النحو التعميمي العربي ،ص .11
( )1ابف حويمي ،ميدني ،واقع النحو التعميمي العربي ،ص.12

( )2مصطفى ،إبراىيـ ،إحياء النحو ،مؤسسة ىنداوي لمطباعة ،القاىرة ط 2012ـ ،ص .170
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رد االعتبار إليو حيث خطا عمماؤه خطوات واسعة
سبيؿ االحتفاؿ بدراسة المعنى والسعي في ّ
إلنضاج الفكر النحوي واالرتقاء بو إلى أرفع الدرجات.
وقد أرشدنا إلى غاية النحو الحقيقية كثير مف العمماء غير النحاة ،ومنيـ ابف حزـ الظاىري
الذي يرى أف النحو( :ىو ترتيب العرب لكبلميـ الذي نزؿ بو القرآف ،وبو يفيـ معاني الكبلـ الذي
يعبر عنو باختبلؼ الحركات وبناء األلفاظ)

()3

أف النحو ىو (ما يفيـ مف خطاب العرب عاداتيـ في
ومنيـ أبو حامد الغزالي الذي يرى ّ

االستعماؿ المغوي إلى حد يميز بيف صريح الكبلـ ومجممو ،وحقيقتو ومجازه ،وعامتو وخاصتو،
ِ
ومطمقو ومقيده ،ونصو وفحواه ،ولحنو ومفيومو.)...
ومحكمو ومتشابية،

()1

ٍ
كشؼ وتمحيص حتى تتجمى غاية النحو
وفي نحونا العربي القديـ نظرات تحتاج إلى إعادة
الحقيقية ،وا ّف العودة إلى إحياء المعنى النحوي الداللي تعيد إلى النحو العربي وظيفتو التي طاؿ
افتقادىا وىي الوظيفة التي عبر عنيا ابف مالؾ في خطبة الكافية حيث يقوؿ:

()2

فالنحو صبلح األَ ِ
عدـ َسناهُ في ِس َنة
لسنة
ُ
وّ
فس ْ
وبعدُ َ ُ ّ ،
الن ُ
إف تَ ْ
وجػمػوةُ ِ
اؼ ُح ُج ِ
المفػيػوـ ذا إذعػ ػ ِ
ػاف
ػب المعػاني
بِ ِو انكشػ ُ
َ

فيحدد بذلؾ مفيوـ النحو وغايتو ،فالنحو عنده صبلح االلسنة ،وىذا ىو مستوى الصحة
النحوية( ،وبو انكشاؼ ُحجب المعاني وجموة المفيوـ) وىذه ىي الغاية الحقيقية لمنحو التي تتمثؿ
عنده في بياف معاني ودالالت التراكيب النحوية ،والتي قدميا لنا قبؿ مئات السنيف.

توخي معاني النحو وىو( :أف تضع كبلمؾ الوضع الذي
كما اف (النظـ) في العربية قائـ عمى ّ
يقتضيو عمـ النحو  ،وتعمؿ عمى قوانينو وأصولو  ،وتعرؼ مناىجو التي نيجت  ،فبل تزيغ عنيا،
ٍ
بشيء منيا)...
وتحفظ الرسوـ التي رسمت لؾ  ،فبل تخؿ

()3

( )3الظاىري ،ابف حزـ ،اإلحكاـ في أصوؿ االحكاـ ،مطبعة العاصمة ،القاىرة ،د.ط ،ج  2ص .93
( )1الغزالي ،أبو حامد ،المستصفي ،مطبعة بوالؽ ،القاىرة ،د.ط ،ج  ،2ص .352
( )2ابف مالؾ ،جماؿ الديف بف عبد اهلل ،شرح الكافية الشافية تح :عبد المنعـ أحمد ىريدي ،دار المأموف لمتراث ،مكة
المكرمة ،ط1982 ،1ـ ،ج ،1ص .64

( )3الجرجاني ،عبد القاىر ،دالئؿ االعجاز ،تح السيد محمد رشيد رضا ،مطبعة دار المنار1986 ،ـ ،ص .64
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ومف ىنا تضح غاية النحو عند – الجرجاني – والتي تتمثؿ في تأليؼ الكبلـ وتجانسو مع
مقتضى الحاؿ .وقد انتقؿ ىذا الفكر الشمولي في النظرة إلى طبيعة النحو ووظيفتو إلى الدرس المغوي
العربي الحديث
وأفاد عمماء العربية المعاصروف في بحوثيـ وذكروا أف( :المنيج المتبع في دراسة (الصرؼ
والنظـ) ىو التحقؽ مف أقساـ الكبلـ المختمفة (االسـ والفعؿ )...ومبلحظة التغيرات التي تط أر عمييا
مف الناحية الشكمية في الظروؼ النحوية المختمفة ،ووصؼ ترتيب ىذه األشكاؿ في جمؿ تامة طبقاً
لمعاني الجمؿ) .)4(3

( )4السعراف  ،محمود ،عمـ المغة مقدمة لمقارئ العربي  ،دار الفكر العربي  ،القاىرة  ،ط 1962ـ  ،ص 3246
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المبحث الثاني
مفيوم الجممة
الجممة في المغة:
جاء في قاموس المحيط أف (الجممة :جماعة الشيء)

()1

وفي المعجـ الوسيط ،يقاؿ( :أخذ

الشيء جممة وباعو جممةً :مجتمعاً ال متفرقاً ،والجممة عند النحوييف والببلغييف( :كؿ ٍ
كبلـ اشتمؿ
عمى مسند ومسند إليو) (.)2
مؿ الشيء :جمعو عف
اج َ
وعرفيا ابف منظور بقولو( :ىي واحدة الجمؿ ،والجممة :جماعة الشيء ،و َ

تفرقو ،وأجمؿ لو الحساب كذلؾ ،والجممة :جماعة كؿ شيء بكمالو مف الحساب وغيره ،ويقاؿ اجممنا لو

الحساب والكبلـ) (.)3
وجاء في المصباح المنير( :أجممت الشيء إجماالً :جمعتو مف غير تفصيؿ) (.)4
وفي المقاييس( :أجممت الشيء ،وىذه جممة الشيء ،وأجممتو :حصمتو)

()5

ومف ىنا يتضح مف المعاجـ التي استعرضنيا معنى كممة (جممة) في أصميا المغوي ،كما نرى
اء في
الكممة قد اتفقت جميع المعاجـ في اف معناىا ال يخرج عف إطار جمع الشيء مف تفرقة واجماؿ سو ً
مجاؿ الحساب او الكبلـ.

الجممة في االصطالح:
انقسـ النحويوف القدماء الى عدد فرؽ في تعريؼ الجممة ،ومف ىؤالء مف قاؿ إف الكبلـ مرادؼ

لمجممة وىو الزمخشري اذ يقوؿ( :إف الكبلـ ىو المركب مف كممتيف اسندت أحدىما الى أخرى ،وذلؾ ال
ويسمى الجممة).
يتأتّى إال في اسميف كقولؾ (ز ٌ
يد أخوؾ) أوفي فعؿ واسـ نحو (ضرب زيد) ُ

()6

( )1الفيروز أبادي ،محي الديف بف يعقوب ،القاموس المحيط ،دار الجيؿ ،بيروت ،لبناف ،ص .362
( )2أنيس ،إبراىيـ وأخروف ،المعجـ الوسيط ،دار إحياء التراث اإلسبلمي ،قطر ،د.ت ،مادة (جمؿ) ،ص .136
( )3اإلفريقي ،ابف منظور ،لساف العرب ،مادة (جمؿ) ،ج ،2ص .364

( )4الرافعي ،أحمد بف عمي المقري ،المصباح المنير ،تح :عبد العظيـ الشناوي ،دار المعارؼ القاىرة ،ط 1997ـ،
( )5ابف فارس ،أحمد ،معجـ مقاييس المغة ،تح :عبد السبلـ محمد ىاروف ،دار الكتب العممية ،إيراف ،د.ت ،ج ،1ص
.48

( )6الزمخشري ،أبو القاسـ محمد بف عمر ،المفصؿ في صنعة اإلعراب ،دار الكتب العممية بيروت1999 ،ـ ،ص
.33
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وعرفيا الفراء تحت مصطمح الكبلـ ،فقاؿ( :وقد وقع الفعؿ في أوؿ الكبلـ ،وىو ما نطمؽ
عميو األف الجممة الفعمية) (.)1
وعرفيا أبو عمى الفارسي تحت مصطمح الكبلـ المفيد فقاؿ ( :فاالسـ يأتمؼ مع االسـ فيكوف
وسر
كبلماً مفيداً كقولنا:
(عمر أخوؾ) ،ويأتمؼ الفعؿ مع االسـ فيكوف كذلؾ كقولنا :كتب عبداهللَ ،
ُ

بكر)
ٌ

)2( .

وسوى عبد القاىر الجرجاني بيف الكبلـ والجممة فقاؿ( :واعمـ أف الواحد مف االسـ والفعؿ

وس ّمي جممة)
والحرؼ يسمى كممة ،فإذا اتمؼ منيا اثناف فأفادا نحو( :خرج ز ٌ
يد) ُس ّمي كبلماً ُ
وذكر ابف يعيش( :أف الكبلـ عبارة عف الجمؿ المفيدة وىو جنس ليا)

)3(4

()4

والحريري يعرض لمجممة تحت مصطمح الكبلـ ،فيقوؿ( :عبارة عما يحسف السكوت عميو
وتتـ الفائدة بو وال يأتيؾ إال مف كممتيف)

()5

وسوى ابف جني بيف الكبلـ والجممة حيث قاؿ( :أما الكبلـ فكؿ لفظ مستقؿ مفيد لمعناه وىو
الذي يسميو النحويوف الجمؿ)

()6

يفرؽ بيف المصطمحيف؛ مصطمح الكبلـ ويجعؿ
ومف العمماء المشتغميف بمذاىب المغة مف
ُ

األصح
بينيما عموـ وخصوص ،ومف ىؤالء السيوطي الذي يقوؿ (:قيؿ إف الجممة ترادؼ الكبلـ و
ّ

أعـ لعدـ شرط اإلفادة)
ّ

()7

( )1الفراء ،معاني القراف ،تح :أحمد يوسؼ التجاني ومحمد عمي النجار ،دار السبلـ ،د.ط ،ج ،2ص .10
( )2الفارسي ،أبو عمي ،االيضاح ،تح :كاظـ المرجاف ،عالـ الكتب ،القاىرة،ط 1411ىػ 1996 -ـ،ص.72– 71
( )3الجرجاني ،عبد القاىر ،الجمؿ ،تح :عمى حيدر ،دار الحكمة ،دمشؽ ،سوريا  ،ط1972 ، 1ـ  ،ص 4. 40
( )4ابف يعيش ،شرح المفصؿ ،عالـ الكتب ،بيروت ،د.ت ،ج ،1ص .21

( )5الحريري ،شرح ممحة اإلعراب ،تح :بركات يوسؼ ىبود ،المكتبة العصرية ،بيروت ،ط 1418ىػ ،ص .63 – 62
( )6ابف جني ،أبو الفتح عثماف ،الخصائص ،تح :محمد عمي النجار ،دار الكتب العربي ،بيروت لبناف ،د.ت ،ج،1
ص .17

( )7السيوطي ،جبلؿ الدبف ،ىمع اليوامع في شرح جمع الجوامع ،تح :عبد الحميد صناوي ،المكتبة التوفيقية ،ج،1
ص .55
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والشريؼ الجرجاني عرؼ الجممة بأنيا( :عبارة عف مرّكب مف كممتيف أسندت إحداىما إلى
اء أفاد كقولؾ( :زيد قائـ) أو لـ يفد كقولؾ( :إف يكرمني) فإنو جممة ال تفيد إال بعد مجيئ
األخرى سو ً

جوابيا فتكوف الجممة أعـ مف الكبلـ مطمقاً)

()1

اء
واالستراباذي فرؽ بيف الجممة والكبلـ فقاؿ( :إف الجممة ما تتضمف اإلسناد األصمي  ،سو ً

أكانت مقصودة لذاتيا أـ ال كالجممة التي ىي خبر المبتدأ ،وسائر ما ذكر مف الجمؿ ،والكبلـ ما
تضمف اإلسناد األصمي وكاف مقصوداً لذاتو فكؿ كبلـ جممة وال ينعكس)

()2

وابف ىشاـ نفى الترادؼ بيف الكبلـ والجممة فقاؿ( :الجممة عبارة عف الفعؿ وفاعمو نحو( :قاـ
يد) و(أقائـ الز ِ
يداف)
(ض ِرب ز ٌ
زٌ
قائـ) ،وما كاف بمنزلة أحدىما نحوُ :
يد) والمبتدأ وخبره نحو( :زيد ٌ
يد قائماً) و (ظننتو قائماً) وقاؿ :يظير لنا أنيما غير مترادفيف)
و(كاف ز ٌ

()3

ومف النحاة مف لـ يعبر عف الجممة بمفظيا كسيبويو فقاؿ( :ىذا باب المسند والمسند إليو
وىما :ما ال يغني واحد منيما عف االخر وال يجد المتكمـ منو بداً فمف ذلؾ االسـ المبتدأ والمبنى عميو
يذىب عبد اهلل)
وىو قولؾ (عبد اهلل أخوؾ ) ومثؿ ذلؾ
ُ

()4

ومنيـ مف لـ يربط بيف المصطمحيف كالمبرد فقاؿ( :وانما كاف الفاعؿ رفعاً ألنو ىو والفعؿ

جممة يحسف السكوت عمييا ،وتجب بيما الفائدة لممخاطب)

()5

ونخمص مف تعريفات الجممة عند النحاة القدماء عند مف رأى أف الجممة مرادفة لمكبلـ وعند
مف نفى ذلؾ ،أف الجممة ىي وحدة إسناديو تتكوف مف مسند ومسند إليو ،وىي عبارة عف الفعؿ
وفاعمو ،والمبتدأ ،والمبتدأ وخبره ،وما يقوـ مقاميما.

( )1الجرجاني ،الشريؼ ،التعريفات ،ص .83
( )2االستراباذي ،رضى الديف ،شرح كافية بف الحاجب ،دار الكتب العممية ،بيروت ،لبناف ،ط 1998ـ ،ج ،1ص.1
( )3االنصاري ،ابف ىشاـ ،مغني المبيب ،تح :مازف المبارؾ ومحمد عمي حمد اهلل ،مؤسسة الصادرة ،د.ط ،ج،2
ص .490
( )4سيبويو ،الكتاب ،تح :عبد السبلـ محمد ىاروف ،مكتبة الخانجي ،القاىرة ،ط1408 ،3ىػ 1988 -ـ ،ج ،1ص
.23

( )5المبرد ،أبو القاسـ محمد بف يزيد ،المقتضب ،تح :محمد عبد الخالؽ عضيمة ،القاىرة1415 ،ىػ 1994 -ـ ،ج،
ص .146
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الجممة عند النحاة المحدثين:
أما النحاة المحدثيف فمـ يتفقوا عمى مصطمح واحد في تعريؼ الجممة ،فمنيـ مف اشترط
اإلفادة ،ومنيـ مف اشترط التركيب ومنيـ مف اشترط اإلثنيف معاً.
ولـ يكف تناوؿ المحدثيف لمجممة تناوالً مستقبلً منفرداً في إطار نظرية لغوية خاصة بو ،إنما
كاف تناوليـ ليا مف خبلؿ مبلحظاتيـ وانتقاداتيـ التي سجموىا عمى تناوؿ القدامى.

()1

وىذه طائفة مف مبلحظاتيـ:
قاؿ ميدي المخزومي( :الجممة في أقصر صورىا ىي أق ُؿ قدر مف الكبلـ يفيد السامع معنى
مستقبلً بنفسو وقد تخمو مف المسند إليو لفظاً كوضوحو مثؿ( :اليبل ُؿ و ِ
اهلل) ،ومف المسند في نحو
()2

يد) في جواب مف قاؿ لؾ :مف كاف معؾ أمس؟)
قولؾ:
(خرجت فإذا السبعُ) أو نحو قولؾ( :ز ٌ
ُ
وعرفيا إبراىيـ أنيس فقاؿ( :إف الجممة في أقصر صورىا ىي أقؿ قدر مف الكبلـ يفيد
كممة و ٍ
السامع معنى مستقبلً بنفسو ،سواء ترّكب ىذا القدر مف ٍ
احدة أو أكثر ،فإذا سأؿ القاضي أحد
ً
ً
يد) فقد نطؽ ىذا المتيـ بكبلـ مفيد
المتيميف قائبلً :مف كاف معؾ وقت ارتكاب الجرمية؟ فأجاب ( :ز ٌ
في أقصر صوره)

()3

وعرفيا صاحب (التطبيؽ النحوي) فقاؿ( :والجممة في تعريؼ النحاة ىي الكبلـ الذي يتركب
مف كممتيف أو أكثر ولو معنى مفيد مستقؿ)

()4

وعرفيا عباس حسف بقولو( :الكبلـ أو الجممة ىو ما تركب مف كممتيف ولو معنى مفيد
()5
يسوي بيف الجممة والكبلـ.
مستقؿ) والواضح مف تعريؼ عباس حسف أنو ّ
وعرفيا صاحب (معجـ لغة النحو العربي) بقولو( :ىي وحدة إِسنادية تتضمف مسنداً ومسنداً

إليو يكوناف ُعمدة ىذه الجممة ،يحققاف المعنى المفيد ،وتسمى الجممة الكبلـ المركب)

()6

( )1بمعمش ،اليزيد ،الجمؿ التي ال محؿ ليا مف اإلعراب ،رسالة ماجستير ،جامعة الجزائر2006 ،ـ ،ص .20
( )2المخزومي ،ميدي ،في النحو العربي نقد وتوجيو ،ص .20

( )3انيس ،إبراىيـ ،مف أسرار المغة ،مكتبة االنجمو المصرية ،ط 1978ـ ،ص .72 – 71
( )4الراجحي ،عبده ،التطبيؽ النحوي ،دار النيضة العربية ،بيروت ،لبناف ،ط 1405ىػ 1985 -ـ ،ص .20
( )5حسف ،عباس ،النحو الوافي ،دار المعارؼ ،د.ت ،ج ،1ص .15

( )6الدحداح ،السفير انطواف ،معجـ لغة النحو العربي ،مكتبة لبناف ،ط 1993 ،1ـ ،ص .116
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وخبلصة القوؿ ومف تعريفات النحاة المحدثيف لمجممة يتضح :أف الجممة ىي :أقؿ ٍ
قدر مف
الكممات التي ليا معنى مستقؿ مفيد ،وقد استصحبوا معيـ مقتضى الحاؿ بالنظر إلى المتكمـ والسامع
وىذا ما أشار إليو إبراىيـ أنيس المثاؿ الذي أجرى عميو تعريؼ الجممة.
بناء الجممة (البنية):
المعموـ أف الحديث عف أي جممة في مفيوميا يتبعو الحديث عف بنيتيا ،والبنية ىي التي
وتعد البنية مصطمحاً واضحاً لو مفيومو الذي ظير في
تحدد شروط العناصر والوظائؼ في الجممةُ ،

كتب المسانييف المعروفة ،مثؿ كتاب (المغة ومشكبلت العقؿ) لنعوـ تشومسكي ،وكتاب (محاضرات
في عمـ المغة) لفيردناند دي سوسيير.
والبنية في المغة ىي( :مصدر بنى الشيء :أقامو)

()1

(وبنى الشيء بنياً وبنياناً وبناء وبنية ،وبناية البيت :عكس ىدمو ،وبنى الكممة ألزميا البناء،
وأعطاىا بنيتيا :أي صيغتيا ،والبنية في الكممة صيغتيا التي تبنى منيا ،كبناء األمر مثبلً مف
المضارع)

()2

واما البينة في اصطبلح المسانييف فيي( :مجموعة العبلقات الشكمية التي تحدد موضوعاً مف
الذرة)
موضوعات العمـ الحديث – مثبلً – عف بنية ّ

()3

والبنية عمى مستوى الجممة متنوعة ولكنيا تنتمي جميعيا إلى البنية المحورية لمجممة العربية

التي تشمؿ ضربيف ىما :البنية األساسية لمجممة الفعمية ،والبنية األساسية لمجممة االسمية ،كما يقوـ
ويعد النحاةُ المسند
بناء الجممة عمى دعامتيف أساسيتيف ىما المسند والمسند اليو ،لفظاً وتقدي اًر،
ُ
والمسند إليو عماد الجممة أي (عمدة) وما عداىما (فضمة).

عالقة الجممة بالمصاحبة المغوية:

( )1بابني ،عزيزة فواؿ ،المعجـ المفصؿ في النحو العربي ،دار الكتب العممية ،بيروت لبناف ،ط1992 - 1ـ ،ج،1
ص.72
( )2البستاني ،كرـ وآخروف ،المنجد في المغة ،دط مادة (بنى) ،ص .50

( )3غاري باريور وماري نواؿ ،المسانيات ،ترجمة عبد القادر فييـ الشيباني ،سيدي بمعباس ،الجزائر ،ط2007 1ـ،
ص 100
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يحاوؿ الباحث في ىذه السطور بياف عبلقة الجممة بالمصاحبة المغوية ،وما تؤديو األلفاظ
المتصاحبة مف وظائؼ تركيبية (نحوية) ،ولما كانت ىذه الدراسة تعنى بداللة التراكيب النحوية رأيت
ُبيف ىذه
أف أقوـ ببياف دور (المصاحبة المغوية) في جانبيا التركيبي (النحوي) والداللي ،وقبؿ أف أ ّ

عمى أف أقدـ تعريفاً واضحاً لمفيوـ (المصاحبة المغوية).
العبلقة كاف لزاماً َ
مفيوم المصاحبة المغوية:
أوالً :المصاحبة في المغة:

يرجع مفيوـ المصاحبة في المغة إلى مادة (ص ح ب) التي تد ُؿ عمى معنى التبلزـ واالقتراف

بيف شيئيف ،وقد أشار إلى ىذا المعنى كثير مف أصحاب المعاجـ العربية .ومف ىؤ ِ
الء العمماء (ابف
فارس) الذي يقوؿ( :الصاد والحاء والباء ،أصؿ واحد يدؿ عمى مقارنة شيء ومقاربتو مف ذلؾ
الصاحب ،وكؿ شيء الزـ شيئاً فقد استصحبو) (.)1
وعرفيا صاحب المساف فقاؿ ( :ك ُؿ ما الزـ شيئاً فقد استصحبو ،واصحبتو الشيء ،جعمتو لو
ماء
العرمض فيو ٌ
صاحباً ،والمصاحب :المنقاد مف األصحاب ،وأصحب الماء :عبله الطُحمب و ُ
مصحب ،أديـ م ِ
ِ
صحب :عميو صوفو أو شعره  ،وقد أصحبتو  :تركت ذلؾ عميو) (.)2
ٌ ُ
ثانياً  :أما المصاحبة في اصطبلح المغوييف المحدثيف فقد جاء تناوليـ ليا في جانبيف؛ الداللي

(المعجمي) ،والتركيبي (النحوي) ،ومف ىؤالء العمماء ،الدكتور محمد أحمد أبو الفرج الذي أشار إلى
أف( :المصاحبة المغوية وسيمة مف وسائؿ تفسير المعنى المعجمي ،وع َدىا قسيماً ألربعة أقساـ أخرى
تساعد في تفسير المعنى وىي (التفسير بالمغايرة ،التفسير بالترجمة ،التفسير بالسياؽ ،والتفسير

بالصورة) (.)3
ومف الواضح أف تناولو (لممصاحبة المغوية) كاف في جانب المعنى المعجمي.

( )1ابف فارس ،أحمد ،معجـ مقايس المغة ،ص .563
( )2اإلفريقي ،ابف منظور ،لساف العرب ،ج ،5مادة (ص.ح.ب) ،ص .279 – 278

( )3أبو الفرج ،د ،محمد أحمد ،المعاجـ المغوية في ضوء دراسات عمـ المغة الحديث ،دار النيضة العربية  ،ط 1966ـ
 ،ص  111 – 110بتصرؼ.
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ومف المغوييف المحدثيف الذيف تناولوا مصطمح (المصاحبة المغوية) بالدراسة والتمحيص،
الدكتور أحمد مختار عمر ،حيث تناوليا تحت مصطمح (توافؽ الوقوع) أو (الرصؼ) أو (النظـ)،
وقد بيف أف( :الرصؼ أو النظـ تطور ميـ لممفيوـ العممي الذي ركز عميو (فيرث) وأتباعو) فقاؿ:
(ولقد ميز (فيرث)):
أ – الرصؼ العادي :وىو الموجود بكثرة في أنواع مختمفة مف الكبلـ.
ب – الرصؼ غير عادي :وىو الموجود في بعض األساليب الخاصة مف الكبلـ ،وقد فرؽ أحمد
مختار بيف التحميؿ النحوي والتحميؿ الرصفي فقاؿ( :وىناؾ فرؽ بيف التحميؿ الرصفي والتحميؿ
النحوي ففي حيف يعالج التحميؿ النحوي مجموعة الكممات (اسـ  ،فعؿ  ،صفو ) التي تحوي االالؼ
مف الكممات التي ليس ليا عبلقات متبادلة ذات أىمية داللية ،نجد الرصفي يعالج الكممات المفردة
التي ليا عبلقات متبادلة ذات أىمية داللية)

()1

ومف عممائنا المحدثيف الذيف ُعنوا بدراسة ( المصاحبة المغوية )  ،الدكتور محمد حسف عبد

العزيز  ،الذي أعطى ىذا المصطمح قد اًر وافر مف الدراسة ،وقد نص تعريفو عمى أنيا ( كممة أو
أكثر تستخدـ عادة مع ٍ
(عشب
كممة أخرى ،فالكممة (أخضر) تأتي عادة مع الكممة (عشب) فيقاؿ
ٌ

أخضر) ،وتأتي الكممة (نبح) عادةً في صحبة الكممة (الكمب) فيقاؿ (نبح الكمب)

()2

وقد أشار الدكتور عبد العزيز إلى أف( :كؿ كممة ليا معدؿ خاص لما يصحبيا مف كممات

ِ
ٍ
بالكممة التي تجيئ معيا)
درجات متفاوتو –
بحيث يمكف التنبؤ – عمى

()3

وبالنظر إلى ما ذكره الدكتور محمد حسف عبد العزيز يظير أنو تعامؿ مع (المصاحبة
المغوية) عمى أساس المستوى الداللي ،إال إنو عرفيا مره أخرى في موضع أخر تعريفاً يظير مف أنو
تعامؿ معيا عمى أساس المستوى التركيبي – أيضاً – فقاؿ( :المصاحبة صورة مف صور الموقعية،

أداة في صحبة أداة أخرى أو في صحبة ٍ
إذا إنيا تعني وقوع ٍ
كممة أخرى).

()4

( )1عمر ،د ،أحمد مختار ،عمـ الداللة ،عالـ الكتب ،القاىرة ،ط 1409 ،4ىػ 1985 -ـ ،ص .142
( )2عبد العزيز ،د ،محمد حسف ،مدخؿ الي عمـ المغة ،القاىرة ،ط 1409 ،2ىػ 1985 -ـ ،ص .142
( )3المصدر السابؽ ،ص .142

( )4عبد العزيز ،د :محمد حسف ،لغة الصحافة المعاصرة ،دار الفكر العربي ،القاىرة ،ط2002 1ـ ،ص – 177
.178
21

وأما عمماء المغة العربية القدماء لـ يتخذوا مصطمح (المصاحبة المغوية) إسماً ليذه الظاىرة

عمى الرغـ مف أنيـ ضربوا ٍ
ٍ
أصوؿ ثابتو في
بسيـ وافر حوؿ القضية وبينوا مبلمحيا مما جعميا ذات
التراث العربي .ومف أولئؾ العمماء الذيف أشاروا إلى المصاحبة بيف األلفاظ ،أحمد بف فارس في كتابو
ِ
المحاذاة حيث يقوؿ( :المحاذاةُ أف يجعؿ كبلـ بحذاء
(الصاحبي في فقو المغة) وذكر ذلؾ تحت باب
البلمة))
كبلـ فيؤتى بو عمى وزنو لفظاً واف كانا مختمفيف ،فيقاؿ مثبلً( :أعوذ بؾ مف السامة و ّ

()1

وقد أدرؾ النحويوف العرب – كذلؾ – ظاىرة (المصاحبة المغوية) وتناولوىا مف منظور
نحوي حيث أثبتوا وجود تبلزـ بيف بعض األدوات في الجممة العربية ،وكذلؾ بيف أركانيا.
يقوؿ ابف ىشاـ األنصاري ت761 :ىػ عف التبلزـ بيف الفعؿ والفاعؿ( :الفعؿ والفاعؿ
كالكممة الواحدة فحقيما أف يتصبل )...

()2

ويقوؿ ابف عقيؿ ت 769 :ىػ عف تبلزـ الفاء مع أما( :أما حرؼ تفصيؿ وىي قائمة مقاـ
يد فمنطمؽ)
أداة الشرط وفعؿ الشرط ،والمذكور بعدىا جواب الشرط ولزمو الفاء نحو (أما ز ٌ

()3

عمماء النحو قد أدركوا ظاىرة (المصاحبة المغوية) ،مما يبيف
والمبلحظة مف ىذه اإلشارة أف
ُ

اتصاؿ ىذه الظاىرة بالمستوى التركيبي ،ىذا المستوى الذي يمكف القوؿ بانو( :ىو المستوي الذي

يتصؿ بالقواعد التي تحدد نظاـ الجممة في المغة ،وتجعميا قادرة عمى ِ
أداء المعنى الذي يريده
المتحدث أو الكاتب)

()4

عالقة المستوى التركيبي بالمصاحبة:

( )1ابف فارس ،أحمد ،الصاحبي في فقو المغة وسنف العرب في كبلميا ،تحقيؽ أحمد حسف ،دار الكتب العممية،
بيروت ،لبناف ،ط1418 1ىػ 1997 -ـ ،ص  175 – 174بتصرؼ.

( )2األنصاري ،ابف ىشاـ ،شرح قطر الندى وبؿ الصدى ،ضبطو وصححو يوسؼ البقعي ،دار الفكر ،بيروت ،لبناف
1994ـ ،ص .293
( )3ابف عقيؿ ،بياء الديف ،شرح بف عقيؿ عمى الفية ابف مالؾ ،الييئة العامة لشؤوف المطابع األميرية ،القاىرة ،ط
1421ىػ 1992 -ـ ،ص.293

( )4حيدر ،د ،فريد عوض ،عمـ الداللة دراسة نظرية وتطبيقية ،مكتبة النيضة المصرية ،القاىرة ،ط 1998ـ ،ص
1998 ،12ـ ،ص  107بتصرؼ.
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المعموـ أف المستوى التركيبي يقوـ بالبحث في التراكيب وما يرتبط بيا مف خواص بيف
الوحدات المكونة لمجممة أو العبارة .والمصاحبة المغوية ترتبط بالمستوى التركيبي ارتباطاً وثيقاً ،ذلؾ
ألف األلفاظ المتصاحبة ال تعطي داللة أو معنى إال إذا وردت في تركيب ما.
وبالنظر الى ما يبحثو المستوى التركيبي (النحوي ) نجده ييتـ بعدة أمور منيا (االختيار،
الضـ ،الموقعية ،بياف العبلقات الداخمية بيف وحدات التركيب ،واإلعراب في المغات المعربة) (.)1
وقد أدرؾ اإلماـ عبد القاىر الجرجاني دور االختيار مف خبلؿ نظريتو المعروفو (نظرية
النظـ) حيث يقوؿ( :واعمـ أف ليس النظـ إال أف تضع كبلمؾ الوضع الذي يقتضيو عمـ النحو،
وتعمؿ عمى قوانينو وأصولو ،وتعرؼ مناىجو التي نيجت فبل تزيغ عنيا ،وتعرؼ الرسوـ التي رسمت
يشئ منيا ،وذلؾ أف ال تعمـ شيئاً يتبعو الناظـ ننظمو غير أف ينظر في وجوه كؿ ٍ
لؾ فبل تخؿ ٍ
باب
يد ينطمؽ) و(ينطمؽ زيد)
وفروعو فينظر إلى الخبر في الوجوه التي تراىا في قولؾ (زيد
ٌ
منطمؽ) و(وز ُ
و(زيد المنطمؽ) و(المنطمؽ زيد) و(منطمؽ زيد) ،وينظر في الحروؼ التي قد تشترؾ في معنى ثـ

ينفرد كؿ و ٍ
احد منيا بخصوصيتو في ذلؾ المعنى فيضع كبلً مف ذلؾ في معناهُ)

()2

ومما سبؽ نجد اف اإلماـ أشار الى عنصر االختيار بيف األبواب والمعاني النحوية مف

ناحية ،والوجوه المتعددة لذلؾ الباب النحوي الذي تندرج تحتو .واف قضية اختيار الوحدات المغوية
المعروفة عند المسانييف المحدثييف بمصطمح ) (collocationأي الورود المتوقع أو المعتاد مع ما
يناسبيا ،تتجمى في ناحيتيف لكؿ منيا أثر في االستقامة النحوية والداللية لمتركيب المغوي وىما:
( -1اختيار العنصر المبلئـ داللياً لموظيفة المؤدات في الجممة فالفاعؿ ال بد أف يكوف إسماً ،وكذلؾ
المجرور ىذا ،ومدخوؿ األدوات الخاصة باألفعاؿ البد أف يكوف فعبلً  ...وىكذا.
 -2اختيار العنصر المبلئـ داللياً لموظيفة النحوية التي يشغميا ويؤدي عدـ المبلئمة في اختيار ىذا
العنصر الي وصؼ التركيب بالكذب) (.)3

( )1بشر ،د ،كماؿ ،التفكير المغوي بيف القديـ والجديد القاىرة ط 1989، 2ـ ،ص.34
( )2الجرجاني ،عبد القاىر ،دالئؿ اإلعجاز ،ص  83 – 81بتصرؼ.

( )3البركاوي ،د ،عبد الفتاح عبد العميـ ،داللة السياؽ بيف التراث وعمـ المغة الحديث ص .54
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أف االختيار الخاطئ لمعنصر المغوي يؤدي الى
وقد أشار سيبويو الى الناحية األولىّ ،
وبيف ّ

وصؼ التركيب (بالقبح المغوي) حيث يقوؿ( :وأما المستقيـ القبيح فأف تضع المفظ في غير موضعو
أيت) و (كي زيداً يأتيؾ)  ...وأشباه ذلؾ؛ ألف كي وقد مف األدوات المختصة
نحو قولؾ (قد زيداً ر ُ

بالدخوؿ عمى الفعؿ) (.)1

وأما الناحية الثانية التي ذكرىا البركاوي ،فنجد سيبويو – أيضاً – تعرض ليا  ،وذكر عند
حممت الجبؿ ،وشربت ماء البحر ،ونحوه مف المستقيـ الكذب) ( .)2فالكبلـ
تقسيمو الكذب( :فقولؾ
ُ

مف الناحية النحوية قد يكوف مستقيماً لكنو مف الناحية الداللية ال يستقيـ .وقد أدرؾ النحاة دور
المبلءمة الداللية لموظيفة النحوية فوضعوا ليا شروطاً تضبط توارد طائفة مف األلفاظ مع أخرى وىذا
الذي أشار إليو الدكتور تماـ حساف حيث قاؿ ( :ال يكاد يخمو منيا باب مف أبواب النحو ،وقد ذكر
مف ىذه الشروط:

()3

 -1يشترط لممفعوؿ المطمؽ أف يشارؾ فعميو في مادة اشتقاقو.
 -2ال يكوف التوكيد لفظياً إال مع تكرار المفظ.
 -3إذا أفاد الفعؿ مشاركة أو تسوية أو مخالفة ،أو نحوىا وجب أف يكوف فاعمو مثنى أو جمعاً
أو معطوفاً عميو.
 -4ال يضاؼ المفظ إلى ما في معناهُ.

 -5ال تكوف الحاؿ في مادة الفعؿ الذي نصبت بو إال مع تخصيص الحاؿ نحو( :سعى ساعياً
إلى حتفو).
 -6ال حذؼ إال بدليؿ يد ُؿ عميو.
 -7المناسبة المعجمية ضرورية بيف المفظيف فبل يجوز أف يقاؿ صعد إلى أسفؿ الجبؿ).
والمبلحظ أف ىذه الشروط التي ذكرىا تماـ حساف واستنبطيا مف النحاة تدؿ عمى االرتباط الوثيؽ
بيف التركيب النحوي وأختار العناصر المبلئمة داللياً.
( )1سيبويو ،الكتاب ،ج  1ص .26
( )2المصدر السابؽ ،ص .26

( )3تماـ ،د ،حساف ،البياف في روائع القراف ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،ط  ،2ج1979 ،2ـ ،ص  90بتصرؼ.
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واذا نظرنا إلى تكويف الجممة العربية نجد أف بعض التراكيب النحوية تتكوف مف مكونيف متبلزميف ،ك ُؿ
منيما يتطمب وجود المكوف االخر ،وىذا االمر يبيف لنا وجود ظاىرة المصاحبة بيف األلفاظ عمى المستوى
التركيبي (النحوي).
واذا نظرنا في كتب النحاة نممس ذلؾ بوضوح حيث ينطبؽ عمى بعض أساسيات الجممة العربية ونمحظ
ذلؾ فيما يمي:

-1الفعؿ والفاعؿ :فالفعؿ دائماً يتطمب مصاحبة الفاعؿ ،والعكس ،لذا نجد النحاة يحكموف عمييا
بأنيا كالكممة الواحدة ،يقوؿ ابف عقيؿ( :األصؿ أف يمي الفاعؿ الفع ُؿ مف غير أف يفصؿ بينو
وبيف الفعؿ بفاصؿ ألنو كالجزء منو)

()1

 -2المبتدأ والخبر :فكبلىما يطمب االخر ،فالمبتدأ طالب لمخبر طمباً الزماً لكونو ال يؤدي معنى يحسف
السكوت عميو بدونو وقد عرؼ النحويوف الخبر بأنو (:ما تحصؿ بو الفائدة مع المبتدأ)

()2

وبالنظر إلى

ىذا التعريؼ ندرؾ قدر التبلزـ بيف المبتدأ والخبر.
 -3المضاؼ والمضاؼ إليو :فالمضاؼ والمضاؼ إليو يتطمب كؿ منيما االخر ،وقد أدرؾ النحاة حجـ
العبلقة والتبلزـ بيف ىذيف العنصريف ،وقالوا ( :فإذا أضفت اسماً مفرداً إلى اسـ مثمو ٍ
مفرد أو مضاؼ

صار الثاني مف تماـ األوؿ ،وصا ار جميعاً اسماً واحداً)

()3

 -4الصمة والموصوؿ :وىما مف المكونات النحوية التي يتطمب أحدىما وجود الخر وقد أشار
النحاة إلى ذلؾ االرتباط بقوليـ ( :وتفتقر كؿ الموصوالت إلى صمة متأخرة عنيا)

()4

 -5الصفة والموصوؼ :ونممح المبلزمة بينيا م ف تعريؼ النحاة لمنعت فقالوا ىو ( :التابع المكمؿ لمتبوعو

ببياف صفة مف صفاتو أو مف صفات ما تعمؽ بو )

()5

ومف الجوانب التي يتضح فييا التبلزـ عمى المستوى

التركيبي األدوات  ،حيث نجد أف األدوات منيا ما يختص باالسـ  ،ومنيا ما يختص بالفعؿ ،وقد أشار الدكتور تماـ

حساف إلى ذلؾ بقولو( :وأما األدوات فيتطمب األسماء ،كميتما ،واذا الفجائية ،وا ّف وأخواتيا ،والنواسخ األخرى
( )1ابف عقيؿ ،بياء الديف عبد اهلل  ،شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ ،ج  ،2ص .61
( )2المصدر السابؽ ،ج  ،2ص 131

( )3حساف ،د ،تماـ ،المغة العربية معناىا ومبناىا ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ط 1979 ،2ـ ،القاىرة ،ص .218
( )4عبادة ،د ،محمد إبراىيـ ،الجممة العربية ،مكتبة اآلداب ،القاىرة د.ت ،ص  69بتصرؼ.

( )5ابف عقيؿ ،بياء الديف عبد اهلل ،شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ ،ص.238
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الداخمة عمى الجممة االسمية ،وبعضيا يتطمب األفعاؿ ،كإف ولو ،ولوال ،ولوما ،وأال ،وىبل)

()6

بؿ إف مف

األدوات الداخمة عمى الفعؿ ما يختص بالدخوؿ عمى المضارع فقط مثؿ (لف) الناصبة لممضارع ،
و(لـ ) الجازمة لو ،وقد بيف العمماء ( :أف األداة إذا دخمت عمى نوع مف الكممات بحيث ال تتعداهُ

إلى غيره تسمى مختصة)

()1

وأخي ار وبعد ىذا العرض يتبيف لنا أف العبلقة بيف المصاحبة المغوية والمستوى التركيبي وطيدة
بحيث ال يمكف لدارس العربية إىماليا ألف الناظر في كتب النحاة يممس حجـ التمزـ بيف األلفاظ مف
خبلؿ المستوى التركيبي .كما أف ظاىرة المصاحبة المغوية عمى المستوى التركيبي تحتاج إلى عناية
مف الدارسيف والباحثيف المغويف

( )6حساف ،د ،تماـ ،المغة العربية معناىا ومبناىا ،ص .218
( )1حساف ،د ،تماـ ،البياف في روائع القرآف ،ج  ،1ص .89
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المبحث الثالث
مفيوم الداللة ()Semantic
اوالً الداللة لغ ًة:
في المغة تشير إلى معنى اإلرشاد إلى الشيء والتعريؼ بو ،ورد في لساف العرب ( :دلو إلى
ودلمت بيذا الطريؽ :عرفتو)
الطريؽ يدلو داللة ودلولة...
ُ

()1

وفي المصباح المنير( :اسـ الفاعؿ داؿ ودليؿ وىو :المرشد والكاشؼ )

()2

ثانياً :الداللة في االصطالح:
نجد أف كثي اًر مف العمماء القدماء والمحدثيف قاموا بتعريؼ الداللة عمى المزج بينيا وبيف

المعنى لمتقارب بينيما ،وىناؾ مف يرى أف الداللة أوسع مف المعنى ،وعمى ذلؾ فإف لكؿ و ٍ
احد

مفيومو ونظرتو إلى الداللة مف حيث المصطمح ،وسوؼ أضع موج اًز ألبرز التعاريؼ اإلصبلحية
ليذا العمـ.
-1تعريف األصوليين:
عرؼ الشريؼ الجرجاني الداللة تعريفاً أصولياً وىذا يتضح مف قولو ( :إف الداللة ىي :كوف

ٍ
بحالة يمزـ مف العمـ بو العمـ بشيء أخر ،والشيء األوؿ ىو الداؿ ،والثاني ىو المدلوؿ) (.)3
الشيء
وذلؾ ( :كداللة لفظ (محمد) عمى معناه الذي ىو الذات ،فالمفظ ىو الداؿ والذات ىو المدلوؿ ،وفيـ
الذات مف المفظ ىو معني الداللة)

()4

وبالنظر الى ىذا التعريؼ نبلحظ أنو تعريفاً عاماً .غير أف كثي اًر مف العمماء استعمموا
مصطمح الداللة استعماالً خاصاً باأللفاظ فقالوا ( :الداللة المفظية الوضعية ىي كوف المفظ بحيث
()5

متى أطمؽ أو تُخيؿ فيـ منو معناه لمعمـ بوضعو)

( )1اإلفريقي ،ابف منظور ،لساف العرب ،ج 3مادة (د ؿ ؿ) ،ص .400
( )2الفيومي ،المصباح المنير ،دار الحديث ،القاىرة ،ط 1421 ،1ىػ 2000 -ـ ص .74
( )3الجرجاني ،الشريؼ محمد عمي ،التعريفات ،ص .193
( )4أبو عاصي ،د ،محمد سالـ ،الدالالت وأثرىا في تفسير القراف الكريـ ،مطبعة مصطفى البابي الحمبى وأوالده
بمصر1938 ،ـ ،ص .193

( )5الجرجاني ،الشريؼ محمد عمي ،التعريفات ،ص .193
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وبالنظر إلي ىذا التعريؼ يتبيف لنا أف تعريؼ الداللة في االصطبلح يرتبط بتعريفيا في
المغة( :حيث انتقؿ المفظ مف معنى الداللة عمى الطريؽ وىو حسي إلى معنى الداللة عمى معنى
األلفاظ وىو معنى عقمي مجرد) (.)1
 -2تعريف المحدثين:
أجمع عمماء المغة المحدثيف مف العرب والغربييف عمى أف (الداللة ىي دراسة عمـ المعنى)
()2

لغوي
أما عف مصطمح عمـ الداللة فيو( :مفيوـ عاـ يختص بالمعنى ويمتد إلى كؿ مستوى ٍ
لو عبلقة بالداللة) (.)3
وقد ذكر الدكتور أحمد مختار عمر عدة تعريفات تدور حوؿ المصطمح فذكر أنو( :ىو العمـ
الذي يدرس المعنى ،أو ذلؾ العمـ الذي يدرس الشروط الواجب توافرىا في الرمز حتى يكوف قاد اًر
عمى حمؿ المعنى)

()4

ومما تجدر اإلشارة إليو أف عمـ الداللة ىو( :قمة الدراسات المغوية فيو غاية الدراسات
الصوتية والنحوية والمعجمية)

()5

(وقد ظير مصطمح الداللة في نياية القرف التاسع عشر عمى يد العالـ الفرنسي (ميشاؿ
بلاير) سنة 1797ـ ) (( .)6وقد أشتؽ (بلاير) ىذا المصطمح مف اليونانية بمعنى العبلمة ،وقد كاف
لجيده أثر كبير في جميور الباحثيف فانتشر مصطمحو وساد عند المغوييف وغيرىـ) .)7(5
ثالثاً :عناصر الداللة:

( )1حيدر ،د ،فريد عوض ،عمـ الداللة دراسة نظرية وتطبيقية ،ص .12
( )2عبد العبود ،جاسـ :محمد ،مصطمحات الداللة العربية ،ص .46

( )3بالمر ،فرانؾ ،مدخؿ الى عمـ الداللة ،ترجمة د :خالد جمعة ،مكتبة دار العروبة ،الكويت ،ط 1997 1ـ ،ص
.31
( )4عمر ،د ،أحمد مختار ،عمـ الداللة ،ص  11بتصرؼ.
( )5السعراف ،د ،محمود ،عمـ المغة مقدمة لمقارئ العربي ،ص .213
( )6المصدر السابؽ ،ص 237

( )7بالمر ،فرانؾ  ،مدخؿ الى عمـ الداللة  ،ص  130تصرؼ .5
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قسـ الباحثوف الداللة إلى عدة أنواع ولكؿ نوٍع أىميتو في الوصوؿ إلى المعنى ،وفي ىذا
المقاـ سأقوـ ببياف األنواع التي تتصؿ بمادة ىذه الدراسة فقط ،وىما نوعاف مف أنواع الداللة:
-1الداللة الصرفيةMorphological Semantic :
(وىذا النوع مف الداللة يستمد مف طريؽ الصيغ وبنيتيا)

()1

ذلؾ الف الصيغ المغوية ليا وظيفتيا في الداللة عمى المعنى( :فصيغ األفعاؿ – مثبلً –
بأنواعيا الماضي والمضارع واألمر تدؿ عمى الحدث وزمنو ،وما يتصؿ بيذه األفعاؿ مف حروؼ
الزيادة والتوكيد والمواحؽ األخرى وما يدخميا مف التضعيؼ وغيره فكؿ ذلؾ لو األثر في توجيو
المعنى)

()2

فعمى سبيؿ المثاؿ ،لو نظرنا إلى اليمزة في المغة العربية لوجدنا أف ليا داللتيا في المعنى،
(أكرمت محمداً) ،أو تكوف لمداللة عمى حموؿ وقت
(فتزاد اليمزة في أوؿ الفعؿ فتكوف لمتعدية مثؿ:
ُ
الشيء مثؿ( :أحصد الزرع)؛ أي حاف وقت حصاده ،أو تزاد لمداللة عمى الدخوؿ في زماف أو مكاف

كأمسي وأتيـ ،أي؛ (دخؿ في المساء وتيامة) ،وقد تأتي لمداللة عمى اإلزالة كأشكيتو وأعجمتو ،أي؛
أزلت شكواه وعجمتو ،واذا نظرنا إلى صيغ األسماء وجدنا أنيا :تحمؿ العديد مف المعاني التي تتنوع
بتنوع الصيغ كأسماء الفاعميف والمفعوليف وصيغ المبالغة وأسماء الزماف والمكاف وغيرىا فمك ّؿ منيا
معنى يؤديو) (.)3
وخبلصة القوؿ إف الداللة الصرفية نوع مف أنواع الداللة الذي ال يمكف أف يغفؿ عنو دارس
المعنى؛ وذلؾ لما تتمتع بو مف أىمية قصوى في الوصوؿ إلى المعنى المراد.
 -2الداللة النحويةMorphological Syntax :

( )1انيس ،د ،إبراىيـ ،داللة األلفاظ ،مكتبة األنجمو المصرية ،القاىرة ط 1980 ،4ـ ،ص .47
( )2ىبلؿ ،د ،عبد الغفار ،عمـ المغة بيف القديـ والحديث ،مطبعة الجببلوي ،القاىرة ،ط1406 ،2ىػ 1986 -ـ،
ص .200

( )3ىبلؿ ،د ،عبد الغفار ،عمـ المغة بيف القديـ والحديث ،مطبعة الجببلوي ،القاىرة ،ط1406 ،2ىػ 1986 -ـ،
ص.201-200
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(وىي الداللة المحصمة مف استخداـ األلفاظ أو الصور الكبلمية في الجممة المنطوقة أو
المكتوبة عمى المستوى التحميمي أو التركيبي)

()4

والترتيب النحوي لو أثره في المعنى المراد فبل بد مف مراعاة ىذا الترتيب ،ألف المغة في
حقيقة أمرىا عرفت بأنيا( :نظاـ مف الرموز التي ارتبط بعضيا ببعض ارتباطاً وثيقاً تحكمو قوانيف
معينة)(.)1
كذلؾ نجد أف المغة العربية ليا نظاميا الدقيؽ في ىذا التنظيـ النحوي بؿ ىو كما يقوؿ
الدكتور إبراىيـ أنيس( :يحتـ نظاـ الجممة العربية أو ىندستيا ترتيباً خاصاً لو اختؿ ألصبح مف
العسير أف يفيـ المراد منيا) (.)2
وبالنظر إلى ىذا المثاؿ (ذىب محمد إلى القرية) ،فالمعنى واضح مفيوـ ،فمو حاولنا التغير
في الترتيب في ىذه الجممة وقمنا( :القرية ذىب محمد إلى) لوجدنا خمبلً في المعنى المراد؛ ولذا
أشترط العمماء أف يجري ترتيب الكممات حسب ما رسموه مف قواعد النحو فبل يخؿ المتكمـ بشيء
منيا) (.)3
فإذا كاف الترتيب النحوي لو دوره في تحصيؿ المعنى فإف المواقع اإلعرابية ميمة لبياف
المعنى وتوضيحو ،فإذا نظرنا إلى جممة (أكرـ محمد عمياً) وجدنا ليا معنى خاصاً ،فإذا تغير حكميا

النحوي بأف ُج ِعؿ المفعوؿ فاعبلً والفاعؿ مفعوؿ صار المعنى مختمفاً تماماً) (.)4
رابعاً :عالقة الداللة بالنحو:

إف عبلقة الداللة بالنحو قديمة قدـ النحو نفسو ،وقد ارتبط كؿ منيا باألخر بأقوى األسباب،
ٍ
عبلمات إعرابية ،أـ أساليب نحوية ،أـ حروفاً وأدوات
اء أكاف
ومف ثـ كاف النحو كمو داللة سو ً
نحوية ،أـ قرائف وسياقات) (.)5

( )4حيدر ،د ،فريد عوض ،عمـ الداللة دراسة نظرية وتطبيقية ،ص .43
( )1أنيس ،د ،إبراىيـ ،مف أسرار المغة العصرية ص .45
( )2أنيس ،د ،إبراىيـ ،داللة األلفاظ ،مكتبة األنجمو المصرية ،القاىرة ط 1950 ،4ـ ،ص .48
( )3ىبلؿ ،د ،عبد الغفار ،المغة بيف القديـ والحديث ،ص  2-1بتصرؼ.

( )4المصدر السابؽ ،ص  2-1بتصرؼ.
(ِ )5عِ ،ٓ١ؾّذ عبِرٔ ،ظر٠خ إٌؾ ٛاٌعرث ،ٟرضبٌخ ِبعطز١ر ،اٌغبِعخ اٌّطزٕظرح ثبٌغسائر٘1417 ،ـ ،َ1997 -
ص .7
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وقد كاف النحو العربي – منذ نشأتو األولى – ميتماً بالمعنى ،يعتد بو وبأثره في التقعيد ،يمد
الجممة بمعناىا األساسي الذي يكفؿ ليا الصحة والسبلمة ،ألف الجممة ىي الغاية األولى لكؿ نظاـ
نحوي.
(ومف خبلؿ الجيود المكثفة حوؿ دراسة المعنى التي كانت تنطمؽ مف (الكممة) أوؿ األمر،
ثـ ما عرؼ بالوحدة الداللية بعد ذلؾ ،وامكاف اتساع ىذه الوحدة الداللية ،ظير االىتماـ (بالجممة)
التي كاف يعتبرىا بعض الباحثيف أىـ وحدات المعنى ،أىـ مف الكممة نفسيا ،إذا ال يوجد – في رأييـ
إف
– ً
معنى منفصؿ لمكممة ،بؿ معناىا في الجممة التي تقع فييا ،فاذا قمتّ :

معنى فيذا يعنى اف ىنالؾ جمبلً تقع فييا تمؾ الكممة او العبارة ،وىذه الجمؿ
كممة او عبارة تحمؿ ً

معنى) (.)1
تحمؿ ً

(ومف ذلؾ ال يستطيع المتكمـ بالمغة أف يظفر بمعنى جممة ما عمى أساس المفردات

المعجمية وحدىا ،وأنو ال يكوف قاد اًر عمى تحديد المعاني ال بسبب الكممات المفردة ،وال الجممة كميا
فحسب ،بؿ بسبب تحديد أقؿ جزٍء نحوي في الجممة كذلؾ ،مثؿ العنصر اإلسمي والعنصر الفعمي
 ...الخ)

()2

(وبذلؾ أصبح الدرس الحديث ينزع إلى عدـ التفرقة بيف الجانب الداللي والجانب النحوي)
(.)3
أف النحو يساعد في كشؼ المعني ويبيت داللة التركيب ومف ىنا يمكف المزج
ويرى الباحث ّ

بيف المنيجييف.

خامساً :دالالت العالمة اإلعرابية في النحو العربي:
 -1مفيوم العالمة في النحو العربي:

( )1مختار ،د ،أحمد عمر ،عمـ الداللة ،ص .34
( )2عجذ اٌٍط١فِ ، ،ؾّذ ؽّبضخ ،إٌؾٚ ٛاٌذالٌخ ،دار اٌشرٚق ،اٌمب٘رح ،ط ٘1420 ،1ـ  ،َ2000 -ص .45 – 44
( )3اٌّظذر اٌطبثك ،ص .45
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إف العبلمة مف المصطمحات المعروفة في النحو العربي وقد أشار إلييا عمماء العربية قديماً،

ِ
وعنِي بيا النحويوف
ومف أولئؾ سيبويو الذي عالج بعض الموضوعات النحوية اعتماداً عمى العبلمة ُ
مف بعده وأكثروا مف استعماليا واإلشارة إلييا).

()4

والعبلمات في النحو العربي ىي( ،المبلمح المميزة التي تمحؽ الصيغة أو الكممة أو الجممة،
وتؤدي إلى إضافة بعض المعاني المغوية والصوتية والتركيبية والداللية وىذا التعريؼ يشمؿ العبلمة
اإلعرابية وغيرىا كالعبلمة الصوتية التي تتصؿ بالنطؽ ،والعبلمة التركيبية التي تتصؿ بأجزاء الكبلـ
والفصيمة التي تنسب إلييا الكممة ،والداللية التي تقدـ المعاني المختمفة لمكممات).

()1

 -2دالالت العالمات اإلعرابية عمى المعاني:
أف العبلمات اإلعرابية أعبلـ عمى
تد ُؿ النصوص التي تذخر بيا كتب النحاة القدماء عمى َ

ٍ
معاف وىذه بعض النصوص التي تبيف ذلؾ:

ٍ
معاف  :الفاعمية ،والمفعولية ،واإلضافة ،فالرفع
أ  -قاؿ الجرجاني (:اعمـ أف الكبلـ مدارهُ عمى ثبلثة
لمفاعؿ ،والنصب لممفعوؿ ،والجر لممضاؼ إليو ،وما خرج مف ىذه األقساـ فمحموؿ عمييا وليس

ٍ
بأصؿ ،فالمحموؿ عمى الفاعؿ والمبتدأ والخبر ،واسـ كاف وأخواتيا ،وخبر إف وأخواتيا ،والمحموؿ
عمى المفعوؿ خبر كاف واسـ إف والحاؿ والتميز ،...واعراب الفعؿ غير حقيقي كمو إذا ال ٌيتصور فيو

فاعمية وال مفعولية وال إضافة).

()2

ب  -وقاؿ الزمخشري ( :القوؿ في وجوه إعراب االسـ ىي :الرفع ،والنصب والجر ،وكؿ واحد منيا
عمـ عمى معنى ،فالرفع عمـ الفاعمية ،والفاعؿ واحد ليس إال ،أما المبتدأ وخبره وخبر إف وأخواتيا،
واسـ كاف وأخوتيا واسـ (ما) و(ال) المشبيتيف بميس ،فممحقات بالفاعؿ عمى سبيؿ التشبيو والتقريب،
أضرب المفعوؿ المطمؽ ،والمفعوؿ بو ،والمفعوؿ فيو،
وكذلؾ النصب عمـ المفعولية ،والمفعوؿ خمسة ُ
والمفعوؿ لو ،والتميز والحاؿ ،والمستثنى المنصوب ،والخبر في باب كاف  ،واالسـ في باب إف،

( )4ضٍّ١بْ ،د٠ ،بلٛد ِؾّٛد ،اٌعالِخ ف ٟإٌؾ ٛاٌعرث ،ٟدار اٌّعرفخ اٌغبِع١خ ،اإلضىٕذر٠خ ،ط  ،َ1989 1ص .9
( )1ضٍّ١بْ ،د٠ ،بلٛد ِؾّٛد ،اٌعالِخ ف ٟإٌؾ ٛاٌعرث ، ٟص .16
() 2
الجمؿ ،ص .37 – 36
الجرجاني ،عبد القاىرُ ،
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والمنصوب ببل التي ل نفي الجنس ،وخبر (ما) و (ال) المشبيتيف بميس ممحقات بالمفعوؿ ،والجر عمـ
اإلضافة ،وأما التوابع فيي في رفعيا ونصبيا وجرىا داخمة تحت أحكاـ المتبوعات) (.)3
الزجاجي إلى أبي عمى محمد بف
ج  -رأي محمد بف عمي المستنير في العبلمات اإلعرابية :نسب ّ

الزجاجي
المستنير (قُطرب) القوؿ بإنكار دالالت العبلمات اإلعرابية عمى المعاني ،لـ يصرح ّ
الزجاجي( :أف العرب لـ تعرب كبلميا
المصدر الذي أخذ منو ىذا الرأي ،ويرى قُطرب – كما ذكر ّ
لمداللة عمى المعاني ،والفرؽ بيف بعضيا وبعض  ،فميس ثمة عبلقة بيف المعنى واإلعراب) (.)1

وىذا طرؼ مف أراء القدماء في العبلمة اإلعرابية ودالالتيا ،واما آراء المحدثيف في العبلمات
اإلعرابية فتتمثؿ في االتي:
لـ يتفؽ المحدثوف في داللة العبلمة اإلعرابية عمى المعنى شأنيـ في ذلؾ شأف القدماء وقد
يؽ منيـ مذىباً وسطاً ،ويعد العقاد
بالغ بعضيـ في داللتيا عمى المعنى ،وأنكر أخروف ،واختار فر ٌ
مف أصحاب االتجاه األوؿ إذ يرى أف( :العبلمات اإلعرابية تد ُؿ عمى معانييا كيفما كاف موقعيا مف
الجممة المنطوقة) (.)2
ومف أصحاب االتجاه الثاني الدكتور إبراىيـ أنيس الذي ينكر داللة العبلمة اإلعرابية عمى
المعنى إذ يرى أف( :اإلعراب قصة مختمقو صنعيا النحويف وأحكموا صناعتيا واذ تفتحت قرائحيـ
عف بعض ظواىر اإلعراب ،فقاسوا أصولو بغية الوصوؿ إلى أحكاـ ُمطّردة منسجمة ،وكاف ليـ بيذا
الفضؿ في نشأت ذلؾ النظاـ المحكـ الذي حدثونا بو في كتبيـ وفرضوه عمى كؿ العصور مف
بعدىـ) (.)3
قطرب) وما ذىب إليو الرجبلف يخالؼ واقع المغة ويمغي قرينة ميمو
وقد وافؽ أنيس (رأي ُ

يسعى إلييا النحويوف لمتفريؽ بيف المعاني وىي العبلمة اإلعرابية ،فمو خمت ىذه العبلمة مف الداللة
لما ّأدى اختبلؼ العبلمات لي اختبلؼ المعاني.
( )3الزمخشري ،محمود بف عمر ،المفصؿ في عمـ العربية ،ط  ،1القاىرة 1323ىػ ،ج ،1ص .18
( )1الزجاجي ،أبو القاسـ عبد الرحمف بف اسحؽ ،اإليضاح في عمؿ النحو ،تح :د :مازف مبارؾ ،دار العروبة القاىرة،
1378ىػ 1959 -ـ ،ص .71

( )2العقاد ،عباس محمود ،المغة الشاعرة ،مكتبة االنجمو المصرية ،القاىرة ،د.ط1960 ،ـ ،ص .21
( )3أنيس ،د ،إبراىيـ ،مف أسرار المغة .2004
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ومف الذيف اتخذوا مذىباً وسطاً بيف الفريقيف ،األستاذ إبراىيـ مصطفى الذي دعا إلى
ٍ
بعض ،فذىب إلى أف( :الضمةُ عمـ اإلسناد،
تخصيص بعض العبلمات اإلعرابية بالداللة دوف
ودليؿ أف الكممة المرفوعة يراد بيا أف يسند إلييا ،ويتحدث عنيا ،وأف الكسرة عمـ اإلضافة وأشار إلى
ارتباط الكممة بما قبميا سواء أكاف ىذا االرتباط ب ٍ
أداة أـ بغير أداة ،وأف الفتحة ليست عبلمة إعراب،
ً

وال تدؿ عمى شيء ،وانما ىي الحركة الخفيفة المستحبة عند العرب التي يراد اف تنتيي بيا الكممة
كمما امكف ،فيي بمثابة السكوف في لغة العامة ،فاإلعراب ىو الضمة والكسرة فحسب وليستا بقية مف
مقطع ،وأثر لعامؿ مف المفظ بؿ ىما عمؿ المتكمـ نفسو ليدؿ بيما عمى معنى في تأليؼ الجممة

ونظـ الكبلـ) (.)1
سادساً :التطور الداللي:
المعموـ أف التطور الداللي وعواممو التي تؤدي الي تغير المعنى ،تظير دائماً في عبلقة
الرمز بمدلولو وتتمثؿ في صورتيف ىما :إضافة مدلوؿ جديد لكممة قديمة ،أو كممة جديدة لمدلوؿ
قديـ ،وا ّف ُّ
تغير المعنى يشمؿ كؿ مستويات المغة الصوتية والتركيبية والداللية.
ومن أسباب التطور الداللي ما يمي:

 /1االنحراف المغوي:
ٍ
بداللة
فيمو ويوحي الي الذىف
(يقصد بو سوء الفيـ حيث يسمح المفظ لمم ِرة االولى
ُ
فيساء ُ
()2
غريبة ال ُّ
تمت الى ما في ذىف المتكمـ بأي صمة).
فمثاؿ لذلؾ كممة (الزكاـ) التي تعني الكوكب المعروؼ ،وتعني األرض فبل رابط وال وجو
شبو بيف الداللتيف ،ويرتبط ىذا التطور مف النوع االنحراؼ المغوي في البيئات البدائية حيث االنعزاؿ
بيف أفراد الجيؿ الناشئ وجيؿ الكبار ،وال يشترط أف تندثر وتختفي الداللة القديمة  ،بؿ يمكف أف تبقى
جنباً إلى جنب مع الداللة الجديدة ،وعند ذلؾ تعد مف المجاز أو المشترؾ المفظي)
ِ /2بمى األلفاظ:
( )1مصطفي ،ابراىيـ ،إحياء النحو ،ص .5
( )2أنيس ،إبراىيـ ،داللة االلفاظ ،ص 135

( )3حماد ،أحمد عبدالرحمف ،عوامؿ التطور المغوي ،ص .117
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()3

(ونرى بِمى األلفاظ حيف يصيب المفظ بعض التغير في الصورة ،ويصادؼ بعد ذلؾ أف يشبو
لفظاً أخر في صورتو فتختمط الداللتاف فيصبح المفظ بما يسمى المشترؾ المفظي ومثاؿ ذلؾ كممتي
(التغب) و (التعب))

()4

 /3اال نتقال:
يصيب االنتقاؿ كثير مف ألفاظ المغة وذلؾ ألسباب سياسية أو اجتماعية أو عاطفية ،وغيرىا
ويكوف ذلؾ بعدة صور منيا( :االنتقاؿ مف الداللة الحسية إلى الداللة التجريدية ،نتيجة لتطور عقؿ
االنساف ،ورقيو ،ومثاؿ ذلؾ تطور داللة (غفر) مف المحسوس وىي (الستر) ،وأصمو مف غفرت
الشيء ،إذا أغطيتو فانتقمت الى التجريد بمعاني ستر العيوب وتجاوز الذنوب ،وىذا النوع مف التغير
يصيب بعض األلفاظ في كؿ ٍ
ٍ
صور منيا:
لغة مف المغات ويأتي في عدة
أ /االنتقاؿ مف الدالالت الحسية إلى الدالالت التجريدية لتطور عقؿ اإلنساف ورقيو.
ب /االنتقاؿ في شكؿ اتفاؽ مجموعة فرعية ذات ثقافة مختمفة عمى استخداـ ألفاظ معينة الداللة
تتماشى مع األشياء والتجارب والمفاىيـ ألسباب اجتماعية وتاريخية ،وذلؾ بانتقاؿ األلفاظ مف عصر
َّ
وماجد عمييـ مف
تأريخي إلى عصر اخر ثـ حدث فييا تغير في حياة الناس وعاداتيـ وتقاليدىـ
عموـ وفنوف مثؿ ما حدث في العصر اإلسبلمي ،فتغير مدلوؿ كثير مف األلفاظ إلى مصطمحات
دينية وتشريعية ،وكانت ىذه األلفاظ موجودة قبؿ اإلسبلـ لكنيا كانت تدؿ عمى معاني أخرى فتحولت
لمداللة عمى ما يقاربيا مف المعاني الجديدة)

()1

ويندرج تحت االنتقاؿ الكممات التي تعبر عف المشاعر العاطفية والنفسية ويقصد بيا الكممات
التي تثير الحياء واالشمئزاز ،خاصة تمؾ التي تتصؿ بالجانب الجنسي فيستحيي اإلنساف عف ذكرىا،
أو يخاؼ ،أو يتشاءـ مف تسمية ىذه األلفاظ بأسمائيا وذلؾ كبعض أعضاء جسـ االنساف أو أفعالو
الجنسية ،وبعض األمراض والعاىات المتعمقة بذلؾ ،والسبب في انتقاؿ مثؿ ىذه األلفاظ نفسي مبعثو
الحياء أو الخوؼ وغيرىا)

()2

( )4المصدر السابؽ ،ص .119

( )1حماد ،أحمد عبدالرحمف ،عوامؿ التطور المغوي  ،ص .120
( )2المبارؾ ،محمد ،فقو المغة وخصائص العربية ،دار الفكر ،بيروت ،ط ،1د .ت ص  216بتصرؼ.
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وىذا ال يؤدي إلى تغير المعنى بؿ يؤدي إلى اإلتياف بمصطمح بديبل أقؿ وضوحاً مف األوؿ،
ويضرب إبراىيـ أنيس مثاالً لذلؾ كممتي (المدة – الصديد) حيث يرى أف األولى أصبحت مبتذلة
وأوشكت عمى االنزواء مف االستعماؿ ،ويحؿ محميا األف كممة (الصديد) التي ال تزاؿ تحتفظ بقدر
مف االحتراـ في الصوت االجتماعي) (.)3
 /4الحاجة:
(يقصد بيا الحاجة إلى كممة جديدة ،أو التجديد في التعبير ،أو ىو الشيء الذي يقصد إليو
قصداً ،وىذا النوع الخير غير مرتبط بأي حاجة عممية ،حيث ال يعمؿ ىا التعبير عمى سد النقص
الموجود ،وانما يعمؿ عمى إضافة أمثمة جديدة عمى المترادفات الموجودة بالفعؿ).
العمماء أف التطور يتـ عمى يد الموىوبيف مف أصحاب الميارات في الكبلـ كالشعراء
ويذكر
ُ

واألدباء والمجامع المغوية والييئات العممية حيث تعوز الحاجة إليو ،كالتطور االقتصادي أو
االجتماعي أو السياسي ،ويتـ ىذا التطور عف طريؽ وسيمتيف:

 /1أف يعمد إلى األلفاظ القديمة ذات الداللة المندثرة فيحيي بعضيا ويطمقو عمى المستحدثات متممساً
في ىذا أدنى مبلبسة مثؿ( :الدبابة – البريد – السيارة – المدفع – القاطرة ... -إلخ).
 / 2أف تدعو الحاجة الى االلتجاء الي ألفاظ المغة األجنبية فيستعار ما تمس الحاجة إليو وىو ما
ويمثّؿ لو بمفظ (الحرير) العربي ،التي استعيرت الي جانبو ألفاظ مناسبة
يعرؼ ب (المعرب)ُ ،

كالسندس ،واإلستبرؽ والديباج).

()1

ىذه ىي أىـ األسباب التي تؤدي الي التطور الداللي وقد جاءت في كتب المغة تحت
مسميات مختمفة لكنيا تحمؿ نفس المضموف.
أشكال التطور الداللي:

( )3أنيس ،إبراىيـ داللة األلفاظ ،ص  135وما بعدىا.

( )1عبد اهلل محمد الفاتح ،رسالة دكتوراه في عمـ الداللة ،جامعة الجزيرة كمية التربية – السوداف 2018-ـ،
ص121بتصرؼ
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أجمع العمماء عمى أف أشكاؿ التطور الداللي في المعنى القديـ لمكممة أما أف يكوف أوسع مف
المعنى الجديد ،أو أضيؽ منو ،أو مساوياً لو ،وىذه األشكاؿ ىي التي تعرؼ بتخصيص الداللة أو
تعميـ الداللة أو انتقاؿ المعنى ،وتغير مجاؿ االستعماؿ:
أ /التخصيص:
ويكوف ذلؾ (بقصر المفظ العاـ عمى بعض أفراده وتخصيصو مف عمومو وتضيؽ شمولو،
أي بتخصيص الداللة ،ويعرؼ عند بعض المغويف بتضيؽ المعنى) (.)2
ويعرؼ ايضاً بانو( :تحويؿ الداللة مف المعنى الكمي الي الجزئي أو تضيؽ مجاليا)
ّ

()3

ونمحظ مف التعريفات السابؽ أف( :التخصيص تحديد لمعاني الكممات وتقميؿ دالالتيا ويأتي

ىذا نتيجة إلضافة بعض المبلمح التميزية في المفظ ،فكمما زادت المبلمح لشيء ما قؿ عدد أفراده،
فكممة (الفاكية) في المغة العربية كانت بمعنى الثمار كميا ،ثـ خصص ىذا المعني لمداللة عمى أنواع
مف الثمار كما ىو معروؼ األف مثؿ البرتقاؿ والتفاح والعنب وغيرىا .ومف أمثمة التخصيص في
الداللة كممة (حرامي) وىي في الحقيقة نسبة لمحراـ ،ثـ تخصصت داللتيا واستعممت بمعنى (المص)
ومثميا كممة (الحريـ) بعد أف كانت تطمؽ عمى كؿ محرـ ال يمس صارت األف تطمؽ عمى النساء)
(.)1
ب/تعميم الداللة:
ويقصد بو أف يكوف المعنى الجديد أوسع مف المعنى القديـ واف يصبح ممكف تطبيقو عمى
مدى أوسع وأشمؿ مف معناه القديـ ،ويعرؼ بأنو( :أف يصبح عدد ما تشير إليو الكممة مف السابؽ،
أو يصبح مجاؿ استعماليا أوسع مف قبؿ)

()2

( )2عمر ،أحمد مختار ،عمـ الداللة ،ص .245
( )3المصدر السابؽ ،ص .245

( )1أنيس ،إبراىيـ ،داللة األلفاظ ،ص .152
( )2عمر ،أحمد مختار ،عمـ الداللة ،ص .243
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كما أف التخصيص يصيب بعض دالالت األلفاظ ،نجد أف التعميـ يصيب البعض االخر،
ويؤثر في تطور الداللة ،يقوؿ الدكتور إبراىيـ أنيس( :إف تعميـ الداللة أقؿ شيوعياً في المغات مف
تخصيصيا وقد يؤثر في تطور الداللة وتغيرىا)

()3

ويذكر مف األسباب التي تدعو إلى تعميـ الداللة( :أف الناس في حياتيـ العادية يكتفوف بأقؿ
قدر ممكف مف دقة الداللة وتحديدىا ويقنعوف بالقدر الذي يحقؽ ىدفيـ مف الكبلـ والتخاطب ،وىـ
بذلؾ ينتقموف بالداللة الخاصة إلى الداللة العامة إيثا اًر بالتيسير عمى أنفسيـ والتماساَ أليسر السبؿ
في خطابيـ .ومف أمثمة ذلؾ كممة (البأس) التي ىي في االصؿ الحرب ثـ كثر استخداميا في كممة
شدة ،فأكسبيا ىذا االستخداـ عموـ المعنى ،وكممة (المجد) التي ىي في األصؿ امتبلء بطف الدابة
مف العمؼ فكثر استخدامو مجا اًز في االمتبلء بالكرـ حتى اقرض معناه االصمي) (.)4
ومف ىذا التعميـ( :تحويؿ االعبلـ إلى صفات ،لما اشتيروا بو .فالعمـ (قيصر) قد يطمؽ
ويراد بو العظيـ ،والعمـ (حاتـ) يطمؽ ويراد بو (الكريـ المضياؼ)) (.)5
وعمى ٍ
ٍ
معاف أوسع
كؿ فاف تعميـ الداللة أو توسيعيا لو أثر في المغة مف حيث أنو يعطي
وأشمؿ.
ج /نقل المعنى أو تغير مجال االستعمال:
(وىذا يسمى بالمجاز المرسؿ واالستعارة ،وغالباً يتـ عف ٍ
عمد لغرض أدبي لتوضيح الداللة
ويعرؼ بأنو( :ىو الذي يكوف عادة عند انتقاؿ الداللة المجردة إلى
وجعؿ الصورة الذىنية أكثر
ً
جبلء ّ

الدالالت المحسوسة الممموسة) (.)1

ومف األسباب التي تؤدي عمى نقؿ المعنى( :رقي الحياة العقمية ،ألف الداللة بدأت
بالمحسوسات ثـ تطورت إلى الدالالت المجردة بتطور العقؿ اإلنساني ورقيو) (.)2

( )3أنيس ،إبراىيـ ،داللة األلفاظ ،ص.152
( )4المصدر السابؽ ،ص .154
( )5المصدر السابؽ ،ص .154

( )1حماد ،أحمد عبدالرحمف ،عوامؿ التطور المغوي ،ص .125
( )2أنيس ،إبراىيـ ،داللة األلفاظ ،ص .160
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وتمثؿ كتب المغة لنقؿ المعنى بالكممات األتية( :رسوؿ) التي كاف ليا معنى الشخص الذي
يرسؿ في ميمة ما ،ثـ صار ليا الداللة الثانية التي نألفيا االف)

()3

ويعرؼ انحطاط الداللة بأنو( :
ويندرج في انتقاؿ الداللة انحطاط الداللة ،ورقي الداللةُ ،

انييار أو ضعؼ يصيب الداللة فتراىا تفقد شيئاً مف أثرىا في االذىاف ،أو تفقد مكانيا بيف األلفاظ
التي تناؿ مف المجتمع االحتراـ والتقدير وتمثؿ ليا كتب المغة بكممة (حاجب) التي كانت تعني في
الدولة األندلسية (رئيس الوزراء) ثـ ألت إلى المعنى المتواضع الذي تدؿ عميو األف) (.)4
ورقى الداللة عكس انحطاطيا وىو( :نوع مف التغير يصيب الكممات التي كانت تشير إلى
ٍ
معاف وضيعة ضعيفة ثـ صارت تدؿ عمى معاف أرفع وأقوى مف ذي قبؿ ،ويمثؿ ليا بكممة ( مارشاؿ
) التي ترجع إلى أصؿ جرماني وتعني خادـ االسطبؿ ثـ تطورت داللتيا وارتقت لتحمؿ معنى
المشير أو البيطار)

()5

وميما يكف مف ٍ
أمر فانحطاط الداللة ورقي الداللة يعداف ضرباف مف أضرب

نقؿ المعنى أو ما يسمى تغير مجاؿ االستعماؿ وال يكوف ىناؾ ارتباط بيف المعنى األوؿ والمعنى
المتغير غالباً.

( )3أنيس ،إبراىيـ ،داللة األلفاظ ،ص .160
( )4المصدر السابؽ ،ص.156

( )5الداية ،فائز ،عمـ الداللة العربي ،دار الفكر دمشؽ ،ط1996 ،2ـ ،ص .314
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المبحث األول
مفيوم الوظيفة بن القدماء والمحدثين
الوظيفة لغة:
جاء عف معنى الوظيفة المغة في معجـ لساف العرب في مادة (وظؼ)( :الوظيفة مف كؿ
ٍ
الوظؼ،
شيء :ما يقدر لو في كؿ يوـ مف رزؽ أو طعاـ أو عمؼ أو شراب  ،وجمعيا الوظائؼ و ُ
ووظفت الشيء عمى نفسو ووظفو توظيفاً :ألزميا إياه ،وقد وظؼ لو توظيفاً :عمى الصبي كؿ يوٍـ
ُ
حفظ ٍ
آيات مف كتاب اهلل عز وجؿ ،والوظيؼ لكؿ ذي اربع ما فوؽ الرسغ عمى مفصؿ الساؽ،
ووظيفا يدي الفرس :وما تحت ركبتو إلى جنبيو ،ووظيفا رجميو :ما بيف كعبيو إلى جنبيو)

()1

كما جاء في معجـ المقاييس أف( :الواو والظاء والفاء ،كممة تدؿ عمى تقدير شيء ،يقاؿ
وظفت لو :إذا قدرت لو كؿ حيف شيئاً مف رز ٍ
ؽ أو طعاـ ،ثـ استعير ذلؾ في عظـ الساؽ كأنو شيء
مقدر وىو ما فوؽ الرسغ مف قائمة الدابة إلى الساؽ ،ويقاؿ وظفت البعير إذا قصرت لو القيد.
ويقاؿ :مر يظفيـ؛ أي يتبعيـ كأنو يجعؿ وظيفة بإز ِ
اء وظفتيـ)
ّ

()2

الوظيفة اصطالحاً(:ىي المعنى المحصؿ مف استخداـ األلفاظ أو الصورة الكبلمية في الجممة
المنطوقة أو المكتوبة عمى المستوى التحميمي أو التركيبي)

()3

ومما سبؽ يتضح أف الوظيفة ىي

اء كاف ذلؾ عمى مستوى النطؽ أو عمى
المعنى المتوخى مف المفظة المفردة في صورتيا التركيبية سو ً

مستوى الكتابة.

يمكف تقسيـ الوظائؼ الى وظائؼ صرفية ووظائؼ نحوية .اما الوظائؼ الصرفية فيي:
(المعاني الصرفية المستفادة مف الصيغ المجردة لمباني التقسيـ ودالالتيا في الكبلـ العربي ،كتميز
صيغة الفعؿ عف االسـ ،واالسـ عف الحرؼ وغير ذلؾ .وأما الوظائؼ النحوية فيي التي سماىا
الجرجاني (معاني النحو) ،وىي تشمؿ كؿ المعاني الوظيفية (غير المعجمية) التي تؤدييا الكممات

( )1األفريقي ،ابف منظور ،لساف العرب مادة (وظؼ) – ص .240
( )2ابف فارس ،أبو الحسف أحمد ،مقاييس المغة -ص .203

( )3الساقي ،فاضؿ مصطفى ،أقساـ الكبلـ العربي مف حيث الشكؿ والوظيفة ،مكتبة الخانجي ،القاىرة 1977 -ـ،
د.ط ،ص .203
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اء أكانت تمؾ الوظائؼ منبثقة عف قوالب الكممات وبنياتيا الصرفية اـ
المؤلفة في نسؽ كبلمي سو ً
عف الموقع النحوي الذي تشغمو كؿ منيا) (.)1

الوظيفة النحوية عند نحاة العرب القدماء:
عند النظر في تراثنا النحوي العربي ال نجد ِمف النحاة َمف صرح بمصطمح (الوظيفة النحوية)
لكنيـ كانوا يمارسونيا ضمناً ،فالباحث يستطيع أف يجد مف اآلراء والتعريفات ما يدؿ عمى أنيـ قد
وعوا مصطمح الوظيفة النحوية ،ويظير ذلؾ الوعي مف خبلؿ دراستيـ التراكيب ووصفيا  ،فالميمة
األساسية لدراسة النحو ىي النظر في التراكيب لبياف أسرارىا وتمثؿ معانييا ،وتحديد الوظائؼ
النحوية فييا مف خبلؿ بياف العبلقات بيف مكوناتيا وبنية ىذه المكونات واعرابيا وصوالً الى القواعد
المطردة واألحكاـ التي تضبط البنية التركيبية والداللية لمغة.
ومما يدؿ عمى أف القدماء قد درسوا الوظائؼ النحوية وأىتموا بيا ما نجده في كتبيـ ومف
ذلؾ وعند تفحصنا لكتاب سيبويو نجده بعد الفراغ مف الحديث عف أقساـ الكبلـ ،والمبني والمعرب،
بتحدث عف التبلزـ التركيبي بيف عنصري الجممتيف األسمية ،والفعمية ،وما ىذا التبلزـ إال عبلقات
نحوية وظيفية تنشأ مف خبلؿ تبلقي الوظائؼ النحوية عمى النحو الذي ترتضيو قواعد المغة) (.)2
يقوؿ سبويو في باب (المسند والمسند إليو)( :ىما ما ال يغني واحد منيا عف االخر ،وال يجد
المتكمـ منو بداً فمف ذلؾ االسـ المبتدأ والمبني عميو وىو قولؾ :عبداهلل أخوؾ ،وىذا أخوؾ ،ومف
عبداهلل ،فبلبد لمفعؿ مف االسـ كما لـ يكف لبلسـ األوؿ بد مف االخر في االبتداء) (.)3
ذلؾ :يذىب ُ

يتبيف لنا أف المبتدأ البد لو مف الخبر ،والفعؿ البد لو مف الفاعؿ ،والبنية النحوية
ومف ىنا
ُ

االساسية لمتركيب ال تقوـ إال بوجود ىاتيف الوظيفتيف النحويتيف (المسند والمسند إليو) .ومف ىنا

يتبيف أف سيبويو قد عالج البنية المغوية تركيباً وداللةً وىو بذلؾ استطاع أف يبدي مف التحميبلت ما

ٍ
يدؿ عمى
مرحمة مبكرة مف مراحؿ النضج الذىني في الدراسات النحوية ،وىو بذلؾ يعطي نموذجاً

( )1الساقي ،فاضؿ مصطفى ،أقساـ الكبلـ العربي مف حيث الشكؿ والوظيفة ، ،ص  203بتصرؼ.
( )2جردات ،أسامة كامؿ عارؼ ،االبعاد المعنوية في الوظائؼ النحوية ،دار الفرقاف لمنشر والتوزيع ،د ط ،ص 70

بتصرؼ.

( )3سيبويو ،الكتاب ،ج  1ص .31
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أصيبلً في القدرة عمى تمثيؿ المفاىيـ النحوية والمغوية ،وتميزىا بأبعادىا وحدودىا ،ومف ىذه
التحميبلت تقسيمة الكبلـ بحسب االستقامة واإلحالة إلى خمسة أنوع فيقوؿ( :فأما المستقيـ الحسف
فكقولؾ :اتيتؾ أمس ،وسآتيؾ غداً ،وأما المستقيـ الكذب فقولؾ :حممت الجبؿ ،وشربت ماء البحر
يد
ونحوه .وأما المستقيـ القبيح فأف تضع المفظ في غير موضعو نحو قولؾ :قد زيداً رأيت ،وكي ز ٌ
الكذب فأف تقوؿ :سوؼ أشرب ماء البحر أمس)
يأتيؾ وأشباه ىذا .وأما المحاؿ
ُ

()1

ومما سبؽ يتضح لنا أف المستقيـ الحسف والقبيح يتعمقاف بالصحة النحوية ،أي أنيما يرتبطاف بتبلقي

الوظائؼ النحوية عمى الوجو الذي تسمح بو قواعد المغة التركيبية وقوانينيا ،واما المستقيـ الكذب
والمحاؿ فمتعمقاف بالصحة الداللية حسب القوانيف المغوية المتعارؼ عمييا مف قبؿ الناطقيف بالعربية.
فمثؿ قولنا( :أتيتؾ أمس) ىو بنية تركيبية تسمح بيا قواعد المغة العربية ،ومف الناحية الداللية العامة
ىو (المستقيـ) ألف العرب تعارفت عمى تضمف الفعؿ (أتى) الزمف الماضي ،وارتباط االسـ (أمس)
بما مضى كذلؾ ،ولذا فالفعؿ (أتى) صالح داللياً حسب ما ىو متعارؼ لموقوع عمى االسـ (أمس).
ومف ىنا يتبيف أف سيبويو قد فرؽ بيف مستوييف مف المعاني ،المعنى الوظيفي (النحوي)
الذي ينتج عف العبلقات التركيبية في الجممة بحسب مقتضى قواعد المغة العربية ،والمعنى الداللي
المرتبط بالقواعد المغوية ضمف ما ىو متعارؼ بيف المتكمميف بالمغة.
(وفي القرف الرابع اليجري نجد أف النحاة يعبروف عف تصورىـ لميمة النحو في تناوؿ
التراكيب وضبط مكوناتيا الوظيفية وتحديدىا بصورة أكثر وضوحاً مما يدؿ عمى تمثؿ حقيقي لمفيوـ
الوظيفة النحوية لدى القدماء بكؿ أبعادىا البنيوية واإلعرابية والموقعية) (.)2
واف كاف النحاة قد درسوا الوظائؼ النحوية عمى مستوي المفردات فإنيـ قد درسوىا ايضاً
عمى مستوى الجمؿ( ،وذلؾ عند تقسيميـ الجمؿ إلى :جمؿ ليا محؿ مف اإلعراب ،أي ذات وظيفة
نحوية ،وىي التي تحؿ محؿ المفرد ،وتعرب إعرابو ،أي ذات وظيفة نحوية ،وجمؿ ال محؿ ليا مف
االعراب وىي التي ال تحؿ محؿ المفرد وال تعرب إعرابو ،ولذا فميس ليا وظيفة نحوية ،ومف ثـ فإف

( )1سيبويو ،الكتاب ،ج ، 1ص .36
( )2جردات ،أسامة كامؿ ،االبعاد المعنوية في الوظائؼ النحوية ،ص .72 – 71
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حذفيا ال يحؿ بالكبلـ نحوياً ،وأما مف حيث الداللة فبل يمكف االستغناء عنيا لدورىا في بياف المعنى
المقصود) (.)1
وخبلصة األمر (أف النحاة العرب القدماء لـ يصرحوا بمصطمح (الوظيفة النحوية) إال أنيـ
قد وعوا أبعادىا وأدركوا مضامينيا ،ولـ تكف مسألة المصطمحات لتعنييـ كثي اًر في ظؿ الغاية التي
كانوا يسعوف ليا) (.)2
الوظيفة النحوية عند المحدثين:
يرى بعض النحاة العرب المحدثيف أف ىناؾ قصو اًر في دراسة القدماء لمنحو العربي ومف
ىؤالء المحدثيف :ميدى المخزومي ،مصطفي إبراىيـ ،وتماـ حساف ،إذ يروف اف اكثر القدماء قد
قصوا دراستيـ في النحو عمى الشكؿ دوف المعني ،فاىتموا باإلعراب مف خبلؿ عبلقتو بالعامؿ
فأوغموا في تعميمو عمى حساب المعنى ،كما أنيـ أخذوا جوانب أخرى في تفسير الظاىرة المغوية تتمثؿ
المتمحؿ والمعيارية الصارمة في تطبيؽ منيجيـ .ومف ىنا (فإف النحاة العرب المحدثيف
في التقدير
ّ
قد وجيوا أنظارىـ إلى دراسة الوظائؼ النحوية مف حيث األصوؿ التي بنيت عمييا وقد ركزوا

جيودىـ عمى التأكيد عمى وظيفة الكممة في الجممة ،والجممة في الكبلـ انطبلقاً مف وظائؼ المغة
التوصيمية ،وىي توجيات وظيفية ،فضبطوا الوظائؼ النحوية األساسية ،وميزوا بينيا وبيف غيرىا مف
ٍ
فضبلت وتوابع ،وبذلؾ قطعت الدراسات المغوية الحديثة شوطاً طويبلً في سبيؿ تأطيرىا تأطي اًر
وظيفياً عممياً بأسس لغوية حديثة كما نمحظ االىتماـ بالمعنى في حقؿ التحميؿ المغوي أخ اًر في التزايد
لدى المحدثيف عند النحاة والمغوييف العرب) (.)3
ومف النحاة العرب المحدثيف مف دعا إلى إصبلح حاؿ النحو اقتصا اًر عمى الوظائؼ النحوية
مف حيث األصوؿ التي بنيت عمييا ،ومناىج بنائيا ومف ىؤالء :إبراىيـ مصطفى في كتابو (إحياء
النحو) حيث يرى أف( :النحاة العرب القدامى قد ضيقوا دائرة عمـ النحو ،فقد حصروه في البحث في
وبناء ،ثـ أولوا جؿ عنايتيـ لظاىرة اإلعراب وتفصيؿ أحكاميا مما أوقعيـ في
أواخر الكمـ إعراباً
ً
( )1جردات ،أسامة كامؿ ،االبعاد المعنوية في الوظائؼ النحوية ،ص .73
( )2المصدر السابؽ ،ص .76

( )3المصدر السابؽ ،ص  167-157بتصرؼ.
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الخطأ الذي أدى إغفاؿ وضياع كثير مف أحكاـ نظـ الكبلـ وأسرار تأليفو) ( .)1وىو بذلؾ يشير إلى
أف النحاة القدامى قد أغفموا وظيفة الكممة في الجممة.
وقد وجدت دعوة إبراىيـ مصطفي إلى التجديد في النحو وقعاً مؤث اًر عند بعض المحدثيف
العرب ،مف أشيرىـ ميدي المخزومي الذي أكد عمى( :ضرورة اإلصبلح الشامؿ لمنيج الدرس
النحوي العربي ،وموضوعاتو :أصوؿ ومسائؿ ،ليتسنى لمدارسيف استيعاب األحكاـ النحوية وتمثيميا
بيسر ووضوح) (.)2
وبناء عمى ذلؾ فقد رأى المخزومي :أف ال مناص مف اتخاذ خطوتيف (:)3
 -1تخميص الدرس النحوي العربي مف مخمفات الفمسفة والمنطؽ التي سيطرت عميو وحممت إليو
فكرة العامؿ؛ فتحوؿ إلى درس ممفؽ غريب ليس فيو مف سمات الدرس المغوي إال مظيره وشكمو،
وكثر فيو الجدؿ القائـ عمى التحميؿ العقمي الذي أفقده قدرتو عمى أداء وظيفتو في استقراء المغة،
ومبلحظة األساليب.
 -2تحديد موضوع الدرس النحوي ،إذا يرى أف النحو يجب أف يعالج موضوعيف يمثبلف في الواقع
وحدة ال تتجزأ:
ػ فاألوؿ :الجممة مف حيث بناؤىا وتأليفيا واألحواؿ المختمفة ألجزائيا وما يط أر عمييا في ثنايا التأليؼ
مف تقديـ وتأخير واظيار ،واضمار ،وغيرىا.
ػ والثاني :دراسة المعاني العامة التي تعرض لمجممة في أثناء االستعماؿ مف خبلؿ أدوات العبير
كالتوكيد والنفي واالستفياـ وغيرىا ،تمؾ الدراسة التي قطعيا النحاة فدرسوىا في أبواب مفرقة دوف أف
يمتفتوا إلى ما لكؿ طائفة مف خصائص لفظية ودالالت ووظائؼ لغوية.
ورأى المخزومي أف اإلعراب ليس أث اًر لعامؿ – كما نظر إليو النحاة – بؿ ىو ما لمكممة و
الجممة مف وظيفة لغوية ،أو قيمة نحوية ،ككونيا فاعبلً أو مفعوالً ،وعبلماتو – كما يرى – ىي
الحركات العربية الثبلث :الضمة لئلسناد ،الكسرة عمـ اإلضافة ،وأما الفتحة فعمـ ما ليس بإسناد وال
( )1مصطفي ،إبراىيـ ،احياء النحو ص  8 – 1بتصرؼ.
( )2المخزومي ،ميدي ،في النحو العربي ،ص .19-15

( )3المخزومي ،ميدي ،في النحو العربي ،ص  19 – 14بتصرؼ.
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إضافة ،ويندرج فيو موضوعات كثيرة ،بعضيا يؤدي وظائؼ لغوية متمايزة :كالحاؿ ،والتميز ...
وبعضيا ال يؤدي مثؿ ىذه الوظيفة وانما ورد منصوباً؛ لخفة الفتحة في درج الكبلـ ومف ذلؾ
المناديات المنصوبة) (.)2
أف جيود المخزومي قد انصبت عمى التأكيد عمى وظيفة الكممة،
ومف ذلؾ يتضح لنا ّ

والجممة ،انطبلقا مف وظائؼ المغة التواصمية .وىي توجييات وظيفية تكاد تكوف قادرة عمى إعادة
التقسيـ والتبويب وتغيير بعض المصطمحات النحوية الواردة لدى القدماء والمطالبة بالتخمص مف فكرة
العامؿ النحوي.
وفي عاـ 1973ـ ظير كتاب الدكتور تماـ حساف (المغة العربية معناىا ومبناىا) ،الذي

صدر فيو حساف عف رؤية لغوية وصفية وظيفية ،وقد بدت التوجييات الوظيفية في دراسة حساف
أكثر تقدماً وتطو اًر بما يدؿ عمى ارتقاء التمثيؿ المغوي الوظيفي لدى المحدثيف العرب بشكؿ واضح.
وقد عمؿ تماـ حساف عمى تقسيـ المعنى إلى ثبلثة أقساـ فرعية (:)2
األوؿ  :المعنى الوظيفي ،وىو وظيفة الجزء التحميمي في النظاـ أو في السياؽ عمى حدٍ سواء.
والثاني :المعنى المعجمي لمكممة ،وكبلىما متعدد ومتحمؿ خارج السياؽ ،وواحد فقط ،في السياؽ.
والثالث :المعنى االجتماعي أو معنى المقاـ ،وىو أشمؿ مف سابقيو ،ويتصؿ بيما عف طريؽ
المكامنة ،ألنو يشمميا ،ليوف بيما وبالمقاـ ،معب اًر عف معنى السياؽ في الحياة االجتماعية.
ويرى تماـ حساف أف النظاـ النحوي يتألؼ مف (:)3
1ػ طائفة مف المعاني النحوية العامة التي يسمونيا معاني الجمؿ واألساليب.
2ػ طائفة مف العاني النحوية الخاصة أو معاني األبواب المفردة كالفاعمية والمفعولية  ....الخ.
3ػ مجموعة مف العبلقات التي تربط بيف المعاني ،حتى تكوف صالحة – عند تركيبيا – لبياف المراد
منيا ،وىي في الحقيقة قرائف منوية عمى معاني األبواب الخاصة.

( )2المخزومي ،ميدي ،في النحو العربي ، ،ص .67

( )2حساف ،تماـ ،المغة العربية معناىا ومبناىا ص .29-28
( )3المصدر السابؽ ص .178
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4ػ ما يقدمو ِعمما :الصوتيات ،والصرؼ ،لعمـ النحو مف قرائف صوتية أو صرفية كالحركات،
والحروؼ ،ومباني التقسيـ ومباني التصريؼ ،والقرائف المفظية.
5ػ القيـ الخبلفية أو المقاببلت بيف أفراد كؿ عنصر مما سبؽ وبقية أفراده.
ثـ يتحدث حساف عف مفيوـ التعميؽ ،حوؿ القرائف المعنوية ،ويبيف أنيا( :مجموعة مف
العبلقات السياقية التي تربط بيف األبواب النحوية ،وتعيف في إيضاحيا ،وىذه القرائف ىي :اإلسناد،
والتخصيص ،والنسبة ،والتبعية وتحت كؿ منيا فروع) (.)1
ويتحدث بعد ذلؾ عف القرائف المفظية وىي عنده( :العبلمة اإلعرابية ،والرتبة ،والصيغة،
والمطابقة ،والربط ،والتضامف ،واألداة ،والنغمة) (.)2
وقد بيف تماـ حساف أيضاً( :أنو مف خبلؿ ىذه القرائف المفظية والمعنوية تتضح المعاني
الوظيفية في التركيب ،وتبرز عبلقاتيا فيما بينيا بصورٍة أوفى وأكثر نفعاً في التحميؿ المغوي ،بما
يغني عف فكرة العامؿ النحوي ،وىي ال تبيف إال قرينة لفظية واحدة؛ ىي العبلمة اإلعرابية ،وىي
وحدىا غير قادرة عمى بياف المعنى الوظيفي لممكوف) (.)3
وبعد ىذا العرض لدراسة تماـ حساف يظير لنا أنو يسعى لممزج بيف عمـ المعاني وعمـ
النحو.

( )1حساف ،تماـ ،المغة العربية معناىا ومبناىا .191
( )2المصدر السابؽ ص .205
( )3المصدر السابؽ ص .189
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المبحث الثاني
الوظائف النحوية العامة
ويمكف تقسيـ الوظائؼ النحوية الى وظائؼ عامة ووظائؼ خاصة أما الوظائؼ العامة فيي:
(المعاني المحصمة مف الجمؿ واألساليب بشكؿ عاـ ،أي طائفة مف المعاني النحوية العامة التي
تسمى معاني الجمؿ واألساليب وليا القدرة عمى االفصاح والتعبير عف مختمؼ األغراض)

()1

وتنحصر ىذه األساليب في قسميف :أساليب انشائية وأساليب خبرية.
أوالً :األساليب الخبرية:
المعموـ أف الخبر ىو ( :كؿ ٍ
كبلـ جاز تصديؽ قائمو أو تكذيبو)

()2

والكبلـ إف احتمؿ صدقاً أو كذباً لذاتو بحيث يصح اف يقاؿ لقائمو إنو صادؽ او كاذب،
يسمى كبلماً خبرياً ،والمراد بالصادؽ ما طابقت نسبة الكبلـ فيو الواقع ،وبالكاذب ما لـ تطابؽ نسبة
الكبلـ فيو لمواقع .وخبلصة االمر أف األسموب الخبري ىو الذي يحتمؿ الصدؽ والكذب لذاتو بغض
النظر عف مصدره.
ومن األساليب الخبرية ما يمي:

( )1طرشاف ،خميدة ،وصورية معمري ،الوظائؼ النحوية العامة والخاصة في انتاج الداللة ،رسالة ماجستير ،جامعة
العربي التبسي بالجزائر ػ 1438ىػ 2017 -ـ ،ص.48

( )2ابف فارس ،احمد ،الصاحبي في فقو المغة ص.89
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-1النفي :والنفي ضد اإلثبات ،ويراد بو اإلخبار بعدـ وقوع الشيء المعيف ،ويتـ بأدو ٍ
ات منيا (ما،
إف ،لـ ،وليس ... ،وغيرىا ومف ذلؾ ﭧ ﭨ ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭼالنساء٨٤١:
وينقسـ النفي الى قسميف نفي صريح ونفي ضمني:
أ  -النفي الصريح :وىو الذي تستخدـ فيو إحدى أدوات النفي( :إف ،لـ ،ال ،لف ،ما ،وال
النافية لمجنس).
ب  -والنفي الضمني :ىو الذي ال يقع بأدوات النفي بؿ يفيـ مف سياؽ الكبلـ ويتـ باآلتي:
 -1باالستفياـ الذي يخرج الى النفي كقولو تعالى :ﭽﯟ ﯠ

ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ

الرحمن٠٦:
محمد ألكرمتو) (.)1
 - 2بالشرط الذي يتضمف معنى النفي كقولؾ( :لو ازرني
ٌ
 -2التوكيد :والتوكيد في المغة يعني اإلحكاـ والتثبت ،وىو (لفظ تابع لما قبمو يقويو ،فالكبلـ يؤكد
إلزالة الشؾ أو التردد عند المتمقي)

()2

فالتوكيد مف األساليب الخبرية التي تستخدـ فيو ألفاظ بعينيا لغرض تثبيت المعاني في نفس
المتمقي ودفع التردد عنو .والتوكيد نوعاف لفظي ومعنوي.
اء أكاف المفظ اسماً أـ فعبلً أـ حرف ًا أـ
أما التوكيد المفظي فيو إعادة المفظ األوؿ بعينو سو ً

جممة ومثاؿ ذلؾ:

الحمـ :لتوكيد الفعؿ.
الحمـ
َ
َ
يد :لتوكيد الفعؿ.
قاـ ز ٌ
وقاـ َ
َ -

ال ال تمعب بالنار :لتوكيد الحرؼ.( )1طرشاف ،خميدة وصورية معمري ،الوظائؼ النحوية العامة والخاصة ص.63

( )2عطية ،محسف عمي ،األساليب النحوية ،عرض وتطبيؽ ،دار المناىج عماف ،ط1428 ،1ىػ 2007 -ـ ص
.241
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ألكرمف ضيفي.
ألكرمف ضيفي
 وتوكيد الجممة كقولؾ:ّ
ّ

وأما التوكيد المعنوي ،فيو تكرار المفظ مف جية معناهُ دوف لفظو .ويأتي عمى نوعيف:
فاألوؿ :توكيد تخصيص؛ أي تخصيص المؤكد ويتـ بمفظيف مضافيف إلى ضمير يعود إلى المؤكد
ويتـ بمفظيف مضافيف إلى ضمير يعود إلى المؤكد وىما( :نفس) و (عيف) ،والثاني توكيد عموـ
وشموؿ ويتـ باأللفاظ( :كؿ ،جميع ،قاطبة ،عامة ،كبل ،كمتا)

()2

 -3االستثناء:
ومف األساليب الخبرية – كذلؾ – أسموب االستثناء وىو ( :إخراج ما بعد أداة االستثناء مف
حكـ ما قبميا فإف قمنا  :حضر المقاتموف اال زيداً  ،فإننا أخرجنا ( زيداً ) الواقع بعد أداة االستثناء
(اال) مف الحضور ،وىو حكـ ما قبؿ األداة) (.)1
ويمكف القوؿ إف االستثناء ىو إخراج المستثنى مف حكـ المستثنى منو .وأركاف االستثناء
ثبلثة :المستثنى مف ،والمستثنى ،وأداة االستثناء.
أنواع االستثناء:
ويمكف تقسيـ االستثناء الي قسميف( :االستثناء التاـ :وىو ما كاف المستثنى فيو مذكو اًر نحو:
حضر الطبلب إال واحداً ،لـ يحضر الطبلب اال واحداً ،وىو نوعاف مثبت ومنفي .والثاني ىو
المفرغ :وىو ما كاف الكبلـ فيو منفياً والمستثنى منو غير مذكور) ( )2نحو قولو تعالى:
االستثناء ّ

ﭽ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼآلعمران٨٤٤:
أدوات االستثناء:

( )2عطية ،محسف عمي ،األساليب النحوية ،عرض وتطبيؽ  -ص.241

( )1عطية ،محسف عمي ،األساليب النحوية ،عرض وتطبيؽ ،عماف ،ط2007،1ـ  -ص .305
( )2عطية ،محسف عمي ،األساليب النحوية ،عرض وتطبيؽ  ،ص .309
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حرؼ ،ومنيا ما ىو اسـ فيو معنى الحرؼ ،ومنيا ما ىو فع ُؿ
وأدوات االستثناء منيا ما ىو
ٌ
فيو معنى الحرؼ.
(أما الحرؼ فيو إال ،وما جاء مف األسماء فيو معنى الحرؼ (اال) :فغير وسوى ،وما جاء
مف األفعاؿ فيو معنى (اال) فبل يكوف ،وليس ،وعدا ،وخبل ،وما فيو ذلؾ المعنى مف حروؼ اإلضافة
وليس ٍ
باسـ فحاشا وخبل في بعض المغات)

()3

 -4الشرط:
وىو أحد األساليب الخبرية( ،ومعنى الشرط العبلمة ،فكأف الشرط عبلمة لوجود جوابو،
وأسموب الشرط وحدة أو تركيب لغوي لو ظرفاف ثانييا معمؽ عمى حصوؿ أوليا نحو :ﭧ

ﭨ

ﭽ

ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼمحمد. ٧:فحصوؿ النصر مف اهلل معمؽ عمى
حصوؿ ينصركـ اهلل) (.)1

ومف ذلؾ يمكف القوؿ إف الشرط أسموب يدؿ عمى تبلزـ جممتيف وارتباطيما بواسطة أداة

تسمى أداة الشرط .وتقسـ أدوات الشرط إلى أدوات جازمة وىي :إف ،واذما ،وىما حرفاف مبنياف،
ومف ،وما ،وميما ،وأي ،وكيفما ،ومتى ،وأياف ،وأنى ،وحيثما ،وىي أسماء مبنية ،وكمما ،ولما ،واذا،
وىي ظروؼ مبنية.
 -5االختصاص:
(وىو أسموب يذكر فيو اسـ ظاىر بعد ضمير لممتكمـ أو الخطاب لتفسيره وبياف المقصود منو
نحو :أنا المعمـ أربي النشء ،ويسمى االسـ الذي يبيف المقصود مف الضمير مختصاً)

()2

(أييا) و
والمختص يأتي معرفاً بػ (اؿ) ،أو مضافاً إلى معرفةٍ  ،وقد يتبع المختص لفظ ّ
ٍ
(أيتيا) وىما ضميراف مبنياف ،ويقع ك ُؿ منيا في االختصاص متبوعاً ٍ
معرؼ بػ (اؿ).
بنعت
ّ

( )3سيبويو ،الكتاب ،ج 3ص .250

( )1عطية ،محسف عمي ،األساليب النحوية عرض وتطبيؽ ص .309
( )2المصدر السابؽ ،ص .367
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ثانياً :األساليب اإلنشائية:
االنشاء في المغة معناه( :االبتداء أو الخمؽ أو االبتداع)

()3

وفي االصطبلح  :ذكره الجرجاني بقولو (االنشاء يقاؿ عمى الكبلـ الذي ليس نسبتو خارٌج تطابقو أو

ال تطابقو)

()4

ومعنى ذلؾ أف االنشاء ىو الكبلـ الذي ال يحتمؿ الصدؽ والكذب لذاتو – ونحو ذلؾ قوؿ:
(يا بني تعمـ حسف االستماع كما تتعمـ حسف الحديث) ففي المثاؿ نداء وأمر،
بعض الحكماء البنوّ :

وانت ال تستطيع أف تقوؿ لمف ينادي شخصاً أو يأمره إنؾ صادؽ أو كاذب ،ألنو ال يعممنا بحدوث

شيء أو عدـ حصولو ،وليس لمدلوؿ لفظو قبؿ النطؽ بو واقع خارجي يمكف أف يقارف بو مف حيث
مطابقتو لمصدؽ أو الكذب.
واالسموب االنشائي ينقسـ الى قسميف :إنشائي طمبي ،وانشائي غير طمبي.
واإلنشائي الطمبي :ما يستمزـ مطموباً ليس حاصبلً وقت الطمب وغير الطمبي :ما ال يستمزـ
مطموباً)

()1

واالنشاء الطمبي يقع في تسعة أقسام ىي:
-1االمر :والمعموـ أف االمر في أصؿ المغة ىو طمب إيقاع الفعؿ ،وىو نقيض النيي وأما المعنى
االصطبلحي لو فيو( :طمب الفعؿ عمى وجو االستعبلء)

()2

 ،أي ىو طمب إيقاع الفعؿ مف جية

أعمى الى جية أدنى عمى وجو االلزاـ ،وىو المعنى الحقيقي لؤلمر.

( )3االفريقي ،ابف منظور ،لساف العرب مادة (نشأ) ج 12ص .114
( )4الجرجاني ،الشريؼ ،التعريفات ،ص .32

( )1ىاروف ،عبد السبلـ محمد ،األساليب االنشائية في النحو العربي ،مكتبة الخانجي ،القاىرة ،ط2001 ،5ـ ،ص.13
( )2عطية ،محسف عمي ،األساليب النحوية عرض وتطبيؽ ،ص65
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صيغ ىي(:أ – فعؿ األمر :وىو كؿ ٍ
فعؿ دؿ عمى الطمب بصيغة،
ويؤدى أسموب األمر بخمسة
ٍ
وعبلمتو قبوؿ ياء المخاطبة .وىو نحو قوؿ األب ألبنو :اذىب الى الحقؿ فيو يعني طمب الذىاب
وقد دؿ عممو الفعؿ بصيغتو ،وىو يقبؿ ياء المخاطبة فيقاؿ أذىبي.
الق):
٧
ب  -المضارع المقترف ببلـ الطمب نحو ﭧ ﭨ ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ(ال ط

()3

ج  -المصدر النائب عن فعل األمر كقولو تعالى  :ﭽ ﯠ ﯡ ﭼالبقرة١٨:
د  -اسـ المصدر نحو قولؾ :ميبلً يا غبلـ فمـ يستخدـ فعؿ األمر (تميؿ) وانما استخدـ اسـ
المصدر نيابة عنو ،فميبلً اسـ مصدر وليس مصد اًر ألف المصدر (تميُّؿ).
ِ
(ىات) فيي
ىػ  -اسـ فعؿ االمر :وىو يحمؿ معنى االمر إال أنو ليس بفعؿ األمر وذلؾ نحو كممة
تحمؿ معنى األمر مف دوف لفظو ،ألنيا لو كانت فعؿ أمر لتوجب بنائيا عمى السكوف ومف ذلؾ ﭧ
ﭨ ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﭼالبقرة. ٨٨٨:

()4

 -2االستفيام:
االستفياـ في أصؿ المغة :طمب الفيـ والعمـ ،وفي اصطبلح النحاة ىو (طمب الفيـ وطمب
حصوؿ صورة الشيء في الذىف أي طمب العمـ بشيء لـ يكف معموماً مف قبؿ ويكوف ذلؾ ٍ
بأداة مف
أدواتو)

()1

وتنقسـ أدوات االستفياـ مف حيث الطمب إلى ثبلثة أقساـ :

()2

( )3المصدر السابؽ ،ص  68 – 65بتصرؼ.
( )4المصدر السابؽ  ،ص .20-67

( )1ىاروف ،عبد السبلـ محمد ،األساليب االنشائية في النحو العربي ،ص .18
( )2المصدر السابؽ ص  20 – 19بتصرؼ.
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 -1ما يطمب بو التصور أو التصديؽ ،وىو اليمزة الخاصة ،وتأتي لمتصور :أي طمب تعيف
المفرد وىو قصد تعيف و ٍ
احد مف أمريف ،وفي يقع المستفيـ عنو بعد اليمزة ،وتذكر أـ المعادلة
العاطفة بعد المستفيـ عنو ،وال تصح عند ذلؾ اإلجابة ببل أو نعـ ألف المقصود ىو تعييف المفرد
محمد أو خالد.
أخالد حضر أـ محمد ،فيكوف الجواب بتعييف أحدىما
نحو:
ٌ
ٌ
ويطمب بيا التصديؽ :أي طمب إدراؾ النسبة ،وذلؾ إذا كاف المستفيـ متردداً في ثبوت النسبة
أو نفييا .وتمييا جممة فعمية في الغالب ،وجواب االستفياـ في ىذه الحالة يكوف بنعـ أو ال نحو
أحضر خالد؟
 -2ما يطمب بو التصديؽ فقط وىو (ىؿ) خاصة نحو قولؾ :ىؿ حاف وقت السفر؟ فيؿ حرؼ
استفياـ يطمب بو معرفة أمر واحد ،والجواب عف السؤاؿ بيؿ ال يكوف إال بػ (ال) أو (نعـ) فيي
لمتصديؽ فقط.
 -3ما يطمب بو التصور فقط ،وىي بقية أدوات االستفياـ فمنيا ما يطمب بو تعيف العاقؿ وىي
(مف) ،ما يطمب بو شرح االسـ أو حقيقة الشيء وىي (ما) ،وما يطمب بو تعييف الزمف ماضياً
أو غيره فيي (متى) ،أو تعيف الزمف المستقبؿ فيي (أياف) ،وما يطمب بو تعيف المكاف فيي
(أيف) ،وما يساؿ بو عف الحاؿ (كيؼ) وما يسأؿ بو عف العدد (كـ) وما يستعمؿ تارةً بمعنى
(كيؼ) ،وأخرى بمعنى (مف أيف) وثالثة بمعنى (متى) فيي األداة (أّنى).

ويمكف تمخيص القوؿ بأف االستفياـ التصوري يقع مف المتردد بيف أحد األمريف ويصمح أف تأتي
بعده أـ العاطفة .وأما االستفياـ التصديقي فيقع ألدراؾ النسبة مف حيث ترددىا في الذىف بيف النفي
واالثبات.
ٍ
حروؼ وأسماء ،فالحروؼ ىي( ،اليمزة) التي
كما يبلحظ أف أدوات االستفياـ تنقسـ الى
تستعمؿ لمتصور التصديقي ،و(ىؿ) التي تستعمؿ لمتصديؽ فقط ،وأما األسماء فيي بقية األدوات
وتستعمؿ لمتصور فقط ،ألف الجواب عف جممتيا يكوف بالتحديد.
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 -3النيي( :وىو طمب الكؼ عف الفعؿ عمى وجو االستعبلء )
المضارع المقروف ببل الناىية كقولو تعالى  :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ

ﮏ

()1

وصيغة النيي واحدة ىي

ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ

اإلسراء. ٢٣ :
واالصؿ في النيي أف يكوف لطمب الكؼ عف الفعؿ عمى سبيؿ التحريـ ،كما في اآلية السابقة ،وقد
يأتي لمعاف أخرى تفيـ مف المقاـ ،منيا ما يمي:
 الدعاء :نحو قولو تعالي :ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﭼ
ال بقرة٦٨٢:
 -وااللتماس :كقولؾ لمساعي :ال تفعؿ)

()2

 -التيئيس :نحو قولو تعالى ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ

ﯽ ﭼ

ال تحريم٧ :
 والتيديد :نحو قولؾ لخادمؾ :ال تمتثؿ أوامري.والتحقير:نحوقولهتعالى :ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﭼ الحج ر .٨٨ :
 واإلرشاد :نحو قولو تعالى  :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﭼ اإلسراء٦٣ :
وغير ذلؾ مف األغراض أو المعاني التي تفيـ مف السياؽ.
 -4النداء( :وىو المنادى بحرؼ نائب عف أدعو .واألصؿ في مناداة القريب أف تكوف باليزة وأي،
يد
عمي ،وأي
ٌ
محمد ولمبعيد قولؾ أيا ز ُ
وفي نداء البعيد أف تكوف بغيرىا ،وذلؾ نحو قولؾ القريب أ ُ

( )1ىاروف ،عبد السبلـ محمد ،األساليب االنشائية في النحو العربي ص .16-15
( )2المصدر السابؽ ،ص .15
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ىمـ .والنداء الحقيقي يكوف لطمب اإلقباؿ ،وقد يخرج عف غرضو الحقيقي ألغراض
أقبؿ  /ويا عبداهلل ّ
أخرى تفيـ مف السياؽ منيا:
( –1اإلغراء :نحو يا مظموـ أقبؿ ،والقصد فيو الى إغرائو عمى زيادة التظمـ
 –2االختصاص :نحو قولؾ :أنا أفعؿ كذا أييا الشجاع وىو أف يأتي اسـ ظاىر بعد الضمير
المنادى لبياف اختصاصو بو وتفسيره لو.
– 3الندبة :نحو قولو تعالى ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ
ﭼ الزمر ،٦٥ :والندبة ىي نداء المتفجع عميو أو المتوجع منو.
– 4االستغاثة :نحو قولؾ :يا اهلل مف ألـ الفراؽ .واالستغاثة :نداء مف يدفع عف المنادى مكروىاً.

 – 5التعجب :نحو يا لمعشب ويا لمماء ،ونحو يا لؾ مف ٍ
رجؿ كر ٍيـ ،وفيو ال يقصد النداء حقيقة
وانما قصد في األوؿ التعجب مف كثرتيما ،وفي الثاني التعجب مف حالو ،أي كرمو.
 – 6التوجع :كما في نداء األطبلؿ والمنازؿ والمطايا ونحو ذلؾ)

()1

إلمر ما عف طريؽ ٍ
وخبلصة األمر أف النداء طريقة تتبع الستدعاء شخص أو تنبييو ٍ
أداة مف
أدواتو( .والنداء ال يقع عمى مف ىو مقبؿ عميؾ ،ممتفت إليؾ ،واف وقع عمى مف ىو مقبؿ إليؾ فيو
توكيد وليس نداء)

()2

 - 5العرض والتحضيض(:والعرض ىو الطمب ٍ
بميف ورفؽ ،وأداتو (أال) كقولؾ أال تنزؿ عندنا ضيفاً،
(اال) و (لوما) و (لوال) .ومنو
(ىبل) و ّ
والتحضيض :ىو الطمب في حث وازعاج وأدواتوّ :
(أال) و َ

قولو تعالى ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼالحج ر.٧ :

ٍ
 -6التمني( :وىو طمب حصوؿ ٍ
محبوب مستحيؿ الوقوع ،أو بعيدة واألصؿ فيو أف يكوف بمفظ
أمر
(ليت) نحو قولو تعالى :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ال فرق ان)٧٢:

()1

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ

ويمكف القوؿ أف التمني طمب حصوؿ أمر ال يرجي حصولو ،إما لكونو صعب

( )1ىاروف ،عبد السبلـ محمد األساليب االنشائية ص 18 -17بتصرؼ.
( )2عطية ،محسف عمي ،األساليب النحوية ،ص .129

( )1ىاروف ،عبد السبلـ محمد األساليب االنشائية ص  17 -16بتصرؼ.
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التحقيؽ أو مستحيؿ ،ومف أدواتو بجانب ليت ( لو ،وىؿ ،وغيرىا) ومف ذلؾ قولو تعالى

ﭽ

ﭜ

ﭝ

ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵﭶﭷ ﭸﭹ

ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ األع راف،٣٥:

وقولو تعالى ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ ال قلم.٩ :
 -7الترجي :وىو( :طمب ٍ
أمر قريب الوقوع ،فإذا كاف األمر مكروىا حمؿ الترجي معنى اإلشفاؽ،
واألصؿ في الترجي أف يكوف (بعسي) و(لعؿ) ،وقد يأتي بغيرىما (كميت) .فمثاؿ الترجي قولؾ :لعؿ
زيداً تصمح حالو ،ومثاؿ اإلشفاؽ :لعؿ المكروه يباغتنا الساعة) ومثاؿ الترجي بميت ما جاء في قوؿ
الشاعر المتنبي:

()2

مف البعد ما بيني وبيف المصائب

فيا ليت ما بيني وبيف أحبتي

صيغ ( :)3صيغة
 -8الدعاء( :ىو طمب الفعؿ أو الكؼ عنو مف األدنى إلى األعمى ،ولو ثبلث
ٍ
األمر كقولو تعالى :ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
مران .٧٤١ :وصيغة النيي كقولة عز وجؿ :ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯵ ﯶ ﯷ ﭼ آل ع
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ

مران ٨ :وصيغة الخبر كقولؾ :أنت المنصور
ﭼ آل ع

قاصداً الدعاء لو بالنصر ،وقولؾ في الدعاء عمى شخص :ثكمتو أمو.
اإل نشاء غير الطمبي:
بصيغ كثيرٍة مف أىميا
أف اإلنشاء غير الطمبي ىو ماال يستدعي مطموباً ويكوف
ٍ
ذكرنا سابقاً ّ

التعجب ،والمدح والذـ ،والقسـ وغيرىا.

( )2البيت لممتنبي في ديوانو بشرح العكبري ،ج ،1ص .96
( )3ىاروف ،عبد السبلـ محمد األساليب النحوية ص .16
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 -1التعجب( :وىو انفعاؿ النفس ودىشتيا عند الشعور بأمر خفي سببو)

()1

وكذلؾ ىو( :استعظاـ

فعؿ ظاىر المزية بسبب زيادة فيو ،خفي سببيا ،فبل يتعجب مما ال زيادة فيو ،وال مما ظير سببو،
فيو انفعاؿ في النفس ألمر يجيؿ سببو)

()2

ولمتعجب مف حيث الصياغة نوعاف :سماعي وقياسي:

 -1التعجب السماعي :وىو ما بني عمى السماع مف العرب وال تحكمو قاعدة نحوية ،وىو يفيـ مف
سياؽ الكبلـ ونغمة الصوت ولو صيغ مف أىميا:
أ – االستفياـ الذي يخرج عف معناه إلفادة التعجب نحو قولو تعالى:ﭽ

ﯝ

ﯞ

ﯟ

ﯠ

ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ ال بقرة.٨٢:
والمعني في اآلية :أتعجب مف كفركـ.
ب – التراكيب اآلتية :هلل درؾ ،سبحاف اهلل ،العظمة هلل ،ونحو ذلؾ مما ورد بو لفظ الجبللة وقصد
منو التعجب.
ج ػ ػ النداء :كقولؾ :يا لو مف ظالـ! ،ويالؾ مف شجاع! ،فيذا مف أساليب النداء ولكنو استعمؿ ىنا
لمتعجب.
 -2التعجب القياسي :ويقصد بو األساليب التي تستخدـ أىبلً في التعجب وتدؿ عميو بمفظيا
ومعناىا ،فمو صيغتاف :ما أفعمو وأفعؿ بو.
أ – ما أفعمو :وىي جممة مركبة مف المبتدأ والخبر نحو :ما أكرـ زيداً! ،وتسمى ىذه الصيغة فعؿ
التعجب األوؿ.
ب -أفعؿ بو :وىي جممة مركبة مف فعؿ وفاعؿ مجرور لفظاً مرفوع محبلً نحو :أكرـ بز ٍيد! وتسمى
ىذه الصيغة فعؿ التعجب الثاني) ( )3


( )1عبد المطيؼ ،محمد حماسة ،وأخروف ،النحو األساسي ،دار الفكر العربي ،القاىرة ،د.ط1997 ،ـ ،ص .449
( )2عطية ،محسف عمى ،األساليب النحوية عرض وتطبيؽ ،ص .87

( )3عبد المطيؼ ،محمد حماسة وآخروف ،النحو األساسي ،ص.450.
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 -2أسموبا المدح والذم:
(المدح والذـ مف أساليب المغة العربية التي يتداوليا المتحدث أو الكاتب ويقعاف بألفاظ عديدة
منيا ما يقع بو المدح مثؿ :مدح ،أثنى ،واستحسف ،وغيرىا ،ومنيا ما يقع بو الذـ مثؿ :ذـ ،وىجا،
وأستقبح وغيرىا) (.)1
ويمكف القوؿ إف المدح أسموب تستخدمو العرب في كبلميا عند استحساف ٍ
أمر معيف يستحؽ
المدح والثناء ومف أفعالو نعـ ،وحبذا  ،...وأما الذـ فيو أسموب يستخدمونو عند استيجاف أمر
يستحؽ الذـ ومف أفعالو بئس ،وال حبذا  ...الخ.
نعـ وبئس :فعبلف ماضياف جامداف يستعمؿ أوليما لممدح ويستعمؿ الثاني لمذـ ،وفاعؿ كؿ
منيا يأتي معرفاً (باؿ) أو مضافاً الى معرفة أو ضمي اًر مستت اًر ممي اًز بنكرة منصوبة أو بكممة (ما)
بكر ،وبئس ما تسعى إليو الشر ،ويذكر بعد
نحو :نعـ الرجؿ زيد ،ونعـ رجؿ الخير زيد ،وبئس رجبلً ٌ

فاعمييا اسـ والذـ نحو :نعـ صديقاً الكتاب وىذا المخصوص يقع مبتدأ خبره الجممة قبمو .ويجوز أف

يعرب خب اًر لمبتدأ محذوؼ وجوباً تقديره (ىو) أي الممدوح والمذموـ.
وقد يتقدـ المخصوص فيتعيف أف يكوف مبتدأ والجممة بعده خبر ،نحو :بكر بئس الرجؿ ،وقد
يحذؼ المخصوص إذا تقدـ ما يشعر بو نحو( :ألؼ الجاحظ كتاباً ونعـ المؤلؼ) (.)2
ومما سبؽ يمكف القوؿ إف أفعاؿ المدح والذـ ألفاظيما متعددة مف أشيرىا في االستخداـ
المغوي( :نعـ وبئس) ،وأف جممتي المدح والذـ مف ألواف اإلنشاء الطمبي.
 -3القسم( :وىو ضرب مف ضروب اإلنشاء غير الطمبي ومعناه الحمؼ واليميف ،ومف أدواتو الباء،
(عمرؾ اهلل ما رأيت مثؿ ىذا الكرـ) ( .)3والقسـ أسموب
(عمر) نحو :
والتاء ،والواو ،والبلـ ،وكممة
ُ
ُ

( )1عطية ،عمى محسف ،األساليب النحوية ،ص .109
( )2عطية ،عمى محسف ،األساليب النحوية ،ص .111
( )3ىاروف ،عبد السبلـ محمد ،األساليب االنشائية ،ص .28
58

يراد بو تأكيد المعنى المعيف باستخداـ ألفاظ تدؿ عميو .وتنحصر أركاف القسـ في :األداة ،والمقسـ
بو ،والمقسـ عميو ويسمى جواب القسـ.
وبعد ىذا العرض يتضح أف الوظائؼ العامة لمنحو ىي المعاني العامة التي تؤخذ مف الجمؿ
واالساليب بشكؿ عاـ وليا القدرة عمى التعبير عف األغراض المتعددة ،كما تتمثؿ ىذه الوظائؼ في
داللة الجمؿ أو األساليب عف الخبر واإلنشاء ،واإلثبات والنفي ،والتوكيد ،وفي دالالتيا عمى الطمب
بأنواعو كاالستفياـ واألمر والنيي وغيرىا ،وفي دالالتيا عمى الشرط بنوعيو االمتناعي والمكاني،
وكؿ ذلؾ يتـ باستخداـ األداة التي تحمؿ الوظيفة المعينة في الجممة ،أو األسموب الذي يحمؿ تمؾ
الوظيفة النحوية وليس أداة لتحديد الوظيفة.
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المبحث الثالث
الوظائف النحوية الخاصة
الوظائؼ النحوية الخاصة ىي( :معاني األبواب النحوية وتتضح الصمة بيف الوظيفة النحوية
الخاصة وبيف الباب النحوي إذا عرفنا أف الكممة التي تقع في باب مف أبواب النحو تقوـ بوظيفة
كالفاعمية والمفعولية والحالية التي تؤدييا ىذه األبواب  ...الخ)

()1

ويمكف القوؿ :أف الوظائؼ النحوية الخاصة ىي معاني األبواب النحوية ،أي األبواب المفردة
كالفاعمية والمفعولية  ...الخ :فالفاعؿ باب مف أبواب النحو بينما الفاعمية ىي الوظيفة ليذا الباب،
والمفعوؿ باب مف أبواب النحو في حيف أف المفعولية ىي الوظيفة النحوية لو.
والنظاـ النحوي كما يقوؿ تماـ حساف :قائـ عمى األسس التالية:

()2

 – 1وجود طائفة مف المعاني النحوية العامة ىي معاني الجمؿ واألساليب.
 – 2مجموعة مف المعاني النحوية الخاصة أو معاني األبواب المفردة كالفاعمية والمفعولية
واإلضافة.

( )1الساقي ،فاضؿ مصطفي ،أقساـ الكبلـ العربي مف حيث الشكؿ والوظيفة ،مكتبة الخانجي ،القاىرة ،1977 ،د.ط،
ص203

( )2حساف ،تماـ ،المغة العربية معناىا ومبناىا ،ص .178
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 – 3مجموعة مف العبلقات التي تربط بيف المعاني الخاصة التي تكوف صالحة عند تركيبو البياف
المراد منيا كعبلقة اإلسناد والتخصيص والنسبة والتبعية ،وىذه العبلقات ىي قرائف معنوية عمى
معاني األبواب الخاصة.
– 4استثمار كؿ ما يقدمو عمـ الصرؼ لعمـ النحو مف قرائف صوتية أو صرفية كالحركات والحروؼ
ومباني التقسيـ ومباني التصريؼ وىي قرائف لفظية.
فالنظاـ النحوي – إذف – يقوـ عمى التفاعؿ بيف العناصر النحوية المختمفة وىو يتميز بتكامؿ
العناصر دوف استقبلؿ عنصر عف االخر كما يقوـ عمى تبادؿ العبلقات مف أجؿ توظيفيا وىو بذلؾ
يسير عمى ٍ
نظاـ متسؽ بيف الوظائؼ والعبلقات.
ولما كانت الوظائؼ النحوية الخاصة تعنى بدراسة معاني األبواب النحوية رأى الباحث أف
يقدـ إشارات موجزة ألقساـ الكبلـ قبؿ الخوض في بياف الوظيفة لكؿ ٍ
كممة تقع موقعاً إعرابياً خاصاً
في التراكيب.
أقسام الكالم:
ٍ
كممة داخؿ الجممة ،كما يعرؼ بيا ضبط أواخر
لمنحو العربي قواعد يعرؼ بيا وظيفة كؿ
الكممات وكيفية إعرابيا وتنقسـ الكممة الى ثبلثة أقساـ :اسـ وفعؿ وحرؼ.
يقوؿ سيبويو( :فالكمـ اسـ وفعؿ ،وحرؼ جاء لمعنى ليس ٍ
باسـ وال ٍ
فعؿ .فاالسـ :رج ٌؿ وفرس وحائط.
كائف
أما الفعؿ فأمثمتو أخذت مف لفظ أحداث األسماء وبنيت لما مضى ،ولما يكوف ولـ يقع وما ىو ٌ

لـ ينقطع)

()1

فأما ما بني عمى ما مضى :فذىب وسمع ومكث ،وأما بناء ما لـ يقع فإنو قولؾ ام اًر :اذىب
ويضرب .فيذه األمثمة أخذت مف لفظ أحداث
ويقتؿ ُ
واقتؿ واضرب ،ومخب اًر :يقتؿ ويذىب ويضرب ُ

( )1سيبويو ،الكتاب ،ج ،1ص.12
61

األسماء وليا أبنية كثيرة ،واالحداث نحو :الضرب والقتؿ والحمد .وأما ما جاء لمعنى وليس باسـ وال
فعؿ فنحو :ثـ ،وسوؼ ،وواو القسـ ،ونحوىا)

()2

ومما سبؽ مف قوؿ سيبويو يتضح أف مدار الكممة عمى ثبلثة أقساـ :االسـ والفعؿ والحرؼ.
كما أف لكؿ كممة مف ىذه األقساـ الثبلثة عبلمة تميزىا عف األخرى وتختص بيا.
أما عبلمة الفعؿ فيي قبولو التاء المفتوحة في أخره وىي العبلمة التي تخص فعؿ الماضي
ِ
ىند أختيا .أو قبولو ياء المخاطبة المؤنثة،
ونصرت،
انتصرت،
وىي كقولؾ:
ونصرت ،ونصرت ٌ
َ
ً

وىي عبلمة لفعؿ األمر والمضارع وذلؾ نحو :اكتبي ،وأنت تكتبيف.

كتاب) ،أو دخوؿ (اؿ) التعريؼ عميو نحو
وعبلمة االسـ أف يقبؿ التنويف نحو (رج ٌؿ –
ٌ

أمحمد) ،أو أف يقبؿ الجر
يد –
ٌ
(الرج ُؿ – الكتاب) ،أو قبوؿ حرؼ النداء نحو( :يا رج ُؿ – يا ز ٌ
بالحرؼ أو باإلضافة نحو :سرت في الطريؽ ،وسرت في ِ
حافة الطري ِ
ؽ .أو أف يقبؿ اإلسناد إليو ،أي
جديد.
اإلخبار عنو نحو :الكتاب ٌ
والخبلصة أف عبلمات االسـ الذي تميزه مف غيره خمس عبلمات :الجر والتنويف والنداء
واالسناد وقبوؿ (اؿ) التعريؼ.
ويكفي أف تقبؿ الكممة عبلمة واحدة أو أكثر مف ىذه العبلمات لتكوف أسماً .أما الحرؼ :فيي
الكممة التي ال تقبؿ عبلمات األسماء ،وال عبلمات األفعاؿ ،وال يدؿ الحرؼ عمى معنى في نفسو،
وأنماء يدؿ عمى معنى متعمؽ بغيره مف الكممات المجاورة ليا .وذلؾ نحو قولؾ :تابعة أخبار
ٍ
كممات لتعييف
االنتفاضة مف أوليا الى أخرىا .فالحرفاف (مف) و (الى) تعمؽ معناىا بما بعدىما مف
بداية الحدث ونيايتو.
وينبغي التنبيو الى أف التحميؿ النحوي تعتمد الخطوة األولى فيو عمى تحديد باب الكممة ،أىي
اسـ أـ فعؿ أـ حرؼ؟ فإف كانت الكممة حرفاً فيي مبنية وال محؿ ليا مف اإلعراب ،واف كانت فعبلً
( )2المصدر السابؽ ص .12
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فقد تكوف مبنيو ،وقد تكوف معربة ،ولكف ال بد ليا مف معمو ٍ
الت تعمؿ فييا ،واف كانت نسبة اسماً
موقع اعرابي.
فإما مبنياً واما معرب ومع ذلؾ فبل بد لو مف ٍ
واف كؿ كممةٍ مف أقساـ الكبلـ تؤدي وظيفة معينة في الجممة مف ناحية المعنى ،ومف ناحية
العمؿ النحوي.
أوالً :وظائف المرفوعات
المبتدأ والخبر:
المبتدأ( :ىو اسـ صريح أو مصدر مؤوؿ ُيبتدأ الكبلـ بو ،واألصؿ في المبتدأ أف يؤتي بو ليبني عميو
كبلماً ،أي ليتحدث عنو ويخبر ،ويسمى ما تتحدث عنو :خب اًر ،ألنؾ تخبر بو عف المبتدأ ،ىو اسـ

مرفوع محدث عنو يقع في اوؿ الجممة غالباً لكي نحكـ عميو بحكـ ما ،وىذا الحكـ الذي نحكـ بو
عمى المبتدأ ىو الذي يسمى خب اًر وىو يكمؿ الجممة ويتـ معناىا الرئيس)

()1

والمبتدأ نوعان:
العمـ :مبتدأ
األول :مبتدأ لو خبر ،واألصؿ فيو أف يكوف اسماً صريحاً مرفوعاً نحو:
العمـ ٌ
نور .و ُ
ُ
فع
خبر لممبتدأ مرفوعٌ .وقد يأتي مصد اًر مؤوالً فتكوف جممة المصدر المؤوؿ في محؿ ر ٍ
مرفوعٌٌ ،
ونورُ :

ضماف لتفوقؾ ،فأف وما دخمت عمييا مف المضارع وفاعمو مصد اًر
مبتدأ وذلؾ نحو قولؾ :اف تجتيد
ٌ

(ضماف).
الخبر
مؤوؿ في محؿ ر ٍ
ٌ
فع مبتدأ .و ُ

وحكـ المبتدأ الرفع إف كاف اسماً صريحاً معرباً ،وأف كاف اسماً مبنياً بني عمى ما لفظ بو في
فع عمى االبتداء .ومثاؿ المبني
فع ،واف كاف مصد اًر مؤوالً أعربت أجزاؤه ووضعت في محؿ ر ٍ
محؿ ر ٍ
فع مبتدأ ،ونحو
قولؾ :ىذا كتابؾ،
فيعرب اسـ اإلشارة (ىذا) :ضمي اًر مبنياً عمى السكوف في محؿ ر ٍ
ُ

.

( )1الراجحي ،عبده ،في التطبيؽ النحوي ،دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية1992 ،ـ ،ص 15 ،14
63

فع مبتدأ ،وغير ذلؾ مف األسماء
نحف :مبنياً عمى الضـ في محؿ ر ٍ
نحف إخوةٌ ،يعرب الضمير ُ
قولؾُ :

كثير.
المبنية ٌ

وقد يأتي المبتدأ الصريح – أحياناً – مسبوقاً بحرؼ الجر الزائد فيكوف مجرو اًر لفظاً مرفوعاً
أمؾ.
محبلً عمى االبتداء نحو قولؾ :رب ٍ
أخ لؾ لـ تمدهُ َ
والثاني :مبتدأ ليس لو خبر وانما لو مرفوع يسد مسد الخبر .ويسمى المبتدأ في ىذه الحالة الوصؼ
المشتؽ ،أو الوصؼ الرافع لمكتفى بو ،وينبغي أف نفرؽ – ىنا – بيف استعماؿ النحويف كممة
(وصؼ) واستعماليـ كممة (صفو) ،فالصفة عندىـ ىي :النعت :أي أنيا مصطمح نحوي ،وأما
الوصؼ فيقصدوف بو االسـ المشتؽ ،وبالتحديد أسـ الفاعؿ وأسـ المفعوؿ والصفة المشبية ،أي أنو
مصطمح صرفي.
(وىذا الوصؼ إف وقع مبتدأ يحتاج الى اسـ مرفوع بعدهُ ،يعرب فاعبلً بعد اسـ الفاعؿ،

ويعرب نائباً عف الفاعؿ بعد اسـ المفعوؿ .وال بد أف يعتمد ىذا المبتدأ عمى نفي أو استفياـ واليؾ
بعض األمثمة):

()1

أ /ما ناجح الميم ُؿ :وفي إعرابيا وجياف:
 -1ما :نافية مبنية عمى السكوف ال محؿ ليا مف اإلعراب.
ناجح :مبتدأ مرفوع باالبتداء وعبلمة رفعو الضمة الظاىرة.
الميمؿ :فاعؿ مرفوع سد مسد الخبر
 -2ما :حرؼ نفي ال محؿ لو في اإلعراب
ناجح :خبر مقدـ مرفوع وعبلمة رفعو الضمة الظاىرة
الميؿ :مبتدأ مؤخر مرفوع وعبلمة رفعو الضمة الظاىرة
ب /ما ناجحاف الميمبلف
وفي اعرابيا وجو واحد
( )1الراجحي ،عبده ،في التطبيؽ النحوي ،ص .83-82
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ما :حرؼ نفي ال محؿ لو
ناجحاف :خبر مقدـ مرفوع وعبلمة رفعو األلؼ.
الميمبلف :مقدـ مؤخر مرفوع وعبلمة رفعو األلؼ.
ج -وما ناجحوف الميمموف
وفي أعرابيا وجو واحد – أيضاً.
ما :حرؼ نفي ال محؿ لو
ناجحوف :خبر مقدـ مرفوع وعبلمة رفعو الواو.
الميمموف :مبتدأ مؤخر مرفوع وعبلمة رفعو الواو.
والذي جعؿ اإلعراب – ىنا – وجياً واحداً ىو تطابؽ الوصؼ مع مرفوعة تثنية وجمعاً ،وذلؾ
ألف الوصؼ مع مرفوعة حكمو حكـ الفعؿ مع فاعمو أو نائبو ،والفعؿ – كما تعمـ – ال يثنى وال
يجمع مع الفاعؿ إال في لغة (أكموني البراغيث)
ناجح الميمبلف
د -ما
ٌ
وفيو اعراب واحد:
ما :حرؼ نفي ال محؿ لو
ناجح :مبتدأ مرفوع بالضمة الظاىرة
ٌ
الميمبلف :فاعؿ سد مسد الخبر مرفوع وعبلمة رفعو االلؼ
ىػ  -ما ناجح الميمموف
وفي إعرابيا وجو واحد – أيضاً
ما :حرؼ نفي
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ناجح :مبتدأ مرفوع وعممة رفعو الضمة الظاىرة
الميمموف :فاعؿ سد مسد الخبر مرفوع وعبلمة رفعو الواو.
والذي أوجب ىذا اإلعراب ىو عدـ تطابؽ الوصؼ مع مرفوعة فبل نستطيع أف نعرب الكممة
األولى خب اًر مقدماً والثانية مبتدأ مؤخ اًر واال لكانت الجممة (ما الميمبلف الناجح) ،إذ ال يكوف المبتدأ
مثنى أو جمعاً والخبر مفرد).

()1

ومثاؿ اسـ المفعوؿ:
أمحبوب أخواؾ.
ُ
اليمزة :حرؼ استفياـ مبني ال محؿ لو مف اإلعراب
محبوب :مبتدأ مرفوع وعبلمة رفعو الضمة الظاىرة
ٌ
أخواؾ :نائب فاعؿ سد مسد الخبر مرفوع باأللؼ ،والكاؼ ضمير مبني في محؿ جر مضاؼ إليو.
(ومثاؿ الصفة المشبية:
حسف اإلىماؿُ .
ما
ٌ
ما :نافية ال محؿ ليا
حسف :مبتدأ مرفوع وعبلمة رفعو الضمة الظاىرة.
ٌ
اإلىماؿ :فاعؿ سد مسد الخبر مرفوع وعبلمة رفعو الضمة.
فمثؿ ىذا النوع مف المبتدأ ال يحتاج الى خبر وانما يحتاج الى مرفوع يسد مسد الخبر ،وىذا
المرفوع ال بد أف يكوف مكتفى بو ،أي ال بد أف يتمـ المعنى مف المبتدأ .فمو وجدنا مرفوعاً بعد غير
مكتفى بو يكوف لنا في أعرابو وجو أخر مثؿ:
( )1الراجحي ،عبده ،التطبيؽ النحوي ،ص .84
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يد؟
أناجح أخواه ز ٌ
ٌ
فتعرب ىذه الجممة عمى النحو التالي:
ُ
اليمزة :حرؼ استفياـ مبني عمى الفتح ال محؿ لو.
ناجح :خبر مقدـ مرفوع وعبلمة رفعو الضمة.
جر باإلضافة.
أخواه :فاعؿ مرفوع باأللؼ ،والياء ضمير مبني في محؿ ً
يد :مبتدأ مؤخر مرفوع وعبلمة رفعو الضمة.
زٌ
ناجح أخواه)
يد
وتقدير الكبلـ (أز ٌ
ٌ
ونحف ال نستطيع أف نعرب كممة (ناجح) مبتدأ ،وكممة (أخواه) فاعؿ سد مسد الخبر ،ألف
الجممة ال يتـ معناىا عمى ىذا ،فبل يصح أف نكتفي بقولنا (أناجح أخواه)).

()1

الخبر:
(والخبر ىو الركف األساسي الذي يكمؿ مع المبتدأ كبلماً مفيداً ،وىو مرفوع ورافعو المبتدأ)

()2

(والخبر يأتي عمى ثبلثة أنواع :مفرد ،وجممة ،وشبو جممة .ونفصؿ الحديث فيو عمى النحو
التالي):

()3

أ – الخبر المفرد:
نجـ ،فكممة
وىو ما ليس بجممة وال شبو جممة ،ويكوف جامداً أو مشتقاً .وذلؾ نحو :الثريا ٌ

(نجـ) خبر اسـ جامد ،وقولؾ :المنظر رائعٌ ،فكممة (رائع) خبر اسـ مشتؽ.

( )1الراجحي ،عبده ،التطبيؽ النحوي ص .85- 84
( )2المصدر السابؽ ،ص .93

( )3المصدر السابؽ ص  99 – 94بتصرؼ.
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ب – الخبر جممة:
يـ،
وقد يكوف الخبر جممة ،أسمية أو فعمية ،ومثاؿ الخبر جممة إسمية قولؾ :ز ٌ
يد خمقُو كر ٌ

فع خبر المبتدأ األوؿ (زيد).
فجممة (خمقو كريـ) إسمية تركبت مف المبتدأ الثاني وخبره وىي محؿ ر ٍ

ومثاؿ الخبر جممة فعمية قولؾ :عمى يتحدث الفرنسية فجممة (يتحدث الفرنسية) مف الفعؿ
والفاعؿ في محؿ رفع خبر لممبتدأ.
جـ  -الخبر شبو الجممة:
ويرى الدكتور عبده الراجحي أنيا ال تقع خب اًر حيث يقوؿ( :يكثر في كتب النحو المعاصرة،
والكتب المدرسية خاصة وقوع شبو الجممة خب اًر ،وىذا يخالؼ رأي القدماء الذيف يقرروف أف شبو
الجممة نفسيا ال تكوف خب اًر وال غيره ،بؿ تتعمؽ بالخبر وىو ما نراه أيضاً :ألف العربية درجت عمى
حذؼ الخبر إذا دؿ عمى كوف عاـ ،أي كممة :موجود أو كائف أو مستقر دوف تحديد لييئة ىذا
الوجود وذلؾ كقولنا :الطالب في الفصؿ ويكوف إعرابيا:
الطالب :مبتدأ مرفوع بالضمة الظاىرة
في الفصؿ :جار ومجرور ،شبو جممة منيما متعمؽ بمحذوؼ خبر في محؿ رف ٍع
وقولنا :أماـ البيت شجرة ،فيكوف إعرابيا عمى النحو التالي:
أماـ :ظرؼ مكاف مبني في محؿ نصب ،وىو مضاؼ
فع.
البيت :مضاؼ إليو .وشبو الجممة متعمؽ بمحذوؼ خبر مقدـ في محؿ ر ٍ
شجرة :مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة الظاىرة.
والمعموم أن الخبر يشترك مع المبتدأ في شيئين:
أ – التجرد مف العوامؿ المفظية ،فالعامؿ فيو ىو العامؿ في المبتدأ وىو االبتداء ،وىو عامؿ نحوي.
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اإلسناد :فالخبر مسند لممبتدأ ،وىو قسيمو في إسناد الجممة اإلسمية وبو يتـ التركيب اإلسنادي وينفر
الخبر عف المبتدأ في كونو لفظاً ،والمفظ يشمؿ االسـ والفعؿ والحرؼ).

()1

ومما سبؽ يتضح أف المبتدأ والخبر إسماف مرفوعاف يكوناف جممة ليا معني تسمى الجممة
اإلسمية فالمبتدأ يمزمو الخبر والخبر البد لو مف المبتدأ فعبلقة المبتدأ بالخبر ىي عبلقة إسنادية.
وظيفة المبتدأ والخبر:
لما كانت الجممة العربية بنوعييا قائمة عمى اإلسناد (فإف كؿ مف المبتدأ والخبر يتعمقاف
تعمقاً تركيبياً وثيقاً ،فالتركيب اإلسمي ال يقوـ إال بيما ،فإذا حذؼ أحدىما وجب تقديره .كما أنيما
يتعمقاف داللياً فيما ما ال يستغنى واحد منيما عف االخر وبالخبر يصبح المبتدأ كبلماً تاماً وتحصؿ
الفائدة)

()2

كما أف ىناؾ بعداً تداولياً ترتبط بو العبلقة بيف المبتدأ وخبره( ،ألنؾ إذا ابتدأت قصدت تنبيو
السامع بذكر االسـ الذي تحدثو عنو ليتوقع الخبر بعده فالخبر ىو الذي ينكره وال يعرفو ،واالسـ ال
فأئده لو لمعرفتو بو ،وانما ذكرتو لتسند اليو الخبر ،فبذكر المبتدأ ينبو المتكمـ السامع ،وبذكر الخبر
يفيده مالـ يكف يعرفو ).

()3

ثانياً وظيفة الفاعل:
ٍ
بعبلقة إسنادية خالصة،
ترتبط ىذه الوظيفة النحوية بالبعد التركيبي ،فيي مرتبطة بالفعؿ
ويجعؿ الفعؿ حديثاً عنو
(فاالسـ الذي يرتفع بأنو فاعؿ ىو الذي بنيتو عمى الفعؿ الذي ُبنى لمفاعؿُ ،
مقدماً قبمو ،كاف فاعبلً في الحقيقة ،أو لـ يكف ،فالفاعؿ ال يشترط أف يقوـ بالفعؿ حقيقةً ،وانما

الفاعؿ ما ذكر بعد الفعؿ المبني لممعموـ مسنداً اليو).

()1

( )1الراجحي ،عبده ،التطبيؽ النحوي ص  101-100بتصرؼ.
( )2جرادات ،أسامو كامؿ عارؼ ،األبعاد المعنوية في الوظائؼ النحوية ص  79 – 78بتصرؼ.
( )3جرادات ،أسامو كامؿ عارؼ ،األبعاد المعنوية في الوظائؼ النحوية ،ص.79

( )1جرادات ،أسامو كامؿ عارؼ ،األبعاد المعنوية في الوظائؼ النحوية  ،ص  79بتصرؼ.
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وىذا ما نجده في قوؿ ابف الحاجب في حد الفاعؿ إذ يقوؿ( :وىو ما أسند إليو الفعؿ أو
شبيو ،وقُدـ عمى جية قيامو بو .والمقصود بقولو عمى جية قيامو بو أي عمى طريقة قيامو بو وشكمو
يد قائـ أبوه).
يد  ،وز ٌ
سواء كاف قائماً بو ،أو ال .وذلؾ كقولؾ  :قاـ ز ٌ

()2

ومف ىنا يتضح أف البعد المعنوي األبرز الذي ترتبط بو أبواب المرفوعات ىو البعد التركيبي
أي بنية الجممة.
ثانياً :وظائف المنصوبات:
 -1المفعول بو:
ويبرز البعد التركيبي بجبلء في حده إذا يقوؿ ابف الحاجب( :المفعوؿ بو ما وقع عميو فعؿ
أعطيت عم اًر درىماً ،والقوؿ :ما وقع عميو فعؿ الفاعؿ يريد ما وقع عميو
الفاعؿ ،نحو ضربت زيداً و
ُ

أو جرى مجرى الواقع ليدخؿ فيو المنصوب في( :ما ضربت زيداً ))

()3

وليس المقصود في الوقوع المعنى المغوي ،بؿ المقصود ىو التعمؽ التركيبي بالفعؿ ،واال خرج
مف الحد قوليـ :ما ضربت زيداً وما شابيو ،ألف فعؿ (الضرب) لـ يقع عمى زيد .ومف ىنا يتبيف أف
وظيفة المفعوؿ بو وظيفة داللية متعمقة بالجانب التركيبي.
 -2المفعول المطمق:
يرتبط المفعوؿ المطمؽ بعاممو ارتباطاً داللياً وثيقاً ،يقوؿ ابف ىشاـ في حد المفعوؿ المطمؽ( :
وىو المصدر الفضمة المؤكد لعاممو أو المبيف لنوعو أو عدده )

()4

 ،فالمفعوؿ المطمؽ قد يذكر

لتوكيد عاممو كما في قولو تعالى( :وكمـ اهلل موسي تكميما) النساء  ، 164 :وقد يأتي لبياف نوع
الحدث كما في قولو تعالى( :فأخذناىـ أخذ عزيز مقتدر) القمر  ، 42 :ويأتي كذلؾ  ،لبياف عدد
مرات وقوع الحدث نحو قولو تعالي( :فدكتا دكةً واحدة) الحاقة .14 :
( )2االستراباذي رضى الديف ،شرح كافية ابف الحاجب  ،ج ،1ص .70
( )3المصدر السابؽ ،ص .127

( )4االنصاري ،ابف ىشاـ ،شرح شزور الذىب ،ص .225
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والمبلحظ أف البعد الداللي لممفعوؿ المطمؽ – مف خبلؿ حده – أنو مرتبط بقيد صرفي ،وىو
مصدر.
كونو
اً
ويتضح مما سبؽ أف وظيفة المفعوؿ المطمؽ ىي وظيفة داللية مقيدة بقيد صرفي.
 -3المفعول ألجمو:
وقد عرؼ سيبويو المفعوؿ ألجمو بقولو( :ىذا باب ما ينتصب مف المصادر عذ اًر لوقوع
األمر ،فانتصب ألنو موقوع لو ،وألنو تفسير لما قبمو لـ كاف؟ )

()1

فالمفعوؿ ألجمو ىو عمة لوقوع الفعؿ العامؿ فيو ،وتفسير لحدوثو ،لذا ،فإف وظيفتو ترتبط ببعد
صفحت عف السباب حمماً ،فػ (حمماً) مصدر جاء تفسي اًر وبياناً لعمة
داللي واضح ،ومف ذلؾ قولؾ:
ُ
وقوع الصفح.

كما نبلحظ مف خبلؿ حد المفعوؿ ألجمو – أف ىناؾ قيداً صرفياً تطرد مف خبلؿ داللة
المفعوؿ ألجمو ،وىو كوف ىذا المفعوؿ مصد اًر ،وسبب ذلؾ كما بينة أبف يعيش ( :أف العمة أو
الداعي إنما يكوف حدثاً معيناً أقتضى وقوع الفعؿ  ،والمصادر عبارة عف ٍ
معاف تحدث ثـ تنقضي)

()2

(كما يشترط في المصدر أف يكوف مف غير لفظو ،ألف الشيء ال يكوف عمة لنفسو ،فبل يجوز
أف نقوؿ :قصدتؾ لمقصد).

()3

 -4المفعول فيو:

( )1سيبويو ،الكتاب ج 1ص .367

( )2ابف يعيش ،شرح المفصؿ ،ج ،2ص.52
( )3المصدر السابؽ ج ،2ص .53 – 52
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يقوؿ ابف جني في حد المفعوؿ فيو( :ىو كؿ اسـ مف أسماء الزماف والمكاف يراد فيو معنى:
(في) ،وليست في لفظو ،كقولؾ( :قمت اليوـ وجمست مكانؾ)

()1

فالمفعوؿ فيو ىو االسـ الذي يحدد الزماف والمكاف المذيف يقع فييا الفعؿ ،إذ لكؿ ٍ
فعؿ زماف
ومكاف يقع فييما ويؤكد ذلؾ تسميتو بػ (الظرؼ) فقد قيؿ لؤلزمنة واألمكنة :ظروؼ ،ألف األفعاؿ
توجد فييا فصارت كاألوعية ليا)

()2

فإف البعد الداللي المرتبطة بو ىذه الوظيفة مقيد بقيد تركيبي  ،وىو كوف المفعوؿ فيو
وكذلؾ ّ

صمت يوـ الجمعة  ،وجمست مكانؾ  ،يقدر بػ
متضمناً معنى (في) دوف ظيورىا فمثؿ قولؾ :
ُ

وجمست في مكانؾ ) وما نجده في قوؿ ابف يعيش ( :واعمـ أف الظرؼ –
(صمت في يوـ الجمعة ،
ُ
في عرؼ أىؿ ىذه الصناعة – ليس كؿ اسـ مف أسماء الزماف والمكاف عمى اإلطبلؽ  ،بؿ الظرؼ

منيا ما كاف منتصباً عمى تقدير ( في ) واعتبارىا بجواز ظيورىا معو ) (.)3
(وعمى ذلؾ فإف :كممة يوـ في مثؿ قولو تعالى:ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭥ

ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ

ﭰ ﭼ غافر ،٨١ :ليست مفعوالً فيو ،إذ ال تضمف معنى (في) ،ألف

الفعؿ وقع عمييا ال فييا ،فمثؿ ىذا النوع مف أسماء الزماف ال يسمى ظرفاً في االصطبلح ،بؿ ىو
مفعوؿ بو وقع عميو الفعؿ ال فيو)

()4

وقد ذكر ابف ىشاـ قيود أخرى تفيد البعد الداللي لممفعوؿ فيو حيث يقوؿ( :المفعوؿ فيو ىو ما

مكاف مبيـ  ،أو ٍ
ٍ
ذكر فضمةً ألجؿ امر وقع فيو  :مف ٍ
مفيد مقدا اًر  ،او مادتو مادة
زماف مطمؽ ،أو
عاممو)

()5

( )1ابف جني ،الممع في العربية ،تح :سميح أبو المغمي ،دار مجدالوي لمنشر ،عماف األردف ،ط ،1988 ،1ص .25
( )2ابف يعيش ،شرح المفصؿ ج ،2ص .41
( )3ابف يعيش ،شرح المفصؿ ج ،2ص .42

( )4جرادات ،أسامة كامؿ عارؼ ،االبعاد المعنوية في الوظائؼ النحوية ص .84
( )5االنصاري ،ابف ىشاـ شرح شذور الذىب ،ص .231
72

فاالسـ سواء دؿ عمى زماف مبيـ ،أو ٍ
فإنو – في الحاليف – يجوز أف يقع
زماف مختص ّ

(صمت الخميس) وأما ظرؼ المكاف فيشترط فيو ما يمي:
(صمت يوماً) ،و
مفعوالً فيو ،كقولنا:
ُ
ُ

()1

أ /أف يكوف االسـ داالً عمى مكاف مبيـ؛ أي ما ال يختص بمكاف بعينو؛ والمقصود أسماء الجيات

الست :أماـ ،وراء ،يميف ... ،الخ ،وما ليس اسـ ٍ
جية ولكف يشبيو في اإلبياـ ،كقولو تعالى :ﭽ
ّ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼيو سف٩ :

ٍ
(سرت ميبلً).
مقدار ،أي عمى مساحة معمومة مف األرض نحو:
ب /أو أف يكوف داالً عمى
ُ
ج /أو تكوف مادتو مادة عاممو ،والمقصود أف اسـ الزماف المشتؽ مف المصدر يشترط أف يكوف مف
مذىب عمرو).
وذىبت
لفظ فعمو نحو( :جمست مجمس زيد،
ُ
َ
 -5المفعول معو:
أما حده فيو( :المذكور بعد الواو لمصاحبة معموؿ فعؿ لفظاً ومعنى) (.)2
أف المفعوؿ معو ىو اسـ مفرد يأتي مسبوقاً بواو بمعنى (مع)  ،ويذكر لبياف ما
ويمكف القوؿ ّ

فُ ِعؿ الفعؿ لمقارنتو  ،ويتعمؽ بيذا التعريؼ ما يمي:

()3

 -1أف المفعوؿ معو اسـ منصوب ،ال يكوف جممة وال شبو جممة
 -2قبمو واو تدؿ عمى المصاحبة
 -3قبؿ الواو جممة فييا فعؿ أو ما يشابيو كاسـ الفاعؿ ،واسـ المفعوؿ ،والمصدر ،واسـ الفعؿ.
وذلؾ مثؿ:
سرت.
سرت والشاطئ ،فكممة (الشاطئ) مفعوؿ معو منصوب وعامؿ نصبو الفعؿ
ُ
ُ

 ونحو قولنا( :أنا سائر والشاطئ) ،نجد فيو كممة الشاطئ وقعت مفعوالً معو منصوب،وعامؿ نصبو ىو اسـ الفاعؿ (سائر) ،الذي في معنى الفعؿ.

(1

االنصاري ،ابف ىشاـ شرح شذور الذىب  ،ص  234-231بتصرؼ.

( )2االستراباذي ،رضى الديف ،شرح الكافية ،ج ،1ص.194

( )3الراجحي ،عبده ،التطبيؽ النحوي ،ص  258 – 256بتصرؼ.
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كرٌـ وأخاه ،فنجد فيو كممة (أخاه) في موقع المفعوؿ معو ،وىو منصوب
 وأما قولنا :ز ٌيد ُم َ
باسـ المفعوؿ (مكرـ).

سيرؾ والشاطئ في الصباح مفيد .حيث نجد فيو اسـ المفعوؿ (الشاطئ) جاء
 ومف ذلؾ قولؾُ :منصوباً بالمصدر (سيرؾ) وىو في معنى فعمو.

 وقولنا :رويدؾ والمريض ،جاء المفعوؿ معو في ىذه الجممة منصوب بالمصدر (رويدؾ) ،وىو اسـفعؿ أمر مبني بمعنى (أميؿ) ويكوف تقدير الكبلـ( :أميؿ نفسؾ مع المريض).
ولالسم الواقع بعد واو المعية حاالت نوجزىا فيما يمي:

()1

يد والشاطئ،
أ /يجب نصبو عمى أنو مفعوؿ معو إذا لـ يصح عطفو عمى ما قبمو نحو قولؾ :سار ز ٌ
فكممة (الشاطئ) – ىنا – أعربت مفعوالً معو ،ألنو ال يصح أف تكوف معطوفاً عمى (زيد) ألنيا ال
تشترؾ معو في الفعؿ وىو (السير).
ٍ
عندئذ معطوفاً وذلؾ نحو:
ب /امتناع إعرابو مفعوالً معو إذا تعينت الواو لمعطؼ فيجب إعرابو
وعمي قبمو .والواضح ىنا أف كممة قبمو عينت الواو لمعطؼ.
يد
حضر ز ٌ
ٌ
ج /جواز نصبو عمى أنو مفعوالً معو ،وعطفو عمى ما قبمو إذا كاف المعنى لممعية والعطؼ معاً وذلؾ
يد).
نحو:
سرت (وزيداً) ،أو (وز ٌ
ُ

وظيفة المفعول معو:

وي برز البعد الداللي لممفعوؿ معو مف خبلؿ حده( :ىو المذكور بعد الواو لمصاحبة معوؿ
ٍ
فعؿ لفظاً أو معنى) إذ المقصود بقولو (لمصاحبة معموؿ فعؿ) :مشاركة المفعوؿ معو لمفعوؿ الفعؿ،

في الفعؿ في ٍ
وقت واحد وذلؾ نحو قولنا  :سرت وزيداً  ،فزيد – ىنا – مشارؾ لممتكمـ  ،وىو

وقت و ٍ
(معموؿ الفعؿ) في السير (الفعؿ) في ٍ
احد  ،إال أف ىناؾ قيديف يتضمنيما الحد( :فاألوؿ
موقعي  ،وىو كوف المفعوؿ معو واقعاً بعد واو  ،التي يجب أف تكوف واقعة بعد الفعؿ ،أو ما ىو في
معنى الفعؿ نحو قولؾ( :مالؾ وزيداً)  ،فالمعنى( :ما تصنعُ وزيداً؟)  .وأما القيد الثاني فمعنوي ،وىو
كوف الواو في معنى (مع) لتدؿ عمى المصاحبة ،وقد نص كثير مف النحاة عمى أف ىذه الوظيفية

( )1الراجحي ،عبده ،التطبيؽ النحوي ،ص  259-258بتصرؼ.
74

(المفعوؿ معو) ليا قيد ثالث وىو كوف المفعوؿ معو (اسماً) إذ المقصود باالسـ – ىنا – االسـ
الصريح ،وىو قيد صرفي).

()2

 -6المستثنى:
وحده المستثنى ىو( :صرؼ المفظ عف عمومو بإخراج المستثنى مف أف يتناولو األوؿ،
وحقيقة تخصيص صفة عامة)

()1

فإف قمنا :جاء القوـ إال زيداً – صار المستثنى (زيد) خارج مف الحكـ العاـ الذي تتضمنو
الجممة قبؿ (إال) ،وىو( :مجيئي القوـ) ،فكاف تخصيصاً لمحكـ العاـ.
والمبلحظة أف البعد الداللي لوظيفة المستثنى يبرز في حده وىو تخصيص الحكـ ،وال
يقتصر ذلؾ عمى االستثناء المنقطع فحسب ببل يرتبط باالستثناء المنقطع كذلؾ حيث يقوؿ
االستراباذي ...( :بؿ حقيقة المستثنى متصبلً كاف أـ منقطعاً ىو المذكور بعد (إال) وأخواتيا
مخالفاً لما قبميا نفياً واثباتاً).

()2

 -7الحال:
بت
وجاء في حدىا( :الحاؿ ما يبيف ىيئة الفاعؿ أو المفعوؿ بو لفظاً أو معنى ،نحو :ضر ُ

يد قائماً ،)2( ).ومف ذلؾ – أيضاً – قولو تعالى( :يا أييا
زيداً قائماً ،وزيد في الدار قائماً ،وىذا ز ٌ
النبي إنا أرسمناؾ شاىداً ومبش اًر ونذي اًر) األحزاب4:

ويسمى الفاعؿ أو المفعوؿ بو الذي تبيف الحاؿ ىيئتو( :صاحب الحاؿ) وال بد أف يكوف
معرفة.

( )2جرادات ،أسامة كامؿ عارؼ ،األبعاد المعنوية في الوظائؼ النحوية ،ص  87 – 86بتصرؼ.
( )1ابف يعيش ،شرح المفصؿ ،ج ،2ص .76 – 75

( )2االستراباذي ،رضى الديف ،شرح الكافية ،ج ،1ص .224
( )2المصدر السابؽ ،ص .198
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فالحاؿ قسماف( :مبنية لمييئة وىي المؤسسة ،ألنيا تؤسس معنى جديداً يستفاد مف ذكرىا،
وحاؿ مؤكدة وىي التي يستفاد معناىا مـ قبميا).

()4

كما قسم النحاة الحال من حيث الزمن الى ثالثة أقسام ىي:
 -1الحال المقارنة :وىي التي يقارف زمنيا زمف عامميا وىي الغالبة كثؿ :أقبؿ أخوؾ ضاحكاً.
ﮰ

المقدرة :وىي المستقبمة ،ويكوف وقوعيا بعد زمف عامميا كقولو تعالى:ﭽ
 – 2الحال ّ

ﮱ

﮲ ﮳ ﮴ ﮵﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂  
 

      

ﭼ الفتح٧٢:

فمحمقيف ومقصريف:

حاؿ مستقبمو ،ألف الحمؽ والتقصير واقعاف بعد دخوؿ المسجد ،وليس مقرنيف لو.

محمد أمس باكياً – وأنكر بعض النحاة ىذا النوع،
 – 3الحال المحكية :وىي الماضية مثؿ :جاء
ٌ
ألف الركوب جاء مقارف لممجيئ فيي مقارنة لعامميا واف كاف حدوثيا في الماضي).
كما قسم النحاة الحال من حيث ورودىا في التركيب الى ثالثة أقسام :

()1

()2

 -1حال مفردة :وىي ما ليست جممة وال شبو جممة ،وىي تطابؽ صاحبيا في النوع (التذكير
والتأنيث) ،وفي العدد( :اإلفراد والتثنية والجمع) ،وذلؾ نحو :واجو الصعاب قوياً ،واجيا الصعاب
قوييف ،واجيوا الصعاب أقوياء  ...الخ.
 -2حال جممة :اسمية أو فعمية ،نحو :ننتصر عمى العدو ونحف يد واحدة ،أقبؿ الجنود يتدافعوف
الى القتاؿ .ويشترط في ىذا النوع مف الحاؿ أف تشمؿ عمى ر ٍ
ابط يربطيا بصاحب الحاؿ وىذا الرابط
قد يكوف :واو الحاؿ نحو :لف نغفؿ والعدو متربص ..أو الضمير فقط نحو يعجبني الصانع شعاره
االتقاف .او الواو والضمير معاً نحو ﭧ ﭨ ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ساء٨٠١ :
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼال ن

( )4طرشاف ،خميده ،وصوريو معمري الوظائؼ النحوية العامة والخاصة ،ص.42

( )1أبو العباس ،محمد عمى ،اإلعراب الميسر ،دار الطبلئع لمنشر ،القاىرة ،د.ت ،ص .95 – 94
( )2الحمادي ،يوسؼ وآخروف ،القواعد األساسية في النحو والصرؼ ،د.ط1994 ، ،ـ ،ج -1ص .96
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 -3حال شبو جممة :وىي( :الظرؼ ،أو الجار والمجرور) ،نحو :حمقت الطيور بيف األشجار،
حمقت الطيور في الفضاء.
وظيفة الحال:
ترتبط وظيفة الحاؿ ببعديف معنوييف ممتزجيف :داللي وتداولي وتظير ىذه األبعاد المعنوية
مف خبلؿ حدىا فالحاؿ( :إنما ىي ىيئة الفاعؿ أو المفعوؿ بو في وقت وقوع الفعؿ؛ أي أف الحاؿ
بت
تأتي بعد تماـ الكبلـ ،لتبيف ىيئة صاحبيا عند وقوع الفعؿ كما في قولنا :جاء ز ٌ
يد ضاحكاً ،وضر ُ

عبد اهلل باكياً ،فالحاؿ (ضاحكاً) بينت ىيئة الفاعؿ عند وقوع الفعؿ ،والحاؿ (باكياً) بينت ىيئة
المفعوؿ بو وقت وقوع الفعؿ عميو .وفي بياف الييئة إزالة لئلبياـ الذي يمكف أف يعتري الكبلـ في
ٍ
صفات ،فمما قمت( :راكباً) أوضحت وأزلت
ذىف السامع ،فإذا قمت( :جاء زيد) ،احتمؿ أف يكوف عمى
ذلؾ اإلبياـ وىذا ىو البعد التداولي.
وأما البعد الداللي ليذه الوظيفة فمقيد بقيد صرفي لدى جميور العمماء إذ اشترطوا أف تكوف
الحاؿ مشتقة فقالوا( :ىي وصؼ فضمة يقع في جواب كيؼ نحو( :ضربت المص مكتوفاً) إذ المراد
بالوصؼ :المشتقات مف األسماء كاسـ الفاعؿ واسـ المفعوؿ والصفة المشبية وغيرىا )

()1

إال أف ابف الحاجب رد ىذا القوؿ بداللة الحاؿ عمى الكممة ،ألف الحاؿ ىو المبيف لمييئة ،وقد
صرح رضى الديف االستراباذي بأف األغمب في الحاؿ ىو االشتقاؽ وليس شرطاً فييا)

()2

 -8التميز:
قاؿ ابف يعيش في حده  ( :ويقاؿ لو التبيف والتفسير  ،وىو رفع اإلبياـ في جممة أو مفرد
ماء
بالنص عمى أحد محتمبلتو  ،فمثالو في الجممة  :طاب ز ٌ
يد نفساً  ،وتصبب عرقاً  ،وامتؤل اإلناء ً

 ،ومثالو في المفرد  :عندي رط ٌؿ زيتاً  ،وعشروف درىماً  ،وثبلثوف ثوباً  ،ومؿء اإلناء عسبلً ،وشبو

( )1جرادات ،أسامة كامؿ عارؼ ،األبعاد المعنوية في الوظائؼ النحوية ،ص .89 – 88
( )2االستراباذي ،رضى الديف ،شرح الكافية ،ج ،1ص.198
77

يد عم اًر  ،وضارباف زيداً ،
المميز بالمفعوؿ اف موقعو في ىذه األمثمة كموقعو في :
ضرب ز ٌ
َ
وضرب ز ٍيد عم اًر ) (.)3
وضاربوف زيداً
ُ
ويرتبط التميز في التعريؼ بكونو اسـ نكره يؤتى بو إلزالة اإلبياـ عما ماؽ بمو ،ويتعمؽ
بالتميز أنو يشترط فيو أف يكوف مفرداً ،ال جممةً ،ونكره ال معرفة ،وىو بمعنى ِ
(مف) المبنية إلبياـ

اسـ أو نسبة كقولو تعالى:ﭽﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ
ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﭼاألع راف٥٥١:



وظيفة التمييز:
يرتبط التمييز في وظيفتو بالبعديف الممتزجيف الداللي والتداولي ،وىو ما يظير في حده( :ىو

ٍ
جممة أو مفرد بالنص في أحد محتمبلتو) ،فقولو( :التفسير
التفسير والتبيف وىو رفع اإلبياـ في
والتبيف) يبرز البعد الداللي لمتمييز في كونو يبيف ما جاء مبيماً قبمو ويفسره كما في قولنا في تميز
ماء)،
النسبة( :امتؤل
اإلناء ً
ُ

(ماء) أزاؿ اإلبياـ
فػ (امتؤل اإلناء) يحتمؿ أشياء كثيرة إال أف التمييز ً

الصاع وأزاؿ عنو
عف الجممة ،وقولنا في تمييز المفرد :عندي صاعٌ تم اًر ،فالتمييز (تم اًر) بيف نوع
ِ

اإلبياـ.
ويظير البعد التداولي لمتمييز مف العبلقات المباشرة بالسامع وتنبييو عمى المراد تحديداً ،إذ
احد وىو رفع اإلبياـ وأزالو المبس ،وذلؾ نحو اف تذكر لفظاً يحتمؿ
المراد بالتفسير والتمييز والتبييف و ٌ
وجوىاً يتردد المخاطب بينيا.
وما يؤكد ارتباط وظيفة التمييز بالبعد التداولي أف (تمييز النسبة كثير ما يأتي محموالً عف

فاعؿ أو مفعو ٍؿ أو غيرىا كما في قولو تعالى :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ مريم٤ :
( )3ابف يعيش ،شرح المفصؿ ،ج ،2ص.70
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ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ



شيب الرأس) ،وقد ُعدؿ عف األصؿ فيو إجماؿ ثـ تفصيؿ ،فيكوف أوقع في
إذ أصمو( :وأشتعؿ
ُ

النفس ،فيذا اإلجماؿ يبقي نفس السامع متشوقة الى ما يبينو ويفصمو ،فإذا بينو التمييز كاف لمكبلـ
وقع أكبر ،وتأثير أشد في نفس السامع ،وىو ما ال يكوف في مجيئو الكبلـ عمى أصمو.)1( ) .
 – 9النداء:

والمنادى في تعريؼ النحاة ىو  ( :المطموب إقبالو بحرؼ نائب مناب ( أدعو ) لفظاً وتقدي اًر،
وقوليـ (المطموب إقبالو)  ،أي الذي يطمب منو أف يقبؿ عميؾ بوجيو )

()2

وظيفة النداء:
ترتبط وظيفة النداء النحوية بالبعد التداولي ارتباطاً واضحاً لتعمقيا المباشر بالسامع ،وذلؾ
بتنبييو عمى اإلقباؿ.
ويختمؼ المقصد مف النداء وفؽ الظروؼ المقامية المختمفة ألنواعو فقد ميز النحاة بيف ثبلثة
أنواع منو  ( :النداء  ،والندبة  ،واالستغاثة )  ( ،فالمنادى  :مختص تخصو فتناديو مف بيف َمف
بحضرتؾ  ،ألمرؾ أو نييؾ  ،أو خبرؾ  ،والمندوب تناديو عمى سبيؿ التفجع  ،والمستغاث  :كؿ ٍ
اسـ

ُنودي ليخمص مف ٍ
شدة أو يعيف عمى دفع مشقو )

()1

أف األوؿ لمحاضر الذي يسمع ،فينادى ٍ
فإف كاف ك ّؿ مف ىؤالء منادى مدعواً ،اال َّ
ألمر ،أو
نيي ،أو إخبار ،والثاني نداء لمف ليس حاض اًر ،عمى سبيؿ التفجع ،والثالث لمف ليس حاض اًر –
كذلؾ – ولكنو لطمب الغوث والمعونة ،تستدعيو ظروؼ المقاـ واختبلؼ األحواؿ.

( )1طرشاف ،خميدة وصورية معمري ،الوظائؼ النحوية العامة والخاصة ،ص.46
( )2االسترباذي رضى الديف ،شرح الكافية ،ج ،1ص.131
( )1ابف يعيش ،شرح المفصؿ ،ج ،2ص .17 ،13
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ومما سبؽ يتضح أف المنصوبات :ليا وظائؼ ترتبط ارتباطا وثيقاً بالبعد الداللي المقيد غالباً
بقيود صرفية أو نحوية ،وقد وضح – كذلؾ – مف ىذا العرض ،أف بعض المنصوبات ليا وظائؼ
ترتبط بالبعد التداولي ،نسبةً الختبلؼ مقاصد المتكمميف باختبلؼ الظروؼ المحيطة ،ومراعاة أحواؿ
السامعيف وتشويقيـ ،والتأثير عمى أحواليـ.
ثالثاً :وظائف المجرورات:
قاؿ ابف يعيش ( :ال يكوف االسـ مجرو اًر اال باإلضافة  ،وىي المقتضية لمجر كما أف
الفاعمية والمفعولية ىما المقتضيتاف لمرفع والنصب  ،والعامؿ ىنا غير المقتضى كما كاف ثـ وىو
يد في الدار ،وغبلـ ز ٍيد  ،وخاتـ فضة)
حرؼ الجر أو معناه في نحو قولؾ :
مررت بزيد وز ٌ
ُ

()2

فالجر إنما يكوف باإلضافة  ،وليست اإلضافة ىي العاممو لمجر  ،وانما ىي المقتضية لو ،
والمعنى بالمقتضى ىا ىنا أف القياس يقتضي ىذا النوع مف اإلعراب لتقع المخالفة بينو وبيف إعراب
الفاعؿ والمفعوؿ فيتميز عنيا إذ اإلعراب إنما وضع لمتفريؽ بيف المعاني  ،والعامؿ ىو حرؼ الجر
أو تقديره فحروؼ الجر نحو  :مف  ،والى  ،وعف  ،وعمى ونحوىا مف حروؼ اإلضافة وانما قيؿ ليا
حروؼ اإلضافة ألنيا تضيؼ معنى الفعؿ الذي ىي صمتو الى االسـ المجرور بيا  ،ومعنى
معنى  ،وحروؼ الجر لفظ وىي األداة
إضافتيا معنى الفعؿ  ،اصالو الى االسـ  ،فاإلضافة
ً
المحصمة لو كما كانت الفاعمية والمفعولية معنييف يستدعياف الرفع والنصب في الفاعؿ والمفعوؿ،
غير العامؿ) (.)1
والفعؿ أداة محصمة ليما فالمقتضي ُ
والجر يكوف بحرؼ الجر أو تقديره وىذا معنى قوليـ في التعريؼ السابؽ (فالعامؿ حرؼ الجر أو
يد في الدار  ،فالعام ُؿ في ( زيد ) ىو الباء
معناه) وذلؾ مثؿ قولؾ في الجر بالحرؼ :
مررت بز ٍيد وز ٌ
ُ
 ،والعامؿ في الدار ىو ( في ) وأما الجر بالمقدر فنحو  ( :غبلـ ز ٍيد  ،وخاتـ فضة )  ،فالعامؿ –
ٍ
فضة  ،وتخمو كؿ إضافة حقيقية مف أحد
ىنا – حرؼ الجر المقدر  ،وتقديره غبلـ لز ٍيد وخاتـ مف

( )2المصدر السابؽ ،ص .117
( )1ابف يعيش ،شرح المفصؿ ،ج ،،2ج ،2ص .117
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ىذيف الحرفيف  ،ولوال تقدير وجود الحرؼ المذكور لما صاغ الجر  ،اال ترى أف كؿ واحد مف
المضاؼ والمضاؼ إليو اسـ ليس لو أف يعمؿ في االخر  ،وانما الخفض في المضاؼ إليو بالحرؼ
ِ
وحسف حذفو لنيابة المضاؼ إليو عنو  ،وصيرورتو عوضاً عنو في
المقدر الذي ىو البلـ أو مف ) ُ ،
ٍ
وبمدة ليس ليا أنيس  ،فالجار
رب ) نحو قولؾ :
المفظ وليس بمنزلتو في العمؿ ونظير ذلؾ ( واو ّ
ٍ
رب المحذوفة )
رب المحذوفة  ،أما الواو فحرؼ عطؼ ال يعمؿ ولكنيا دالةٌ عمى ّ
عند العمماء ىو ّ

()2

وظيفة اإلضافة:
أف
يمتزج في باب اإلضافة وظيفتاف معنويتاف  :تركيبية وداللية  ،يقوؿ ابف يعيش  ( :اعمـ ّ

إضافة االسـ الى إالسـ إيصالو إليو مف غير فصؿ  ،وجعؿ الثاني مف تماـ األوؿ  ،يتنزؿ منو منزلة
التنويف)

()3

 ،فمف خبللو قولو  ( :وجعؿ الثاني مف تماـ األوؿ  ،يتنزؿ منو منزلة التنويف )  ،يبرز

البعد التركيبي  ،فالتنويف في المفرد  ،والنوف في جمع المذكر السالـ والمثنى  ،تحذؼ عند اإلضافة،
ويكوف المضاؼ إليو بمنزلتيما  ،فالمضاؼ والمضاؼ إليو اسماف متبلزماف  ،يرتبط كؿ منيما
باألخر ارتباطاً تراكيبياً وثيقاً لئلسياـ في معنى الكبلـ .
وقد قسـ النحاة اإلضافة الى قسميف  :معنوية ولفظية  ،أما المعنوية فيي التي تفيد تعريفاً أو
تخصيصاً وفييا يظير البعد الداللي  ،إذا يتخصص المضاؼ بإضافتو الى نكره  ،ويتعرؼ بإضافتو
الى معرفة  ،ويمكف القوؿ أف اإلضافة المعنوية مف حيث الداللة تنقسـ الى ثبلثة أقساـ :

()1

 -1ما تفيد االختصاص والممؾ :وىي المقدرة ببلـ ،نحو غبلـ ز ٍيد ،ومالو ،وأرضو ،والتقدير :غبلـ
لزيد ،وأرض لو يممكيا ،وماؿ لو يممكو.
 -2ما تفيد النوع أو الجنس :وىي المقدرة بػ (مف) نحو قولؾ :ثوب خز ،وخاتـ ٍ
حديد ،ألف الخاتـ يكوف
خز ،ومف حديد ،فالمضاؼ
الخز وغيره ،فبيف نوعو بقولو :مف ّ
مف الحديد وغيرِه ،والثوب يكوف مف ّ
( )2ابف يعيش ،شرح المفصؿ ،ج ،،2ص 118 - 117
( )3المصدر السابؽ  ،ص .118

( )1ابف يعيش ،شرح المفصؿ ،ج ،2ص  119بتصرؼ.
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الخز ٌّ
خز ،وأف
إليو – ىنا – صار كالجنس لممضاؼ ،يصدؽ عميو اسمو ،فإننا نعمـ أف الثوب مف ّ
الخاتـ مف الحديد حديد.
مكر الميؿ  )...سبأ ،33 :والتقدير
 -3ما تفيد الظرفية :وىي المقدرة بػ (في) ،نحو قولو تعالى ...( :بؿ ُ

وتجدر اإلشارة إلى أف اإلضافة المفظية تقتصر عمى ارتباطيا بالبعد التركيبي ،فيي ال
مكر في اليؿ
ُ
تفيد معنى إنما تكسب االسـ نوعاً مف التخفيؼ ،وفائدتيا تقتصر عمى المفظ دوف المعنى إذ

المقصود منيا طمب الخفة في المفظ ليس إال.
وخبلصة األمر أف وظيفة اإلضافة تظير في بعدىا التركيبي مضبوطاً بضوابط داللية
معينة.
رابعاً :وظائف التوابع:
العمد كالمبتدأ والخبر في الجممة
المعموـ أف الجممة العربية تتكوف مف أركاف أساسية ىي ُ
ٍ
فضبلت زيادة عمى األركاف
االسمية ،والفعؿ والفاعؿ ونائبو في الجممة الفعمية ،وتتكوف مف
األساسية ،وذلؾ كالمفاعيؿ والحاؿ والتميز وغيرىا والمعموـ كذلؾ أف األركاف األساسية وبعض
الفضبلت ليا شخصية إعرابية ىي الرفع في المبتدأ والخبر والفاعؿ ،والنصب في المفعوؿ ،وأما
ٍ
ونصب أو جر ويمكف
فع
التوابع فميس ليا شخصية إعرابية فيي تابعة لمتبوعيا في اإلعراب مف ر ٍ
تقسيـ التوابع الى االتي:
 -1النعت:
األديب.
معنى فيو نحو :جاء الرجؿُ
(والنعت تابع يبيف أحواؿ متبوعو ويكممو بداللتو عمى
ُ
ً
الحسف
ويقاؿ لو ( النعت الحقيقي )  ،أو يبيف بعض أحواؿ ما يتعمؽ بمتبوعو  ،نحو  :جاء الرج ُؿ
ُ

حظّو  ،ويقاؿ لو ( النعت السببي )

()1

( )1الياشمي ،السيد أحمد ،القواعد األساسية لمغة العربية ،مؤسسة المعارؼ ،بيروت ،لبناف ،ط2002 ،2ـ ،ص .223
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أما النعت الحقيقي  ( :فيتبع منعوتو في كؿ شيء  ،في التذكير والتأنيث  ،وفي التعريؼ والتنكير ،
وفي اإلفراد والتثنية والجمع  ،وفي اإلعراب كذلؾ  ،وىو نحو قولؾ  :نجح الطالب المجتيد ،ونجحت
الطالبة المجتيدة  ،ونجح الطبلب المجتيدوف ) ...

()2

وأما النعت السببي( :ىو الذي ينعت اسماً ظاى اًر يأتي بعده ،ويكوف مرفوعاً بو مشتمبلً عمى ضمير
ألنو يتصؿ بالسابؽ بسبب ما
يعود عمى االسـ السابؽ لو ،وىذا االسـ األخير ىو الذي يسمى السببي ّ

 ،كقولؾ :ىذا رجؿ مجتيد ابنو)

()3

احد مف الرفع والنصب والجر  ،وفي و ٍ
والنعت السببي يتبع منعوتو في خمسة ( :في و ٍ
احد مف
التعريؼ والتنكير ويكوف مفرداً دائماً ويراعى في تذكيره وتأنيثو ما بعده )

()4

مجتيد
(كما يتبع االسـ البلحؽ في شيء واحد فقط ىو التذكير والتأنيث نحو قولؾ :ىذا رج ٌؿ
ٌ
ابنو  ،وىذا رج ٌؿ مجتيدةٌ ابنتو  ،وأما إذا كاف البلحؽ جمع تكسير فإنو يجوز في النعت اإلفراد أو
يـ أبناؤه أو كرٌاـ أبناؤه)
الجمع نحو :ىذا ٌ
وطف كر ٌ

()5

كما يقسـ النحاة النعت بحسب التركيب الى نعت مفرد وجممة وشبو جممة ،واما النعت المفرد
مما يؤوؿ بمشتؽ .ومف األسماء التي تقع نعتاً مؤوالً
فيجب اف يكوف مف األسماء المشتقة العاممة ،أو ّ
بالمشتؽ ،اسـ اإلشارة ،واسـ الموصوؿ ،والعدد وذلؾ نحو قولؾ  :كافأت الطالب ىذا  ،ونجح الطالب

الذي اجتيد  ،وكافأت طبلباً خمسةً  ،ويشترط في اسـ الموصوؿ الذي يقع نعتاً أف يكوف مبدوءاً
بيمزة الوصؿ) (.)1
وأما النعت الجممة فمدارهُ عمى قسميف فعمية واسمية وشرط أف تقع بعد اسـ نكرٍة ىو

الموصوؼ.

( )2الراجحي ،عبده ،التطبيؽ النحوي ،ص .381
( )3المصدر السابؽ ،ص .382
( )4الياشمي ،السيد أحمد ،القواعد األساسية لمغة العربية ،ص .223
( )5الراجحي ،عبده ،التطبيؽ النحوي ،ص .383
( )1الراجحي ،عبده ،التطبيؽ النحوي ،ص .384
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ٍ
وصبلت
(وتمؾ الجممة ىي الخبرية والمحتممة لمصدؽ أو الكذب وىي التي تكوف أخبا اًر لممبتدأ
لمموصوالت .وىي أربعة أضرب :

()2

فاألوؿ :أف تكوف جممة مركبة مف فعؿ وفاعؿ ،والثاني :أف تكوف مركبة مف مبتدأ وخبر ،والثالث :أف
تكوف مركبة مف شرط وجزاء ،والرابع :أف تكوف ظرفاً .ومثاؿ األوؿ قولؾ :ىذا رج ٌؿ قاـ أبوه ،فيذا:
مبتدأ ،ورجؿ :خبر ،وقاـ :في موضع رفعو صفة لرجؿ .والمثاؿ الثاني كقولؾ :ىذا رج ٌؿ أبوه منطمؽ.
فع صفو لرجؿ ،ومثاؿ الثالث كقولؾ:
فأبوه :مبتدأ ،ومنطمؽ :خبر ،والجممة االسمية في موضع ر ٍ
ٍ
جر صفة لرجؿ ،ومثاؿ الرابع
مررت برجؿ إف تكرمو يكرمؾ .فجممتي الشرط والجواب في موضع ً
ِ
بالظرؼ ،فإذا وقع الظرؼ صفو كاف حكمو كحكمو إذا
نحو قولؾ :ىذا رجؿ عندؾ ،وىو الوصؼ
اليوـ وال
وقع خب اًر إف كاف الموصوؼ شخصاً ال تصفو إال بالمكاف فبل يصح أف تقوؿ :ىذا رج ٌؿ َ
غداً.
وأما شبو الجممة فبل تقع نعتاً  ( ،فإذا وقع شبو الجممة بعد نكره محضة فأنو يتعمؽ بمحذوؼ

نعت نحو :ىذا رج ٌؿ مف مصر  ،فشبو الجممة ( مف مصر ) متعمؽ بمحذوؼ ٍ
ٍ
نعت ٍ
لرجؿ )

()3

 -2التوكيد:
التجوز ،أو السيو،
يقرر متبوعو ،ويرفع توىماً غير ظاىر مف الكبلـ باحتماؿ
والتوكيد ّ
حده( :تابع ّ
ّ
وىو نوعاف  ،لفظي  ،ومعنوي  ،فالتوكيد المفظي يكوف بإعادة المفظ األوؿ بعينو أو بمرادفو وىو
جئت أنا  ،والفعؿ نحو :
األمير  ،أو (ضمي اًر) نحو :
األمير
يشمؿ االسـ ( ظاى اًر ) نحو  :جاء
ُ
ُ
ُ

لحؽ،
سقطت سقطت بابؿ  ،والحرؼ نحو  :ال ال أبوح بالسر  ،والجممة نحو  :ظير
الحؽ ظير ا ُ
ُ
()1
والمرادؼ نحو :فاز انتصر الجيش ،ونحو :أنت بالخير حقيؽ قَ ِم ٌف).
والتوكيد المعنوي لو ألفاظ بعينيا أشيرىا  ( :نفس  ،وعيف  ،كبل  ،وكمتا  ،ك ّؿ  ،وجميع ،
وعامة  ،وىذه األلفاظ يجب أف يسبقيا المؤكد الذي ينبغي أف يكوف معرفة  ،وأَف تطابقو في اإلعراب
( )2ابف يعيش ،شرح المفصؿ ،ج ،3ص.52

( )3الراجحي ،عبده ،التطبيؽ النحوي ،ص .385
( )1الياشمي ،السيد احمد ،القواعد األساسية لمغة العربية ،ص .228
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 ،وأف تضاؼ إلى ضمير يعود عمى المؤكد وذلؾ نحو  :جاء زيد نفسو أو عينو  ،و أريت زيداً نفسو ،
ومررت بز ٍيد ِ
يد
نفسو  ،وىذا التوكيد المفرد  ،كما يجوز فيو التوكيد بعد حرؼ جر زائد فتقوؿ :جاء ز ٌ

بنفسو).

()2

كما تستعمؿ (كبل وكمتا) لتوكيد المثني نحو :حضر الرجبلف كبلىما ،والطالبتاف كمتاىما،
ورأيت الرجميف كمييما ،والطالبتيف كميتيما ،ومررت بالرجميف كمييما ،وبالطالبتيف كميتيما.
ونستعمؿ ألفاظ (كؿ – جميع – عامة) لتوكيد الشموؿ ،فنقوؿ :قرأت الكتاب كمو ،ونجح
المجتيدوف كميـ ،وأعجبت بالبلعبيف جميعيـ ،وحضر الطبلب عامتيـ .واذا استعممت كممة (جمعياً)

ٍ
الطبلب جميعاً).
تعرب توكيداً  ،وانما تعرب حاالً فنقوؿ حضر
مضاؼ إلييا فبل
دوف ضمير
ُ
ً

()3

كما أ ّف ىناؾ ألفاظ أخرى تفيد توكيد الشموؿ ،وتستعمؿ في الغالب بعد كممة (كؿ) وىذه

األلفاظ ىي( ،أجمع وجمعاء وأجمعوف) وذلؾ نحو :قرأت الكتاب كمو أجمع ،وقرأت القصة كميا
جمعاء ،وحضر الطبلب كميـ أجمعوف.).
 -3البدل:
ٍ
مميد لو بذكر اسـ قبمو غير
أما حده فيو( :التابع المقصود وحده بالحكـ بغير واسطة عاطؼ
عمر)
مقصود ،وانما يذكر المتبوع توطئة لمتابع الذي يكوف كالتفسير بعد اإلبياـ نحو :جاء
األمير ُ
ُ

()4

والبدؿ أربعة أقساـ ىي :

()4

 -1بدؿ ك ّؿ مف كؿ وىو :وىو الذي يساوي المبدؿ منو في المعنى مساواة تامة وذلؾ نحو :كاف
عمر عادالً ،فعمر ىو الخميفة نفسو.
الخميفةُ ُ
( )2الراجحي ،عبده ،التطبيؽ النحوي ،ص .386
( )3الراجحي ،عبده ،التطبيؽ النحوي ،ص .387 – 386

( )4الياشمي ،السيد أحمد ،القواعد األساسية لمغة العربية ،ص .230
( )4الراجحي ،عبده ،التطبيؽ النحوي ،ص .391 – 390
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 -2بدؿ بعض مف كؿ :وىو الذي يكوف جزءاً حقيقياً مف المبدؿ منو وال بد أف يكوف مضافاً الى
ٍ
بعض مف كؿ مرفوع .وكذلؾ
ضمير يعود اليو ،ومف ذلؾ قولنا :مضى المي ُؿ نصفُو ،فنصفو

ٍ
بعض مف ك ّؿ ،إذا كانت الجممة منفية والمستثنى منو
اب االسـ الواقع بعد إال بدؿ
يجوز إعر ُ
يد يجوز إعرابو بدؿ بعض مف كؿ.
مذكور نحو :ما حضر
يد ،فز ٌ
الطبلب إال ز ٌ
ُ

يد
يد خمقُو ،فز ٌ
 -3بدؿ اشتماؿ :وىو ما كاف مف مشتمبلت المتبوع وليس جزءاً منو نحو :أعجبني ز ٌ
مشتمؿ عمى الخمؽ وغيره ،والخمؽ مف مشتمبلت زيد ،وليس ىو جزٌء مف ز ٍيد.
 -4بدؿ المباينة ،ويقسـ الى بدؿ غمط ،وبدؿ نسياف وبدؿ إضراب ،وكميا ترجع الى معنى متقارب،

ىو ترؾ المبدؿ منو وارادة البدؿ وحده كاف تقوؿ :اإلسكندريةُ القاىرةُ عاصمة مصر .فالقاىرة:
بدؿ ٍ
غمط مرفوع .وقولؾ :أعطني القم َـ الورقةَ ،فتكوف الورقة بدؿ نسياف منصوب إذا ذكرت القمـ
وتبيف لؾ فساد ىذه اإلرادة فصححت كبلمؾ بذكر الورقة ،واذا كنت قد أردت القمـ ثـ عدلت عنو
فيو بدؿ اإلضراب.

العطف:
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قسم النحاةُ العطف الى قسمين :

()1

أ /عطف البيان :وىو( :اسـ جامد يتبع اسماً سابقاً عميو ،يخالفو في لفظو ،ويوافقو في معناه لمداللة
عمى ذاتو ،وىو في الحقيقة يعود الى بدؿ الكؿ مف الكؿ ،).وذلؾ مثؿ :قرأت مدائح الشاعر المتنبي
ِ
الدولة فكممة (سيؼ الدولة) عطؼ بياف مف األمير ،وكممة المتنبي عطؼ بياف مف
لؤلمير سيؼ
طرحو وتوحيده مع البدؿ.
الشاعر .ويقرر النحاةُ ّ
أف عطؼ البياف يصح إعرابو بدالً ،فمف األفضؿ ُ
المعمـ
ب /عطف النسق :وىو تابع يتوسط بينو وبيف متبوعو أحد األحرؼ العاطفة ،نحو ،جاء
ُ
ٍ
بعض ،بحيث
بعضو عمى
أت الدرس وكتبو ( .)2( ).وسموه نسقاً  ،ألنو ينسؽ الكبلـ
والرئيس ،وقر ُ
ُ
نجد ىنا مدعاة لمتفصيؿ في موضوع
يأخذ المعطوؼ نسؽ المعطوؼ عميو في أحكاـ معينة وال ُ
ٍ
عطؼ بؿ
عطؼ النسؽ ،غير أننا نمفت الى أنو ليس شرطاً أف تعرب كؿ واو أو ثـ – مثبلً – حرؼ

قد يكوناف حرفي استئناؼ فبل بد مف لمح الصمة بيف المعطوؼ والمعطوؼ عميو لتبيُّف معنى الحرؼ
إف كاف لمعطؼ أـ لبلستئناؼ).

()3

ثـ ،أو،
ونكتفي – ىنا – باإلشارة الى حروؼ العطؼ كما حددىا النحاة وىي( :الواو ،الفاءَّ ،
حتى ،أـ ،إما ،لكف ،ال ،وبؿ).

()4

أما الحديث عف وظائؼ ىذه التوابع يمكف القوؿ :إنيا ترتبط ٍ
ببعد تركيبي عاـ يشمميا جميعاً،
ويظير ىذا البعد في حدىا إذا نظرنا إليو في قوؿ ابف يعيش( :ىي الثواني المساوية لؤلوؿ في
اإلعراب بمشاركتيا لو في العوامؿ ،ومعنى (ثواف)؛ أي فروع في استحقاؽ اإلعرابي ،ألنيا لـ تكف
المقصود ،وانما ىي مف لوازـ األوؿ كالتتمة لو) (.)5

( )1الراجحي ،عبده ،التطبيؽ النحوي ،ص .393
( )2الياشمي ،السيد أحمد ،القواعد األساسية لمغة العربية ،ص .235
( )3الراجحي ،عبده ،التطبيؽ النحوي ،ص  394بتصرؼ.
( )4المصدر السابؽ ص .394

( )5ابف يعيش ،شرح المفصؿ ،ج ،3ص.38
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أف المتبوع ىو األصؿ في استحقاؽ اإلعراب،
فالتابع ىو المساوي لممتبوع في إعرابو ،غير ّ

والتابع ىو الفرع.

وا ّف كانت التوابع ترتبط بيذا البعد التركيبي العاـ إال أنيا تختمؼ في األبعاد الداللية التي

تضفييا عمى الكبلـ واليؾ البياف.
أوالً :وظيفة النعت:

حده إذ ىو  ( :تابع يبيف بعض
ويظير البعد الداللي واضحاً في وظيفة النعت مف خبلؿ ّ
أحواؿ متبوعو ويكممو بداللتو عمى معنى فيو )

()1

ٍ
دمي بالغ ،وعند
فإذا قمنا:
ُ
قابمت رجبلً فإف (رجبلً) – ىنا – تدؿ عمى معنى عاـ ىو ذكر آ ّ
نعت ىذه النكرة بقولنا (عاقبلً) صار النعت يقيد ذلؾ المعنى العاـ ،ويقمؿ مف شيوعو وذلؾ ُّ
يعد
تخصيصاً لمنكره ػوالتخصيص – ىنا – تقميؿ االشتراؾ المعنوي في النكرات.
يد :لفظ يدؿ عمى الكثيريف ممف سمو بيذا االسـ ،فإذا نعتناه بقولنا
يد ،فز ٌ
واذا قمنا :انطمؽ ز ٌ
وضح المعرفة
يبي ُف (زيداً) المقصود ويحدده أو يعرفو ،ويكوف النعت بذلؾ قد ّ
يـ) فإف النعت ّ
(الكر ُ
وقيدىا ونقصد بتوضيح المعرفة رفع االشتراؾ المفظي في المعارؼ ويمكف بعد ىذا حصر البعد
الداللي لمنعت في التخصيص عند نعت النكرات ،والتوضيح أو التحديد عند نعت المعارؼ.
كما قيد جميور النحاة البعد الداللي لمنحو بقيد صرفي  ،إذا اشترطوا في النعت االشتقاؽ  ،أو
ما ىو مؤوؿ بالمشتؽ )

()2

( كذلؾ نجد البعد الداللي لمنعت يرتبط ويمتزج ببعد تداولي يكمف في عبلقة السامع ومراعاة
حالو مف طريؽ المتكمـ  ،وذلؾ أنؾ  ،في النعت تذكر حاالً مف أحواؿ المنعوت لمف يعرفيا ،تعريفاً
لو عند توىـ الجيالة بالموصوؼ وعدـ االكتفاء بمعرفتو )

()3

( )1الياشمي ،السيد أحمد ،القواعد األساسية لمغة العربية ،ص .223
( )2ابف عقيؿ ،شرح ابف عقيؿ عمى ألفية بف مالؾ ،ج ،2ص .181
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-2وظيفة التوكيد:
في وظيفة التوكيد نمحظ أبعاداً تداولية خالصة ،ألف السامع قد يمتبس عميو الكبلـ ،ويكوف
غافبلً ،أو يظف بالمتكمـ السيو والنسياف والتجوز (التعبير بالمجاز) ،لذا يأتي المتكمـ بالكبلـ مؤكداً،
لدفع ىذه األمور وازالتيا ،وتثبيت الكبلـ بمعناه المقصود في ذىف السامع وتمكينو.
( وغرض التأكيد بالتكرار ىو تقرير المؤكد وما عمؽ بو في نفس السامع خوفاً مف النسياف أو
يد  ،فيحتمؿ السامع أف المتكمـ قد أسند
عدـ اإلصغاء أو عدـ االعتناء  ،وذلؾ نحو قولنا  :جاء ز ٌ
يد )
يد ز ٌ
الفعؿ الى ( ز ٍيد ) ناسياً أف المجيء قد تـ مف قبؿ غيره  ،فتكرر المفظ فتقوؿ  ( :جاء ز ٌ
فتؤكد أف المجيء قد وقع مف ( زيد ) أو تقوؿ  ( :جاء جاء زيد ) فتؤكد أف ما وقع مف زيد ىو
المجيئ ).

()1

إما التوكيد المعنوي فغرضو( :رفع المجاز عف الذات  ،أو رفع احتماؿ إرادة الخصوص بمفظ
يد ) فيحتمؿ مجيئ ذاتو  ،ويحتمؿ مجيئ خبرِه أو كتابو  ،فإذا قمنا (
العموـ  ،فإذا قمنا  ( :جاء ز ٌ
نفسو ) ارتفع االحتماؿ الثاني  ،واذا قمنا ( جاء القوـ )  ،فيحتمؿ مجيئ جميعيـ  ،ويحتمؿ مجيئ
ً
فعت ىذا االحتماؿ  ،ويشترط في
بعضيـ  ،وأنؾ عبرت بالكؿ عف البعض  ،فإذا قمت ( كميـ ) ر َ

التوكيد بالنفس والعيف وك ّؿ وجميع وعامة اتصاليا بضمير عائد عمى المؤكد ).

()2

ومما سبؽ يتبيف أف التوكيد مرتبط بوظيفة تداولية خالصة فتمثؿ فيما يمتبس عمى السامع
الكبلـ.
 -2وظيفة البدل
إذا أمكف القوؿ أف الغرض مف البدؿ ىو اإليضاح ورفع االلتباس  ،وازالة التوسع والمجاز فإف
وظيفتو تقوـ وحدىا بما تقوـ بو وظيفتا النعت والتوكيد  ،وذلؾ ألف البدؿ يوضح المبدؿ منو ويزيؿ
( )3ابف يعيش ،شرح المفصؿ ،ج ،3ص .58

( )1جرادات ،أسامة كامؿ عارؼ ،األبعاد المعنوية في الوظائؼ النحوية ،ص .64
( )2األنصاري ،ابف ىشاـ ،شرح قطر الندى وبؿ الصدي ،ص  319بتصرؼ.
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المبس كما يوضح النعت منعوتو  ،ويرفع المجاز التوسع عف المبدؿ منو كما ىو حاؿ التوكيد مع
المؤكد  ،وىذا ما يؤكد قوؿ ابف يعيش  ( :واعمـ أنو قد أجتمع في البدؿ ما افترؽ في الصفة والتأكيد
ألف فييما إيضاحاً لممبدؿ ورفع لبس كما كاف ذلؾ في الصفة  ،وفيو رفع المجاز  ،وابطاؿ التوسع
الذي كاف يجوز في المبدؿ منو )

()1

 .ومف ىنا يتضح لنا أنو :يمتزج في ىذه الوظيفة بعداف

معنوياف ،الداللي ،والتداولي .فقد يكوف لمشخص إسماف  -مثبلً – أو أكثر ،بحيث يشتير بأحدىما
في مكاف ،وبالثاني في مكاف أخر ،فإف ذكر المتكمـ أحد االسميف خاؼ أال يكوف ذلؾ االسـ مشتي اًر
مررت بعبداهلل ز ٍيد بأبداؿ الثاني مف األوؿ ،لمبياف واإليضاح ،وتجنب االلتباس
عند المخاطب فيقوؿ:
ُ

عمى السامع) .

()2

وقد تقوؿ( :جاءني أخوؾ) فيظف السامع بؾ التوسع والمجاز ،وأف الذي جاء ىو رسولو أو
يد) .بأبداؿ الثاني مف األوؿ  ،زاؿ ذلؾ االحتماؿ كما لو قمت  :نفسو  ،أو عينو )
كتابو فإذا قمت (ز ٌ

()3

 -3وظيفة العطف:
المشبو لمصفة في إيضاح
يقوؿ ابف عقيؿ في حد عطؼ البياف  ( :ىو التابع  ،الجامد ُ

متبوعو  ،وعدـ استقبللو )

()4

وفي قولو( :المشبو لمصفة في إيضاح متبوعو) ،ويظير البعد الداللي ،ألف عطؼ البياف
يوضح المعرفة .وذلؾ نحو( :قرأت مدائح الشاعر المتنبي) حيث أوضحت الجممة أف (المتنبي)
الحد السابؽ قيدت وظيفة عطؼ البياف بقيد صرفي ،ىو كونو جامدا.
عطؼ بياف مف الشاعر .وفي ّ

( )1ابف يعيش ،شرح المفصؿ ،ج ،3ص .66
( )2ابف يعيش ،شرح المفصؿ ،ج ،3ص .63
( )3المصدر السابؽ ج ،3ص .66

( )4ابف عقيؿ ،شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ ،ج ،2ص .201
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ٍ
بعض بحيث يأخذ المعطوؼ نسؽ
أما عطؼ النسؽ فيو الذي ينسؽ الكبلـ بعضو عمى
ٍ
حرؼ بتفسير معناه .ومف ىنا يظير أف وظيفة عطؼ
المعطوؼ عميو في أحكاـ معينة يحددىا كؿ
النسؽ ترتبط ٍ
ببعد داللي يحدده معنى الحرؼ.
وبعد ىذا العرض يتضح أف التوابع ترتبط وظائفيا النحوية بأبعاد داللية تتنوع بتنوع العبلقة
بيف النتائج والمتبوع وقؼ األغراض المختمفة ،كما تأتي في بعض األحياف بقيود صرفية ،كما يبلحظ
أف ىذه األبعاد الداللية تمتزج بأبعاد تداولية وفؽ أحواؿ السامعيف وظروفيـ ومقاصد االستعماؿ
المغوي.
ونتبيف مما سبؽ أف وظيفة النحو األساسية ىي تعميـ الناس صياغة الجمؿ التي تمثؿ المحور
ّ

األساسي في النص وقد سارت قواعد الوضع النحوي التقميدي وفؽ ىذه الغاية ،وبيذا فإف األبواب
نيج تنظيمي ُيتوسؿ بو إلى توزيع موضوعات النحو وىيكمة مادتو الخاـ بطريقة سمسة تمكف
النحوية ٌ
مريدييا مف استيعابيا عمى أكمؿ صو ٍرة.)1( ) .

( )1طرشاف ،خميدة وصورية معمري ،الوظائؼ النحوية العامة والخاصة ،ص .47
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المبحث األول
الترتيب المألوف لمجممة في شعر العباسي
المعموـ أف الجممة العربية تقوـ عمى أقساـ عديدة ،فيي تركيب لغوي متنوع ،ثري ،وقابؿ
لمتجدد والنمو بحسب تطور الدراسات المغوية ،فيي فعمية واسمية باعتبار صدرىا ،وىي صغري
وكبرى باعتبار وصفيا وىي خبرية وانشائية باعتبار أسموبيا.
أما أشير أقساـ الجممة عند النحاة فقسماف  ،اسمية وفعمية  ،واإلسمية ما تكونت مف المبتدأ
والخبر ،والفعمية ما تكونت مف الفعؿ والفاعؿ والمفعوؿ ،وبحسب النظاـ المألوؼ لمجممة اإلسمية أف
يتقدـ المبتدأ عمى الخبر  ،وفي الجممة الفعمية أف يتقدـ الفعؿ عمى الفاعؿ والمفعوؿ ، ،ويتأخر
المفعوؿ عف الفعؿ والفاعؿ ،وىذا الترتيب الذي تسير عميو الجممة في تركيب أركانيا معروؼ عند
العمماء بنظاـ الرتبة ولو أسس وضوابط متعارؼ عمييا وال يستطيع المتكمـ الخروـ عف ىذا النظاـ
المعيار إال لعمؿ أو أسباب ببلغية أو نحوية يقتضييا السياؽ.
ومف خبلؿ دراسة الباحث لشعر العباسي اتضح أف الشاعر يختار عباراتو وجممة بعناية
كبير ،إذ أنو عارؼ بقوانيف ،المغة وضوابطيا مما أكسب أسموبو جودة في السبؾ وقوة في العبارة،
ألنو يتوخى في ذلؾ كمو معاني النحو حيث نجده يضع كؿ ركف في موضعو مف الكبلـ ،ثـ يتصرؼ
بعد ذلؾ في الرتبة بحسب ما يقتضيو المقاـ مف تقديـ بعض األركاف عمى بعض ،أو مف حذؼ
وتكرار وغير ذلؾ مف خرؽ لممعيار المغوي في ترتيب األركاف.
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وفيما يمي نماذج تمثؿ الترتيب المألوؼ أو "الطبيعي" لمجممة في شعر محمد سعيد العباسي:
الترتيب في الجممة الفعمية :لمجممة الفعمية بأقساميا وفروعيا وأنماطيا المختمفة شواىد كثيرة
أوالً :ا
في شعر العباسي نختار منيا النماذج التالية:
يقوؿ الشاعر في قصيدة (ذكرى أياـ الشباب):

()1

ِ
يد َؾ ِمف ُح ِ
كأس العذاب األمر
ِزْد عتواً أز ْ
سف صبري *** وأذقني َ
المستوى النحوي لمتراكيب:
زد :فعؿ أمر مبني عمى السكوف ،فاعمو ضمير مستتر تقديره (أنت).
عتواً :مفعوؿ بو منصوب وعبلمة نصبو الفتحة الظاىرة.
أزيدؾ :فعؿ مضارع مجزوـ لوقوعو في جواب الطمب ،فاعمو ضمير مستتر تقديره (أنا) ،والكاؼ "
ضمير مبني في محؿ نصب مفعوؿ بو.
مف حسف :جار ومجرور متعمقاًف بالفعؿ أزيدؾ.
صبري :مضاؼ إليو مجرور ،وىو مضاؼ ،وياء المتكمـ مضاؼ إليو.
وأذقني :الواو :حرؼ عطؼ ،أذؽ :فعؿ أمر مبني عمى السكوف ،والفاعؿ ضمير مستتر تقديره (أنت)
والنوف :نوف الوقاية ال محؿ ليا مف اإلعراب.
والياء :ضمير المتكمـ في محؿ نصب مفعوؿ بو أوؿ.
كأس :مفعؿ بو ٍ
ثاف منصوب وعبلمة نصبو الفتحة وىو مضاؼ.
العذاب :مضاؼ إليو مجرور.

( )1العباسي ،الديواف ،ص .85
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األمر :نعت مجرور وعبلمة جره الكسرة الظاىرة.
وجممة (أذقني) معطوفة عمى جممة (زد عتواً) ال محؿ ليا مف اإلعراب.
المستوى الداللي:
في جممة (زد عتواً) يخاطب الشاعر شبابو متمنياً عودتو واف كاف ذلؾ يجمب لو ألواناً مف
العذاب فإنو سيقابؿ ذلؾ بالصبر الحسف.
ونبلحظ في ىذه التراكيب تماسؾ العبارات حيث جاءت عمى الترتيب المألوؼ لمجممة الفعمية
في (زد عتواً) وفي جممة (أزيدؾ مف حسف صبري) ،وقد وردت الجممة األولى في موضع الطمب،
والثانية جواباً لمطمب ،وقد تضافرت الجممتاف في تحقيؽ المعنى الذي عمد إليو الشاعر ،وتظير مف
خبلؿ ىذه التراكيب عاطفة الشاعر قوية ممموءة بالحنيف إلى عيد الشباب وذكرياتو التي ال تنسى،
وجاءت داللة التعبير بالجممة الفعمية عف ىذه المشاعر أقوى لما فييا مف حركة والياب لتمؾ
األحاسيس.
 /2وجاء في قصيدة (ذكريات):
ظف الظنوف فزفّيا
كذب الذي ّ

لمناس عف مصر حديثاً ُيفترى

المستوى النحوي:
كذب :فعؿ ما ضي مبني عمى الفتح.
الذي :اسـ موصوؿ مبني عمى السكوف في محؿ رفع فاعؿ.
ظف :فعؿ ماضي مبني عمى الفتح ،فاعمو ضمير مستتر تقديره (ىو).
الظنوف :مفعوؿ بو منصوب.
(ظف الظنوف) صمة الموصوؿ ال محؿ ليا مف اإلعراب.
وجممة ّ
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الفاء :عاطفة.
تزفيا :فعؿ ماضي مبنى عمى الفتح ،فاعمو
عف مصر :جار ومجرور.
حديثاً :تمييز منصوب
يفترى :فعؿ مضارع مبنى لممجيوؿ ،مرفوع وعبلمة ضمو مقدرة لمتعذر ونائب الفاعؿ ضمير مستتر
تقديره ىو وجممة (يفترى) في محؿ نصب نعت.
وىنا كاف المستوى النحوي عمى الترتيب المألوؼ والمتعارؼ عميو ،والمتمثؿ في الجممة الفعمية التي
بدأ بيا البيت وىي( :كذب الذي ظف الظنوف  )...حيث تركبت مف الفعؿ والفاعؿ ثـ ما ترتب عمى
ذلؾ مف نظـ الجمؿ.

المستوى الداللي:
تتمثؿ داللة الجممة الفعمية (كذب الذي ظف الظنوف) في بياف موقؼ بعض السودانييف تجاه
مصر ،إذ يرى الشاعر أف ىذا الموقؼ يعد فرية عمى مصر ،وىـ يروف أف مصر تريد أف تجعؿ مف
السوداف مستعمرة فقط ،تأخذ خيراتو وتستبعد أىمو والعباسي يرفض ىذا الحديث المظنوف ،وجاءت
ىذه الجممة الخبرية دالة عمى موقؼ الشاعر الرافض ليذا الزعـ.
وأما التعبير عف رفضو لذلؾ السموؾ فقد جاء مستنداً إلى الجممة الفعمية.
 /3قاؿ العباسي:

()1

وباعدت بيف أوطاني وأوطاري
ْ

أكثرت وجدي وتذكاري
أرى النوى
ْ
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المستوى النحوي:
أري :فعؿ مضارع لتجرده مف الناصب والجازـ وعبلمة رفعو ضمة مقدرة لمتعذر والفاعؿ ضمير
مستتر تقديره (أنا).
النوى :مفعوؿ بو أوؿ منصوب وعبلمة نصبو الفتحة المقدرة لمتعذر.
أكثرت :فعؿ ماضي مبني عمى الفتح التصالو بتاء التأنيث والتاء ال مجؿ ليا مف اإلعراب  ،والفاعؿ
ضمير مستتر تقديره ىي يعود عمى (النوى).
وجدي :مفعوؿ بو منصوب وعبلمة نصبو فتحة مقدرة منع مف ظيورىا حركة المناسبة ،وىو مضاؼ
وياء المتكمـ :مضاؼ إليو في محؿ جر.
وجممة أكثرت وجدي :في محؿ نصب مفعؿ ٍ
ثاف ألرى.
تذكاري :معطوؼ عمى وجدي.
باعدت :فعؿ ماضي مبني عمى الفتح التصالو بتاء التأنيث  ،والتاء ال محؿ ليا مف اإلعراب،
والفاعؿ ضمير مستتر تقديره (ىي).
بيف :اسـ مبني عمى الظرفية في محؿ نصب مفعوؿ فيو  ،وىو مضاؼ.
أوطاني :مضاؼ إليو مجرور.
وشبو الجممة متعمقة بالفعؿ باعدت.
الواو :حرؼ عطؼ ،أوطاري معطوؼ عمى أوطاني.
وفي ىذا المستوى النحوي جاءت الجمؿ متسمسمة عمى الترتيب المألوؼ لمجممة الفعمية ،وتضافرت
جميعيا في أداء المعني.
المستوى الداللي:
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البيت السابؽ مف قصيدة (عروس الرماؿ)  ،وىي مدينة (األبيض) التي تقع في إقميـ كردفاف
ولمشاعر في ىذا اإلقميـ وبواديو ذكريات جمة  ،ولعؿ الشاعر في ىذا البيت يتوؽ إلى تمؾ المدينة
وىو بعيد عنيا فتمتمئ نفسو وجدا وتذكا اًر ويحف إلى لقاء األصدقاء بيا حتى يقوؿ:

()1

ِ
مضمار
خيؿ
تبارْوا َ
ت باألمػس فتيان ػ ػ ػاً ّ
فارقػ ُ
كأنيـ *** في الجود ّ
إما َ
ِ
األكارـ أشياعي وأنصاري
األبيض أفدي النازليف بيػا *** َمثػوى
أفدي
َ
وقد جاءت التراكيب في البيت عمى النمط المألوؼ لمجممة الفعمية أو الترتيب الطبيعي
ألركاف الجممة ،وذلؾ في قولو( :أرى النوى) و(أكثرت وجدي) و (باعدت بيف أوطاني) ،ونممح مف
ىذه التراكيب زفرات حرى يطمقيا الشاعر تعبي اًر عف حبو لتمؾ المدينة وألىميا األكارـ ،فقد كاف
الشاعر يرجو العودة إلييا ويمتع نفسو بمقاء األصحاب ىناؾ ،واننا نرى أف تمؾ األحاسيس العميقة
فييا مف حركة تميب العواطؼ وتوافؽ ما يختمج في نفسو مف إحساس بالشوؽ والحنيف.

 /4وقاؿ:
ِ
دجوف
ماء
ىاتيؾ
َ
الخياـ وأىميا *** وأروي ثرى األحباب َ
رعي اهللُ
َ
المستوى النحوي:
رعى :فعؿ ماضي مبني عمى الفتح المقدر لمتعذر.
اهلل :اسـ الجبللة فاعؿ مرفوع وعبلمة رفعو الضمة الظاىرة.
ىاتيؾ :اسـ إشارة مبني في محؿ نصب مفعوؿ بو.
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الخياـ :بدؿ منصوب وعبلمة نصبو الفتحة الظاىرة.
الواو :حرؼ عطؼ.
أىميا :معطوؼ منصوب وعبلمة نصبو الفتحة.
المستوى الداللي:
يدعو الشاعر في ىذه الجممة بالرعاية لمخياـ وأىميا ويقصد بيـ أىؿ التصوؼ مف السادة
الطيبية السمانية وىـ آباء الشاعر وأجداده ،كما يدعو ألرضيـ بالسقيا .وقد عبر الشاعر عف المعنى
بالجممة الفعمية الخبرية  ،والفعؿ الماضي في ىذه الجممة ال يفيد انتياء الحدث ولكنو يفيد استم ارره
مف طريؽ الدعاء فكأف بالشاعر يريد استمرار الرعاية لمقوـ فدعا بيا وجاءت الجممة (رعى اهلل ))...
()1

 ،في ترتيبيا المألوؼ دالة عمى التسمسؿ المنطقي المعنوي ألركانيا.
وأما التعبير عف الدعاء بالجممة الفعمية فأكثر تناسباً لتحقيؽ الداللة ،واستخداـ الفعؿ

الماضي يجعؿ المعنى أكثر لطفاً إذ يدؿ عمى وقوع الفعؿ وىو (الرعاية) ،وىو في األصؿ مرجو
وقوعو ،فداللة الدعاء بالفعؿ الماضي فيو إشارة إلى قوة اإليماف وتحسيف الظف باهلل في قبوؿ الدعاء.
ومف ىنا يرى الباحث أف الشاعر وفؽ في تأدية المعنى باستخداـ التركيب الذي يناسب الغرض.
 /5وقاؿ في رثاء صديقو الشيخ حامد محمد عمي:

()1

ي ِ
رس ُؿ الحكمةَ المطيفةَ في لف ػ ػ ٍظ *** رصيػ ػ ٍف بصوتِ ِو الرّن ِ
اف
ُ
كرجع المثاني
فييز
ِ
الس ْمع *** منيـ شيئاً
القموب ّاً
ّ
ىز ُ
َ
ويعطي ّ
المستوى النحوي:

( )1العباسي ،الديواف ،ص .196
( )1العباسي ،الديواف  ،ص .187
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يرسؿ :فعؿ مضارع مرفوع لتجرده مف الناصب والجازـ ،وعبلمة رفعو الضمة الظاىرة والفاعؿ ضمير
مستتر تقديره (ىو).
الحكمة :مفعوؿ بو منصوب وعبلمة نصبو الفتحة الظاىرة.
المطيفة :نعت منصوب بالفتحة.
في لفظ :جار ومجرور متعمقاف بالفعؿ يرسؿ.
رصيف :نعت مجرور وعبلمة جره الكسرة.
بصوتو :جار ومجرور وعبلمة جره الكسرة.
يعدد الشاعر في ىذه المرثية محاسف الشيخ حامد ،ومف ذلؾ أنو كاف رجبلً حكيماً حسف
المفظ ،ذا صوت رناف ،إذا تكمـ اىتزت القموب وطربت المسامع لقولو وامتؤلت النفوس واعتبرت
بحكمتو.
وقد عبر الشاعر عف صفات المرثي باستخداـ الجممة الفعمية (يرسؿ الحكمة )...وداللة
التعبير عف ىذا المعنى باستخداـ الفعؿ المضارع أنسب لو ،ألف المقصود استمرار إرساؿ الحكمة
وىذا ال يأتي إال مف طريؽ المضارع .كما أف الحكمة التي كاف يسير بيا المرثي موسومة بالمطؼ،
وتخير األلفاظ الرصينة مع توفر الصوت الرناف ،مما يؤدي ذلؾ كمو إلى اىتزاز القموب وطرب
المسامع إلى ما يمقى إلييا ،وجاءت الجممة (يرسؿ) في ىذا التركيب وفؽ الترتيب الطبيعي لمجممة
الفعمية وىو األنسب لما يريد الشاعر التعبير مف تقرير لمحقائؽ والصفات التي يتصؼ بيا المرثي.
ثانياً :الترتيب المألوف في الجممة اإلسمية:
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والجممة اإلسمية جممة واسعة االنتشار في النصوص الفصيحة " ،وىي التي يكوف مناط
ابتداء  ،ألف االسـ
االىتماـ فييا موجياً إلى االسـ وعميو يدور الحديث ،وىو سبب إنشاء الجممة
ً
يتقدـ فييا ثـ يتبعو اإلخبار عنو سواء أكاف اإلخبار باالسـ أـ بالفعؿ"

()1

والجممة اإلسمية عمى قسميف  ،وتحت قسـ فروع وأنماط  ،فالقسـ األوؿ  :الجممة اإلسمية
األساسية  ،وىي جممة المبتدأ والخبر  ،وىما الركناف المذاف أنصبت عمييما دارسات القدماء وأوردوا
ليا تعاريؼ عدة  ،ومف تمؾ التعاريؼ ما قالو سيبويو  " :المبتدأ كؿ اسـ ابتدئ بو ليبني عميو كبلـ
والمبتدأ والمبني عميو رفع  ،فاالبتداء ال يكوف إال بمبني عميو  ،فالمبتدأ األوؿ ،والمبني ما بعده عميو
 ،فيو مسند ومسند إليو"
وقد لخص عباس حسف في كتابو (النحو الوافي) تعريفاً مجمبلً لكؿ مف المبتدأ والخبر فقاؿ:
" المبتدأ القياسي ىو كؿ اسـ مرفوع في أوؿ جممتو  ،مجرد مف العوامؿ المفظية األسمية  ،محكوـ
عميو بأمر  ،وقد مستغنياً بمرفوعو في اإلفادة واتماـ الجممة  ،وقاؿ عف الخبر :ىو " المفظ الذي
3

يكمؿ الجممة مع المبتدأ ويتمـ معناىا األساسي بشرط أف يكوف المبتدأ غير وصؼ"

والقسـ الثاني مف أقساـ الجممة اإلسمية ىو الجممة اإلسمية المنسوخة  ،وليس باإلمكاف كؿ
ىذه األقساـ بفروعيا وأنماطيا موضعاً موضعا في شعر محمد سعيد العباسي ولكننا سنقؼ عند أبرز
ىذا التركيب في شعره مف خبلؿ النماذج الشعرية التي سيتـ اختيارىا لمدراسة والتحميؿ.

أوالً :الجممة اإلسمية األساسية ( :المبتدأ والخبر):

( )1األنصاري ،ابف ىشاـ ،مغني المبيب ،ص  364بتصرؼ.
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ومف أشير ىذا النوع في شعر العباسي  ،الجممة المصدرة بالضمير ،والضمير ىو احد
المعارؼ الستة  ،وىو أعرفيا  ،قاؿ أبو البركات األنباري  " :والذي يدؿ عمى أف الضمائر أعرؼ
المعارؼ انيا ال تفتقر إلى أف توصؼ كغيرىا مف المعارؼ"

()1

وفي ىذا النوع مف التركيب جمؿ عديدة في قصائد متفرقة في الديواف منيا:
صرؼ ٍ
ب اليوـ نحو شخصي سياما
 -1أنا أشكو إليكما
َ
ص ّو َ
دىر *** َ
ويمكف أف نبيف المستوى النحوي ليذا التركيب فيما يمي:

()2

أنا  :ضمير مبني عمى السكوف في محؿ رفع مبتدأ.
أشكو  :فعؿ مضارع مرفوع وعبلمة رفعو ضمة مقدرة لمثقؿ والفاعؿ ضمير مستتر تقديره (أنا).
إليكما :جار ومجرور متعمقاف بالفعؿ (أشكو).
صرؼ :مفعوؿ بو منصوب ،وىو مضاؼ.
وىر :مضاؼ إليو مجرور.
والجممة الفعمية (أشكو) في محؿ رفع خبر المبتدأ
وقد جاءت الجممة في ىذا البيت عمى الترتيب المألوؼ لؤلركاف ،حيث بدئت بالمبتدأ ثـ تبله
الخبر ،وما ترتب عميو مف مكمبلت وقيود.

( )1االنباري ،أبو البركات كماؿ الديف ،أسرار العربية  ،تحقيؽ :محمد بيجة البيطار ،مطبعة المجمع األندلسي ،
دمشؽ 1957 ،ـ ،ص .113

()6
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العباسي ،الديواف  ،ص .193

المستوى الداللي:
جاءت الجممة مصدرة بالضمير (أنا) وأخبر عنو بالجممة الفعمية (أشكو) دوف فصؿ بينيما،
ويتضح مف الجممة أف الشاعر يظير ضعفو أماـ صروؼ الدىر فيبمغ شكواه إلى أصدقائو قائبل:
يا خػميبلً اتّخػذتُو لػ ػي خميبل *** وام ػام ػاً ِ
رضػ ػيتُوُ لػ ػي إم ػامػا
ُ
صرؼ ٍ
اليوـ نحو شخصي سياما
أنا أشكو إليكما
َ
ص ّو َ
دىر *** َ
ب َ
 /2وقد ورد مف ىذا القبيؿ – أيضا – قولو:

()1

ِ
ِ
ٍ
بدع
الرجاء
أنا ذو
الم ِ
افتقار لمنواؿ وليس لي *** ّإال ّ
وخفي لُطؼ ُ
ّ
وجممة (أنا ذو افتقار لمنواؿ) اسمية وردت عمى الترتيب المألوؼ لمجممة اإلسمية وتحميميا
عمى المستوى النحوي ىو:
أنا :ضمير مبني في محؿ رفع مبتدأ
ذو  :خبر المبتدأ مرفوع وعبلمة رفعو الواو ،وىو مضاؼ  ،وافتقار  :مضاؼ إليو مجرور.
لمنواؿ :جار ومجرور متعمقاف بالخبر.
المستوى الداللي:
بدئت الجممة بالضمير (أنا)  ،وأخبر عنو باالسـ الموصوؼ (ذو) مف غير أف يفصؿ بينو
وبيف المبتدأ بفاصؿ ،والشاعر في ىذا البيت يظير ضعفو وعدـ قدرتو عمى تقديـ العطاء  ،وىو
يتحسر ويرجو اهلل أف يمطؼ بو ويتواله بعطفو ورحمتو.
 /3وقاؿ الشاعر:

()2

( )1العباسي  ،الديواف  ،ص .199
( )2المصدر السابؽ ،ص .200
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أنا عبد سوٍء أوثقتو ذنوبو *** أنا الئذ بحمى الرحاب األوسع
استمؿ البيت عمى جممتيف اسميتيف ىما (أنا عبد سوء) و (أنا الئذ) والمستوى النحوي ليما عمى
النحو التالي:
أ /أنا ضمير مبني في محؿ رفع مبتدأ.
عبد  :خبر المبتدأ مرفوع وعبلمة رفعو ضمة ظاىرة ،وىو مضاؼ  ،وسوء  :مضاؼ إليو مجرور.
المستوى الداللي:
جاءت الجممة السابقة مبدوءة بالضمير (أنا) وجاء اإلخبار عنو باسـ نكرة  ،دوف أف يفصؿ
بينيما فاصؿ وداللة ذلؾ أف الشاعر يقر ويعترؼ بكثرة ذنوبو التي صارت لو كالقيد  ،مما يدلؿ
كذلؾ عمى ضعفو فبل يجد سبيبلً إال أف يموذ برحمة اهلل.
ب /وأما جممة (أنا الئذ بحمى الرحاب األوسع) فتحميميا عمى المستوى النحو ىو:
أنا :ضميرمبنى عمى السكوف في محؿ رفع مبتدأ.
الئذ :خبر المبتدأ مرفوع وعبلمة رفعو ضمة ظاىرة.
بحمى :جار ومجرور متعمقاف بالخبر ،الرحاب :مضاؼ إليو مجرور.
المستوى الداللي:
وفي ىذا التركيب أخبر الشاعر عف الضمير (أنا) باسـ نكرة ،وىو (الئذ)  ،وىذا يدؿ عمى
أف الشاعر يمجأ فيما ينوبو إلى اهلل عز وجؿ ويحتمي بحماه  ،فيو الرحاب األوسع الذي وسعت
رحمتو كؿ شيء فبل ممجأ إال إليو جؿ جبللو.
 /4قاؿ العباسي :

()1

( )1العباسي ،الديواف  ،ص .35
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وقيدا
عاؼ َع َنانا *** ما تُعاني يا ني ُؿ حبساً َ
نحف جيرُان ِؾ الض ُ
ُ
والجممة المعنية بالتحميؿ في ىذا البيت ىي ( نحف جيرانؾ الضعاؼ )
المستوى النحوي لمتركيب:
نحف :ضمير مبني عمى الضـ في محؿ رفع مبتدأ.
جيرانؾ :خبر المبتدأ مرفوع وعبلمة رفعو الضمة الظاىرة ،والكاؼ ضمير مبني محؿ جر مضاؼ
إليو.
الضعاؼ :نعت مرفوع وعبلمة رفعو الضمة الظاىرة.
وىذا ما عناه ابف جني في تعريفو لمنحو اذا يقوؿ( :ىو انتحاء سمت كبلـ العرب في تصرفو مف
اعراب وغيره كالتثنية والجمع واالضافة والنسب وغير ذلؾ ) (.)1
المستوى الداللي:
يخاطب الشاعر النيؿ في ىذا التركيب (نحف جيرانؾ)  ،فيقر بالضعؼ والمعاناة مف الحبس
القيد نتيجة االستعمار البغيض  ،وخطاب النيؿ فيو شيء مف الرمزية  ،إذ يقصد منو (أىؿ السوداف)
الذيف عانوا قيود االستعمار وويبلتو وىـ ينشدوف طريؽ الحرية والخبلص.
وخبلصة القوؿ أف ىذا التركيب (أعني ضمير المتكمـ أو المتكمميف) شائع استخدامو في
الفخر وتعظيـ الذات الفردية أو الجماعية ،إال أف العباسي إضافة إلى ذلؾ استخدمو بكثرة في معاف
جديدة بخبلؼ الفخر واالعتزاز ،وقد رأينا ذلؾ في التراكيب السابقة ،فبل تجد الضمير (أنا) – مثبلُ-
مبتدأ بو إال وجدت الخبر – غالباً ممموءاً بالحزف ،أو التضجر واظيار الضعؼ والرجوع إلى اهلل
واإلنابة إليو ،أو الشكوى مف صروؼ الدىر وغير ذلؾ.

( )1ابف جني ،الخصائص ،ج ،1ص .116
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وال شؾ أف لمحياة العامة دو اًر في ذلؾ ،فقد كانت سيئة رديئة مف الناحية السياسية ،والدينية
واألخبلقية واالجتماعية لذلؾ نجده يذـ أىؿ السياسة في زمانو في أشعار كثيرة ،أو يذـ عصره وأىؿ
عصره ،أو يظير حزنو وال غرابة عندئذ أف تكثر ىذه الضمائر في تراكيب تكوف السمة الغالبة فييا
ىذا الضرب مف التعبير .ومف ذلؾ قولو:

()2

يوـ ر ِ
ىاف
أنا
أشقاىـ تخمّ ُ
فت عنيـ *** حيف َولّ ْوا كالخيؿ َ
ُ
وفي ىذا البيت يرثي أحد أصدقائو ،ثـ يشير إلى جميع مف سبقو مف األصدقاء إلى المؤل
األعمى فيخبر عف حزنو عمى فراقيـ بتقديـ ضمير المتكمـ (أنا) ،حيث مضوا جميعاً  ،فصار ىو
وحيداً أشقتو تمؾ الوحدة  ،وىكذا يصور الحياة فيي ليست إال شقاء فقد خمفتو وحيدا تائياً في غياىب
الحزف واألسى  ،والضمير المبتدأ بو  ،والمبني عميو (اسـ التفضيؿ) يتضافراف لتأدية ىذا المعنى (أنا
أشقاىـ).
ومف أعرؼ المعارؼ األخرى التي تمي الضمير في رتبتيا "االسـ العمـ  ،ثـ االسـ المبيـ ،ثـ
ما فيو األلؼ والبلـ"

()1

وقدوردفيهذاالنوعمنالتراكيبجملعديدةفيشعرالعباسيتمثللهافيمايلي :
يتؼ واألظبلُؿ وارفةٌ *** والريح تَدفع مياداً ِ
لمياد:
الورؽ تَ ُ
 -1و ُ
ّ ُ ُ

()2

وفي البيت ثبلث جمؿ إسمية تصدرىا االسـ المعرؼ بػ(اؿ)
وىي( :الورؽ تيتؼ) و (األظبلؿ وارفة) و (الريح تدفع) ويمكف بياف المستوى الداللي ليذه التراكيب
عمى النحو التالي:

( )2العباسي  ،الديواف  ،ص .185

( )1ابو البركات األنباري ،أسرار العربية  ،ص .113
( )2العباسي  ،الديواف  ،ص .35
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في الجممة األولى( :الورؽ تيتؼ)  ،جاء المبتدأ معرفاً بػ(اؿ) واإلخبار عنو بالجممة الفعمية (تيتؼ)
وجاء الفعؿ المضارع فييا مناسباً لمداللة إذ يبيف استمرار اليتاؼ والغناء طرباً بيذا الفصؿ الجميؿ
وىو فصؿ الخريؼ.
أما الجممة الثانية (األظبلؿ وارفة) وقع المبتدأ فييا معرفاً بػ(اؿ)  ،واإلخبار عنو باسـ نكرة ،وجاء
المبتدأ متمواً بخبره دوف فاصؿ ليدؿ عمى مدى التبلزـ بينيما.
وفي الجممة الثالثة (الريح تدفع) جاء المبتدأ فييا معرفاً بػ(أؿ) –كذلؾ -والخبر جممة فعمية فعميا
مضارع ،وىو يدؿ عمى استمرار دفع الريح لؤلغصاف ،ولذلؾ جاء التعبير عف الخبر بالجممة الفعمية
مناسباً ليذا القصد (وكميا تعمؿ عمى تحميؿ مستويات المغة ووصؼ مكوناتيا وتحميؿ وظائفيا في
النظـ والنثر عمى ٍ
حد سواء) (.)1

الر ِ
ياض ِ
الماء يجري *** بخر ٍ
وقدر
-2
َ
ير َ
الر ُ
ياض و ُ
تحت ّ
فيناؾ ّ

()2

والجممة المعنية في ىذا البيت ىي (فيناؾ الرياض) واعرابيا عمى النحو التالي:
الفاء  :يحسب ما قبميا
ىناؾ  :اسـ إشارة مبني في محؿ رفع مبتدأ ،والكاؼ ضمير مبني في محؿ جر مضاؼ إليو.
الرياض :خبر المبتدأ مرفوع وعبلمة رفعو الضمة الظاىرة.
المستوى الداللي:
صدر الشاعر جممتو باسـ مبيـ وىو اسـ اإلشارة (ىناؾ) وجاء اإلخبار عنو باإلسـ المعرؼ
(الرياض) وتكتمؿ ىذه الداللة باإلشارة إلى الرياض ِ
فيص ُؿ إلى ذىف المتمقي حقيقة المشار إليو،
وتستطيؿ جممة المبتدأ وخبره بجممة أخرى ىي الجممة الحالية (والماء يجري بخرير) لتعطي دالة

( )1مصطفي ،إبراىيـ ،احيا النحو ،ص .15
( )2العباسي  ،الديواف  ،ص .40
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ٍ
بصوت مرتفع لو وقع في نفس السامع المتأمؿ ليذه
أخرى وىي مشيد الرياض وحولو الماء يجري
المشاىد.
ِ ()3

تيمماً بالصعيد
 -3والّذي ْلـ ْ
يجد طيو اًر مف الماء *** يصمّي ّ
المستوى النحوي:
الواو :بحسب ما قبميا
الذي  :اسـ موصوؿ مبني عمى السكوف في محؿ رفع مبتدأ
لـ  :حرؼ جزـ ونفي ال محؿ لو

يجد :فعؿ مضارع مجزوـ وعبلمة جزمو سكوف  ،والفاعؿ ضمير مستتر تقديره (ىو)
طيو اًر :مفعوؿ بو منصوب وعبلمة نصبو الفتحة.
مف الماء :جار ومجرور متعمقاف بالمفعوؿ.
وجممة (لـ يجد طيو اًر )....صمة الموصوؿ ال محؿ ليا مف اإلعراب.
يصمي :فعؿ مضارع مرفوع لتجرده مف الناصب والجازـ وعبلمة رفع ضمة مقدرة لمثقؿ والفاعؿ
ضمير مستتر تقديره (ىو).
تيمما :حاؿ منصوبة وعبلمة نصبيا الفتحة الظاىرة وجممة (يصمي تيمما) في محؿ رفع خبر المبتدأ.
المستوى الداللي:
وقع المبتدأ في الجممة السابقة (والذي لـ يجد )...اسماً مبيماً وىو اسـ الموصوؿ ،وجاء
أف عدـ وجود الماء الطيور مدعاة
(يصمّي تيمماً) ،وداللة ىذه التراكيب ّ
اإلخبار عنو بالجممة الفعمية ُ

بالتيمـ عمى الصعيد الطاىر ،والمبلحظ أف الجممة اإلسمية – ىنا -استطالت بوجود
إلقامة الصبلة
ّ
( )3المصدر السابؽ  ،ص .150
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فسرت االسـ المبيـ وأزالت عنو
جممتيف فرعيتيف ىما جممة صمة الموصوؿ (لـ يجد طيو اًر) التي ّ

تيمما) التي أفادت اإلخبار عف االسـ المبيـ (الذي) وبناء الحديث
الغموض ،وجممة الخبر ُ
(يصمّي ّ
عميو.

أما القسـ الثاني مف أقساـ الجممة اإلسمية فيو الجممة المنسوخة  ،وىي التي يدخؿ عمييا
ناسخ وتنوعت ىذه الجمؿ في شعر العباسي بحيث ال يمكف تتبعيا جميعاً في ىذه الدراسة ولكف
حسبنا الوقوؼ عند أبرز صور ىذا التركيب في شعره ولنا أف نختار مف ذلؾ ما يمي:
السـ ترياقا
إف
التحزب ٌّ
ّ
ّ /1
قوـ ْ
منكـ ليذا ّ
سـ فاجعموا *** أبداً يا ُ

()1

المستوي النحوي:
إف  :حرؼ توكيد ونصب ال محؿ لو مف اإلعراب.
ّ
التحزب :اسـ إف منصوب وعبلمة نصبو الفتحة الظاىرة
ّ
سـ  :خبر إف مرفوع وعبلمة رفعو الضمة الظاىرة
المستوى الداللي:
ليذا التركيب اإلسمي فيتمثؿ في توكيد الحكـ الذي أراده الشاعر فقد حكـ الشاعر عمى أف التحزب
واالنقساـ فعمو خطير عمى مسيرة الشعب السوداني وىو كالسـ أثره خطير عمى جسـ مف يتعاطاه
وىي نظرة بعيدة يتمثؿ عمقيا الداللي في أف الشاعر ال يرضى لقومو التمزؽ والفرقة والشتات فيطمؽ
ىذه النظرة التحذيرية التي تتضمف في ثنايا الحديث دعوة لبلتحاد.
()1

 /2وقاؿ الشاعر في الرثاء:

( )1العباسي  ،الديواف  ،ص .70
( )1العباسي  ،الديواف  ،ص .159
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الممح األُجاج لِ ٍ
وكأنو ِ
فكأنو العذب الفر ُ ِ ٍ
معتد
ّ
ُ
ُ
ات لميتد *** ّ ُ
ُ
المستوى النحوي:
الفاء :بحسب ما قبميا
كاف.
كأف :حرؼ تشبيو ونصب ال محؿ لو مف اإلعراب ،والياء :ضمير مبني في محؿ نسب إسـ ّ
ّ
العذب :خبر كأف مرفوع وعبلمة رفعو الضمة الظاىرة.
الفرات :نعت مرفوع وعبلمة رفعو الضمة الظاىرة.
لميتد :جار ومجرور متعمقاف بالخبر.
وىذا ىو تحميؿ المستوى النحوي مف خبلؿ ( :مجموعة مف القواعد تبيف الوظيفة األساسية لمنحو،
كدراسة وظائؼ الحروؼ ،واألدوات ،بوصفيا حاممة معاني الربط ،ووظائؼ الكممات داخؿ
التركيب).

()1

المستوى الداللي:
(كأنو العذب )...يشبو الشاعر المرثي بالمنيؿ العذب ييتدي إليو كؿ
في التركيب اإلسمي السابؽ ّ
مف يمر عمى طريقو ليناؿ منو شربة صافية تذىب الظمأ وتعيد إلي الجسـ نشاطو وحيويتو  ،والجممة
المنسوخة (بكأف) تحمؿ في طياتيا دالة التشبيو فتصبح العبلقة وطيدة بيف المنيؿ العذب والمرثي
فكبلىما يعطي ببل َم ّف وال أذى عطاء القادريف ثـ يأتي الشاعر بمقابمة لطيفة ليذا العطاء في جممة
إسمية منسوخة ىي (وكأنو الممح األجاج لمعتد) فيعمد مف خبلليا إلى تشبيو الشيخ (محمد البدوي) ،

شيخ عمماء السوداف في ذلؾ الزماف  ،وىو المرثي بيذه القصيدة بيشبيو بالممح األجاج لكؿ معتد
عمى الديف اإلسبلمي فيو كريـ معطاء لمميتديف  ،وممح أجاج لممعتديف.
 /3وقاؿ الشاعر في موضع آخر:

()2

( )1حساف ،تماـ ،المغة العربية معناىا ومبناىا ،ص .36
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عسى الذي خمؽ األشياء عف قدر *** يزجي لنا مف سماء الفتح إغداقاً
المستوى النحوي:
عسى  :فعؿ ماضي ناقص مبني عمى فتح مقدر.
الذي :اسـ مبني عمى السكوف في محؿ رفع اسـ عسى.
خمؽ :فعؿ ماضي مبني عمى الفتح ،والفاعؿ ضمير مستتر تقديره ىو.
األشياء :مفعوؿ بو منصوب.
عف قدر :جار ومجرور متعمقاف بالفعؿ (خمؽ)
وجممة (خمؽ األشياء)  :صمة الموصوؿ ال محؿ ليا مف اإلعراب.
يزجي :فعؿ مضارع مرفوع لتجرده مف الناصب وعبلمة رفعو ضمة مقدرة لمتعذر ،والفاعؿ ضمير
مستتر تقديره (ىو).
لنا :جار مجرور متعمقاف بالفعؿ يزجي.
مف سماء :جار ومجرور متعمقاف بالمفعوؿ (إغداقاً) مقدماف عميو لمتخصيص.
الفتح :مضاؼ إليو مجرور ،وعبلمة جره الكسرة وجممة (يزجي ) في محؿ رفع خبر (عسى).
المستوى الداللي:
جاءت الجممة اإلسمية منسوخة بالفعؿ (عسى) وىو يفيد (الرجاء)  ،وداللة التركيب :أف الشاعر
يرجو اهلل أف يزجي ألىؿ السوداف مف الخير أكثره  ،وجاء ىذا التعبير في جممة إسمية  ،منسوخة،
مركبة ألف الخبر فييا تـ بالجممة الفعمية (يزجي)  ،كما أف داللة اإلخبار بالفعؿ المضارع يدؿ عمى
استمرار اإلغداؽ بالخير ،وىو قمة اإلبداع المغوي ويجسد عظمة وقدرة مف يرجى منو العطاء.
( )2العباسي  ،الديواف ،ص .71
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 /4وجاء في مرثية الشيخ محمد البدوي قولو :

()1

ٍ
ِ
أمسيت في أر ٍ
مسعد
لمؤرؽ مف
ؽ
سعد ىؿ َّ
وطوؿ تفَ ّكر *** يا ُ
ُ
المستوى النحوي:
أمسى :فعؿ ماضي ناقص ،مبني عمى فتح مقدر لمتعذر.
التاء :تاء المتكمـ ضمير مبني في محؿ رفع اسـ أمسى.
في أرؽ :جار ومجرور في محؿ نصب خبر أمسى.
الواو :حرؼ عطؼ .طوؿ :معطوؼ مجرور وعبلمة جره الكسرة  ،وىو مضاؼ
تفكر :مضاؼ إليو مجرور وعبلمة جره الكسرة
المستوى الداللي:
جاءت الجممة اإلسمية تعبي اًر عف حالة الحزف الذي الزـ الشاعر بجانب األرؽ وطوؿ التفكر في ىذه
المصيبة التي غيبت الشيخ عف الدنيا ،وقد جاء التعبير عف ىذه العاطفة الحزينة بالجممة المنسوخة
بالفعؿ (أمسيت) حيث يدؿ عمى الحدث في الماضي واستم ارره في الحاضر ،وىذا التعبير بالفعؿ
جاء مناسباً لعاطفة الحزف وشدة األلـ وقوة اإلحساس بالفقد والذي يستقيـ ويقوى التعبير عنو بيذا
الفعؿ( .وىذا ما يساعد في ابراز المعاني والدالالت في كؿ ما يعرؼ بالربط بيف المقاؿ والمقاـ) (.)1

( )1العباسي  ،الديواف  ،ص .159
( )1تماـ  ،حساف ،المغة العربية معناىا ومبناىا ،ص .37
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المبحث الثاني
أنماط الجمل في شعر العباسي
المعموـ أف الجممة تنقسـ إلى إسمية وفعمية بحسب ما يتوجو إليو اإلىتماما فييا  ،أو ما
يكوف سببا إلنشاء الكبلـ  ،إإل إذا كاف االسـ ىو موضوع اإلىتماـ  ،وعميو يدور الحديث ابتداء
كانت الجممة إسمية  ،ويكوف االسـ عند ذلؾ مقدما يتبعو اإلخبار سواء أكاف المخبرية إسما أـ فعبلً.
واذا كاف الحدث أو الفعؿ ىو موضوع اإلىتماـ تقدـ وصارت الجممة فعمية  ،وفي ذلؾ يقوؿ ابف
ىشاـ  " :مرادنا بصدر الجممة المسند  ،والمسند إليو  ،غبل عبرة بما تقديـ عمييما مف حرفو فالجممة
مف ( :أقائـ الزيداف) و (أزيد اخوؾ) ولعؿ أباؾ منطمؽ) و ( ما زيد قائما)  :إسمية ومف نحو ( :قاـ
زيد) و (إف قاـ زيد  )...و (قد قاـ زيد) و (ىبل قمت ) فعمية"

()1

كما أف كؿ قسـ مف أقساـ الجممة تندرج تحتو فروعاً وأنماطا عديدة ،ومف تمؾ األنماط:
الجمؿ التقريرية ،والدعائية ،والتعجبية ،واالستفيامية ،وغيرىا ،وسأتناوؿ في ىذا المبحث بعضاً مف
( )1األنصاري ،جماؿ الديف بف ىشاـ ،مغني المبيب ،ص .364
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األنماط التي تشكمت في سياؽ النص الشعري في ديواف العباسي ،وكاف ليا أثر في بموغ المعاني
الدقيقة.
أوال :الجممة التقريرية:
ومف ىذا النوع ما جاء في قصيدة مميطّ:

()2

بإيجاؼ وا ِ
ٍ
يخاد
أخذت *** ِمّنى المطايا
أنسيتِني برَح آالمي وما
ْ
والجممة المعنية في ىذا السياؽ ىي( :أنسيتني برح آالمي).
المستوى النحوي ليذه الجممة عمى النحو التالي:
أنسيتني :فعؿ ماضي مبني عمى السكوف التصالو بتاء المخاطبة ،والتاء :ضمير مبني عمى الكسر
في محؿ رفع فاعؿ ،والنوف :نوف الوقاية ال محؿ ليا مف اإلعراب.
ياء المتكمـ :ضمير مبني في محؿ نصب مفعوؿ بو.
برح :مفعوؿ بو ثاني منصوب وعبلمة نصبو الفتحة ،وىو مضاؼ وآالمي :مضاؼ إليو مجرور.
المستوى الداللي:
يعترؼ الشاعر ويقر بأف جماؿ المدينة وروعة مناظرىا أنستو شدة آالمو  ،وجاء التعبير عف ىذه
المشاعر باستخداـ الجممة الفعمية التي تدؿ عمى ىذا الجيشاف  ،كما أف داللة التعبير بالفعؿ الماضي
أكثر أداء ليذه المعاني وتؤكد زواؿ األلـ ونسيانو.
جاء في قصيدة بني أبي قولو:

()1

ِ
العبل ***
إماماً ومؤتّماً
َ
وكيؼ لَيا ْ
وعمّمني كيؼ الوصو ُؿ إلى َ
أس َعى َ
( )2العباسي ،الديواف ،ص .35
( )1العباسي  ،الديواف  ،ص .120
113

المستوى النحوي:
الواو :بحسب ما قبميا.
عممني :فعؿ ماضي مبني عمى الفتح ،والفاعؿ ضمير مستتر تقديره (ىو) والنوف :نوف الوقاية ال
محؿ ليا مف اإلعراب وياء المتكمـ :ضمير مبني في محؿ نصب مفعمو بو.
كيؼ :اسـ استفياـ مبني عمى الفتح في محؿ رفع خبر مقدـ
الوصوؿ :مبتدأ مؤخر مرفوع وعبلمة رفعو الضمة الظاىرة وجممة (كيؼ الوصوؿ) في محؿ نصب
مفعوؿ بو ٍ
ثاف لمفعؿ (عمـ).
المستوى الداللي:
في جممة فعمية فعميا ماضي (عممني) يقر الشاعر بفضؿ والده عميو فكاف ىذا األب القدوة يغرس
القيـ الفاضمة في نفس االبف المقتدي بوالده ،وقد أخذ عنو كيفية الوصوؿ إلى العبل بكؿ أشكاليا ،وقد
جاءت الجممة األاساسية في ىذا التركيب (عممني) مقيدة بجممة المفعوؿ "كيؼ الوصوؿ إلى العبل"
وداللة االستفياـ في ىذه الجممة تفيد تقري اًر بأف ىذه القيـ الفاضمة قد أخذىا الولد عف والده ،حيث
اف النصب في العربية قائـ عمى ( :توخي معاني النحو وىو اف تضع كبلمؾ الوضع الذي يقتضية
عمـ النحو وتعمؿ عمى قوانينة واصولو).

()1

وقاؿ الشاعر في قصيدة (ذكرى أياـ الشباب)

()2

ْ ِِ
ص ِ
أشياخ *** كرٍاـ ُش ّـ العر ِ
عر
ذاىب
ٍ
أثقمت كاىمي َم ُ
انيف ُ
المستوى النحوي:
أثقمت :فعؿ ماضي مبني عمى الفتح التصالو بتاء التأنيث والتاء ال محؿ ليا مف اإلعراب.
( )1الجرجاني  ،عبدالقاىر ،دالئؿ االعجاز ،ص .64
( )2العباسي ،الديواف ،ص .40
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كاىمي :مفعوؿ بو منصوب وعبلمة نصبو فتحة مقدرة منع مف ظيورىا حركة المناسبة  ،وياء
المتكمـ :ضمير مبني في محؿ جر مضاؼ إليو.
مذاىب :فاعؿ مرفوع بالضمة الظاىرة  ،وىو مضاؼ .أشياخ :مضاؼ إليو مجرور ،كراـ :نعت
مجرور .و ُش ّـ :نعت ثاني مجرور وعبلمة جره الكسرة .وىو مضاؼ  .العرانيف :مضاؼ إليو مجرور
وعبلمة جره الياء .صعر :نعت مجرور.
الف النحو ىو ( :قانوف تأليؼ الكبلـ وبياناً
وفي ىذا التحيؿ يبدو اثر النحو واضحاً في أداء المعاني ّ
لـ يجب اف تكوف عميو الكممة في الجممة ،والجممة مف الجمؿ ،حتى تتسع العبارة وتؤدي معانيا)

()3

.
المستوى الداللي:
في أسموب تقريري مباشر يعترؼ الشاعر بأف مذىب األجداد واآلباء قد ثقؿ عميو حممو ،
فقد وضعوا عمى عاتقو ىذه األمانة وىي عبء فادح يتمثؿ في الكرـ والمروءة والشجاعة  ،ولو بعد
ذلؾ إحدى اثنتيف  :إما أف يتحمؿ ىذه األمانة ويسعى بيا فيعيش عيش حر  ،أو ال  ،فيموت موتة
حر ،وىذا المعني عبر عنو بقولو:
عيش ُح ّر أو ال فموتة ُح ّر

إما
ومرامي إحدى اثنتيف ّ
ثانيا :الجممة االستفيامية:

والمعموـ أف الغرض الحقيقي لبلستفياـ ىو طمب العمـ بشيء لـ يكف معموما ،وأف جممتو إنشائية
طمبية وقد يخرج االستفياـ عف مقتضى الظاىر إلى أغراض أخرى تفيـ مف سياؽ الكبلـ .أما
االستفياـ في النص الشعري عند العباسي جاء في معظمو تعبي اًر عف أغراض مجازية نتمثؿ منيا ما
يمي:
 /1قاؿ العباسي يرثي الشيخ محمد البدوي:

()1

( )3مصطفي ،إبراىيـ ،احيا النحو ،ص .18
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وصِد
ضر ٍ
فعبلـ ال أبكي ّ
الدمو َ
ع دماً إذا *** ما ِغ َ
بت َعّني في َ
يح ُم َ
َ
المستوى النحوي:
الجممة المعنية ىي( :فعبلـ ال أبكي دما)
الفاء  :بحسب ما قبميا
عبلـ :جار ومجرور متعمقاف بالفعؿ (ال أبكي) وأصميما (عمى ما)
ال :نافية ميممة ال محؿ ليا.
أبكي :فعؿ مضارع مرفوع بضمة مقدرة لمثقؿ ،والفاعؿ ضمير مستتر تقديره (انا)  ،الدموع :مفعوؿ بو
منصوب  ،دما :تمييز منصوب وعبلمة نصبو الفتحة الظاىرة.
المستوى الداللي:
ينكر الشاعر عمى ن فسو عدـ البكاء بالدـ عمى المرثي ذلؾ لعظمة الفقيد ومكانو في النفوس ،فبل
يكوف البكاء عميو إال بالدـ وأف البكاء بالدمع في ىذا المقاـ ال يجدي ،وقد عبر الشاعر عف ىذه
العاطفة الحزينة بالجممة الفعمية  ،وجاءت داللة التعبير بالفعؿ أكثر مناسبة ليذا الفوراف .كما أف
االستفياـ في الجممة جاءت داللتو عمى اإلنكار.
فالشاعر ينكر عمى نفسو عدـ البكاء بالدـ تعبي اًر عف شدة الحزف.
قاؿ الشاعر :

()1

ضؿ إزِارِه
نج ّر فَ َ
ىؿ ُ
كاف َحميداً َ
يعود ال ّش ُ
باب يوماً *** كما َ
المستوى النحوي:

( )1العباسي  ،الديواف  ،ص 162
( )1العباسي  ،الديواف  ،ص .177
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ىؿ :حرؼ استفياـ مبني عمى السكوف ال محؿ لو.
يعود  :فعؿ مضارع مرفوع لتجرده مف الناصب والجازـ وعبلمة رفعو الضمة الظاىرة.
الشباب :فاعؿ مرفوع وعبلمة رفعو الضمة الظاىرة.
يوما :ظرؼ زماف منصوب وعبلمة نصبو الفتحة الظاىرة.
المستوى الداللي:
جاء االستفياـ في الجممة الفعمية (ىؿ يعود )...مفيداً لمتمني  ،وىذا خروج عف مقتضى الظاىر ،إذا
ال يريد الشاعر إجابة عف سؤالو بؿ يتمنى عودة شبابو زاىياً وىو الفترة الزمنية التي درج الشعراء
قديما وحديثا عمى ذكرىا مدحا واطراء ويظيروف الحزف عمى ذىابيا وانقضائيا سريعا ويتمنوف
عودتيا ويستعيدوف فييا الذكريات الجميمة مؤانسة لنفوسيـ التي بمغت مف الكبر عتيا.
وقاؿ الشاعر في موضع آخر:

()2

وقد عضيـ مح ٌؿ ِألوب ِة ر ِ
ِ
ائد
َ
َ
حف ّإال ُمجد َ
وى ْؿ َن ُ
بوف تَطمّعوا *** ْ َ ّ َ
المستوى النحوي:
الوا :بحسب ما قبميا
ىؿ  :حرؼ استفياـ مبني ال محؿ لو مف اإلعراب
نحف  :ضمير مبني عمى الضـ في محؿ رفع مبتدأ.
إال  :أداة استثناء ال محؿ ليا مف اإلعراب.
مجدبوف :خبر المبتدأ مرفوع وعبلمة رفعو الواو.

( )2المصدر السابؽ‘ ص .47
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تطمعوا :وفعؿ فاعؿ ،والجممة في محؿ رفع نعت.
ومف ىنا يتضح لنا المعني النحوي مف صدر البيت الذي افتتحو الشاعر باالستفياـ ،ومف خبللو كاف
اكتماؿ الجمؿ والمعاني كما قاؿ الحريري اف(:الكبلـ عبارة عف ما يحسف السكوت عميو وتتـ الفائدة
بو) (.)1
المستوى الداللي:
المقصود باالستفياـ في الجممة السابقة (وىؿ نحف إال مجدبوف)  ،ىو النفي عدوال عف غرضو
الحقيقي .و (ىؿ) في ىذا التركيب بمعنى (ما) النافية  ،وىكذا يصور الشاعر قومو وىو منيـ في
حالة الجدب التي أصابتيـ فتطمعوا إلى رحمة اهلل بغية الخبلص مف ىذا المحؿ والجدب والمحؿ
الذي أشار إليو الشاعر في ىذا البيت ىو رمز لبلستعمار البغيض  ،فيساؿ اهلل أف يكتب ليـ
التحرير واإلنغبلت مف قيود ىذا االستعمار الجاثـ عمى صدر الشعب ولذا نجده يقوؿ في موضع
()2

آخر مف القصيدة نفسيا داعيا بالتحرير لشعب السوداف:

أنؿ شعبنا ىذا المييض جناحو *** ىداة وأف لـ ترض فامنف بواحد
كريـ يرى التحرير أكبر ىمو *** ولو ب ػات معق ػ ػودا بياـ الفراقػد
يشؽ بنا نحػ ػو الفبلح مشمػ اًر *** بجػ ػرأة ميمػ ػوف النقيبة راشػ ػد
متطمعاً إليو وجاء أسموب (القصر) في أوؿ البيت يتضافر مع
وىكذا يصور الشاعر طمبو الخبلص
ّ

المعنى لتقوية ىذا القصد (وىؿ نحف إال مجدبوف تطمعوا).

( )1الحريري ،أبو القاسـ ابف عمي ،شرح ممحة االعراب ،ص .63 -62
( )2العباسي  ،الديواف  ،ص .46
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وقاؿ الشاعر:

()1

سبحاف ربي ،أيف وادي النيؿ *** مف وادي ىور
والجممة االستفيامية المعنية بالتحميؿ في ىذا البيت ىي(:أيف وادي النيؿ مف وادي ىور).
والتحميل النحوي ليا:
أيف :اسـ استفياـ مبني عمى الفتح في محؿ رفع خبر مقدـ
وادي :مبتدأ مؤخر مرفوع بضمة مقدرة لمثقؿ وىو مضاؼ والنيؿ :مضاؼ إليو مجرور.
مف :حرؼ جر مبني عمى السكوف ال محؿ لو .وادي :اسـ مجرور وعبلمة جره الكسرة المقدرة لمتعذر
وادي :مضاؼ ،وىور :مضاؼ إليو مجرور وشبو الجممة متعمقة بالمبتدأ.
وىنا تتضح المصاحبة المفظية في ىذا التركيب "وبيا صار المفظ الثاني مف تماـ األوؿ،
وصا ار جميعاً اسماً واحداً"

()2

وذلؾ في عبارة (وادي ىور) ،وعبارة (وادي النيؿ).

التحميل الداللي:
يستفيـ الشاعر في الجممة السابقة استفياماً يخرج بو عف الغرض الحقيقي إلفادة المجاز ،
وىو التعجب ،وداللة ذلؾ أف شاعرنا يتعجب مف روعة وجماؿ ذلؾ الوادي المسمي (وادي ىور)
ويقع ىذا الوادي غربي السوداف وحولو مف اآلثار ما يدؿ عمى أنو كاف مثوى حضارة قديمة ،
والشاعر إذ يتعجب مف جماؿ ىذا الوادي يعقد مقارنة بينو وبيف وادي النيؿ يوضح مف خبلليا أف
جماؿ ىذا الوادي يفوؽ جماؿ وادي النيؿ وال يدانيو في المكانة  ،ويصوغ الشاعر ىذه المعاني عف
طريؽ االستفياـ التعجبي الذي يدلؿ بو عمى مكانة ىذا الوادي في الجماؿ وأنو أبعد أث ار مف وادي
النيؿ ،وجاءت داللة االستفياـ في ىذه الجممة مف طريؽ األداة (أيف) التي تفيد السؤاؿ عف المكاف،

( )1العباسي ،الديواف ص .46
( )2حساف ،تماـ ،المغة العربية معناىا ومبناىا ،ص .218
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وقد جاء االستفياـ في ىذه الجممة مناسباً لمغرض الذي يرمي إليو الشاعر وىو بياف مقدار جماؿ
الوادي المقصود بالوصؼ في ىذا البيت.
ثالثا :الجممة التعجبية:
والتعجب أسموب انشائي غير طمبي ،ولو طريقاف ،سماعي ،وقياسي ،وقد أشرت إلى ىذه
التقسيمات سابقا ،أما الجممة التعجبية في شعر العباسي فقد تنوعت أضربيا بيف القياسي والسماعي
وسأختار نموذجاً لكؿ مف األسموبيف فيما يمي مع مراعاة أف التعجب السماعي يغمب عمى القياسي
في شعره.
قاؿ الشاعر في قصيدة (رسائؿ الصفا):

()1

رعى اهلل مصر فكـ لؤلديب *** بيا مف عيشة راضية
وأحبب بأياميا الزاىيات *** عمى ما بيا وعمى ما بيا
والجممة المعنية بالدراسة في البيتيف ىي (وأحبب بأياميا )...
والمستوى النحوي ليا كاآلتي:
الواو :استئنافية ال محؿ ليا مف اإلعراب.
أحبب :فعؿ ماضي جاء عمى صيغة األمر إلفادة التعجب .
الباء :حرؼ جر زائد ال محؿ لو مف اإلعراب.
أياميا :فاعؿ مرفوع بضمة مقدرة منع مف ظيورىا حركة حرؼ الجر الزائد  ،والياء :ضمير مبني في
محؿ جر مضاؼ إليو.
الزاىيات  :نعت مجرور تابع لمفاعؿ في إعرابو لفظاُ ال محبل.
( )1العباسي ،الديواف ،ص .60
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وفي ىذا التركيب جاء التعجب " انفعاؿ لمنفس ودىشتيا لمشعور بأمر خفي سببو" ( ،)2الف
العباسي ال يدري سبب حبو لمصر ولؤلياـ التي قضاىا بيا فتعجب مف ذلؾ.

المستوى الداللي:
يتعجب الشاعر مف جماؿ األياـ التي قضاىا بمصر ويستخدـ في ىذا األسموب صيغة
قياسية ىي (أفعؿ بو) والمتعجب منو جماؿ األياـ ومرورىا سريعاً عمى ما بيا.
مف روعة فصارت ذكري تؤجج الوجداف وتحرؾ األشواؽ ،وىذا يدلؿ عمى وفاء الشاعر لمصر فدعا
بيا بالرعاية والعناية الربانية ذاؾ ألنيا مصدر رزؼ وعيش ىنيء لكؿ مف أقبؿ عمييا وبخاصة
األدباء ،وشاعرنا واحد مف أولئؾ الذيف نيموا منيا رزقاً وعمما حيف كاف طالبا في المدرسة الحربية.
وقاؿ الشاعر يصؼ مصر وعبلقتو بيا:

()1

أنت عندي أخت الحنيفة *** ما أسماؾ ديناً وما أجؿ اعتناقو
والجممة التعجبية في البيت السابؽ ىي (ما أسماؾ دينا )...وتحميميا النحوي كاآلتي:
ما  :نكرة تامة مبنية عمى السكوف في محؿ رفع مبتدأ وىي تعجبية بمعنى (شيء)
أسمى :فعؿ ماضي مبنى عمى الفتح المقدر لمتعذر  ،فاعمو ضمير مستتر تقديره (ىو) يعود عمى
(ما) التعجبية.
الكاؼ :ضمير مبني عمى الفتح في محؿ نصب مفعوؿ بو.
الواو :حرؼ عطؼ.

( )2عبد الطيؼ ،محمد حماسو واخروف ،النحو األساسي ،ص .449
( )1العباسي  ،الديواف  ،ص .65
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وجممة ( ما أجؿ اعتناقو تعجبية معطوفة عمى جممة (ما أسماؾ)...
المستوى الداللي :يخاطب الشاعر في البيت مصر والخطاب مجازي إذ المراد خطاب أىميا ،وداللة
ىذا الخطاب أنو يتعجب مف سمو أىؿ مصر بدينيـ وتمسكيـ بيذا الديف واعتناقيـ لو وسيرىـ عمى
ىداه فيـ الحنفاء األتقياء.
وقد ورد ىذا التعجب في صورة قياسية ىي ( ما أفعمو).
وقاؿ الشاعر:

()1

سبحاف مبدع ىذا الكوف أودعو *** س ار خفياً وراء الغيب محتجباً
المستوى النحوي لجممة التعجب (سبحاف مبدع ىذا الكوف)
سبحاف  :مفعوؿ مطمؽ لفعؿ محذوؼ تقديره (أسبح)  ،وىو مضاؼ ،ومبدع :مضاؼ إليو مجرور،
وىو مضاؼ وىذا  :اسـ إشارة عمى السكوف في محؿ جر مضاؼ إليو.
الكوف  :بدؿ مف اسـ اإلشارة  ،مجرور وعبلمة جره الكسرة.
المستوى الداللي:
يتعجب الشاعر مف قدرة اهلل سبحانو وتعالى وابداعو في صنع ىذا الكوف  ،وداللة المفعوؿ المطمؽ
(سبحاف) ىي التنزيو عف الشريؾ في أفعالو وصنائعو جؿ جبللو .وكممة (سبحاف) مضافة إلى اسـ
بعدىا تدؿ عمى التنزيو والتعظيـ والتسبيح في أصميا المغوي ،ثـ انتقمت داللتيا بعد ذلؾ عف األصؿ
لتصبح دالة عمى التعجب مف قدرة اهلل وعظمتو وبديع صنعو في الكوف والخمؽ ،ولذا تعد ىذه
الصيغة مف الصيغ السماعية في التعجب.
رابعا :الجممة الدعائية:
قاؿ الشاعر في قصيدتو التي عنوانيا يوـ التعميـ:
( )1العباسي  ،الديواف  ،ص .68
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يا برؽ طالع ربا الحم ار وزىرتيا *** وأسؽ المنازؿ غيداقاً فغيداقا
المستوى النحوي لمجمؿ الدعائية السابقة ىو:
ياء حرؼ نداء مبني ال محؿ لو مف اإلعراب.
برؽ :منادى مبني عمى الضـ في محؿ نصب.
طالع  :فعؿ أمر مبنى عمى السكوف  ،والفاعؿ ضمير مستتر تقديره أنت.
ربا :مفعوؿ بو منصوب وعبلمة نصبو فتحة مقدرة لمتعذر ،وىو مضاؼ والحمراء مضاؼ إليو
مجرور.
الواو :حرؼ عطؼ ال محؿ لو
زىرتيا :معطوؼ منصوب وعبلمة نصبو الفتحة ،والياء :ضمير مبني في محؿ جر مضاؼ إليو.
واسؽ :فعؿ أمر مبني عمى حذؼ حرؼ العمة ،والفاعؿ ضمير مستتر تقديره (أنت).
المنازؿ :مفعوؿ بو منصوب الفتحة الظاىرة.
غيداقاً :تمييز منصوب وعبلمة نصبو الفتحة.
وجممة (اسؽ المنازؿ) معطوفة عمى جممة (طالع).
وىذا التحميؿ لممستوي النحوي ىو مف حيث نوع األسموب المستخدـ في الجممة ،وىو أسموب
االمر الذي يدؿ عمى التعجب في ىذا التركيب " ولو القدرة عمى اإلفصاح والتعبير عف مختمؼ
األغراض" (.)1
المستوى الداللي:

( )1طرشاف ،خميدة وصورية معمري ،الوظائؼ النحوية ،ص .48
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استخدـ الشاعر في التراكيب السابقة ،في البيت االوؿ أسموب النداء في قولو (يا برؽ) ،
وأسموب األمر في قولو ( :طالع) ،وداللة كؿ مف األسموبيف تتمثؿ في الدعاء لذلؾ المكاف بالسقيا ،
والجممة طمبية إنشائية كما يطمب السقي لممنازؿ بوافر الغيث العميـ  ،والدعاء بالسقيا مف العادات
العربية في الشعر القديـ حيث نجد الدعاء بالسقيا لؤلماكف المحببة  ،والى قبور السادات والعظماء
في المجتمع  ،كما يدعوف بالسقيا لمزماف الماضي وعيد الشباب ،ولديار المحبوبة  ،ولكؿ مف ىؿ
مكانة في نفس الشاعر.

وفي نفس المعنى يقوؿ العباسي:

()1

يا برؽ إف زرت الحما *** فاحطط رحالؾ ال تذر
وليسؽ محمود السحاب *** ىناؾ محمػ ػ ػود األثر
المستوى النحوي:
 /1يا :أداة نداء ال محؿ ليا مف اإلعراب.
برؽ :منادي مبني عمى الضـ في محؿ نصب.
إف  :حرؼ شرط جازـ مبني ال محؿ لو مف اإلعراب.
زرت :فعؿ وفاعؿ ،والجممة في محؿ جزـ شرط
الحما :مفعوؿ بو منصوب بفتحة مقدرة لمتعذر
الفاء :رابطة لجواب الشرط.
أحطط  :فعؿ أمر مبني عمى السكوف  ،والفاعؿ ضمير مستتر تقديره أنت.
( )1العباسي  ،الديواف  ،ص .55
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رحالؾ  :مفعوؿ بو منصوب  ،والكاؼ مضاؼ إليو في محؿ جر وجممة (فأحطط) في محؿ جزـ
جواب الشرط.
 /2الواو :حرؼ عطؼ  ،والبلـ  :طمبية ال محؿ ليا.
يسؽ  :فعؿ مضارع مجزوـ ببلـ الطمب وعبلمة جزمو حذؼ حرؼ العمة.
محمود  :فاعؿ مرفوع مضاؼ والسحاب مضاؼ إليو مجرور.
ىناؾ  :اسـ اشارة مبني في محؿ نصب عمى الظرفية المكانية.
محمود  :مفعوؿ بو منصوب وعبلمة نصبو الفتحة  ،وىو مضاؼ  ،واألثر  :مضاؼ إليو مجرور.
دور في ابراز المعاني وىذه غاية مف غايات النحو التي أشار
وىنا كاف لممستوي النحوي ٌ

الييا ابف مالؾ بقولو " :بو انكشاؼ حجب المعاني وجموة المفيوـ" (.)1
المستوى الداللي:

استخدـ الشاعر في البيت األوؿ ثبلثة أساليب ىي  :النداء (يا برؽ )  ،والشرط ( :إف زرت)
والطمب (فاحطط) وتضافرت األساليب النحوية الثبلثة عمى إفادة الدعاء.
كما أف التعبير المجازي في قولو مخاطباً البرؽ (أحطط رحالؾ) ليا داللة تشخيصية لطيفة تستجدي
البرؽ بأف ينزؿ ماءه عمى ذلؾ الوادي  ،وأف يسقي سحابو المحمود ذلؾ المكاف المحمود المسمى
(وادي ىور).
وقاؿ الشاعر في موضع آخر مف الديواف:

()2

وىيئ لمصر إصبلح ِ
أمر
قد ْر لمصر طالع إسعاد ***
ربي ّ
ْ

( )1ابف مالؾ ،شرح الكافية الشافية ،ج ،1ص .64
( )2العباسي  ،الديواف  ،ص .42
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والمستوى النحوي ليذا البيت:
ربي  :منادى منصوب بأداة نداء محذوفة  ،وعبلمة نصبو فتحة مقدرة منع مف ظيورىا حركة
المناسبة.
رب :مضاؼ ،والياء مضاؼ إليو في محؿ جر.
قدر :فعؿ أمر مبني عمى السكوف  ،والفاعؿ ضمير مستتر تقديره (أنت).
لمصر :جار ومجرور متعمقاف بالفعؿ (قدر)
طالع :مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ،وىو مضاؼ .إسعاد :مضاؼ إليو مجرور.

ويظير مف ىذا التحميؿ ":ارتباط وظيفة النداء بالبعد التداولي؛ لتعمقيا المباشر لمسامع" (،)1
عز وج ّؿ دوف غيره.
موجو الى اهلل ّ
وذلؾ الف النداء في ىذا التركيب ّ
المستوى الداللي:
استخدـ الشاعر في التركيب السابؽ أسموبا إنشائياً طمبيا تمثؿ في النداء (ربي)  ،واألمر في
قولو ( :قدر) وقد جاء ىذاف األسموباف متبوعاف بمعطوؼ ىو فعؿ األمر (ىيئ )  ،وقد تضافرت
ىذه األساليب مجتمعة في تحقيؽ داللتيا عمى الدعاء ومضمونة أف الشاعر يدعو لمصر بوافر
الحظوظ في إدراؾ السعادة والمنى  ،وأف يييئ ليا صبلح األمور جميعا ،وىذا الدعاء يدؿ كذلؾ
عمى عبلقة الشاعر بمصر وحبو ليا ومدى ارتباطو بيا مما جعمو يطمؽ ىذا الدعاء الذي يصدر عف
عاطفة صادقة ممؤىا محبة الخير لآلخريف.
وقاؿ الشاعر في موضع آخر:

()2

( )1جرادات ،أسامة كامؿ ،االبعاد المعنوية في الوظائؼ النحوية ،ص .94
( )2العباسي ،الديواف ،ص .44
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ٍ
عمرو وخالد
صامي َي ِف
سمت بالع
رعى اهلل عيد الراشديف وتربة ***
ْ
ْ
المستوى النحوي ليذه التراكيب ىو:
رعى :فعؿ ماضي مبني عمى الفتح المقدر لمتعذر.
اهلل :اسـ الجبللة فاعؿ مرفوع وعبلمة رفعو الضمة الظاىرة.
عيد :مفعوؿ بو منصوب وعبلمة نصبو الفتحة الظاىرة ،وىو مضاؼ ،الراشديف مضاؼ إليو
مجرور.
الواو :حرؼ عطؼ ،تربة معطوؼ منصوب وعبلمة نصبة الفتحة.
سمت :فعؿ ماضي مبني عمى الفتح ،والتاء :تاء التأنيث ال محؿ ليا مف اإلعراب ،والجممة الفعمية
(سمت) في محؿ نصب نعت.
بالعصامييف :جار ومجرور متعمقاف بالفعؿ (سمت) ،عمرو وخالد :بدؿ مف العصامييف مجرور
وعبلمة جره الكسرة.
وفي ىذا التركيب تبرز وظيفة المفعوؿ بو في جممة (رعى اهلل عيد الراشديف) وىي وظيفة
تركيبية يظير مدلوليا في حد المفعوؿ إذا يقوؿ ابف الحاجب " :المفعوؿ بو ما وقع عميو فعؿ الفاعؿ
بت زيداً" (.)1
او ج ار مجرى الواقع عميو ،ليدخؿ فيو المنصوب في نحو قولنا :ما ضر ُ
المستوى الداللى:
جممة (رعى عيد الراشديف) جممة خبرية ،غير أف الشاعر ال يريد اإلخبار عف وقوع الرعاية
إذ الفعؿ الماضي يدؿ عمى ذلؾ ،ولكنو قصد مف ىذا اإلخبار الدعاء لعيد الخمفاء الراشديف ولقبورىـ
التي ضمت تمؾ األجساد الطاىرة وقد كانوا أئمة خير ورسؿ محبة ونبلحظ في ىذا اإلخبار خروج
لمحكـ عف مقتضى الظاىر.
( )1االستراباذي ،شرح كافية ابف الحاجب ،ج ،1ص .127
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المبحث الثالث
التقديم والتأخير
اوالً :التقديم والتأخير:
تعد قضية التقديـ والتأخير مف القضايا التي أوالىا العمماء اىتماميـ وتناوليا في دراستيـ
المغوية المختمفة بحثا وتمحيصا وقد أشار إلى ذلؾ كثير مف العمماء قديماً وحديثا  ،ومف أولئؾ أحمد
فارس إذ يقوؿ " :مف سنف العرب تقديـ الكبلـ وىو في المعنى مؤخر  ،وتأخيره وىو في المعنى
مقدـ"

()1

( )1ابف فارس ،أحمد ،الصاحبي في فقو المغة ،ص .370
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وىذا تنبيو مف العمماء إلى ىذه الظاىرة واقرار بأصالتيا وبأف التقديـ والتأخير أسموب عربي خالص
لـ يأخذه العرب مف غيرىـ.
وتكمف وراء تقديـ األلفاظ وتأخيرىا معاف بميغة ،وميمة ولفتات جمالية بارزة ،يقوؿ الجرجاني
حوؿ ىذا الباب " :وىو باب كثير الفوائد جـ المحاسف ،واسع التصرؼ ،بعيد الغاية وال يزاؿ ويتغير
لؾ عف بديعو  ،ويفضي بؾ إلى لطيفو  ،وال تزاؿ ترى شع اًر يروقؾ مسمعو  ،ويمطؼ إليؾ موقعو ثـ
تنظر فتجد سبباً راقؾ  ،ولطؼ عندؾ إف قدـ فيو شيء ،وحوؿ المفظ عف المكاف إلى مكاف"

()2

وقد شكؿ التقديـ والتأخير في النص الشعري  :عند العباسي ظاىرة أسموبية جاءت بالعديد
مف المعاني البميغة  ،والمفتات الجمالية واألسرار الداللية في مختمؼ التراكيب التي سنقوـ بدراستيا
في ىذا المبحث وقوفاً عمى أسرار تقديـ األركاف المؤخرة في المعنى أو تأخير المقدمة.
ومف مظاىر التقديـ والتأخير في شعر العباسي قولو:
إلى اهلل أشكو زماناً مف تقمبو *** أقر عيني بو واليوـ أبكاىا

()3

تحميل التراكيب عمى المستوى النحوي:
إلى اهلل :جار ومجرور متعمقاف بالفعؿ أشكو مقدماف عميو إلفادة القصر والتخصيص.
أشكو :فعؿ مضارع مرفوع بضمة مقدرة لمثقؿ والفاعؿ ضمير مستتر تقديره (أنا).
زماناً :مفعوؿ بو منصوب وعبلمة نصبو الفتحة الظاىرة.
مف تقمبو :جار ومجرور متعمقاف بالمفعوؿ.
أقر :فعؿ ماضي مبني عمى الفتح ،والفاعؿ ضمير مستتر تقديره (ىو).
( )2الجرجاني ،عبد القاىر ،دالئؿ اإلعجاز ،ص .83
( )3العباسي ،الديواف ،ص .145
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عيني :مفعوؿ بو منصوب وعبلمة نصبو فتحة مقدرة منع مف ظيورىا حركة المناسبة ،والياء مضاؼ
إليو في محؿ جر .بو :جار ومجرور متعمقاف بالفعؿ أقر.
الواو :حرؼ عطؼ.
اليوـ :مفعوؿ فيو منصوب وعبلمة نصبو الفتحة.
أبكاىا :فعؿ ماضي مبني عمى الفتح المقدر لمتعذر ،فاعمو ضمير مستتر تقديره (ىو) و(الياء):
ضمير مبني في محؿ نصب مفعوؿ بو.
ٍ
معاف جديدة وىذا ما أشار اليو الجرجاني
ويظير اثر التقديـ في ىذا التحميؿ في إضافة
ٍ
مكاف"
وح ّوؿ المفظ عف المكاف الى
بقولو " :فتجد سبباً راقؾ ،ولطُ َ
ؼ عندؾ اف قُ ّدـ في الكبلـ شي ُ

()1

المستوى الداللي:
في التركيب أعبله قدـ الشاعر متعمؽ الفعؿ وىو الجار والمجرور فجاء بيما مقدماف عمى
المسند وىما متعمقاف بو فاألصؿ في الكبلـ أف يتأخ ار عنو  ،ولما كاف الغرض مف الكبلـ ىو
تخصيص الشكوى بموصوؼ واحد دوف غيره وىو (اهلل) جؿ جبللو  ،قدـ المخصص عمى صفتو
وىي الشكوى .كما يدؿ التركيب عمى أف الشاعر مؤمف موحد ال يشكو أمره وحالو إال إلى اهلل فيو
وحده الذي يقبؿ ىذا التضرع واإلنابة ال تكوف إال إليو جؿ وعبل.
وقاؿ العباسي في قصيدة بعنواف (كفاح مصر):

()1

مواقؼ يعقد النصر المبيف بيا *** لمف يكوف بحبؿ اهلل معتصما
المستوى النحوي:

( )1الجرجاني ،دالئؿ االعجاز ،ص .83
( )1العباسي  ،الديواف  ،ص .135
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مواقؼ :خبر لمبتدأ محذوؼ تقديره (ىي).
يعقد  :فعؿ مضارع مرفوع وعبلمة رفعو الضمة الظاىرة.
النصر :فاعؿ مرفوع بالضمة الظاىرة.
المبيف  :نعت مرفوع
بيا :جار ومجرور متعمقاف بالفعؿ (يعقد)
المستوى الداللي:
قدـ الشاعر في التركيب السابؽ متعمؽ الجممة الفعمية وىو االسشـ المجرور (مواقؼ) ؛ ألف
األصؿ في الجممة أف ترتب أركانيا عمى ىذا النحو ( :يعقد النصر المبيف بمواقؼ)  ،فقدمت كممة
(مواقؼ) وىي قيد متعمؽ بالفعؿ (يعقد) وداللة ىذا التقديـ ىو تخصيص اإلنعقاد بيذه المواقؼ التي
ذكرىا دوف غيرىا  ،أي أف النصر ال ينعقد إال بيا.
وقاؿ في قصيدة (يوـ التعميـ) :

()2

غيري شدا فتعالوا اليوـ فاستمعوا *** شعر النواسي مف تمحيف إسحاقا
المستوى النحوي:
غيري :مفعوؿ بو منصوب  ،مقدـ عمى فاعمو  ،والياء مضاؼ إليو.
شدا :فعؿ ماضي مبني عمى الفتح المقدر لمتعذر ،والفاعؿ ضمير مستتر تقديره (ىو).
الفاء :عاطفة
تعالوا :فعؿ وفاعؿ

( )2المصدر السابؽ  ،ص .69
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اليوـ  :مفعوؿ فيو منصوب وعبلمة نصبو الفتحة .
الفاء :رابطة لجواب الطمب
استمعوا  :فعؿ مبني عمى حذؼ النوف  ،واو الجماعة فاعؿ ،والجممة في محؿ جزـ جواب طمب.
شعر :مفعوؿ بو منصوب  ،مضاؼ ،والنواسي :مضاؼ إليو.
مف تمحيف  :جار ومجرور متعمقاف بالمفعوؿ.
تمحيف :مضاؼ ،واسحاؽ :مضاؼ إليو مجرور بالفتحة نيابة عف الكسرة.
المستوى الداللي:
جممة (غيري شدا) خبرية وال يقصد بيا اإلخبار عف وقوع الشدو والغناء وانما يفيد ىذا التقديـ
الكناية عف النسبة وال يفيد اإلخبار حقيقة  ،والشاعر إذا يثبت الشدو لغيره ينفي أف يكوف شدوه مثؿ
شدو اآلخريف  ،بؿ ىو أرفع درجة وأعمى مكانة وىو يماثؿ شعر أبي نواس الموسوـ بالرقة والعذوبة
وجودة السبؾ وجزالة العبارة  ،وثمة داللة أخرى ىي افتخار العباسي بشعره الذي يفوؽ شعر أقرانو
في أالفاظو وموسيقاه فمو قرئ ىذا الشعر عمى المغني العباسي (اسحؽ الموصمي) لكاف أوقع في
نفسو وجرت ألحانو منسابة بكمماتو .وجممة (غيري شدا) معناىا أنو شدا شدواً عادياً ويفيد ىذا التعبير
أف المتكمـ وىو الشاعر شدا شدواً أسمى مكانة وأرقى داللة وأعذب موسيقى مف شدو غيره وىذا ىو
معنى الكناية التي أشرنا إلييا ،وىي المستفادة مف تقديـ كممة (غير) المضافة إلى ضمير المتكمـ
الياء.

وقاؿ الشاعر مخاطباً خميمو واصفاً وداعو لممحبوب:

()1

ِ
لو َ ِ
ِ
األظعاف
ائؽ
عائف َس ُ
كنت شاى َد َنا عشّيةَ َوّد ُعوا *** َوحػػَدا الظّ َ
( )1العباسي  ،الديواف  ،ص .152
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ِ
ِ
مع ِم ْف أَجفانِي
الد ِ
ب ّ
حمولِيـ *** ورْأي َ
ت َس ْك َ
َوَأَرْيتني أَمشي َوَر َ
اء ُ
ِ
ِ
تأ ِ ِ
ِ
اس بِثػ ػ ِ
اف
لَ ْعم ْم َ ّ
َف لواء أَرَباب اليَ َواء *** بِي ػدي وأَني ال أُق ػ ػ ػ ُ
المستوى النحوي:
لو :حرؼ امتناع لوجود ال محؿ لو مف اإلعراب.
كنت :فعؿ ماضي مبني عمى السكوف ،وتاء المخاطب ضمير مبني في محؿ رفع اسـ كاف.
شاىدنا :خبر كاف منصوب وعبلمة نصبو الفتحة ،والضمير (نا) في محؿ جر مضاؼ إليو والجممة
شرط.
عشية  :مفعوؿ فيو منصوب وعبلمة نصبة الفتحة.
ودعوا :فعؿ وفاعؿ والجممة في محؿ جر مضاؼ إليو.
الواو :حرؼ عطؼ.
حدا :فعؿ ماضي مبني عمى الفتح المقدر لمتعذر .
الظعائف  :مفعوؿ بو مقدـ عمى فاعمو.
سائؽ :فاعؿ مرفوع وعبلمة رفعو الضمة الظاىرة وىو مضاؼ واألظعاف مضاؼ إليو مجرور.
أخر عنو
في ثبلثة األبيات السابقة قدـ الشاعر الشرط (لو كنت شاىدنا ،وحقّو التقديـ ّإال ّأنو ّ

جوابو بعد أف فصؿ بينيما بعدد مف المعطوفات ىي (وحدا الظعائف  ،ورأيتني أمشي ،...ورأيت
سكب الدمع مف اجفاني)  ،وىذا الفصؿ بيف الشرط وجوابو بطريؽ العطؼ المتعدد يفيد التشويؽ إلى
أف عجز البيت األوؿ اشتمؿ
الجواب
ّ
أف لواء أرباب اليوى بيدي) .كما ّ
المؤخر وىو قولو ( :لعممت ّ
عمى نقد المفعوؿ بو (الظعائف) عمى فاعمو (سائؽ األظعاف) وذلؾ يد ّؿ عمى اختصاص الظعائف
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أف
الدو ّ
أف الظعائف جمع ظعينة وىي المرأة في اليودج إال ّ
اب .والمعموـ ّ
بالحدو دوف غيرىا مف ّ

ألف الحادي ىو الذي يقود اإلبؿ وال يقود المرأة.
الشاعر – ىنا – قصد بيا اإلبؿ ّ

وقاؿ الشاعر يذكر مدينة (سنار)  ،وىي مف المدف المعروفة في تأريخ السوداف القديـ إذ
قامت بيا أشير الممالؾ السودانية وليا حضارة مميزة ومعروفة  ،زار الشاعر ىذه المدينة فانطمؽ
لسانو ينشد:

()1

باألمس في دار ِ
ِ
سعدي
تخنا
أَسعدتَْنا فييا الغداةَ دموعٌ *** لـ ّ
المستوى النحوي:
أسعد :فعؿ ماضي مبني عمى الفتح التصالو بتاء التأنيث  ،والتاء ال محؿ ليا مف اإلعراب.
والضمير (نا) :مبني في محؿ نصب مفعوؿ بو مقدـ.
فييا :جار ومجرور متعمقاف بالفعؿ أسعد.
الغداة :مفعوؿ فيو منصوب وعبلمة نصبو الفتحة.
دموع :فاعؿ مرفوع وعبلمة رفعو الضمة وىو مؤخر عف المفعوؿ
لـ :حرؼ جزـ ونفي ال محؿ لو مف اإلعراب.
تخف :فعؿ مضارع مجزوـ بمـ وعبلمة جزمو السكوف والفاعؿ ضمير مستتر تقديره (ىي) والضمير
(نا)  :في محؿ نصب مفعوؿ بو.
الجمؿ يؤكد تعريؼ الجممة عند المحدثيف إذا يقوؿ صاحب التطبيؽ
والتحميؿ النحوي ليذه ُ

معنى مفيد مستقؿ"
النحوي " :والجممة ىي الكبلـ الذي يتركب مف كممتيف او اكثير ولو ً

( )1العباسي ،الديواف ،ص .30
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المستوى الداللي:
يبيف الشاعر في ىذه التراكيب مدى سعادتو بزيارة ىذه المدينة العريقة  ،حيث فاضت دموعو
فرحاً بالمقاء وحزناً عمى ضياع ممكيا وارثيا القديـ  ،وىذه الدموع ىي ذات الدموع التي سكبيا حزناً
عمى فراؽ ديار محبوبتو (سعدي) وىذا يدؿ عمى أف المدينة ليا مكانة رفيعة في قمبو كما لسعدى
ىذه المكانة .أما قولو ( :أسعدتنا فييا الغداة دموع)  :جممة فعمية فعميا ماضي مبني لممعموـ وىو
(أسعد) ،والفاعؿ اسـ ظاىر نكرة وىو (دموع)  ،والمفعوؿ بو ضمير المتكمميف (نا)  ،وقد جاء مقدماً
عمى الفاعؿ وجوباً لمجيئو ضمي ار والفاعؿ اسـ ظاىر  ،ولعؿ حركة الوجداف وح اررة اإلحساس بالفرح
أو الحزف  ،وشدة اإلنفعاؿ قد يفتؽ في الشاعر ىذا الفوراف  ،الذي ال يستجيب التعبير عنو إال
بالجممة الفعمية ؛ أي بالفعؿ  ،ثـ نكر الشاعر الفاعؿ في ىذه الجممة تعظيماً لو  ،فميس تنكير
الفاعؿ (دموع) في ىذا التركيب لئللياـ ؛ ألف مف يق أر القصيدة سيدرؾ بغير جيد أف العباسي يتكمـ
عف دموعو التي فاضت عند نزولو مدينة (سنار)  ،وىي دموع معمومة مف طريؽ السياؽ .والتعظيـ
عف طريؽ التنكير لو أمثمة كثيرة في المغة الفصيحة ومف ذلؾ قولو تعالى(( :واف يكذبوؾ فقد ك ّذبت
رسؿ مف قبمؾ [ )) ...سورة فاطر  :اآلية  ] 4فجاء تنكير نائب الفاعؿ (رسؿ) في اآلية الكريمة
لغرض التعظيـ والتكثير ،والمعنى :رسؿ ذوو عدد كثير وأولوا آيات وأصحاب صبر وعزـ  :وما أشبو
ذلؾ  ،وىذا أسمى لمنبي صمى اهلل عميو وسمـ ،وأحث لو عمى المصابرة.
ومما ورد في ىذا النوع مف التراكيب – أيضا -قولو :

()1

طوب *** لَـ تَِزْد ُكـ ّإال ْ ِ
وبعدا
َما لَ ُكـ كمّما دىتْ ُكـ ُ
الخ ٌ
اختبلًفا ُ
ْ
ْ
المستوى النحوي:
كمما :اسـ مبني في محؿ نصب عمى الظرفية يفيد التكرار.
دىت :فعؿ ماضي مبني عمى الفتح والضمير (كـ) مبني في محؿ نصب مفعوؿ بو مقدـ.

( )1العباسي  ،الديواف  ،ص .33
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خطوب :فاعؿ مرفوع مؤخر والجممة الفعمية شرط.
زد :فعؿ مضارع مجزوـ وعبلمة جزمو السكوف،
لـ  :حرؼ جزـ ونفي ال محؿ لو مف اإلعراب .ت ْ
والفاعؿ ضمير مستتر تقديره (ىي) يعود عمى (خطوب).
(كـ) :ضمير مبني عؿ محؿ نصب مفعوؿ بو.
إال :حرؼ استثناء مبني ال محؿ لو مف اإلعراب .اختبلفا :مستثنى منصوب وعبلمة نصبو الفتحة
الواو :حرؼ عطؼ .بعداُ :معطوؼ منصوب بالفتحة
وىذا التحميؿ السابؽ لتركيب كاف في جانب األسموب المتبع في الجممة وىو أسموب الشرط،
وىو ":وحدة او تركيب لغوي لو ظرفاف ثانييما معمؽ عمى حصوؿ أوليما"

()1

المستوى الداللي:
جممة (دىتكـ خطوب) فعمية فعميا ماضي ،وفاعميا اسـ ظاىرة نكرة  ،والمفعوؿ ضمير
جماعة المخاطبيف وقد جاء مقدما عمى الفاعؿ وجوبا لمجيئو ضمي ار والفاعؿ اسـ ظاىر ،ولعؿ حركة
الوجداف وانفعالو بيذا الحدث وىو ( وقوع المصائب) تبعث في النفس ىذه الحركة التي يكوف التعبير
عنيا بالفعؿ أقوى  ،ثـ نكر الشاعر الفاعؿ في ىذه الجممة وىو كممة (خطوب) وذلؾ مف باب
التعظيـ وليس التنكير لئللياـ  ،ألف مف يق أر البيت يدرؾ أف العباسي يتحدث عف الخطوب العظيمة
التي تقع عمى قومو فتزيد الخبلؼ بينيـ  ،وىي خطوب معمومة مف طريؽ السياؽ .ونبلحظ مما سبؽ
أف التقديـ والتأخير في النماذج التي تـ عرضيا يعني تغيير ترتيب العناصر التي تتكوف منيا الجممة
 ،بمعنى العدوؿ عف األصؿ العاـ الذي يقوـ عميو بناء الجممة  ،وىذا التركيب الجديد (المعدؿ) الذي
ينتج عف انتقاؿ الداؿ في حركة أفقية مف موضعو األصمي إلى موضع طارئ  ،يتحوؿ إلى منبو
تعبيري يثير ذات المتمقي لما يكتنفو مف خصائص فنية وجمالية؛ وىذا الضرب مف التقديـ والتأخير
يختص بداللة األلفاظ عمى المعاني ،فمو قدـ المؤخر أو أخر المقدـ لتغير المعنى.
( )1عطية ،محسف عمي ،األساليب النحوية عرض وتطبيؽ ،ص .367
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" وىناؾ ضرب آخر مف التقديـ والتأخير يختص بدرجة التقديـ في الذكر الختصاصو بما
يوجب لو ذلؾ  ،ولو أخر لما تغير المعنى"

()1

" وىو التقديـ الذي يكوف ترتيب األلفاظ فيو تابعاً لممعاني  ،ويمكف تسميتو بالتقديـ المعنوي"
()2

ومف أحواؿ ىذا الضرب مف التقديـ تقديـ العمة عمى النتيجة ويبدو ذلؾ واضحاً مف خبلؿ قوؿ
العباسي:

()3

ِ
ميف *** لِ َكي تُنِيروا لِيذا ال ّش ِ
عب آفاقاً
الص َ
فوؼ ُ
ُ
وض ّموا العام َ
ض ّموا ّ
ْ ُ َ
المستوى النحوي:
ضموا :فعؿ أمر مبني عمى الضـ  ،واو الجماعة ضمير مبني في محؿ رفع فاعؿ.
الصفوؼ  :مفعوؿ بو منصوب وعبلمة نصبو الفتحة الظاىرة.
الواو :حرؼ عطؼ
ضموا :فعؿ وفاعؿ
العامميف :مفعوؿ بو منصوب وعبلمة نصبو الياء.
وجممة (ضموا العامميف ) معطوفة جممة (ضموا الصفوؼ) ال محؿ ليا مف اإلعراب.
ليا :جار ومجرور متعمقاف بالفعؿ ضموا

( )1ابف االثير ،ضياء الديف ،المثؿ السائر في ادب الكاتب والشاعر ،مطبعة البيية ،القاىرة1312 ،ىػ ،ص .180
( )2الزركشي  ،البرىاف في عموـ القرآف  ،ج ، 3ص .238
( )3العباسي  ،الديواف  ،ص .71
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كي :حرؼ مصدرية ونصب والبلـ المقترنة بو  :الـ التعميؿ ال محؿ ليا.
تنيروا :فعؿ مضارع منصوب وعبلمة نصبو حذؼ النوف ،واو الجماعة ضمير مبني في محؿ رفع
فاعؿ.
ليذا :جار ومجرور متعمقاف بالفعؿ تنيروا.
الشعب :مضاؼ إليو مجرور وعبلمة الكسرة.
آفاقاُ :مفعوؿ بو منصوب.
المستوي الداللي:
يطمب الشاعر مف قومو أف يتّحدوا مف أجؿ تحقيؽ مصمحة الشعب العميا ويستخدـ في ىذا
الطمب الجممة الفعمية المبدوءة باألمر الذي يفيد النصح واإلرشاد إلى الوحدة والعمؿ ألجؿ الوطف
قدـ العمّة
وانارة الطريؽ أماـ أىمو ليسيروا بثبات عامميف لرفعتو وعمو شأنو ،والشاعر في ىذا البيت ّ
التوحد ،ونتيجة ىذه الوحدة ىو السير عمى الطريؽ الواضح
ضـ الصفوؼ و ّ
عمى النتيجة فالعمّة ىي ّ
ِ
أف الوحدة تستدعي السير بقوة
وصوالً إلى اليدؼ ،وىذا ىو الوضع الطبيعي ليذا التقديـِ ،إذ المعموـ ّ

نحو اليدؼ لتحقيقو .وىكذا فقد كاف ليذا التقديـ أثر معنوي واضح يدؿ عمى تسمسؿ منطقي فك ّؿ عمّة

يتبعيا معموؿ.
وقاؿ الشاعر في موضع آخر في قصيدة (يوـ التعميـ):

()1

ِ ِ
الس ّـ تِ ْرَياقا
إِ ّف التّ ّ
ب ُس ّـ ْ
حز َ
قوـ من ُكـ لي َذا ُ
فاج َعمُوا أَبداً *** يا ُ
المستوى النحوي:
إف :حرؼ توكيد ونصب ال محؿ لو مف اإلعراب.
التحزب :اسـ إف منصوب وعبلمة نصبو الفتحة الظاىرة
( )1العباسي ،الديواف ،ص .70
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سـ :خبر إف مرفوع وعبلمة رفعو الضمة الظاىرة.
فاجعموا :فعؿ وفاعؿ ،والغاء استئنافية ال محؿ ليا.
أبدا :مفعوؿ فيو منصوب وعبلمة نصبو الفتحة.
يا :حرؼ نداء.
قوـ :مناده مبني عمى الضـ في محؿ نصب.
ُ
منكـ :جار ومجرور متعمقاف بالفعؿ (اجعموا)
ليذا :جار مجرور متعمقاف بالفعؿ (اجعموا)
السـ :مضاؼ إليو مجرور وعبلمة جره الكسرة.
ترياقا :مفعوؿ بو منصوب
المستوى الداللي:
يرى الشاعر أف التحزب داء مف أشد األدواء فتكا بالناس وىو السـ ،ودلت عمى ىذه المعاني
الجممة الخبرية المؤكدة بالناسخ إف وىي (إف التحزب سـ)  ،ثـ يطمب الشاعر مف قومو أف يضعوا
التفرؽ الذي
الترياؽ ليذا السـ وىو نبذ الفرقة والشتات بالعمؿ عمى توحيد الصؼ الوطني،
ّ
فالتحزب و ّ

كالسـ الذي فشا في الجسد وأوشؾ أف يقضي
أصاب المجتمع السوداني في عصر الشاعر صار
ّ

فبلبد لمثؿ الداء مف الترياؽ المناسب حتى يفسد مفعولو ويمنع انتشاره ،وداللة ىذا التركيب
عميو
ّ
فقدـ الداء عمى الدواء ،ويبدو األثر المعنوي ليذا التركيب
أف التحزب داء والتوحد دواء لو ّ
اإلسمي ّ
الداء – ىنا -مقدـ .
البد أف يتبعو دواء  ،و ّ
واضحا ويد ّؿ عمى تسمسؿ منطقي مألوؼ فكؿ ّداء ّ
وقاؿ الشاعر:

()1

( )1العباسي ،الديواف ،ص .69
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ِ
أفاء لكـ *** ِ
ِ
ود إيراقا
الع َ
فأقر ُ
يجز ْؿ ثواباً ويك ُسو ُ
ضوا اهلل م ّما َ
المستوى النحوي:
الفاء :بحسب ما قبميا
أقرضوا :فعؿ وفاعؿ
اهلل :اإلسـ األعظـ مفعوؿ بو منصوب.
مف  :حرؼ جر ال محؿ لو مف اإلعراب.
ما  :اسـ موصوؿ مبني في محؿ جر بمف
أفاء :فعؿ ماضي مبني عمى الفتح  ،والفاعؿ ضمير مستتر تقديره ىو.
لكـ :جار ومجرور متعمقاف بالفعؿ أفاء.
يجزؿ :فعؿ مضارع مجزوـ في جواب الطمب وعبلمة جزمو السكوف وىو جواب لشرط محذوؼ تقديره
(إف تقرضوا)،
ثوابا :مفعوؿ بو منصوب وعبلمة نصبو الفتحة.
يكسو :فعؿ مضارع معطوؼ عمى (يجزؿ) يجوز رفعو وجزمو والفاعؿ ضمير مستتر تقديره (ىو)
العود  :مفعوؿ بو منصوب وعبلمة نصبو الفتحة.
إيراقا :مفعوؿ بو ثاف منصوب وعبلمة نصبو الفتحة.
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ونمحظ في ىذا التركيب النحوي مدى التبلزـ بيف الفعؿ والفاعؿ في ابراز المعني مف خبلؿ
جممة (ضموا) ،وىذا ما أشار اليو ابف عقيؿ اذا يقوؿ " :األصؿ اف يمي الفعؿ الفاعؿ مف غير اف
يفصؿ بينيما بفاصؿ ألنو كالجزء منو"

()1

المستوى الداللي:
ابتدأ الشاعر ىذا التركيب بجممة فعمية فعميا طمبي وىو فعؿ األمر أقرضوا  ،وداللة األمر
فيو النصح واإلرشاد إلى اإلنفاؽ عمى دور العمـ والمتعمميف ويعد الشاعر ىذا اإلنفاؽ مف أكبر أبواب
الخير ألف مف ألواف الصدقات الجارية فأشار إليو بقولو ( :فأقرضوا اهلل) ؛ أي تصدقوا في سبيؿ اهلل
بالنفقة عمى أىؿ العمـ ودوره  ،فمف تصدؽ بمالو الذي أعطاه اهلل يجزؿ اهلل لو ثوابا مضاعفا وجاء
القرض في ىذا التركيب مقدما عمى الجزاء  ،وىذا ضرب مف أضرب التقديـ المعنوي ويدؿ عمى
تسمسؿ األحداث حسب مواقعيا وينعكس ىذا عمى تسمسؿ األلفاظ حسب مواقعيا مف الجممة.
مما سبؽ يتضح أف ديواف العباسي اشتمؿ عمى العديد مف جوانب التقديـ والتأخير ويرجع
ذلؾ – في رأي الباحث – إلى معرفتو بالمغة في جوانبيا التركيبية إلى جانب معرفتو بالببلغة وأسس
النظـ كما أف شاعرنا ذو ثقافة عالية قواميا حفظ القرآف الكريـ  ،وىذه الثقافة ميدت إلى أف يبمغ
النص الشعري قمة النضج حيث جاءت تراكيبو منسقة عمى النمط الذي يقتضيو الحاؿ في جانب
تقديـ بعض األركاف وتأخير البعض  ،إلى غير ذلؾ مف األسس التركيبية التي يقتضييا السياؽ.

( )1ابف عقيؿ ،شرح ابف عقيؿ عمى الفية ابف مالؾ ،ج ،2ص .61
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المبحث الرابع
الحذف
شغؿ الحذؼ الدارسيف مف النحوييف والببلغييف والمغوييف ،وقد تناولو كؿ منيـ حسب رؤيتو
والغاية التي يريدىا ،وقد وجدت الدراسات األسموبية الحديثة في أسموب الحذؼ إمكانات وعطاءات
إيحائية يوظفيا األدباء والشعراء والخطباء في إبداعاتيـ.
ويرى الجرجاني أف الحذؼ أكثر فاعمية في الخطاب وأتـ ببلغة مف الذكر ونجد ذلؾ في
قولو " :فإنؾ ترى بو ترؾ الذكر أفصح مف الذكر  ،وتجدؾ أنطؽ ما تكوف إذا لـ تنطؽ  ،وأتـ ما
تكوف إذا لـ تبف"

()1

ويرى الباحث أف األثر األسموبي لمحذؼ يتحقؽ باالعتماد عمى التمميح واإليحاء  ،وىو أمر
ال يخضع لتفعيؿ أو تقنيف وانما يرجع إلى الذوؽ.

( )1الجرجاني ،عبد القاىر ،دالئؿ اإلعجاز ،ص .146
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ويتخذ الحذؼ صو ار متعددة في نسيج الخطاب الشعري  ،فقد يكوف المحذوؼ صفة أو
موصوفاً  ،وقد يكوف لؤلديب رؤيتو الخاصة فيقوـ بالحذؼ عمى نحو يحقؽ بو فصاحة الخطاب
الشعري فيزداد الكبلـ حسنا والمتمقي ىزة واعجابا.
ومن أىم صور الحذف في شعر العباسي ما يمي:
 /1حذف المبتدأ:
ويكثر ىذا الضرب مف الحذؼ في ديواف الشاعر العباسي ،وقد جاءت أغراضو متنوعة
بتنوع الخطاب الشعري وما يرمي إليو الشاعر مف مقاصد أو ما يقتضيو السياؽ ،وحاؿ المخاطب،
ومف ذلؾ قولو في ذكرى أياـ الشباب

)2(.

اكمت َىوى ٍ
ص َبا َن ْح َو ُح ْسنِيا ك ّؿ ِ
فكر
نفس *** فَ َ
بقعةٌ َش ْ َ
المستوى النحوي:
بقعة :خبر لمبتدأ محذوؼ تقديره (ىي)
شاكمت :فعؿ ماضي مبني عمى الفتح التصالو بتاء التأنيث ،والتاء ال محؿ ليا مف اإلعراب،
والفاعؿ ضمير مستتر تقديره (ىي).
ىوى :مفعوؿ بو منصوب ،ىوى :مضاؼ وكؿ :مضاؼ إليو
نفس :مضاؼ إليو مجرور ،وجممة (شاكمت) :في محؿ رفع نعت.
ومف خبلؿ التحميؿ النحوي ليذا التركيب يتضح أثر الحذؼ في ابراز المعني ،وىذا ما ذكره
فإنؾ ترى بو ترؾ ال ّذكر افصح مف ال ّذكر ،وتجدؾ أنطؽ ما
الجرجاني عف ببلغة الحذؼ إذ قاؿّ " :
تكوف اذا لـ تنطؽ"

()1

()6
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المستوى الداللي:
يذكر الشاعر في البيت مصر ،فيي تمؾ البقعة التي تعمقت بيا آماؿ الناس وأىواءىـ ،فالكؿ
يتوؽ إلى بموغ مصر ليستمتع بجماليا .والمحذوؼ في جممة (بقعة شاكمت)  :ىو المبتدأ ،وجاء
اإلخبار عنو باسـ نكرة إذ المقصود قولو( :مصر بقعة أو ىي بقعة  )...والغرض مف حذؼ المبتدأ
في ىذا التركيب ىو اإليجاز وتقوية الوصؼ  ،فمما كاف الوصؼ الذي يريده الشاعر يرتكز عمى
الخبر حذؼ المبتدأ ليصرؼ النظر عنو ويوجيو إلى خبره الذي يحمؿ ذلؾ الوصؼ الذي أراده ،وجاء
اإلخبار بالنكرة تفخيماً وتعظيماً ألمر تمؾ البقعة – وىي مصر – التي قضى الشاعر فييا أياما وىو
شاب ينيؿ مف العموـ واآلداب حيث كاف طالباً بالمدارس الحربية المصرية  ،فبل نجده يقوؿ شع ار إال
ويحسف فيو إلى تمؾ البقعة واألياـ التي قضاعيا بيا.
ومف ذلؾ قولو مادحاً شعب السوداف:

()2

يـ َي َرى التّ ِ
ات َمعقُوداً بِيَ ِاـ الفَرِاقِد
كبر َى ّمو *** َولَو َب َ
كر ٌ
حر َير أَ َ
المستوى النحوي:
كريـ :خبر لمبتدأ محذوؼ تقديره (ىو).
يرى :فعؿ مضارع مرفوع وعبلمة رفعو ضمة مقدرة لمتعذر والفاعؿ ضمير مستتر تقديره (ىو)
التحرير :مفعوؿ بو منصوب وعبلمة نصبو الفتحة.
أكبر :مفعوؿ بو ٍ
ثاف منصوب ،وىو مضاؼ ،وىمو :مضاؼ إليو مجرور.
أف الحذؼ جاء مناسباً لمغرض الذي قصده الشاعر وذلؾ في
ويرى الباحث بعد ىذا التحميؿ ّ

يـ يرى التحرير أكبر ىمو) ،ففي حذؼ المبتدأ -ىنا -تقوية لحذفو مف
حذؼ المبتدأ في جممة( :كر ٌ
طريؽ الخبر الذي ُبدئت بو الجممة ،وىو نكرة افادة التفخيـ والتعظيـ.

( )1الجرجاني ،عبد القاىر ،دالئؿ االعجاز ،ص .146
( )2العباسي ،الديواف ،ص .46
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المستوى الداللي:
في ىذا التركيب االسمي يصؼ الشاعر شعب السوداف بصفات الكرـ والشيامة والعزيمة
واإلصرار عمى نيؿ الحقوؽ وانتزاع الحرية مف المستعمر ،وىذه الصفات مف أكبر ىموـ الشعب التي
يسعى لتحقيقيا واف بعدت مكاناً وصعبت مناالً ،ذلؾ ألنيـ أىؿ عزيمة ال تفتر .وبما أف ىذه
الصفات الحميدة ىي محط األنظار فقد بناىا الشاعر عمى المبتدأ المحذوؼ تقوية لممدح وايجا اًز
لمكبلـ فاإليجاز مف دالئؿ الببلغة ويدؿ ىذا عمى مقدرة الشاعر في التصرؼ في الكبلـ بما يقوي
المعنى ويجعمو أكثر تأثي اًر في نفس المتمقي.
 /2حذف الفاعل:
يحذؼ الفاعؿ ألغراض كثيرة تفيـ في السياؽ ومف أىـ ىذه الصور في ديواف العباسي ما
يمي:
ِ
ِ
يئ بِ ِيـ ِأل ٍ
مر ُدّب ار
ب َ
َما َساقَيُـ ُح ّ
إليؾ واّنما *** ُحش ُروا َوج َ

()1

التحميل النحوي:
الجممة المعنية بالتحميؿ في ىذا البيت ىي " حشروا وجيئ بيـ " والمستوى النحوي ليذه
الجممة عمى النحو التالي:
حشروا :فعؿ ماضي مبني عمى الضـ التصالو بواو الجماعة ،والواو ضمير مبني في محؿ رفع نائب
فاعؿ.
جيئ :فعؿ ماضي مبني عمى الفتح.
بيـ :جار ومجرور في محؿ رفع نائب فاعؿ
( )1العباسي ،الديواف ،ص .27
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وجممة (جيئ بيـ) معطوفة عمى جممة (حشروا)
دبر :فعؿ ماضي مبني عمى الفتح ،ونائب الفاعؿ ضمير مستتر تقديره (ىو).
المستوى الداللي:
بالنظر إلى تراكيب البيت السابؽ نجدىا حوت ثبلثة أفعاؿ مبنية لممجيوؿ مما يدؿ عمى
حذؼ الفاعؿ  ،وىذه األفعاؿ ىي ( :حشروا  ،وجيئ  ،ودبر) وعمة حذؼ الفاعؿ فييا جميعا التحقير
والتقميؿ مف شأف الفاعؿ ،وىـ المستعمروف الذيف دفعوا إلى ىذا الصديؽ  ،المخاطب في ىذا النص،
برسؿ القطيعة الستمالتو ليكوف في خدمة االستعمار ،وقد قدـ إليو الشاعر نصحا محذر إياه مف
مغ بة األمر ،ألف صديقو ىذا كاف صاحب نفوذ اجتماعي ومكانة رفيعة فخشي عميو مف أولئؾ النفر
أف يقوده إلى كنؼ المستعمر فبل يصدر إال عف أمرىـ ونجد ىذه المعاني مجتمعة في األبيات
التالية:
فأربأ بنفسؾ أف تك ػ ػوف مطية *** لمخ ػ ػادعيف ولمسياسػ ػة معب ار
وحذار مف رسؿ القطيعة إنيػـ *** رىط قد انتظموا ببابؾ عسك ار
مػ ػا سػ ػاقيـ ح ػب إليؾ وانما *** حشروا وجيئ بيـ ألمر دبروا
وداللة ىذا التركيب تظير في تصوير ىذه الفئة الباغية مف أىؿ السياسة الذيف يعمموف
لمصمحة المستعمر ،ولـ يأتوا إلى ىذا الصديؽ حيا فيو واجبلال وانما دفع بيـ المستعمر لتحقيؽ
غرضو الذاتي ولذا يرى الشاعر في عدـ ذكر ىذه الفئة (المستعمروف) وىـ في موضع الفاعؿ –
تحقي ار ليـ.
ومف ذلؾ قولو:

()1

ض ِي ال ّشباب وما قُ ِ
قد قُ ِ
اجات َن ٍ
ض َينا
فس *** لَ ْ
منازُؿ َك ْـ بِيا َح ُ
َ ُ ََ
( )1العباسي  ،الديواف  ،ص .127
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التحميل النحوي:
والجممة المعنية بالتحميؿ في ىذا البيت ىي " لقد قضى الشباب وما قضينا" والمستوى
النحوي ليا:
قضى :فعؿ ماضي مبني لممجيوؿ
الشباب :نائب فاعؿ مرفوع وعبلمة رفعو الضمة الظاىرة.
الواو :حرؼ عطؼ.
ما :نافية ال محؿ ليا مف اإلعراب.
قضينا :فعؿ ماضي مبني عمى السكوف التصالو بناء المتكمميف والضمير (نا) مبني في محؿ رفع
نائب فاعؿ.
المستوى الداللي:
إذا نظرنا إلى ىذا التركيب وجدنا األفعاؿ (قضى  ،وما قضينا) مبنية لممجيوؿ ،وىذا يدؿ
عمى حذؼ الفاعؿ ،وداللة الحذؼ في ىذه الجمؿ ىو العمـ بالفاعؿ وعند ذلؾ فبل فائدة مف ذكره ألف
الذكر ىنا ال يؤدي معنى جديدا في الكبلـ فيكوف الحذؼ ىنا أبمغ مف الذكر.

 /3حذف المفعول:
قاؿ الشاعر:

()1

بلؿ ّ ِ ِ
رت و ِ
ب َشتّى *** لِ ِي ِ
الم ْستَ ِ
سر
أَ َ
المواى ُ
الدجّنة ُ
نت قَ ّد َ َ
التحميل النحوي:
( )1العباسي ،الديواف ،ص 42
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والجممة المعنية بالتحميؿ ىي( :قدرت) :وىي جممة فعمية تركبت مف الفعؿ قدر وىو مبني
عمى السكوف ،وتاء المخاطب في محؿ رفع فاعؿ.
المستوى الداللي:
وحذؼ المفعوؿ ىنا لتعميـ األمر المقدر ،والتعميـ في ىذا المقاـ أبمغ مف التخصيص.
ومف مواضع حذؼ المفعوؿ في شعر العباسي كذلؾ قولو :

()2

يبة ر ِ
ؽ بَِنا َنحو الفَبلح م ِشم اًر *** بِجرٍأة ميموف ّ ِ ِ
اشِد
َي َش ّ
ُ َ ُ َ
َ ُ ّ
النق َ
َ
المستوى النحوي لجممة (يشؽ بنا نحو الفبلح مشمرا)
يشؽ :فعؿ مضارع مرفوع وعبلمة رفعو الضمة الظاىرة  ،والفاعؿ ضمير مستتر تقديره (ىو).
بنا  :جار ومجرور متعمقاف بالفعؿ يشؽ.
نحو  :ظرؼ مكاف منصوب بالفتحة الظاىرة  ،وىو مضاؼ والفبلح  :مضاؼ إليو مجرور.
مشمرا :حاؿ منصوبة بالفتحة الظاىرة.
المستوى الداللي:
يذكر الشاعر في ىذا البيت شعب السوداف واصفاً لو بالكرـ والعزة وىو يسعى النتزاع الحرية
مف المستعمر حيث نجد ىذا المعنى في البيت السابؽ ليذا التركيب وىو قولو( :كريـ يرى التحرير
أكبر ىمو) وىو الشعب السوداني  ،ثـ يذكر بعد ذلؾ ( :يشؽ بنا نحو الفبلح مشمرا) وجاء ىذا
التركيب داال عمى صفات أىؿ السوداف  ،وحذؼ مف الجممة مفعوؿ (يشؽ) لغرض التعميـ والمقصود
أف شعبو قوي قادر عمى أف يشؽ جميع الطرؽ التي تؤدي إلى النجاح والفبلح مصحوباً بعزـ
الرجاؿ.

( )2المصدر السابؽ ،ص .46
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 /4حذف عامل الجممة الفعمية:
ومف ذلؾ قولو في قصيدة يوـ التعميـ:

()1

اس ُم ّراقا
بلد بِ ِو *** أُخافُو أَ ْف ُي ِع َ
يت َىِذي البِ ُ
َو َم ِارقاً ُش ِق ْ
يد ّ
الن َ
المستوى النحوي:
الواو :حرؼ عطؼ
مارقا :مفعوؿ بو منصوب لفعؿ محذوؼ مع فاعمو تقديره (حاذروا)
شقيت :فعؿ ماضي مبني عمى الفتح ،وتاء التأنيث ال محؿ ليا مف اإلعراب.
ىذي :اسـ إشارة مبني في محؿ رفع فاعؿ ،وىو مضاؼ والببلد :مضاؼ إليو مجرور.
بو :جار ومجرور متعمقاف بالفعؿ شقيت.
المستوى الداللي:
نبلحظ في الجممة السابقة أف الشاعر حذؼ الفعؿ مع فاعمو لداللة ما قبمو عميو وىو قولو:
(فحاذروا كؿ مشاء بتفرقة)  ،وثمة داللة أخرى ليذا الحذؼ ىي اإليجاز  ،وعدـ تكرار العامؿ.
ومف ذلؾ أيضا قولو:

()2

يب ب ِع ِ
وصب اًر فَما ي ِجدي ِ
ائد
الحبِ ِ َ
مس َ
يف َوَال ُ
َ
َ َ َ ُ
الحن ُ
كاء *** َم ُشوقاً َوَال أَ ُ
الب ُ
المستوى النحوي:
الواو :حرؼ عطؼ

( )1العباسي  ،الديواف  ،ص .70
( )2المصدر السابؽ ،ص .44
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صبرا :مفعوؿ مطمؽ لفعؿ محذوؼ تقديره (أصبر)  ،منصوب وعبلمة نصبو الفتحة.
الفاء :استئنافية ،ما :نافية ال محؿ ليا مف اإلعراب
يجدي :فعؿ مضارع مرفوع بضمة مقدرة لمثقؿ.
الحنيف :فاعؿ مرفوع وعبلمة رفعو الضمة الظاىرة
وفي ىذا التركيب جاء الحذؼ لغرض االيجاز ،وىو ما يقتضيو عمـ النحو مف النظـ في ىذا
المقاـ ،وىذا ما اشار إليو الجرجاني بالتصرؼ في أبواب الكبلـ فقاؿ ":ويتصرؼ في التعريؼ
والتنكير ،والتقديـ والتأخير ،والحذؼ والتكرار فيضع كؿ مف ذلؾ في مكانو"

()1

المستوى الداللي:
الجممة األولى مف ىذا التركيب (صبرا) حذؼ عامؿ المفعوؿ المطمؽ والتقدير( :أصبر
صب اًر) وىذا الحذؼ دالتو اإليجاز إلنابة المصدر منابو ،وداللة ىذا التركيب أف الشاعر يصبر صب اًر
فإف ذلؾ يجدي شيئاً وال يبمغو ما يرجو .وفي
عمى فراؽ الحبيب ّ
وحف إلى المقاء ّ
ألنو ميما بكى ّ
الجممة الثانية (وال البكاء) فقد حذؼ عامؿ الجممة الفعمية ،والتقدير( :وال يجدي البكاء) وعمة ىذا

الحذؼ ىو داللة ما قبمو عميو فجاء التركيب موج اًز بعيداً عف التكرار داال عمى ما قبمو.
ومف ذلؾ أيضا قولو في القصيدة نفسيا:

()2

بع تِسآؿ َن ِ
ِ ِ
اشِد
الر ِ
صابةً *** أَطَمّ ْ
َوَداعاً أليامي بِيَا َو َ
ت بِيَا في ّ
فكممة (وداعا) في أوؿ البيت مفعوؿ مطمؽ لفعؿ محذوؼ تقديره (ودعت) ،وحذؼ الفعؿ في ىذا
التركيب يدؿ عمى إقامة المصدر مقامو إيجا اًز واختصا ار لمكبلـ .كما أف المفعوؿ المطمؽ (وداعا)
يدؿ عمى توكيد الفعؿ.

( )1الجرجاني ،عبد القاىر ،دالئؿ االعجاز ،ص .128
( )2العباسي  ،الديواف  ،ص .43
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ومنو قولو في قصيدة (وادي ىور):

()1

أَ ِفدي بِ ُحسنِ َؾ َيا َر َشا *** َوبُِن ِ
ور َوج ِي َؾ َيا قَ َم ْر
المستوى النحوي:
أفدي :فعؿ مضارع مرفوع بضمة مقدرة لمثقؿ ،والفاعؿ ضمير مستتر تقديره (أنا).
بحسنؾ :جار ومجرور متعمقاف بالفعؿ أفدي
يا :حرؼ نداء ال محؿ لو مف اإلعراب
رشا :منادى مبني في محؿ نصب.
الواو :حرؼ عطؼ
بنور :جار ومجرور متعمقاف بمحذوؼ
وجيؾ :مضاؼ إليو مجرور ،والكاؼ مضاؼ إليو
يا :حرؼ نداء مبني ال محؿ لو
قمر :منادى مبني في محؿ نصب.
المستوى الداللي:
فإذا نظرنا إلى عجز البيت وجدنا عامؿ الجممة الفعمية قد حذؼ في قولو ( :وبنور وجيؾ يا
قمر) والتقدير( :وأفدي بنور وجيؾ يا قمر)  ،وقد حذؼ ىذا الفعؿ لداللة ما قبمو عميو تفادياً لمتكرار.
ىذه ىي بعض مف صور الحذؼ في شعر محمد سعيد العباسي وقد جاء الحذؼ فييا داللة عمى
ببلغة الشاعر وبراعتو ،وحسف تصرفو في الكبلـ ،فمف دقائؽ المغة عند العباسي وبديع أساليبيا أنؾ

( )1العباسي  ،الديواف  ،ص .53
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قد ترى الروعة والجماؿ في الكبلـ إذا حذفت بعض أجزائو فأوحى لؾ الحذؼ بمعاف جديدة كاف ليا
مف القوة والتأثير في نفس المتمقي ما لـ يكف ليا إذا كانت بارزة مذكورة في التراكيب.
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المبحث الرابع
التركيب الزمني في الجممة
أخذ التعبير عف الزمف في شعر العباسي حي از كبي ار في الديواف وال تكاد تخمو قصيدة مف
قصائده عف التعبير عف الزمف بمختمؼ أنواعو ،وىذا يدؿ عمى أف الزمف لو أثر واضح في حياة
الشاعر وأحاسيسو ،وقد جاء التعبير عف الزمف في النص الشعري عند العباسي يدؿ أحياناً عمى
ٍ
ماض
الماضي وأحيانا أخرى يدؿ عمى الحاضر .وفي ىذا المبحث سأقوـ بتصنيؼ الزمف إلى
وحاضر في نماذج مختارة مف الديواف لنرى أثره الداللي في التعبير.
ويمكف تصنيؼ الزمف في النصوص الشعرية المختارة في جدوؿ االستبانة فيما يمي:
الزمف الماضي

الزمف الحاضر

عنواف القصيدة
 -1ذكريات

81

27

 -2مميط

50

31

 -3عيد جيروف

21

42

 -4عروس الرماؿ

25

15

 -5شمس المبلح

11

10

 -6إياؾ أعني

9

11

 -7ذكرى حبيب

46

31

 -8ذكرى أياـ الشباب

45

29

 -9أسمعينا جناف

40

11

 -10دارة الحمراء

27

12

 -11يا عمـ خذ العمـ

34

17

 -12آالـ وآماؿ

46

15

 -13مداعبة

16

8

 -14عتاب

9

10
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 -15مف معاقدي

47

26

 -16المؤتمر

33

25

 -17خواطر

37

21

 -18بنو أبي

68

30

 -19تكريـ أمير الشعراء

40

17

 -20رثاء أبي

56

17

المجموع

738

410

نالحظ من الجدول السابق ما يمي:
 -1طغياف الزمف الماضي عمى الحاضر في بعض القصائد ومف نماذجو  :قصيدة (ذكريات)
وقصيدة (مميط).
 -2طغياف الزمف الحاضر عمى الزمف الماضي في بعض القصائد ومف نماذجو  :قصيدة (عيد
جيروف) و قصيدة (إياؾ أعني).
 -3اختفاء الزمف وندرتو في بعض المقاطع مف قصيدة (وادي ىور) وقصيدة (ذكرى أياـ
الشباب).
 -4استعماؿ المضارع لمداللة عمى الماضي .وقد ورد في كثير مف المقاطع مف قصائد الديواف
ومف نماذجو ( لـ تخنا) و (لـ يعفر) و (لـ يزدكـ)  ،وىذه الصيغ في قصيدة (سنار بيف
القديـ والحديث).

()1

طغيان الزمن الماضي:
عرؼ النحاة الزمف الماضي بأنو  " :ما دؿ عمى معنى في نفسو مقترناً بأحد األزمنة الثبلثة،
الماضي  ،والحاضر ،والمستقبؿ فقسموا الصيغ الفعمية باعتبار ارتباطيا وداللتيا عمى أقساـ الزمف

( )1العباسي ،الديواف ،ص .30
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الثبلثة ؛ ماضي  ،مضارع ،وأمر  ،وقالوا :إف صيغة الفعؿ الماضي مرتبطة بالزمف الماضي ،وىي
بذلؾ تعبر عف الحدث التاـ المنقطع (.)2
ومف القصائد التي يغمب فييا حضور الزمف الماضي عمى الزمف الحاضر قصيدة (ذكريات)
حيث ورد إحدى وثمانيف مرة في مقابؿ سبع وعشريف مرة لمزمف الحاضر ،والقصيدة في مجمميا
تتراوح بيف محوريف أساسييف ،فاألوؿ يذكر فيو مصر واألياـ التي قضاىا بيا حيف كاف طالباً
بالمدرسة الحربية ،فبيف مف خبلؿ ىذا المحور فضؿ المصرييف عمى السودانييف في مجاؿ التعميـ
وىو واحد مف أولئؾ الذيف نالوا ىذا الفضؿ ،وقد سار الشاعر في ىذا المحور يجتر الذكريات
فأىاجت شجونو فأليبت إحساسو بالماضي فأنشأ يقوؿ:

()1

فمقد سعيت ليا فكنت كأنما *** أسعى لطيبة أو إلػ ػ ػى أـ القرى
وبقيت مأخوذا وقيد ناظري *** ى ػ ػ ػذا الجم ػ ػاؿ تمفتا وتحي ار
فارقتيا والشعر لوف الدجي *** واليوـ عدت بيا صباحا مسف ار
وىذه المقطوعة الشعرية مف القصيدة توحي بإحساس الشاعر القوي بالزمف الماضي ،حيث جاء ىذا
اإلحساس متبلئما مع جو القصيدة  ،ألف مضمونيا يدؿ عمى نبرة حزينة وأشجاف تتصاعد عند
التعبير عف الذكريات وصداىا في نفس الشاعر ،فالشاعر أحب مصر وأىميا ،فأقاـ بيا زمنا واستمتع
بمناظرىا وكاف يراىا جزءاً مف أرض السوداف ولذا كاف مف أصحاب الدعوة إلى الوحدة مع مصر،
فمما انقضت أيامو بمصر  ،وفارؽ تمؾ الديار أخذ يذكرىا في شعره ووجدانو وقد عبر عف حزنو
وفراقو ليا في ىذا النص باستخداـ األفعاؿ الماضية  " :سعيت ليا  ،بقيت مأخوذا  ،قيد ناظري،
فارقتيا  ،وعدت  "...وقد جاءت ىذه األفعاؿ معبرة عف المعنى المراد ،وىو إحساسو بالزمف الماضي
 ،وأحداثو التي انقضت ولكنيا تتحرؾ في جانب الذكريات فتحدث الشعور بالحزف واألسى  ،وعندما
( )2عبد اهلل بو خمخاؿ ،التعبير الزمني عند النحاة العربي ،ديواف المطبوعات الجامعية  ،الجزائر ،ج ،1د.ت،
ص43

( )1العباسي ،الديواف ،ص .25
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ينظر إلى الزمف الحاضر يجده ال يحمؿ لو جديدا  ،فيعود مرة أخرى بإحساسو إلى الزمف الماضي ،
فيقوؿ:

()2

إني ألذكرىـ فيضنيني األسى *** ومف الحبيب إلى أف أتذك ار
لـ أنس أيامي بيـ وقد انقضت *** وكأنيا واهلل أحػ ػبلـ الكرى
وأما المحور الثاني لمنص فيذكر فيو الشاعر صديقاً لو بو عبلقة مف المودة واإلخبلص ،ولو
فيو كما لغيره مف أبناء الوطف األوفياء آماؿ واسعة ،والشاعر في ىذا المحور يخاطب ىذا الصديؽ
ينصح لو نصح مف عرؼ األياـ وشيد حوادثيا ،فيخشى عميو مف السياسة فيرى أف السياسة تريد أف
تجرفو ،ويقصد بيا سياسة المستعمر التي تريد منيـ التبعية واالنقياد وتنفيذ مطالبيـ دوف إرادة أو
اختيار ،فالكثير مف األصدقاء جرفتيـ ىذه السياسة فمما عمموا مف أمرىا ندموا والت حيف مندـ ،وقاؿ
في ىذه المعاني:

()3

يا مف رعيت وداده وعػ ػ ػ ػددتو *** درعػ ػ ػ ػ ػا إذا جار الزماف ومغف ار
لـ آت أجيؿ فضؿ رأيؾ والحجا *** لك ػ ػ ػف أتيتػ ػ ػؾ مشفقػ ػ ػاً ومذك ار
والنصح مف شيـ الص ػ ػديؽ فإف *** ونى عدوه في شرع الوداد مقص ار
وفي ىذه المقطوعة الشعرية مف القصيدة يعبر الشاعر عف معانيو باستخداـ األفعاؿ
الماضية( :رعيت وداده ،وعددتو درعا ،ما غيرتو الخطوب ،أتيتؾ مشفقا)
والمبلحظ أف الحضور القوى لمزمف الماضي في ىذه المقطوعة ىو تعبير عف حاؿ التحسر
والتفجع عمى حاؿ الوطنييف الذيف أوشكت سياسة االستعمار أف تجرفيـ ،فاألفعاؿ السابقة جميعيا
تدؿ عمى قيما المحبة والصداقة واإلخبلص التي بيف الصديقيف ولكف الشاعر عبر عنيا بالماضي

( )2المصدر السابؽ  ،ص.26
( )3العباسي ،الديواف  ،ص .27-26
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إلحساسو بأف صديقو قد انجرؼ عف تمؾ القيـ ،وذلؾ مما بعث حزنو وأسفو لمتعبير بالزمف الماضي
عف ىذا اإلحساس ،فكأف الزمف الماضي ىو الوسيمة الوحيدة إلشاعة ىذا الجو المؤلـ في النص.
طغيان الزمن الحاضر:
وفي قصيدة (عيد جيروف) يطغى الزمف الحاضر عمى الزمف الماضي فقد ورد اثنتيف
وأربعيف مرة في مقابؿ إحدى وعشريف مرة لمزمف الماضي .واذا نظرنا إلى الحدث في الحاضر في
بعض مقاطع ىذه القصيدة نجد أف الشاعر استعمؿ ىذه األفعاؿ في التعبير عف ذكريات الصبا في
مرتع الميو بيف األصحاب و (جيروف) كناية عف ذلؾ المرتع ،وىو في األصؿ موضع مف متنزىات
دمشؽ  ،وكثي ار ما يطمقو الشعراء عمى مواضع يقصدونيا بعينيا .ومف ىذه األفعاؿ (يقوؿ  ،يحكي،
يسميني ،اسمعو  ،يسمعني ،أدنيو  ،ويدنيني) وذلؾ في قولو:

()1

يقوؿ لي وىو يحكي البرؽ مبتسما *** يا (أنت ذا) وعمدا ال يسميني
أنشأت أسمعو الشكوى ويسمعني *** أدنيو مف كبدي الحرى ويدنيني
والشاعر بيذه األفعاؿ يحدث عف المحبوب الذي أخمص لو الحب وصار يشاركو اليموـ
فيسمعو الشكوى  ،ويسمع منو وأصبح كؿ منيما يقترب مف اآلخر يعاونو  ،ويبادلو اليوى .وجاء
التعبير عف ىذه المشاعر واألحاسيس باستخداـ الفعؿ المضارع مناسبا لمحاؿ وداال عمى عمؽ ىذه
العواطؼ المتبادلة بيف الطرفيف فكأف الشاعر أراد ليا التتابع واالستمرار فعبر عنيا باستخداـ الزمف
الحاضر.
وتتواصؿ األفعاؿ في الزمف الحاضر في ىذه القصيدة معبرة عف عمؽ الصمة بيف الحبيبيف:
وال زاؿ النسيـ الطمؽ يحمؿ لي *** ريا الجناب فيرويو ويرويني
اختفاء الزمن وندرتو:

( )1العباسي  ،الديواف  ،ص .81
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وفي قصيدة (وادي ىور) تندر األفعاؿ في أحد مقاطعيا وتختفي أحياناً في البيت والبيتيف ،
وتجيء ىذه الندرة في األفعاؿ متماشية مع جو ندرة الحركة السائد في النص ،يقوؿ العباسي:

()2

السمُػ ػو *** وال فُ ػ ػ ػؤ ٌاد مف َح َجػر
ما كاف لي كبد ّ
بخؿ الجفوف عمى ثرى *** الغاديف مف إحدى الكبر
أنا عائذ في ذا المق ػ ػاـ *** والئػ ػ ػذ بػ ػ ػ ػؿ ِ
مفتقر
إلجادة الشيخيف أحم ػد *** واب ػ ػ ػ ػ ِف بجدتيا ُع َمر
فالشاعر يعبر في ىذا المقطع عف إحساسو بأصدقائو الذيف مضوا ،وىذا عند مروره بوادي
ىور فمـ تبخؿ جفونو بذرؼ الدموع عمى فراقيـ ،واف ذكر األفعاؿ في ىذه الحالة أو اإلكثار منيا
يخمؽ داللة تتصارع مع جو السكوف.
استعمال المضارع لمداللة عمى الماضي:
ذكر النحاة أف الفعؿ المضارع قد يتحوؿ زمانو مف صبلحيتو لمحاؿ أو االستقباؿ إلى الداللة
عمى األحداث في الزمف الماضي الذي وضعت لو صيغة الفعؿ الماضي أصبل" ،وىذه الداللة تكوف
مع اقترانو بالقرائف الخاصة بالزمف الماضي ( لـ ولما )  ،ألنيما تدخبلف عمى الفعؿ المضارع
فتنقبلف معناه إلى الماضي نحو (لـ يقـ ) و (لما يقـ)  ،وكذلؾ إذا وقع في التركيب الشرطي مع (لو
ولما ) فينتقؿ إلى الماضي غالباً ،ومع (إذ) و (ربما) عند الجميور ،واذا كاف حكاية لؤلحداث
الماضية

" ()1

ويشيع استخداـ المضارع الذي تنحرؼ داللتو إلى الماضي في كثير مف قصائده ،ومف
نماذجو في قصيدة (سنار بيف القديـ والحديث) (.)2
( )2المصدر السابؽ  ،ص .54

( )1أبو خمخاؿ ،عبد اهلل ،التعبير الزمني عند النحاة العرب ،ص .43
( )2العباسي ،الديواف ،ص .30
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أسعدتنا فييا الغداة دموع *** لـ تخنا باألمس في دار سعدى
جاء الفعؿ المضارع المنفي (لما تخنا) في التركيب السابؽ داال عمى الماضي ،وجاءت بعده
كممة (باألمس) بعده تأكيداً ليذه الداللة إذ المراد (ما خانتنا).
وفي القصيدة نفسيا:
عاش ما عاش وىو جد أبي *** لـ يعفر لغيره مواله خدا
وفي قولو (لـ يعفر) جاء المضارع؛ أي (ما عفر) ،وفي ىذا البيت يمدح الشاعر أحد مموؾ
سنار واصفا لو بيذه القيـ الحميدة والسموؾ الديني القويـ وىو أنو ما عفر خده بالتراب إال هلل ؛ أي
أنو ما سجد لغير اهلل ومف ىذه الدالالت قولو في قصيدة (ذكرى أياـ الشباب)

()3

لو يكوف الخيار حكماً لما اخترت *** نزوحا عنكـ وال قيد شبر
وفي ىذا التركيب الشرطي جاء المضارع مسبوقا بػ (لو) داال عمى الزمف الماضي والمراد( :لو كاف)،
وبذلؾ انتقمت داللة الفعؿ مف الحاضر إلى إفادة الماضي مف طريؽ أداة الشرط (لو).
ومف ذلؾ قولو يحكي قصة عف حبيب جفاه فقاؿ:

()1

الممي *** ما لَ َؾ تجفو مغرما
باهلل يا حمو ُّ
وجو الشاعر – في البيت السابؽ – خطابو إلى الحبيب الذي جفاه باستخداـ المضارع في قولو:
(مالؾ تجفو ) ويقصد( :مالؾ جفوت) معاتبا لو عمى ىذا الجفاء  ،والمضارع في ىذا التركيب جاء
داال عمى الماضي ،وذلؾ ألف العتاب عمى شيء ال يكوف إال بعد وقوعو  ،والشاعر يحيكي ىذه
األحداث التي وقعت في الماضي ،ولكنو يعبر عف ىذه الحكاية باستخداـ المضارع ثـ تنحرؼ داللتو
إلى الزمف الماضي.

( )3المصدر السابؽ ،ص .42
( )1العباسي ،الديواف  ،ص .93
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وبعد ىذا االستعراض لمدالالت الزمنية في النصوص الشعرية السابقة يتبيف لنا أف الزمف كاف لو أثر
كبير في حياة الشاعر حيث انعكس ىذا األثر عمى التعبير الشعري عنده وتنوع إحساسو بالزمف بتنوع
األفعاؿ التي عبرت عنو وتحمؿ في طياتيا العواطؼ اإلنسانية المصبوغة بالتجارب.

الفصل الرابع
داللة التراكيب في شعر العباسي
يعد الشاعر محمد سعيد العباسي مف أسمى الشعراء مكانة بيف أقرانو وشعراء عصره ،فيو
أسماىـ خياالً وأعبلىـ نفسا وأجودىـ قافية ،حسف السبؾ ،جزؿ العبارة متيف األسموب .ويكفيو فخ ار
ما جاء في مدحو عمى لساف الكاتب المصري محمد فريد أبو حديد في تقديمو لديواف العباسي فقاؿ:
" لقد سمعت في السوداف مف شعراء الشعب قوما ينطقوف لعامة الناس بما ال يدركو في غير السوداف
إال المتأدب المتوفر عمى دراسة المغة ،فيو ينشد لمناس بمغة عامية متحدثاً عف الشادف واألسد
والرحاؿ والمسارب .وما أظف عامة شعب عربي آخر تدرؾ ليذه األلفاظ معنى" (.)1

( )1العباسي  ،الديواف  ،ص .15-14
160

ويقوؿ في موضع آخر في مقدمة الديواف " :فالسيد العباسي رجؿ يجمع نفس الحر األبي
إلى القمب القوي الذكي إلى فف الشاعر الذي يغوص إلى أعمؽ المعاني ويصورىا في أبرع الموحات،
ثـ ىو في ديباجتو فذ ،ال يكاد يجد الناقد لو عديبلً إال في عباقرة الشعراء مف قدماء ومحدثيف" (.)2
ومما سبؽ مما ذكره أبو حديد ،عف شعر العباسي نستطيع القوؿ بأف النص الشعري عنده يحمؿ
مجموعة مف القيـ اإلنسانية الرفيعة حوتيا التراكيب المختمفة األنماط ،ومف تمؾ القيـ والمعاني التي
أفضت إلييا تراكيبو ،الشجاعة ،والكرـ ،والصدؽ ،والوفاء ،وغيرىا مف المعاني السامية وسأقوـ في
ىذا المبحث بتناوؿ بعض ىذه القيـ التي كثر ظيورىا في النص الشعري عند العباسي.

المبحث األول
داللة الوفاء والصدق
يعد الوفاء مف أعظـ القيـ اإلنسانية التي تشكمت في ثنايا النص الشعري في ديواف العباسي
مما يدؿ عمى صدؽ العاطفة ،وجاء الوفاء في شعره متنوعاً بتنوع الذيف يستحقونو مف األشخاص
واألماكف وغيرىا ،ومف النصوص الشعرية التي حوت ىذه القيمة في ديواف العباسي ما يمي:
 /1وفاءه لمصر:
ِ ِ
يد وال ّذمما
لمصر
عندي
الع َ
الح ّر َم ْف َب َ
ولمغر الكراـ يػٌَد *** و َ
ات َيرَعى َ
ّ
َ
يا أَييا المرت ِجي يا مف َنموُذ بِ ِو *** يا َخي ػر م ػف َز َاد عف أَو َ ِ ِ
وح َمى
َْ
َ َْ
َّ
طانو َ
َ ّ ُ
ِ
ِ
الفع ِ
اؿ َو َم ْف *** َيبخ ػ ػ ػ ْؿ بِ ُش ٍ
ظمَما
عمى فَقَد َ
ور َ
َد ُـ الك َنانةَ َمش ُك ُ
كر َعمَى ُن َ
( )2المصدر السابؽ ،ص .21
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()1

يذكر الشاعر في ىذا النص مصر وأىميا ،فيـ الكراـ عنده واصحاب فضؿ عميو وديف يجب
اسداءه والوفاء بو ،ذلؾ عندما كاف الشاعر طالباً في المدرسة الحربية المصرية وقد وجد الرعاية
والعناية مف أىميا – وخاصة – مف أستاذه عثماف الزناتي الذي أواله إىتماماً كبي اًر بيف أقرانو وجعمو
مف المقربيف إليو لما عمـ مف حفظو القرآف ،وأف لو معمومات بالنحو والعروض ،ولذا يرى الشاعر أف
ىذا الع يد يجب مراعاتو والوفاء بو  ،وأف مف يبخؿ بالشكر عمى مف أسدى إليو ىذه النعـ فقد ظمـ
نفسو.
ويقوؿ في نفس المعنى:

()2

ِ
ٍ
يح *** أُ َوافي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِو أَو قػَو ِاد ُـ َن َس ِر
الر ِ
آه لَو َكػ ػ ػ ػ َ
اف لي بِساطٌ م ْف ّ
ِ
أحسف مص ِر
فأطيرَف نح ػ ػ ػ ػ ػ َو ِمصر اشتياقاً *** ّإنيػ ػ ػ ػا لؤلديػ ِب
ُ
السػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِ
لممستَ ْد ِر
ُ
حيث ُروض اليَنا ومجتمع األَ َىوا *** َوَد ّر ُ
رور ُ
ٍ
ض َوَزىرة ُع ُم ِر
َىؿ إلى ِمص ػ ػ ػ ػ ػ َر َرجػعةٌ َوبِنا *** َشرُخ
شباب َغ ّ
وفي األبيات السابقة يتمنى الشاعر ،أف يمتمؾ بساطاً مف الريح أو جناحي نسر قوي فيطير
بيما نحو مصر اشتياقاً ليا  ،فيي أحسف مف يكرـ األدباء  ،ويميد ليـ اإلقامة  ،وبيا مف الرياض
ما يبير عيف األديب  ،ومف المروج ما يقيد النواظر  ،وىناؾ البيي مف كؿ زىر ،وىناؾ الشجي مف
كؿ طير  ،فكؿ ىذه المناظر والمظاىر شكمت حباً كبي ار في نفسو وشوقا عميقا إلى تمؾ البقاع فصبا
نحو حسنيا فكره  ،فصارت جزًء ال يتج أز مف حياتو  ،ولذا فيو يتمنى بؿ يرجو العودة إلى مصر

وفاء واخبلصاً لما قدمو أىميا إليو خاصة  ،والى أىؿ السوداف عامة  ،فبل نجد شاعرنا يقوؿ شع ار
إال ويحف فيو إلى مصر ويذكر فضؿ أىميا عميو وعمى كثير مف عمماء السوداف الذيف نيموا مف
مناىميا العمـ واألدب والعرفاف  ،وىكذا نجد أف ىذه البقعة مف األرض (مصر) قد شكمت حضو ار

( )1العباسي ،الديواف ،ص .137
( )2المصدر السابؽ ،ص .40
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كبي ار في قمب الشاعر وحبا عميقا نظمو د ار عبر فيو عف وفائو لتمؾ الديار وأىميا وىذا كمو يدؿ عمى
صدؽ التعبير عف ىذه العاطفة اإلنسانية التي ميزت شعره عف سائر شعراء السوداف.
ويقوؿ في موضع آخر:

()1

فمصر ىي الي ػ ػ ػ ػ ػ ػوـ الرجاء *** لنا وىي المرضع الحانية
ليا وألبنائػ ػ ػ ػ ػ ػيا األكػ ػرميف *** أي ػ ػ ػ ػ ػ ػاد بنا ب ػرة آسية
فكـ صغت في ذكرىا السائرات *** وأودعتيا الحكػ ػ ػـ الغالية
وفي األبيات السابقة يرجو الشاعر أف يمد المصريوف يد العوف لمسودانييف وأف يتوحد
الشعباف ألجؿ التخمص مف المستعمر فمصر والسوداف كالمرضع الحانية ليا أياد عمى أىمو ال
ينكرىا إال جاحد  ،فيذا االعتراؼ واإلقرار بيذا الفضؿ يؤكد عمى وفائو لمصر ؛ وقد جاء التعبير
عف ىذ ه القيمة عف طريؽ اإلخبار بالجممة اإلسمية  ،حيث قدـ المبتدأ (مصر) في أوؿ البيت  ،ثـ
بنى الخبر عميو (الرجاء)  ،وتظير وظيفة النحو ىنا في إبراز المعنى المراد وىو كوف الرجاء ال
ينتظره السودانيوف إال مف مصر  ،وتعالؽ المبتدأ والخبر يعطي ىذا البعد المعنوي .كما أف ىناؾ بعد
تداولي لكؿ مف المبتدأ والخبر في ىذا التركيب ،ويتمثؿ ذلؾ في تنبيو السامع بذكر االسـ الذي
تحدثو عنو ليتوقع الخبر بعده  ،فبذكر المبتدأ نبو المتكمـ السامع  ،وبذكر الخبر إفادة ما لـ يكف
يعرفو.
وقاؿ الشاعر:

()1

ِ
ِ
رب ّ ِ
إصبلح ِ
أمر
مصر
لع إسعاد ***
َ ّ
َ
ْ
وىيئ ل َ
قد ْر ل َ
مصر طا َ
يدعو الشاعر في ىذا التركيب لمصر بالحظ السعيد في الحياة  ،وأف يييئ ليا صبلح
وفاء لمصر وأىميا الذيف يرى الشاعر أنيـ أصحاب فضؿ عميو
األمور ،ولـ يات ىذا الدعاء إال ً
( )1العباسي  ،الديواف  ،ص 63
( )1العباسي  ،الديواف  ،ص 42
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وعيد فبل يممؾ ليذا العيد ردا إال أف يدعو ألصحابو بالسعادة واليناء ،وقد عبر الشاعر عف وفائو
لمصر في ىذا التركيب باستخداـ األسموب اإلنشائي الذي تمثؿ في الدعاء المقروف بالنداء في قولو
(رب قدر) وقد حذفت اداتو إيجا از  ،وجاءت وظيفة النداء في ىذا التركيب مرتبطة بالبعد التداولي
ارتباطا واضحاً لتعمقيا بالسامع مباشرة وىو المولى عز وجؿ وذلؾ لطب الغوث والمعونة ألىؿ مصر
 ،وقد تضافرت وظيفة الدعاء مع النداء إلى تحقيؽ المعنى الذي قصده الشاعر ،وجميع ىذه
األساليب مف دعاء ونداء وأمر (قدر) تفيد وفاء الشاعر لممدعو لو.
 /2وفاءه لألصدقاء:
ومف قولو يخاطب أحد أصدقائو:

()2

أسم ػع نصيحة صادؽ ما غيرت *** منو الخطوب ىوي ولف يتغي ار
لـ آت أجيؿ فضؿ رأيؾ والحجا *** لكػ ػ ػ ػ ػف أتيتؾ مشفقاً ومذك ار
وفي ىذه األبيات يخاطب الشاعر صديقاً عظيما لو بو عبلقة مف المودة واإلخبلص وقاؿ
فيو العباسي " :ولي فيو كما لغيري مف بني وطني السوداف آماؿ واسعة ،وأف فيو ما ليس لغيره مف
الفضائؿ  ،وأرى أف السياسة تريد أف تجرفو  ،واذا صح ذلؾ فسيكوف مصيره مصير مف لعبت بيـ
أىواء السياسة فندموا والت حيف مندـ " وفي ىذه الجمؿ مف حديث السيد العباسي نرى قوة العبلقة
بيف الصديقيف التي حتمت عمى الشاعر الوفاء بأواصرىا فطفؽ يقدـ نصحو ببل دخؿ إلى ذلؾ
الصديؽ مشفقاً عميو مف الساسة ومذك اًر لو بما فعمو السياسيوف بغيره.
وقد استخدـ الشاعر لمتعبير عف ىذه القيمة مف األساليب اإلنشائية أسموب األمر الذي يدؿ
عمى تقديـ النصح واإلرشاد دوف اإللزاـ باألمر وذلؾ في قولو( :أسمع) ،كما أف الوظائؼ النحوية
تضافرت في ىذا التركيب لتأدية المعني الذي رمى إليو الشاعر ،فوظيفة المفعوؿ بو (نصيحة) يتعمؽ
بالبعد التركيبي ،ألف السماع يقترف بالنصيحة دوف غيرىا.

( )2المصدر السابؽ  ،ص .26
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كما أف إضافة كممة (نصيحة) إلى كممة (صادؽ) تشكؿ بعداً داللياً لوظيفة اإلضافة،
فإضافة األوؿ إلى الثاني تعني إيصالو إليو مف غير فصؿ ،ولئلضافة –ىنا – بعد آخر يتعمؽ
بالتركيب ،وىو جعؿ الثاني مف تماـ األوؿ يتنزؿ منو منزلة التنويف.
 /3وفاءه ألستاذه:
ويقوؿ في ىذا المعنى:

()1

فيا رحمة اهلل حمي بمصر *** ضريح الزناتي عثمانيو
ع ػ ػ ػ ػ ػذاني بآدابو يافعا *** وقد شاد بي دوف أترابيو
يدعو الشاعر في ىذه األبيات بالرحمة إلى أستاذه عثماف زناتي وفاء لو بما قدمو إليو مف
العموـ واألداب ،وكاف األستاذ عثماف وتأتي كثير اإلىتماـ بالسيد العباسي عندما كاف طالباً عنده
بالمدرسة الحربية ،فمما رأى مف ذكائو ونبوغو قربو إليو وكاف يممي عميو بعض أشعاره ويطمب منو
أف يحفظيا ،ولذا يرى العباسي أف ىذا العطاء البد أف يقابمو وفاء ،وال يممؾ – اآلف – إال أف يدعو
لو بالرحمة والمغفرة.
ويقوؿ في موضع آخر:

()2

عندي لكـ يد فضؿ لست أجحدىا *** ي ػ ػ ػد الزناتي مولى العمـ والحسب
سػ ػريت في ضوئو حينا يقوـ مف *** عودي ويفسح لي مف صدره الرحب
وفي ىذه األبيات يعترؼ الشاعر العباسي بفضؿ أستاذه الزناتي في تزويده لو بعممو
ومعاونتو عمى فيـ المغة واألدب ،وفي اعتراؼ العباسي بيذا الفضؿ دليؿ عمى وفائو ألستاذه.

( )1العباسي ،الديواف  ،ص .64
( )2المصدر السابؽ  ، ،ص .30
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وفي ىذا التركيب اإلسمى (عندي لكـ يد فضؿ)  ،جاء الخبر (عندي) مقدماً عمى المبتدأ
(يد فضؿ) ليدؿ عمى أف المخاطب لو فضؿ أواله وأعطاه لممتكمـ وىو الشاعر ػخاصةػ دوف غيره
مف أقرانو  ،وجاء المبتدأ موصوفاً بجممة (لست أجحدىا) التي بينت مبلمح ىذا الفضؿ ورسوخو وقد
تضافرت الوظائؼ النحوية لكؿ مف المبتدأ والخبر والصفة في تحقيؽ ىذا المعنى ،وذلؾ مف خبلؿ
التبلزـ بيف الركنيف األساسييف في الجممة  ،واقتراف الصفة بالمبتدأ.
 /4وفاؤه لمممكة سنار ومموكيا:
وقاؿ الشاعر في ذلؾ:

()1

زرت سنار والجوانح أسرى *** زفرات ىدت قوي الصبر ىدا
إف محػ ػ ػا الدىر حسنيا فمقد *** ك ػ ػ ػانت مرادا لممتقيف وخمدا
ك ػـ ليا في الرقاب منا ديوف *** وعػ ػ ػ ػ ػ ػزيز عمي أال تؤدى
وجمي ػ ػ ػؿ ألىميا عند أىمي *** ويػ ػ ػ ػ ػد بالصنائع الغر تندى
عند زيارتو لمدينة سنار وقؼ الشاعر بأطبلؿ قصر كاف يسكنو ممؾ سنار " بادي أبو شموخ"
المعروؼ في تأريخ السوداف فياجت أشجاف الشاعر ذكرى ىؤالء المموؾ وفضائميـ خصوصاً أجداد
الشاعر ،ومما يذكر أف ممؾ سنار أقطع األستاذ أحمد الطيب أراضي كثيرة ،وكانت لو عنده منزلة ال
تدانى ،لذا رأى الشاعر أف عميو وعمى أىمو ديناً ليؤالء المموؾ البياليؿ فيجب الوفاء بو .وعند وقوفو
عمى آثار ىذه المدينة فاضت دموعو وفاء لعطاء أولئؾ المموؾ الذيف قضوا وانقضت عطاياىـ فقاؿ:
أسعدتنا الغداة فييا دموع *** لـ تخنا باألمس في دار سعدي
فيذه التراكيب مجتمعية تدؿ عمى وفاء الشاعر ألصحاب الفضؿ كما تدؿ عمى صدؽ
التعبير عف ىذا الشعور اإلنساني القويـ ،وفي قولو( :كـ ليا في الرقاب منا ديوف  ..الخ) إخبار عف
( )1العباسي ،الديواف  ،ص .40
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كثرة العطاء الذي يبنغي أف يواجو باألداء والوفاء ،وجاء المبتدأ بمفظ النكرة (ديوف) لتفخيـ العطاء،
وفي البيتيف  ،الثالث والرابع تبدو الوظيفة النحوية لممبتدأ والخبر ظاىرة في بعدىا التركيبي وذلؾ في
قولو  ( :كـ ليا ديوف  )...وقولو  " :وجميؿ ألىميا عند أىمي" ويتمثؿ ىذا البعد في تقديـ المبتدأ
(كـ) وتأخير الخبربعد أف قدـ عميو متعمقاتو وىي  ( :ليا في الرقاب منا) مما يدؿ عمى تخصيص
العطاء بالمخاطب دوف غيره وىو (مدينة سنار).
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المبحث الثاني
داللة الشجاعة والكرم
والشجاعة عند العباسي ليست ىي الفروسية فحسب وانما ىي قيمة جامعة يتسع ما عونيا
ليشمؿ الشجاعة في قوؿ الحؽ وبذؿ الرأي والدفاع عنده بثبات  ،وقد كاف العباسي كذلؾ  ،شجاع
في تقديـ النصح يقوؿ الحؽ ويدافع عنو ،ويبدي الرأي ببل مخافة وال ىواف  ،مقداماً في الدفاع عف
األخبلؽ الفاضمة  ،ومما يدؿ عمى اتصافو بيذه الصفات نقده لمسياسييف الذيف جروا خمؼ الساسة
رجاء أف ينالوا منيـ الحظوة والقرب – فقط – دوف الرغبة في خدمة الببلد وأىميا ،ومف ذلؾ أيضا
نقده لمجتمعو ذاك اًر األخبلؽ غير الحميدة التي سادت بيف الناس آنذاؾ  ،وفي ىذه المعاني ونحوىا
مف القيـ اإلنسانية الرفيعة التي ترتبط بالشجاعة جاء النص الشعري عند العباسي ذاخ اًر بيذه القيـ
ولنا أف نتمثؿ منيا ما يمي:
قاؿ الشاعر:

()1

سأصفح عف ىذا الزماف وما جنى *** مػ ػ ػ ػ ػتى ظفرت كفاي منو بماجد
واف ألقو بعػ ػ ػ ػت الحياة رخيصة *** وآثرت ػ ػ ػ ػو باثنيف سبغي وساعدي
كفى بزباب السيػ ػ ػ ػ ػؼ خبل بأنو *** لػدى الروع أحفى مف خميؿ مساعد
ىو البرء مف داء النفػ ػوس وربما *** يسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػؿ بحديو سخيمة حاقد
ويجدر بالحػ ػ ػ ػ ػر الكريـ إدخاره *** إلج ػ ػ ػ ػ ػبلؿ ذي ود واذالؿ حاسد
فبل سممت نفس الجب ػ ػاف وباركت*** يػ ػ ػ ػ ػد اهلل في كؼ الشجاع المجالد
في ىذه التراكيب يسعى الشاعر لتحقيؽ السمو بالنفس وأف يبمغ بيا أقصى غاية ،فيو ال
يبالي بأحداث الزماف ،بؿ يمضي بقوة الكتساب صحبة األماجد  ،فإف ثـ لو ذلؾ فيو مستعد لمدفاع
( )1العباسي  ،الديواف  ،ص .45
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عف ذلؾ الصديؽ وأف يبذؿ حياتو رخيصة فداء لو  ،ويؤثره عمى نفسو .ويذكر الشاعر سيفو الذي
يبلزمو كالصاحب إال أنو في الروع أشد منعاً لحاممو مف أف يصاب بأذى ،وفيو شفاء مف داء النفوس
كالحقد والكراىية وغيرىا ألف حده جدير بأف ينزع ىذه األمراض ،ويجدر بالرجؿ الكريـ الحر أف
يدخر سيفاً يحمي بو نفسو ويجؿ بو أصحابو.
وىكذا تبدو شجاعة الشاعر ظاىرة في ىذه الجمؿ حيث يدؿ عمى ىذا فخره بسيفو الذي
يبلزمو كما الصديؽ واستعداده لمتضحية بالنفس ألجؿ صديقو ،وذمو الجباف والدعاء عميو ،ومدح
الشجاع والثناء عميو  ،فكؿ ىذه التراكيب تضافرت لتدؿ عمى شجاعة الشاعر وفروسيتو  ،ويبدو دور
النحو واضحاً في تحقيؽ ىذا المعنى فتنوعت عبارات الشاعر بيف اإلنشاء والخبر مما يدؿ عمى
قدرتو في تطويع المغة في بناء النص الشعري:
وقاؿ الشاعر:

()1

زار الرحاؿ وبيننا سير *** ع ػ ػ ػ ػمى البيداء عسر
إيجػ ػ ػاؼ شير لممطي *** تخػ ػوض في كثب عفر
وسػ ػ ػرى ٍ
لياؿ لـ نذؽ *** طعـ الكرى حتى السحر
يذكر الشاعر في األبيات طيؼ الحبيب ،فقد ازره وىو عمى رحمو يجوب البيد في رحمة
امتدت أياماً وليالياً تخوض فييا المطي كثباف الرمؿ العفراء ،أي البيضاء التي لـ توطأ ،ويريد
الشاعر أنو أوغؿ في البيداء وطرؽ أماكف لـ يصؿ إلييا الناس ،وىذا أدؿ دليؿ عمى شجاعتو،
فالسير ليبلً ،وامتطاء الخيؿ واإليغاؿ في الصحاري كؿ ذلؾ مما يدؿ عمى الفروسية والشجاعة،
وليس لمجباف حظ مف ىذه األفعاؿ.
وقاؿ:

()2

( )1العباسي ،الديواف ،ص .53
( )2المصدر السابؽ ،ص .40
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ال أمؿ السرى وال أترؾ السعي *** اتكاالً عمى المقادير تجري
ومػ ػ ػ ػ ػرامي إحدى اثنتيف فإما *** عيش حر أو ال فموتة حر
ويبدو مف ىذا التعبير أف الشاعر قد اعتاد السرى فبل تمنعو مخاطر السير ليبل وال تثنيو عف
غاياتو ونفسو أبية يممؤىا الطموح وتتقد فييا ح اررة القمب الشجاع ومرامو في الحياة إحدى اثنتيف إما
عيش الحرية أو موتة الحر ،فيذا أكرـ لمرجاؿ وأدعى لمفضيمة.
أما النحو فدوره في أداء المعنى فبل يغفؿ في ىذا التركيب ،ففي جممتي (ال أمؿ السري  ،وال
أترؾ السعي )...أسموب خبري عدؿ بو الشاعر عف الغرض الحقيقي إلفادة الفخر بشجاعتو
وفروسيتو  ،ووظيفة الفاعؿ في الجممتيف (ال أمؿ) و (وال أترؾ) وظيفة تركيبية  ،فقد جعؿ الشاعر
الفعؿ المنفي حديثاً عف الفاعؿ وىو الضمير المستتر (أنا)  ،وقدمو عميو.
وفي جممة ( مرامي إحدى اثنتيف )..تظير وظيفة النحو في تعالؽ المبتدأ والخبر دالليا،
وذلؾ في تقديـ المبتدأ (مرامي) وبناء الخبر عميو  ،فيصدر الشاعر بذلؾ عف غرضو ومرامو في
الحياة فيقدـ ىذه الدالة ويبني الحديث عمييا.
وىناؾ وظيفة تداولية لكؿ مف المبتدأ والخبر في الجممة السابقة  ،فبذكر المبتدأ (مرامي) نبو
الشاعر المتمقي لبلسـ الذي يحدث عنو  ،وبذكر الخبر إفاده ما لـ يكف يعرؼ ،فذكره يحدث الفائدة
المرجوة مف ىذا اإلخبار.
وقاؿ الشاعر في الكرـ:

()1

أقسمت لو كاف لي ماؿ لكنت بو *** لمصالحات وفعؿ الخير سياقا
وال رضيت لكـ بالغيث منيم اًر *** م ػ ػني وال النيؿ دفاعاً ودفاقا

( )1العباسي  ،الديواف  ،ص .69
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مما يدؿ عمى كرـ الشاعر ومرءتو في ىذه األبيات قسمة عمى فعؿ الخير واإلنفاؽ عمى
صالح األعماؿ فعطاؤه عطاء المكثريف ينفقو عمى قومو في إعانة طبلب العمـ واقامة دوره  ،وىي
األعماؿ الصالحة التي أشار إلييا في النص  ،وثمة داللة أخرى نممحيا في ىذه التراكيب وىي حثو
الموسريف عمى اإلنفاؽ في أعماؿ الخير كالنفقة عمى أىؿ العمـ وطبلبو.
أما داللة النحو عمى ىذه المعاني فيبدو أثره واضحاً مف خبلؿ أساليبو الواردة في ىذه
التراكيب ،كأسموب الشرط في البيت األوؿ " :لو كاف لي ماؿ لكنت "...إذ يجعؿ حصولو عمى الماؿ
شرط لحدوث اإلنفاؽ وفعؿ الخيرات.
وفي جممة  ( :وال رضيت لكـ بالغيث منيم اًر  )...إشارة إلى حجـ العطاء الذي يريده
الشاعر ،فجاء التعبير عنو ببياف حالو (منيم ار  ،دفاعا  ،ودفاقا) داللة عمى كثرة العطاء في مجاؿ
العمـ ،وتظير وظيفة الحاؿ في بياف الييئة إزالة لئلبياـ الذي يمكف أف يعتري الكبلـ في ذىف
السامع ،فإذا قاؿ " :وال رضيت لكـ بالغيث" احتمؿ أف يكوف الكبلـ عمى صفات  ،فمما قاؿ( :
منيم اًر ،دفاعا )....فقد أزاؿ ذلؾ الغموض واإلبياـ عف الفعؿ الذي أخبر عنو بيذه الحاؿ.
وقاؿ أيضاً:

()1

شـ العرانيف زىر
أثق ػ ػمت كاىمي مذاىب أشياخ *** ك ػ ػ ػ ػ ػ ػراـ ّ
أرىفوا مف حدي وقد عمّموني *** كيؼ أفرى لدي الصنائع وفري
وىنا يحدث الشاعر عف حمؿ أثقؿ كاىمو وال ييستطيع أف يضعو أو يتخمى عنو  ،ألنو
مذىب آبائو وأجداده ،وآمانتو التي وضعوىا بيف كتفيو ليسير بيا  ،فيذا المذىب إنما ىو شيمة الكراـ
أي خصمة الكرـ التي ورثيا مف أولئؾ األشياخ  ،فقد عمموه البذؿ والعطاء في أعمى درجاتو  ،وأف
يأتي بالغريب العجيب في صنائعو.

( )1العباسي ،الديواف  ،ص .40
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ومف ىنا يتضح أف الكرـ سنة ورثيا الشاعر عف اآلباء واألجداد فتحمميا عمى أكمؿ ٍ
وجو
وتحمؿ عواقبيا راضياً بما يبلقيو مف مشقة أضعفت قواه وأنحمت جسده  ،وجاء تعبيره عف ىذه
المعاني يحمؿ في طياتو دقة وعذوبة وذلؾ بفضؿ العدوؿ عف المعنى الحقيقي بالمجوء إلى االستعارة
في قولو( :أرىفوا مف حدي) إذ يشبو جسمو بحد السيؼ في نحولو.
ومف الوظائؼ النحوية التي تضافرت لتحقيؽ المعنى في ىذه التراكيب الفاعؿ " مذاىب
أشياخ" فقد بناه الشاعر عمى الفعؿ (أرىقت) فجعؿ حديثو عنو مقدماً ليدؿ عمى ثقؿ المحموؿ وىو
مذىب األشياخ  ،أي صفة الكرـ .وكذلؾ جاء الفاعؿ (مذاىب) متبوعاً بعدد مف الصفات ىي " كراـ،
شـ العرانيف ،زىر" وتمثمت وظيفة النعت – ىنا – في تخصيص النكرة المنعوتة (أشياخ) فإذا قاؿ:
مذاىب أشياخ كاف المعنى عاما يدؿ عمى كؿ رجؿ كبير السف مف قومو  ،وعند نعت ىذه النكرة
بقولو ( :كراـ شـ العرانيف )...صار النعت مقيدا لممعنى العاـ فقمؿ مف شيوعو.
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المبحث الثالث
داللة الحكمة
والحكمة قدر مشترؾ في الشعر العربي عمى مر العصور بيا سار الخبراء مف األدباء
صوى ،والحكماء صقمتيـ التجارب فتعمموا أف الحياة تسير في مد
يعبدوف الطريؽ لؤلجياؿ ويضعوف ال ُّ
وجزر فعمموا عمى مواجية ىذه التقمبات بما لدييـ مف خبرات ،وتكشؼ ىذه الخبرات عف رأي
وتجارب صادقة استولت عمى إعجاب الناس  ،وتناقموىا حتى صارت أمثاالً تحتذى  ،والحكمة تعبير
يمتاز باإليجاز والدقة  ،وسبلمة الفكرة  ،وىي خبلصة التجارب ونتاج العبر.
وفي ديواف العباسي كثيرمف النصوص والتعابير الدالة عمى الحكمة ومف ذلؾ قولو :

()1

والجمر إف أخفى الرماد أواره *** شقيت بو كؼ الصبي وما درى
ينبو الشاعر عمى خطورة النار المتوىجة تحت الرماد ،احترفت كفو ،وىذه حقيقة ال ينكرىا
أحد ،إال أف المعنى الذي أراده الشاعر مف ىذا التعبير ىو جمر السياسة الذي يخبيئ تحت المغريات
فيسير نحوىا مف ينخدع بيا حتى إذا وضع يده عمييا انكشفت لو الحقيقة وأصابو األذى فأشبو حالو
حاؿ ذلؾ الصبي الذي مد يديو يريد الميو بالرماد وال يدري أف الرماد تحتو جمر متوىج.

( )1العباسي  ،الديواف  ،ص .28
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ومف ىنا يتبيف لنا أف الشاعر ذو خبرة واسعة بأحواؿ السياسة والسياسييف في عصره فجاء تعبيره عف
ىذه األحواؿ مف طريؽ التمثيؿ مما أكسب أسموبو رقة وعذوبة ورونقا  ،كما أف النحو تبدو آثاره
الوظيفية واضحة ولو دور في تحقيؽ الداللة وذلؾ عف طريؽ اإلخبار بالجممة الشرطية "والجمر إف
أخفى الرماد  " ..وبنى الكبلـ عميو مركباً مف جممتي الشرؾ الجواب لتحقيؽ داللة الحكمة في مجمؿ
التركيب.
وقاؿ الشاعر:

()2

وأصب ػر وكف ذا ىمة *** ما فاز إال مف ص ػ ػبر
ال تضجرف فما العبل *** كفؤ ليا الرجؿ الضجر
يقدـ الشاعر نصحو وارشاده لطالب العبل بالصبر واالجتياد في نيؿ ما يطمبو  ،فإف الصبر
والسعي بيجة مف عوامؿ الفوز  ،وعميو أف يبتعد عف الضجر والقمؽ فإنو يعوؽ طريؽ السير إلى
العبل ويثني ىـ اإلنساف عف إدراكيا ويغريو بالكسؿ.
ونمحظ مف المعاني خبرة الشاعر وتجربتو في الحياة وقدرتو عمى مواجية الصعاب ،فيصيغ لنا
خبلصة ىذه التجارب شع ًار لتكوف أعمؽ بالذىف وأثبت في النفوس ،ثـ يعمد الشاعر إلى التركيب
الذي يناسب ما يريد التعبير عنو فيختار مف األساليب النحوية أسموب األمر في قولو  " :أصبر"
وأسموب النيي  " :ال تضجرف"  ،والمراد بيما معا – النصح واإلرشاد  ،وال إلزاـ فييما  ،وقد تضافر
ىذاف األسموباف النحوياف في تحقيؽ الداللة وىي إيصاؿ التجربة إلى المتمقيف عمى أكمؿ وجو
بأسموب يحمؿ الترغيب واإلرشاد إلى اتباع ما يبمغ بو اإلنساف  ،العبل وىو الصبر والتنبيو عمى ما
يعطؿ مف بموغيا لبلبتعاد عنو وىو الضجر.
وقاؿ:

()1

( )2المصدر السابؽ ،ص .56
( )1العباسي  ،الديواف  ،ص .63
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وم ػ ػ ػف خدعتو غواشي المنى *** تردت بو عف شقا ىاوية
وما خط في الموح لوح الغيوب *** فميس لػ ػو مف يد ما حيو
وكيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػؼ التفاضؿ اثنتيف *** قوى ىدمت وقوى بانيو
يرى الشاعر أف كؿ مف تخدعو أمانيو المتفرقة تقذؼ بو عمى الياوية ويقصد بيـ الساسة الذيف ساروا
مع المستعمر تابعيف لو في سياستو وىو يخدع الناس ويمنييـ بتحقيؽ رغباتيـ  ،وىؤالء الذيف جرفتيـ
السياسة ولعبت بيـ أىواؤىا  ،تشتت أحبلميـ وتفرقت أمانييـ  ،وىذا قدرىـ الذي خط في الموح فبل
تستطيع يد يد أف تمحوه  ،وعند التدقيؽ في ىذه المعاني تظير لنا خبرة الشاعر بأمور عصره وأحواؿ
الناس والسياسة ولذا نجده يضع ىذي األمور في نصابيا محذ اًر قومو مف تمؾ المياوي.
ولمتعبير عف ىذه األفكار استخدـ الشاعر الجمؿ الشرطية  ،واستخدـ مف أدوات الشرط
(مف) في البيت األوؿ  ،و (ما) في البيت الثاني  ،وقد جاءت أفعاؿ الشرط في ىذا األسموب دالة
عمى الماضي وىو أنسب في وصؼ القوـ الذيف خدعوا  ،وفي وصؼ ما كتب في الموح مف األقدار
المحتومة .كما أف أسموب الشرط مف أكثر األساليب مناسبة لمتعبير عف الحكـ  ،وقد اشتير بذلؾ
زىير بف سممي مف شعراء العصر القديـ.
وفي قولو( :الموح لوح الغيوب )...تظير الوظيفة النحوية لمبدؿ  ،والتي تمثمت في اإليضاح
ورفع اإللتباس عف المبدؿ منو وىو (لوح الغيوب)  ،ومف ىنا نمحظ دور النحو في تحديد الداللة.
وقاؿ:

()1

ما ذو القناعة في الدنيا بفائتو *** حظ وال رد ذو األطماع إمبلقا
وىنا يحدث الشاعر عف أثر القناعة في نفس صاحبيا وأنو ال يفوتو حظ لقناعتو بما ىو
مكتوب ،فاألرزاؽ واألقدار مخطوطة في سابؽ المقدور .كما يحدؽ عف البخيؿ الطامع ويصدر أنو

( )1العباسي ،الديواف  ،ص .70
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ال يمكنو أف يرد العوز  ،وال يستطيع معاونة الفقير  ،وىذه مقابمة لطيفة بيف القانع الذي ال يعوزه
شيء  ،والبخيؿ الطامع الذي ال يعطي ماال وال يرد إمبلقاً.
واذا نظرنا إلى ىذه التراكيب السابقة وجدنا فييا ما يعبر عف حكمة الشاعر وخبرتو في
الحياة .وقد جاءت ىذه الحكمة مضمنة في جممتيف  ،األولى إسمية وىي قولو " :ما ذو القناعة في
الدنيا بفائتة حظ" وىي جممة منفية بػ (ما) وقد أفادت إثبات الحظ لصاحب القناعة  ،والجممة الثانية
فعمية وىي منفية بػ(ال) وتفيد تقاعس البخيؿ الطامع عف اإلنفاؽ عمى المحتاجيف.
كما يمكف مبلحظة الوظيفة التركيبية لئلضافة في قولو (ذو قناعة ) و (ذو األطماع) فقد
جاء المضاؼ إليو في ىذه التركيبيف مفيدا لمتعريؼ ،فكممة (ذو) التي بمعنى (صاحب) نكرة تحتاج
إلى ما يزيؿ عنيا الغموض والمبس فالمضاؼ إليو جاء مبلزماً لممضاؼ مرتبطاً بو ارتباطاً تركيبياً
وثيقاً مما أسيـ في أداء المعنى الذي قصد الشاعر التعبيرب عنو .كما أف متعمؽ المبتدأ في ىذه
الجممة " في الدنيا" مفيداً لمتخصيص المكاني ،وىو أف القناعة ال تكوف إال في أمر دنيوي.
وقاؿ أيضاً:

()1

وأخو الشباب ستنقضي أيامو *** فيعود مثؿ البدر بعد المحاؽ
يذكر الشاعر في ىذا البيت زمف الشباب موضحاً أف مصيره إلى زواؿ وستنقضي أيامو ،
وأف الشاب القوي سيصير بعد فترة مف الزماف كيبلً ثـ شيخاً إلى أف تنقضي حياتو فمثمو في ىذا
التطور كمثؿ البدر يبدو ىبلالً ضئيبلً فيكبر حتى يتسؽ بد ار ثـ يعود متناقصاً شيئا فشيئا حتى يصؿ
إلى مرحمة اليبلؿ مرة أخرى فيتبلشي  ،وىكذا يكمؿ دورة حياتو  ،وموطف الحكمة في ىذا التركيب
يتمثؿ في قاعدة النمو والتطور لممخموقات حتي الجماد يمر أحيانا بيذه القاعدة التي تشير إلى أف
المخموقات تنشأ صغيرة ثـ تتطور في مراحؿ مختمفة لمنمو وصوالً إلى مرحمة انعكاسية بتناقص حجـ
المخموؽ إلى أف يصؿ إلى مرحمة الزواؿ أو اإلنعداـ.

( )1العباسي  ،الديواف ،ص .197
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والحديث عف عيد الشباب  ،وما فيو مف متعة  ،ورد كثي اًر في ديواف الشعر العربي ،والشعراء
كثي ار ما يبكوف زمف الشباب ويتمنوف عودتو ويتحسروف عمى انقضائو  ،وذىاب أيامو ببل عودة
فالشاعر – ىنا – ال يبتعد عف أقرانو في التعبير عف ىذه المعاني.
وأما أثر الوظيفة النحوية عمى المعنى تبدو في ىذا التركيب واضحة في تبلزـ المبتدأ والخبر
(أخو الشباب ستنقضي أيامو  )...يعطي إشارة معنوية إلى تتابع اإلنقضاء عمى فترات وازماف
واستم ارره حتى نياية المرحمة الموصوفة  ،ومف ىنا تظير ممكة الشاعر المغوية في التعبير عف الزمف
وفؽ ما يقتضيو األسموب.

خاتمة
جاءت ىذه الدراسة لمكشؼ عف قضية (داللة التراكيب النحوية) باعتبارىا أم ار ميماً ومطمباً
قائماً لمدراسيف والباحثيف مف طبلب العمـ  ،ويعد تناوؿ ىذا الموضوع مدخبلً لدراسة "المعنى النحوي
الداللي" لئلسياـ في عودة النحو العربي إلى دوره الفعاؿ في النص والكشؼ عف أبعاده الداللية ،
فيناؾ تفاعؿ قائـ ومستمر بيف الوظيفة النحوية والداللة المعجمية لممفردة التي تشغؿ تمؾ الوظيفة.
والنحو مف المغة كالقمب مف الجسـ اإلنساني ،فإذا كاف القمب يمد الجسـ اإلنساني بالدـ الذي يكفؿ لو
الحياة فإف النحو يمد الجممة بمعناىا األساسي الذي يكفؿ الصحة ويحدد ليا عناصر المعنى ،فداللة
المفرد المعجمية تتوقؼ عمى استعماليا في تراكيب مختمفة لتحقيؽ المعاني المرجوة ،ولذلؾ تبقى
الحاجة إلى البحث في (الداللة التركيبية) أو المعنى النحوي الداللي مطمباً قائماً.
وقد كاف استقراء الدراسة في نماذج مف النصوص الشعرية بحثاً عف الدالالت في ديواف
الشاعر محمد سعيد العباسي ،وبعد التحميؿ والتطبيؽ توصمت الدراسة إلى النتائج االتية:
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 -1تطور البحث النحوي في ىذا العصر بسبب التقدـ في الدراسات المسانية الحديثة.
 -2اتصاؿ الجانب الداللي بالجانب النحوي في إبراز المعاني ،اتضح ذلؾ مف البحث.
 -3تعدد المصطمحات لمفيوـ الجممة في الدراسات المغوية القديمة.
 -4تنوع تراكيب الجممة في شعر العباسي يدؿ عمى قدرتو الفائقة في توظيؼ مفردات المغة
لمتعبير عف معانيو وقد ظير ذلؾ باختيار نماذج مف أشعار العباسي.
 -5قدرة الشاعر محمد سعيد العباسي عمى التحكـ في التأليؼ والصياغة والميارة في تصريؼ
المواد المغوية التي يستخدميا.
 -6أكثر الخروج عف األصؿ في ترتيب عناصر الجممة في شعر العباسي يرد بغرض تحقيؽ
معاني إضافية ،وىذا ما عناه الجرجاني بالمعاني الحقيقية واليامشية (اإلضافية)؛ أي ما بيف
الحقيقة والمجاز في إبراز المعاني.
 -7توظيؼ العباسي لبعض المفردات توظيفا يختمؼ عف ما شاع في الشعر العربي بصورة
عامة ،وذلؾ مثؿ استخدامو الضمير (أنا) و (نحف) – بكثرة – في غير الفخر وتعظيـ الذات
الفردية والجماعية كما ىو شائع في االستخداـ.
التوصيات:
توصي الدراسة الباحثيف المغوييف والنحوييف باالتي:
 -1أف يربطوا الدراسات النحوية التي تتخذ الجممة أو التركيب مجاالً ليا بالدالالت المعنوية
التي يقصد إلييا الكاتب أو الشاعر.
 -2تعميؽ البحث في مجاؿ الوظائؼ النحوية ألىميتيا في الكشؼ عف المعنى وكسر حاجز
العزلة بيف كثير مف الدارسيف والدراسات النحوية التي وصفت بالجمود والتعقيد والصعوبة.
 -3اجراء دراسات حوؿ دور التراكيب النحوية في بياف المعاني في بقية المجاالت المغوية في
شعر العباسي خاصة والشعراء السودانييف عامة.
 -4تكثيؼ البحث في عناصر الداللة األخرى لبياف أثرىا في تحصيؿ المعاني.

178

المصادر والمراجع
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

اٌمرآْ اٌىرُ٠
اثٓ عٕ ،ٟأث ٛاٌفزؼ عضّبْ ،اٌخظبئضِ :ؾّذ عٍ ٟإٌغبر ،دار اٌىزت اٌعٍّ١خ ،ث١رٚد
ٌجٕبْ ،د.د ،ط.1
اثٓ عٕ ،ٟأث ٛاٌفزؼ عضّبْ ،اٌٍّع ف ٟاٌعرث١خ ،رؾم١ك ضّ١ؼ أث ٛاٌّمٍ ،ٟدار ِغذالٌٍٕ ٞٚشر،
عّبْ ،االرداْ ،طَ1988 ،1
اثٓ ؽسَ ،اٌظب٘ر ،ٞاإلؽىبَ ف ٟأطٛي األؽىبَِ ،طجعخ اٌعبطّخ ،اٌمب٘رح ،د.ط ،ط .2
اثٓ ؽ ،ٍٟ٠ٛد١ِ .ذٔٚ ،ٟالع إٌؾ ٛاٌزعٍ ّٟ١اٌعرث ٟث ٓ١اٌؾبعخ اٌزرث٠ٛخ ٚاٌزعم١ذ اٌّسِٓ،
عبِعخ اٌغسائرِ ،غٍخ وٍ١خ ا٢داة اٌعذد اٌخبِص.َ2009 ،
اثٓ در٠ذ ،أث ٟثىر ِؾّذ ثٓ ؽطٓ ،عّٙرح اٌٍغخ ،دار اٌعٍُ ٌٍّال ٓ٠ث١رٚد ط َ1987 ،رؼ
رِس ٞثعٍجى.ٟ
اثٓ فبرش ،أؽّذ ،اٌظبؽج ٟف ٟفمٗ اٌٍغخ ٚضٕٓ اٌعرة ف ٟوالِٙب ،رؾم١ك أؽّذ ؽطٓ ،دار
اٌىزت اٌعٍّ١خ ،ث١رٚدٌ ،جٕبْ ،ط٘1418 1ـ .َ1997 -
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 -8اثٓ فبرش ،أؽّذِ ،عغُ ِمب٠ص اٌٍغخ ،دار إؽ١بء اٌزراس اٌعرث ،ٟث١رٚدٌ ،جٕبْ ،ط1
٘1422ـ .َ2001 -
 -9اثٓ ِبٌه ،عّبي اٌذ ٓ٠ثٓ عجذ هللا ،شرػ اٌىبف١خ ،رؼ عجذ إٌّعُ أؽّذ ؽر٠ر ،ٞدار اٌّأِْٛ
ٌٍزراسِ ،ىخ اٌّىرِخ ،ط ،َ1982 ،1ط.1
 -10اثٓ ِٕظٛر ،اإلفر٠مٌ ،ٟطبْ اٌعرة ،دار إؽ١بء اٌزراس ،ث١رٚدٌ ،جٕبْ ،د.د.
 -11اثٓ ٠ع١شِٛ ،فك اٌذ٠ ٓ٠ع١ش ثٓ عٍ ،ٟشرػ اٌّفظً ،عبٌُ اٌىزت ،اٌمب٘رح٘ 1411 ،ـ -
.َ1996
 -12االضزراثبر ، ٞرض ٝاٌذِ ٓ٠ؾّذ ثٓ اٌؾطٓ ،شرػ وبف١خ ثٓ اٌؾبعت ،دار اٌىزت اٌعٍّ١خ،
ث١رٚدٌ ،جٕبْ ،ط  ،َ1998ط.1
 -13أث ٛاٌفرط ،دِ :ؾّذ أؽّذ ،اٌّعبعُ اٌٍغ٠ٛخ ف ٟضٛء دراضبد عٍُ اٌٍغخ اٌؾذ٠ش ،دار
إٌٙضخ اٌعرث١خ ،ط .َ1966
 -14أث ٛعبط ،ٟدِ :ؾّذ ضبٌُ ،اٌذالالد ٚأصر٘ب ف ٟرفط١ر اٌمراْ اٌىرِ ،ُ٠طجعخ ِظطفٝ
اٌجبث ٟاٌؾٍجٚ ٟأٚالدٖ ثّظر٘1357 ،ـ .َ1938 -
 -15االٔجبر ،ٞأث ٛاٌجروبد وّبي اٌذ ،ٓ٠اضرار اٌعرث١خ ،رؾم١كِ :ؾّذ ثٙغخ اٌج١طبرِ ،طجعخ
اٌّغّع االٔذٌط ،ٟدِشك.1957 ،
 -16األٔظبر ،ٞاثٓ ٘شبَ ،شرػ لطر إٌذٚ ٜثً اٌظذ ،ٜضجطٗ ٚطؾؾٗ ٛ٠ضف اٌجمع ،ٟدار
اٌفىر ،ث١رٚدٌ ،جٕبْ ٘1414ـ . َ1994 -
 -17االٔظبر ،ٞعّبي اٌذ ٓ٠ثٓ ٘شبَِ ،غٕ ٟاٌٍج١ت عٓ وزت األعبر٠ت ،رؼِ :بزْ اٌّجبرن
ِٚؾّذ عٍ ٟؽّذ هللاِ ،ؤضطخ اٌظبدرح ،د.ط ،ط. 2
 -18أ١ص  ،إثرا٘ ِٓ ، ُ١أضرار اٌٍغخ ِ ،ىزجخ االٔغٍ ٛاٌّظر٠خ  ،ط َ1978
 -19أٔ١ص  ،د  :إثرا٘ ، ُ١دالٌخ األٌفبظ ِ ،ىزجخ األٔغٍ ٛاٌّظر٠خ  ،اٌمب٘رح ط . َ1950 ، 4
 -20أٔ١ص ،إثرا٘ٚ ُ١أخر ،ْٚاٌّعغُ اٌٛض١ظ ،دار إؽ١بء اٌزراس اإلضالِ ،ٟلطر ،د.د .
 -21ثبثٕ ،ٟعس٠سح فٛاي ،اٌّعغُ اٌّفضً ف ٟإٌؾ ٛاٌعرث ،ٟدار اٌىزت اٌعٍّ١خ ،ث١رٚد ْ ٌجٕبْ،
ط٘1413 1ـ  ،َ1992 -ط. 1
 -22ثبٌّر ،فرأهِ ،ذخً اٌ ٝعٍُ اٌذالٌخ  ،ررعّخ د  :خبٌذ عّعخ ِ ،ىزجخ دار اٌعرٚثخ  ،اٌى٠ٛذ
 ،ط . َ1997 1
 -22اٌجطزبٔ ، ٟورَ ٚأخر ، ْٚإٌّغذ ف ٟاٌٍغخ ِبدح (ثٕ ، ) ٝد.ط .
 - 23ثشر ،د :وّبي  ،اٌزفى١ر اٌٍغ ٞٛث ٓ١اٌمذٚ ُ٠اٌغذ٠ذ اٌمب٘رح ط . َ1989، 2
 -24ثٍعّش  ،اٌ١س٠ذ  ،اٌغًّ اٌز ٟال ِؾً ٌٙب ِٓ اإلعراة ٚٚظبئفٙب اإلثالغ١خ  ،رضبٌخ
ِبعطز١ر ،اٌغسائر . َ2006 ،
 -25ث ٛخٍخبي ،عجذهللا ،اٌزعج١ر اٌسِٕ ٟعٕذ إٌؾبح اٌعرة ،دٛ٠اْ اٌّطجٛعبد اٌغبِع١خ،
اٌغسائر ،د.د.
 -26رشِٛطىٔ ،ٟع ،َٛاٌٍغخ ِٚشىالد اٌعمً ،ررعّخ ؽّسح اٌّس١ٕ٠ذار ،دار طٛثمبي ،اٌّغرة
. َ1995
 -27اٌغرعبٔ ، ٟاٌشر٠ف  ،اٌزعر٠فبد ِ ،ىزجخ ٌٕ١بْ  ،ث١رٚد  ،د.ط . َ1985
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 -28الجرجاني  ،عبد القاىر  ،الجمؿ  ،تح  :عمى حيدر  ،دار الحكمة  ،دمشؽ  ،سوريا ،
ط، 1
. َ1972
 -29اٌغرعبٔ ،ٟعجذ اٌمب٘ر ،دالئً االعغبز ،رؼ اٌط١ذ ِؾّذ رش١ذ رضبِ ،طجعخ دار إٌّبر،
. َ1986
 -30جردات ،أسامة كامؿ عارؼ ،االبعاد المعنوية في الوظائؼ النحوية ،دار الفرقاف لمنشر
والتوزيع ،د ط.
 -31اٌؾر٠ر ،ٞاٌمبضُ ثٓ عٍ ،ٟشرػ ٍِؾخ اإلعراة ،رؼ :ثروبد ٛ٠ضف ٘ٛ١د ،اٌّىزجخ
اٌعظر٠خ ،ث١رٚد ،ط ٘1418ـ. ،
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ِ -65ظطف ،ٝإثرا٘ ،ُ١إؽ١بء إٌؾِ ،ٛؤضطخ ٕ٘ذاٌٍ ٞٚطجبعخ ،اٌمب٘رح ط . َ2012
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