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المـُصُطُلُحُاتُُالمـُوُهُمُةُُفًُُالنُحوُُالعُرُبًُُ
دُ.خٌرُالدٌنُفتاحُعٌسىُالقاسمً ُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُمدرس ُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُجامعةُكركوكُُ/كلٌةُالتربٌةُ
ملخصُالبحثُ ُ:

ً
ٌهْدفُ هذا البحْ ُ
ربًِّ  ,وأنَّ فًِ إِطتقِها
ت ال
ٌان جمل ٍة من مُصطلحا ٍ
موهمة فًِ ال َّنحو الع ِ
ث إلى ب ِ
ّ
ت فًِ اللّفظِ  ,واختل ْ
تسامُحا ً فًِ كونِها ا َّتفق ْ
ت
مع موضُوعا ٍ
فت فًِ المعنى  ,األمرُ الذِي كان سببا فًِ ج ِ
ْ
مختلف ٍة ومتباٌن ٍة  ,وأ ّد ْ
جاءت فٌِهآ
المسائل ال َّنحوٌ ِة الّتًِ
اخل فًِ
ت إلى تد ٍ
ِ
ُ
الوجهددة
ت  ,وت
مددع هددذِِ المُصددطلحا ِ
ِ
حلٌددل مواضِ ددعها  ,وتو ِج ِ
ٌههددا ِ
وق ْددد عمِددل البحددث علددى ج ِ
ث ّ
قداُ ؛
الصّحٌحة ٓولٌس مِن
الطعنُ علدى اصدطتحا ِ
منهج البح ِ
ت ال ُّنحدا ِـ َ رحِمهُد ُُ ُ َ فِدً هدذا الم ِ
ِ
ّ
ّ
ْ
ُ
مس ة تحْ جُ ُب ُه الٌد  ,وألنَّ مجًء هذ ِِ
ت المصطلحا ِ
ألنَّ هُناك عشرا ِ
ت التًِ كانت دقٌقة  ,وضو ُء الش ِ
ً
َّ
ْ
ت ل ُْ ٌكنْ مُتقصِّدا مِن قِبلِهُ  ,وإنما وقعت على عفو ٌَّ ٍة  ,وبسطٍ مِن اةجتها ِدٓ
المُصطلحا ِ
ُ
ت  ,ومِن ثد َُّ إخراجُ هدا
دقٌق
إطتق
وٌُرٌ ُد البحث الوصول إلى تحدٌ ِد
وصرٌح لهذِِ المصطلحا ِ
ٍ
ٍ
ٍ
ّدحٌح المُد ْتق ِن ,كمدا ٌسدعى إلدى أنْ ٌكدون منطلقدا ً نحدو
مِن
العموُ ال ُم ْشك ِِل  ,وإدخالُها إلى الم ِ
ِ
سدار الص ِ
ّ
ّ
اةصطتح النحويِّ لدى المحدثٌنٓ
وضع
ٌسٌر فً
بنا ِء نظر ٌّ ٍة تعم ُل على الت ِ
ِ
ِ
وقد ْددد اعتمدددد البحد ُ
ّ
ددول إلدددى المسددداح ِة المناسدددب ِة لهدددذِِ
ددث علدددى ةرا ِء النحدددا ِـ  ,واجتهددداداتِهُ للوصد ِ
تٓ
المصطلحا ِ

توطئة ُ

صددتـُ وال َّسددت ُُ علددى ن ِبٌِّنددا مُح َّمد ٍد جددا ِم ِع
ت ال ُّن ُ
ت  ,وال َّ
دوَ والكلِمددا ِ
ه الَّدذِيْ أحْ كددُ دةة ِ
الحمْ د ُد ِ ّ ِ
صد ِ
َّ
ارٓ
المعانًِ ودقائ ِِق ال ُم ْفردا ِ
ار وصحاب ِت ِه ال ُغرِّ األبْر ِ
ت  ,وعلى ة ِل ِه الطٌ ِِّبٌن األطه ِ
وبعْ ُد :
ُ
ٌتناو ُل هذا البحْ ُ
ت ال َّنحو ٌّ ِة ال ِتً أطل ْ
أصٌل ُ ,ث َُّ تناولها
ِقت على موضِ ٍع معٌ ٍّن
ث ِدراسة ال ُمصطلحا ِ
ٍ
ُ
طبٌق ال َّنحويّ  ,والذي ٌؤ ّدي
األو ِل فًِ ال ّت
ضع َّ
ِ
ال ُّنحاـُ بالمُس َّمى نفسِ ه فً مواضع أخرى ة تتفق مع الو ِ
ت  ,و ِمن ث َُّ وقدو ُ ال ّت ُ
دداخ ِل بدٌن
صول
األمر إلى حُ
فًِ نِهاٌ ِة
إشكال وخلطٍ فً معا ِنً ه ِذِ ال ُمصطلحا ِ
ٍ
ِ
ِ
َّ
األشٌا ِء المتباعد ِـ أثناء ورو ِدها فً ثناٌا المسائ ِل النحو ٌّ ِةٓ
ددوو فٌِها,وتقرٌددد ُ
وحسددد ُُ المُصدددطلحا ِ
ت وتعرٌدددفُ مجهوة ِتها,وتحدٌددد ُد اتجاهاتِها,وكشدددفُ الغمد ِ
ْ
ُ
ددداتٌح
مسائِلها,وصددددوةً إلددددى فهمهد
دددا,وفتح مسددددتغلقاتِها,هو ِمددددن أهدددد ُِّ الخطددددوا ِ
ت للوصد ِ
دددول إلددددى مفد ِ
ِ
وإختَ ح َّتى وصل ْ
ت إلٌنا رسال ُة
وتفان
حو,وهو ما قاُ ب ِه علماؤُ نا بك ِّل أمان ٍة
ٍ
ٍ
العلوُ,وةسٌَّما عِ ِلُ ال َّن ِ
ِ
ْ
ُسطت جمٌعُ دقائقِها وهُضِ ْ
ْ
سمت معالمُهآ
مت موضوعا ُتها,ورُ
العرب ٌّ ِة بعد أنْ ب
وة ٌعم د ُل هددذا البحد ُ
دن علددى أسددلو ِ ال َّنحددا ِـ ومددنه ِجهُ ِفددً وضد ِدع ه دذِِ
دث علددى بنددا ِء نق د ٍد ,أو طعد ٍ
ْ
جعلت ال ّنحاـ ٌتواضدعون علٌهدا
ت التًِ
ت والمُبررا ِ
ت ذلك ؛ألنَّ هناك الكثٌر من المُسوِّ غا ِ
المصطلحا ِ
ّ
,لع َّل من أهمِّها  :أنَّ اللفظة الواحدـ تد ُّل على أكثر مِن معنى ,وهو با واضح فًِ فِقه اللغ ِة العربٌّد ِة
داس مدن أوجد وقوعده
وٌسمّى ( المشترك اللفظًِّ ),ولِهذا قدال السدٌوطِ ً (ت ٔٔ1هدَ)  )):ومِدن ال َّن ِ
()1
قددال :ألنَّ المعددانًِ غٌددرُ متناهٌ د ٍة واأللفد ُ
ك ))  ,وكددذلك عددد ُُ
داظ متناهٌددة ,فددزِذا وُ ِّش لد ِدشُ اةشددترا ُ
ت ؛ألنَّ هذا األمدر هُدو واقدع فِدً طبٌعد ِة اللّغد ِة ,
قبل ال ّنحا ِـ فًِ
اختٌار هذِِ المصطلحا ِ
وجو ِد تع ّم ٍد مِن ِ
ِ
ت
رةن
ت هدذِِ الكلمدا ِ
حو  (:العٌنُ  ,والمولى ,والج ّن ُةٓٓٓ) إِ ْذ إنَّ دةة ِ
الكرٌُ فًِ ن ِ
كما هو واقع فًِ القُ ِ
ِ
ْ
لٌست واحد ًـ فٌِ ِهٓ
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وتبوٌبهدا لٌتسد َّنى للبداحثٌن
ت بحاج ٍة إلى جمعِها
بٌان أنَّ هذ ِِ المصطلحا ِ
ِ
ولكنْ هذا ة ٌمنعُ مِن ِ
ت  ,والوقدوف علدى دةةتِهدا  ,وسدب اسدتعمالِها مِدن لد ُدنْ
اطن هذِِ المصدطلحا ِ
والدارسٌن معرفة مو ِ
ُ
ُ
ال ُّنحدددا ِـ  ,وقدددد اقتضد ْ
ث
ددٌن  :مبحددد ِ
ددت هدددذِِ الحاجدددة أن ٌُق ِّسدددُ البحدددث هدددذ ِِ المصدددطلحا ِ
ت علدددى مبحثد ِ
ّ
ت
األو ِل ِفددً اةصد
داُ َّ
ث المصددطلحا ِ
دطتح  ,ومبح د ِ
المصددطلحا ِ
ت األصددٌل ِة  ,و ِهددً ال ِتددً تد ِدر ُد ِفددً المقد ِ
ِ
ّ
ّ
المبحثدٌن جداءا علدى
صدوَ ال َّنحوٌَّدة  ,وكِدت
المقاُ الثانًِ فً أنحاء ال ّن
الفرع ٌَّ ِة  ,وهًِ التًِ ت ِر ُد فًِ
ِ
ِ
ِ
ددٌُ ال ّدةل د ِة
دبٌل ذكد ِدر المصددطلحا ِ
ت الموهم د ِة ِفددً نصد ٍ
سد ِ
دوَ واضددح ٍة تظهددرُ ااشددكالٌَِّة فٌِهددا ,بعددد تقد ِ
المُعجم ٌّ ِة لها مُصطلحا ً مُصطلحا ًٓ
ِّ
داُ عدن
ث مِن ِجه ِة إِشال ِة ااشكالٌِّة
وتأتًِ أه ِم ٌّ ُة هذا البح ِ
فدع اللث ِ
ِ
وااٌهداُ  ,وكشدفِ الغِطدا ِء ,ور ِ
ت الّتًِ ُتوهُِ ال َّدارسٌن للوهل ِة األ ُ ْولى  ,والّتًِ ة ٌُم ُكنُ معرف ُة أسبا ِ وضعِها إة
ثٌر مِن المُصطلحا ِ
ك ِ
ً
حدو  ,وهِدً وإنْ كان ْ
عروفدة
دت م
بعد رُ ؤٌ ِة
القرائن ,فضتً ع ِن المقدر ِـ العِلم ٌَّ ِة الّتًِ ٌملِ ُكها الددارسُ لل َّن ِ
ِ
ُ
دال
عِ نددد ال ُّنحدداـ المُتق د ّدمٌن إةّ أنّ ااشددكال الّ دذِي تترك د ُه هددذ ِِ المُصد
دطلحات ٌبقددى وارداً ,نظددراً ةحتِمد ِ
ت الّتً
الم
حو  ,ولهذا كان عملُنا هو جمعُ هذِِ المصطلحا ِ
ُصطلح الواح ِد أكثر مِن ع ٍ
مل وظٌفًِ فًِ ال َّن ِ
ِ
نرى فٌِها ااٌهاُ ح ّتى ٌُشال وت ّتضح معانٌِهآ
فروُ أحد على
على أنَّ كثٌراً مِن العُلما ِء ٌقولون  :ة مُشاحَّ ة فًِ
اةصطتح  ,وٌرٌدون أ َّن ُه ة ٌ ِ
ِ
ُصدطلح المُناسد ِ مدا داُ ة ٌُخدالفُ قدوانٌن
اختٌدار الم
أح ٍد اصدطِ تحا ً معٌَّندا ً ,وأنَّ للعلمدا ِء الحرٌَّدة فِدً
ِ
ِ
ُ ()2
ض َّنة" َ  ,كمدا
اةصطتح  َ,ومعنى  :ة مُشاحَّ ة أيْ  :ة ضِ َّنة [بُخل] ألنَّ المُشاحَّ ة " ال ِّ
العلما ِء فًِ
ِ
ً
ً
دطلح األكثد ِدر تعبٌددرا ود ّقددة ,
ة ُب د َّد ِمددن ااشددار ِـ إلددى وجددو ِد ارتقددا ٍء وتطددوّ ٍر ِفددً الوصد ِ
دول إلددى المصد ِ
دداُ ,
ت ؛ ألنَّ األلفددداظ علدددى درجدددا ٍ
ددر لفظدددا ً ِفدددً تسدددمٌ ِة المصدددطلحا ِ
واألخصد ِ
ددوح واابهد ِ
ت ِفدددً الوُ ضد ِ
ّ
ُ
والخ
ُموُ
صدوَ  ,وكلمدا كدان هُنداك لفدظ ٌصد ُّح أنْ ٌددخل تحدت لفدظٍ  ,فدزنَّ
ِ
ِ
وااطتق والتقٌٌدِ ,والع ِ
المدخولٓ
ِن
م
الداخل
أخَُّ
ِ
دار ,وتحدٌددد
ولهددذا حدداول الكثٌددرُ ِمددن ال ُّنحددا ِـ تقنددٌن المصددطلحا ِ
ت وإعادتهددا إلددى ال ِّدقد ِة واةختصد ِ
ّ
رس ال َّنحدويِّ ,ومِدن األدلد ِة علدى ذلدك مدا
وأثرها فًِ
مسارها نحو األصو ِ ,نظراً ألهم ٌّتِها
تٌسٌر ال َّد ِ
ِ
ِ
ِ
ذكرُِ الرَّ ضًّ (ت ٙ66هَ) بقول ِه  (( :وة ٌنبغًِ أنْ ٌُختر فًِ الحُدو ِد ألفداظ  ,بدل الواجد ُ اسدتعما ُل
()3
هشداُ(ت ٔ1ٙهدَ) عندد مدن
للتبٌدٌن ))  ,كمدا وقدف ابدنُ
المشهور المتعارفِ مِنها فٌِها ؛ ألنَّ الح َّد
ِ
ِ
ٍ
ٌقو ُل بأنَّ اسُ (كان) فاعل ,وخبرُِ مفعدول ْ ,إذ قدال  (( :وأمَّدا تسدمٌ ُة األقددمٌن اةسدُ فداعتً والخبدر
ً
دمٌدة  ,والمبتددإُ إ َّنمدا
مفعوةً ,فهو اصطتح غٌرُ مألوفٍ ,وهو مجاش ,كَ تسمٌتِهُ الصورـ الجمٌلدة
()4
سبٌل الغلطِ  ,فلِذلك ٌعُا ُ علٌ ِه ))  ,وعِ ند تسمٌة النحاـ ةُ الجحود  ,إذ قال ":وٌسمٌها
ٌقول ُه على
ِ
أكثرهُ"ةُ الجحود"لمتشمتها للجحدد أي للنفدً ,قدال ال َّنحداسُ (ت ٖٖ6هدَ)  :والصّدوا ُ تسدمٌ ُتها ةُ
ال ّنفًِ ,ألنَّ الجحد فًِ اللّغ ِة إنكارُ ما تعرف ُه  ,ة م ُ
كار ))(, )5وكذلك ما قداُ بده ابدنُ مالدكٍ (ت
ُطلق اا ْن ِ
دول الّددذي لددُ ٌسد َُّ فاعلد ُه ,قددال ال َّسددجاعًّ (ت
دل" بدددةً ِمددن المفعد ِ
ٕٙ1هددَ) حددٌن اصددطلح بددَ"نائ ِ الفاعد ِ
ابن مالكٍ ,أمَّا الجمهورُ فٌقولون:المفعدول الّدذي لد ُْ ٌسد َُّ فاعلد ُه
ٔٔ11هَ)  (( :التسمٌ ُة بذلك مصطل ُح ِ
دول
,واأل ُ ْولددى أ ْولددى أل َّنهددا أخصددرُ ,وأل َّنهددا أور ُد علددى الثانٌ د ِة أ َّنهددا ة تشددم ُل مددا ٌنََددَو ُ غٌددر المفعد ِ
()6
كالظرفِ ))ٓ
ُلدوُ األخدرى
الكتُ فًِ ال َّنحدو
وما أوردِ الكفراويّ (ت ٕٕٓٔهَ) حٌِن مٌّش بٌن
والكدتُ فِدً الع ِ
ِ
ِ
ْ
قول مفر ٍد كَ" شٌ ٍد "  ,أو
,إذ قال ((:فخرج بقولِنا :عند ال َّنحوٌٌِّن الكت ُُ عند اللُّغوٌٌن ,فهو عندهُ ك ُّل ٍ
ونحوهدا وخدرج
مر ّك ٍ كَ " قاُ شٌد "  ,أو ما حصل بد ِه اافهدا ُُ مدن إشدار ٍـ أو كتابد ٍة وعقد ٍد و ُنصُد ٍ
ِ
مفهُ كَ ِق ,و ِ  ,أو وإنْ ل ُْ ٌُفهما كدَ مِدن
الكت ُُ عند الفقها ِء ,فهو عندهُ ما أبطل الصتـ مِن حرفٍ
ٍ
ت
,وعن ,وخرج الكت ُُ عند المتكلِّمٌن أعنًِ علماء التوحٌدِ,فهو عندهُ عِ بارـ عدن المعندى
القدائُ بدذا ِ
ِ
)7(0
ِ تعالى الخالًِ عن الحرفِ والصوتِ))
ّ
ّ
العلوُ المتقارب ِة ,أو التًِ تنتمً إلى اللغد ِة
ت فًِ
لتبٌٌن
وكت ُُ الكفراويّ ٌأتًِ
تداخل المصطلحا ِ
ِ
ِ
ِ
ّ
ً
َّ
ُ
اةصدطتح النحدويّ و"الحدرفِ " الدذي
إطتق "الحرفِ " فً
الواحد ِـ  ,ومث ُل هذا وقع كثٌرا فمِن ذلك
ِ
العدد  / 3 :المجلد  / 6 :السنة السادسة 3122
3122

2

لمدراسات اإلنسانية

مجــمة جـامعــــة كـركوك

ُ
ُ
الفعدل الّدذي
ٌطلدق فِدً الصّدرفِ علدى
داقَ"
ٌطلق على القراء ِـ القُرةن ٌّ ِة  ,وكذلك مصطل ُح
"الفعل ال ّن ِ
ِ
ِ
ّ
ُ
والخبدر ,
اسدم للمبتدد ِأ
ٌطلق علدى قِسْ ٍدُ مِدن
حو
ِ
ةخرُ ُِ حرفُ عل ٍة  ,و "الفع ُل ال ّناقَُ " فًِ ال َّن ِ
ِ
الفعدل ال ّن ِ
ً
دوُ ؛ ألنَّ ك د َّل
وكددذا "المفعددولُ" ِفددً ال َّنحددو وال ّ
صددرفِ ٓٓوه دذِِ ة تع د ُّد مشددكلة كبٌددر ًـ ِفددً دراس د ِة العلد ِ
مصطلح إ ّنما ٌُحد ُد من ِجه ِة العلوُ الّتً ٌنتمًِ إلٌها  ,وإطتق ُه معروف عند أصحا ِ هذِِ العلوُ  ,إذْ
ٍ
ِ
ِ
إ ّنهُ هُُ الذٌن تواضعُوا ل ُهٓ
التمٌٌدش بدٌن " الصِّدف ِة  ,والوصدفِ " ْإذ
ومِن المُحدثٌن أشار ال ُّدكتورُ عبدِ الراجحًّ إلى وجُ و ِ
ِ
دتعمال ال ّنحددوٌٌن كلمددة "وصددفٍ "  ,واسددتعمالِهُ كلمددة "صددف ٍة " ,
قددال  (( :وٌنب ِغددً أنْ نفددرِّ ق بددٌن اسد
ِ
فالصف ُة عندهُ هًِ ال ّن ُ
َّ
المشدتق  ,وعلدى
عت  ,أي مصطلح نحويٌّ  ,أمّا الوصدفُ فٌقصددون بد ِه اةسدُ
()8
وج ِه ُ
المفعول والصفة المشبّة  ,أي أ ّن ُه مصطلح صرفًٌّ )) 0
الفاعل واسُ
صوَ اسُ
الخ
ِ
ِ
ِ
وما ذكرُِ فًِ با ِ العد ِد أٌضا ً حٌن قال (( :وة ُب َّد أنْ ٌكون المعدو ُد جمعا ً مجروراً ٌعر ُ مضافا ً
()9
إلٌ ِه ة تمٌٌشاً ختفا ً لِما هو مشهور ,ألنَّ التمٌٌش مصطلح نحويٌّ ٌكونُ اسما ً منصََوبا ً ْ
فقط ))ٓ
المصطلح ٌوه ُُ ,فهدو مدا وقدع مدع جدور ِجً شٌددانْ ,إذ قدال
وأمَّا مِن األدلَّ ِة على أنَّ األشكال فًِ
ِ
مح ِّق ُ
ت قددد ألَّددف ِفددً علد ِدُ
دق "  (( :ولقد ْدد ذهد مددؤر ٓٓٓالدى أنّ ابددن السد ّكٌ ِ
دتح المنطد ِ
دق كتددا ِ "إصد ِ
المحقق قائتً
ُ
ُ
:وعلمت أنَّ أحدد األسداتذ ِـ المشدتغلٌن بالفلسدف ِة
المنطِ ِق}والمعروفُ أ َّنه فًِ اللّغ ِة{ ,وتابع
ت وعداد ِبده جدذةن ح ّتدى إذا كدان
راق ُه عنوانُ هذا الكِتدا ِ فبدادر بانتشاعد ِه مِدن أحد ِد أصدحا ِ المكتبدا ِ
()10
ّ
رٌدق ٌقلِّد ُ َّ
ببعو ّ
 ,وة
ك ممدا أخلفد ُه الظدنُّ ))ٓ
الطدرف فِدً صدفحاتِه ابتسدُ ثد َُّ غلبده الضدح ُ
ِ
الط ِ
طدون
ُتواصدل فدً ِب
ث الم
غُ مِدن البحد ِ
ت فِدً هدذا البحد ِ
جمٌع المُصطلحا ِ
ِ
ِ
ث علدى الدرُّ ِ
نش ُع ُُ أ َّننا أحطنا ِب ِ
قاُ أ ّنهُُ ٌُعطً الفِكرـ المباشرـ والواضدحة عدن
ال ُكت ِ المطوّ ل ِة والمختصرـِ ,ولك ّن ُه ٌكفًِ فًِ هذا الم ِ
التٌسدٌر ال ّنحدويِّ  ,مدن جهد ِة
هذ ِِ المشكل ِة ال ّنحو ٌّ ِة  ,وةسٌّما أنَّ هذا البحث ٌضٌفُ تصوراً ملفتا ً إلدى
ِ
ت ال ّنحو ٌّ ِةٓ
المصطلحا ِ

المبحثُاألولُ:اإلٌهامُفًُالمصطلحاتُاألصٌلةُُ :

ت األصددٌلةِ :هُنددا تِلددك المُصددطلحا ِ ّ
األو ِل
داُ َّ
نع ِنددً بالمُصددطلحا ِ
ت ال ِتددً اسددتعملها ال ُّنحدداـُ ِفددً المقد ِ
سائل ال َّنحو ٌَّ ِة ,وهًِ  (:الخبرُ  ,الكِناٌ ُة  ,المصدرُ  ,ال َّنكرـُ )
,والّتًِ ت ِر ُد على
رأس الم ِ
ِ
الخبر:
ّ
ْ
ْ
ُ
ُ
ُ
ُ
بددداألمر أيْ علِمْ تددددهُ,وخبرْ ت األمدددر أخ ِبددددرُ ُِ إذا عرفتددد ُه علددددى
"الخبرُ ":فِدددً اللغدددةِ((مِن خبددددرت
ِ
)12(0
()11
األصدل
,وٌتبٌَّنُ مِن هذا أنَّ الخبر فِدً
وكذلك((الخبرُ :ال َّنبأ,وما ٌُنق ُل عنْ الغٌ ِْر ))
حقٌِق ِتهِ))ٓ
ِ
ُ
ً
بر,فقٌِل:ة ُتح ُّد
ما كان مجهوة ث َُّ ٌُعرفُ
بااخبارٓأمّا اصطتحاً,فَ))إنّ العلماء اختلفُوا فًِ تحدٌِ ِد الخ ِ
ِ
لعُسْ ِرِِ,وقٌِل:أل َّنه ضروري[أيْ ة ٌحتدا ُج إلدى تعرٌفٍ ],وقٌِلٌُ:حد ُّد,واختلفُوا فِدً تحدٌد ِدِِ,فقال القاضِ دً
ُ
والمُعتشل ُة:هُو الكت ُُ الّذِي ٌدخ ُل فٌِه الص ُ
الصدق
للجمع  ,فٌلش ُُ
ِّدق والك ِذ ُ ,واع ُت ِرو علٌ ِه بأنَّ الواو
ِ
ُ
باةحتمال,أل َّنده ة
والكذ ُ معاً,وذلك محال,وأٌضا ً ٌر ُد كت ُُ ِ تعالى سواء أ ِرٌد اةجتمدا ُ أو ال َّنفدًُ
ِ
)13(0
ٌحت ِم ُل الكذ ))
()14
ت المُهمّد ِة
حو :فهو (( ما تحص ُل ب ِه الفائدـُ مدع مبتددأ ))
,والخبدرُ مِدن المُصدطلحا ِ
أمّا فًِ ال ّن ِ
رس ال َّنحددويّ ,فهددو ٌمث د ُل الطددرف المك ِّمددل ,والقسِ ددٌُ ّ
دثتن نددواـ
دذان ٌمد ِ
الثددانًِ للمبتدددأ,وهُما اللّد ِ
ِفددً ال د َّد ِ
دٌن :اةسدم ٌّ ِة والفعلٌّد ِة ,
دل مِدن خ ِ
ِعدل والفاعِ ِ
ال ّتركٌ ِ المفٌ ِد فًِ اللّغ ِة العرب ٌّ ِة إلدى جانِد ِ الف ِ
ِدتل الجُ ملت ِ
ٌنفرد فًِ هذا الموضع ْ
ْ
فقط ؛وإ ّنما توسّع لٌأتًِ فِدً مدواطن كثٌدر ٍـ ٌتغٌدرُ فٌِهدا
ولكنَّ هذا المُصطلح ل ُْ
ِ
ال َّتوظٌفُ واةصطت ُح ٓ
سُ المفر ِد
المواضع مجٌ ُئ ُه مع المبتدأ
وأه ُُّ هذ ِِ
ٍ
كاسُ مفر ٍد تت ُُّ مع ُه الفائدـُ ,وما ٌقعُ موقع هذا اة ِ
ِ
ْ
ُ
ُ
بدر
 ,وهًِ الجملة بنوعٌها اةسم ٌّ ِة والفعلٌّدةِ ,وشدب ِه الجملد ِة ,إذ إنَّ كد َّل هدذِِ
األقسداُ تدرد فِدً بدا ِ الخ ِ
ِ
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الفعل الّذي ة ٌ َّت ُ
بر المفر ِد ةختتفِهما فًِ
,وتحت مسمَّى واح ٍد  ,ومِن ُث َُّ إطتق ُه على
ِ
فق مع صف ِة الخ ِ
نسٓ
ال ِج ِ
كنقدٌو لبنشدا ِء بأ َّند ُه مدا
ول ُْ ٌكتفِ هذا المصدطل ُح فِدً ورود ِِ مدع المبتددأ؛وإ َّنما تجداوش فاسد ُتعمِل
ٍ
احتمددل الصِّدددق والكددذ ,كما اسددتعمل مددع "كُ"حددٌن اصددطلحُ وا علددى ذلددك بقددولِهُ":ك ُْ الخبرٌَّدد ِة "
ُ
المواضدع معروفدة للقاصِ دً والد ّدانًِ ,
تثبدت ذلدك ؛ألنَّ معظدُ هدذ ِِ
صوَ الّتِدً
ذكر ال ُّن
ِ
ولسْ نا بصد ِد ِ
ِ
لبٌهداُ مددن وجددو ِد شدً ٍء ظدداهرُِ التندداقوُ واةخددتتفُ ,
ولكدنْ سددٌكونُ الوقددوفُ علدى مددا ٌكددونُ سددببًا
ِ
وداخلُ ُه الج ُ
مخرج لهُ,أل ّن ُه لو ل ُْ ٌكنْ جائشاً لما استعمل ُه نحا ُتنا َ رحمهُ ! ٓ
األصل لوجو ِد
واش فً
ِ
ٍ
ُ
أقوال ال ُّنحا ِـ لٌكون جمعا ً ومسحً ا لهدا
ختل
المواضع الموهم ِة مِن
البحث إٌراد هذ ِِ
وسٌتناو ُل
ِ
ِ
ِ
المواضع المتباعد ِـٓ
المصطلح فًِ هذ ِِ
,وإظهاراً ألسبا ِ مجً ِء هذا
ِ
ِ
ٓ()15
ُ
والجمعُ ,
بر اافرا ُد))
المواضع هو
وأوّ ُل هذِِ
بر على الف ِ
ِعل (( ,واألص ُل فًِ الخ ِ
إطتق الخ ِ
ِ
()16
:
األفعال  ,قال ابنُ مالكٍ (ت ٕٙ1هَ)
ت األسما ِء ة
واافرا ُد مِن صفا ِ
ِ
ْأو قُصِ د اسْ تِعْ مالُ ُه مُنحصِ را
كذا إِذا ما الفِعْ ُل كان الخبرا
ِعل وهو مخالف لِما اتصف ب ِه الخبرُ  ,ولذلك وضَّح ذلدك ال َّشدار ُح بقولد ِه :
ْإذ أطلق الخبر على الف ِ
()17
الفعل وحدُِ))ٓ
اعل ة
(( إنَّ المراد
ِ
ِعل والف ِ
بالفعل هنا هُو الجُ مل ُة مِن الف ِ
ِ
ً
ُ
قعدت الجُ ملدة خبدراً
ْ
ُث َُّ ٌدذكرُ ال ُّنحداـُ أ ّند ُه (( إذا و ْ
كاندت نائبدة عدن المُفدر ِد  ,أل َّنهدا واقعدة موقعد ُه
َّ ْ
وحلّ ْ
فع علدى
ت محل ُه ,إذ المفر ُد هو األص ُل والمر َّك ُ فر منه ,لدذلك ٌحكد ُُ علدى موضِ دعها هندا بدالرَّ ِ
معنى أ ّن ُه لو وقع المفر ُد-الّذِي هو األص ُل  -موقِعهدا لكدان مرفوعدا ً ,فعندد ااعدرا ِ تقدو ُل الجملد ُة مِدن
()18
رفع خبرُ المبتد ِأ ))0
الفعل
والخبر ,أو من
المبتدأ
ِ
ِ
ِ
والفاعل فًِ مح ِّل ٍ
فق مع ُه إةّ
المصطلح على أصل ِه وتسمٌت ِه ألشٌاء ة ت َّت ُ
خروج
وما هذا الكت ُُ إة دلٌل واضح على
ِ
ِ
فًِ ال ِّنٌاب ِة ٓ
قول ال ُّنحا ِـ  :إنَّ الخبر مع المبتدأ ٌحتم ُل الصِ دق والكذ  ,ألنَّ
داخل عند ِ
وتتصاع ُد مشكل ُة ال ّت ِ
الخداَ بالمبتددأ  ,وهُدو الّدذِي لد ُْ
والخبدر
العداُ ,
الخبدر
األخبدار ,
ٌن مدن
ِ
هذا الكتُ ٌوص ُل إلى نوعِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ّ
ٌشرْ إلٌ ِه كثٌر ال ّنحدا ِـ  ,قدال ابدنُ ٌعدٌ  " :اعلد ُْ أنَّ خبدر المبتددأ هدو الجدش ُء المسدتفا ُد الدذي ٌسدتفٌ ُدِ
ُ
صددٌق والتكدذٌ ُ  ,أة
السّامعُ  ,وٌصٌرُ مع المبتدأ كتما ً تامدا ً  ,والّدذِي ٌدد ُّل علدى ذلدك أنَّ بد ِه ٌقدعُ ال َّت
ترى أ ّنك إذا قلت  :عبد ِ منطلق  ,فالصِ ُ
دق والكذ ُ إ ّنما وقعا فً
انطتق عب ِد ِ  ,ة فِدً عبد ِد ِ
ِ
ّدامع ل ُتسدنِد إلٌد ِه الخبدر الّدذِي
؛ ألنَّ الفائدـ فًِ
انطتق ِه  ,وإ َّنما ذكرت عبد ِ  ,وهو معروف عندد الس ِ
()19
ُ
اةنطتق "ٓ
هو
و ْقد توقف الرّ ضًّ عند هذِِ المسأل ِة محققدا ً  ,إذ قدال  (( :وقدال ابدنُ اةنبداريّ (ت ٘11هدَ)
وبعوُ الكوفٌٌن  :ة ٌص ُّح أنْ تكون طلبٌّة ؛ ألنَّ الخبر ما ٌحتم ُل الصدق والكذ ,وهو وهْ ُ ,وإ ّنما
خبر المبتدأ عندُال ُّنحاةُما ٌحتم ُل الصدق والكذ ,
ِبل
إٌهاُ لفظِ
أتوا مِن ق ِ
خبر المبتدأ  ,ولٌْس المُرا ُد ِب ِ
ِ
ِ
ً
ُ
ضدر ْ شٌدد] ففِدً قولِدك  :شٌدد عِ نددك ,
كما أنَّ الفاعل عنددهُُ لدٌس مدنْ فعدل شدٌئا[ مقصددُِ نحدو:ل ُْ ٌ ِ
ٓ()20
ٌسمّون الظرف خبراً مع أ ّن ُه ة ٌحتم ُل الصِ دق والكذ ))...
بمكان أنْ ٌقف علٌها َّ
الشركشًّ (ت ٗ11هَ) مفرِّ قدا ً هدذا
وٌب ُدو أنَّ هذِِ المسألة مِن األهم ٌّ ِة
ٍ
ُ
مقابل
,وٌطلق على
ال ّتداخل بقول ِه)):الخبرُ :هو المحتم ُل التصدٌق والتكذٌ ,وهو اصطت ُح األصولٌٌّن
ِ
للتصدٌق والتكذٌ ِ,ألنَّ المفرد من
المبتدأ نحو:قائُ مِن:شٌد قائُ,فز َّن ُه خبر نحويٌّ ,وة ٌقالُ:إ َّن ُه محتمل
ِ
هددو مفددرد ة ٌحت ِملُهما,وال دذِي ٌحتم د ُل التصدددٌق والتكددذٌ ,إ َّنما هددو المر ّك د ُ قسددٌ ُُ اانشددا ِء ة خبد ِدر
خبدر المبتددأ األفدرا ُد ))ٓ(,ُ)21فهدذا الكدت ُُ فصدل لطِ ٌدف فٌِمدا
المبتدأ,وٌد ُّل لذلك اتفاقُهُ على أنَّ أصل
ِ
ُ
بر  ,عند ال َّنحوٌٌنٓ
بر عِ ند األصو ِلٌٌِّن البتغِ ٌٌّن  ,والخ ِ
مٌٌش بٌن الخ ِ
نحنُ فٌِ ِه مِن ال ّت ِ
وما ٌُشك ُل هُنا أنَّ الجملة الفعلٌّة وحدها أٌضا ً تحتمد ُل الصِ ددق والكدذ  ,وهدو لدٌس بزنشدا ٍء ,
كقولِهُ  :قاُ شٌد  ,فز َّنه خبر أل َّنه ٌحتم ُل الصدق والكذ  ,وبذلك خرج الخبرُ المرا ُد ب ِه المت ّم ُُ الفائدـ
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والخبدر  ,كمدا
خبر احتمدل مدا تقد ّدُ هدو مِدن بدا ِ المبتددأ
 ,ألنَّ الجملة ة ٌوج ُد فٌِها مبتدأ  ,فلٌس ك ُّل ٍ
ِ
أوردِ ابنُ ٌعٌ وغٌرُِ  ,وإ َّنما هو نو مِن أنواعِ ِه على رأيٍ ٓ
اصطتح ال ّنحا ِـ لَ " ك ُْ " الخبر ٌّ ِة  ,ولٌس المرا ُد ِبها الخبر المصدطلح
وهذا األمرُ كان سببا ً فًِ
ِ
ً
علٌ ِه عند ال ّنحا ِـ  ,وإنْ ذكر ذلك ال ّنحاـُ صراحة نحو ما قال ُه ابنُ اةنباري(ت ٘11هَ)  (( :وأمَّدا فِدً
كثٌر  ,فجُ ع ْ
الكثٌدر وهدو ٌجدرُّ مدا بعددُِ  ,ولهدذا كدان مدا بعددها
ِلت بمنشل ِة العدد ِد
ِ
الخبر فت تكونُ إة لل ّت ِ
ِ
()22
ً
الخبر ))ٓ
مجرورا فًِ
ِ
ً
ابن ٌعٌ ( ت ٖٗٙهدَ )  (( :فدزنْ أردت الخبدر خفضدت " رجدت "  ,وقلدت بكد ُْ
وكذلك قو ُل ِ
()23
ُ
مررت ))ٓ
رجل
ٍ
ْ
فَقد ذكر الخبر وأراد ااخبار  ,كما وقدَف السُّدٌوطِ ً (ت ٔٔ1هدَ ) علدى سدب ِ اصدطتحِها
ْ
وسمٌت خبرٌ ًّة  ,أل َّنها تحتم ُل الصِ دق والكذ بختفِ اةستفهام ٌّ ِة  ,وذلك أ ّنك إذا قلدت
بَقول ِه (( :
دل أكرمد ُ
دت  :كنددت أخبددرت بأ ّنددك أكرمددت رجدداةً كثٌرٌن,وهددذا ٌحتم د ُل الصَََََََََََََددَدق
 :ك د ُْ رجد ٍ
)24(0
والكذ ))
ّت بالخبر ٌّ ِة ة أل َّنهدا تقدعُ خبدراً
اةلتباس بأ َّنها سمٌ ْ
توضٌح هذا
ولِهذا ذه أح ُد المحدثٌن إلى
ِ
ِ
دَشأن"ك ُْ "
كمددا ٌتددو َّه ُُ ب د ْل
دتفهاُ كد ِ
ألنَّ الكددتُ معهددا مسددوق علددى جه د ِة ااخبد ِ
دار ة علددى جه د ِة اةسد ِ
()25
اةستفهام ٌّ ِة ٓ
ُ
ّ
ّ
ْ
تح النحدا ِـ
فٌرى البحث أنَّ " ك ُْ " هنا لو سمٌّت بَ " التكثٌرٌّدة ُِِ "  ,لكدان ْأولدى مِدن اصدطِ ِ
األول  :أنَّ وظٌفة "ك ُْ" التكثٌرُ ّ ,
والثانًِ  :أنَّ ال َّنحاـ هُُ الذٌن ذكرُ وا هذا ,
"بالخبر ٌّ ِة " مِن
جانبٌن َّ ,
ِ
ُ
ّ
فت ٌكون ِبدعا ً لو أطلِق علٌ ِه ذلك  ,وةسٌَّما أنَّ هذا اةصطتح سٌشٌ ُل ااٌهاُ الدذِي تقد ّدُ ذِكدرُ ُِٓأمَّدا
حقٌق على
مصطل ُح "
قسمٌن  :لفظًٍّ اصطتحًّ  ,وهو عند ال ُّنحداـ  ,ومعندويّ
ِ
الخبر "  ,فهو فًِ ال َّت ِ
ِ
ّ
َّ
ُ
ُ
حكدُ النكدر ِـ  ,وبد ِه تكتمد ُل الفائددـ مِدن
 :فاللفظًِّ اةصطتحًِّ هو الخبرُ اافراديّ النكرـ  ,أو مدا فِدً
ِ
ً
ً
ّ
ال ّتركٌ ِ مع المبتدأ ٓ وأمَّا الخبرُ المعنويُّ  ,هو ما عدا هذا النو ِ سدواء كدان الخبدرُ جملدة اسدم ٌّة أو
فعلٌ ًّة أو ُ
شدبه جملد ٍة  ,أو مدا احتمدل الصِ ددق والكدذ  ,ولهدذا ة ٌحتدا ُج الخبدرُ اةصدطتحًّ إلدى قٌد ِد
اةحتمال نظراً
ةكتمال المعنى بدو ِن ِه ٓ
ِ
ِ
الكناٌة:
َّ
المسدائل النحوٌّد ِة ,
بعدو
لمُصطل ِح " الكِناٌ ِة " ْأو " المكنًِ " أثدر واضدح فِدً معالجد ِة
ِ
ِ
وتحلٌلِها سواء أكان ذلك مقٌّداً
ّ
غٌر تقٌٌ ٍد ؛ وذلك لدةلتِها المركب ِة فًِ
بموضع معٌ ٍّن أ ُْ كان مطلقا ً مِن ِ
ٍ
األصل  ,فَ"الكناٌ ُة" فًِ اللّغة (أنْ تتكلَُّ ِبشً ٍء وأنت ترٌ ُد غٌرُِ
ِ
قٌامِها بوظٌف ٍة إضاف ٌّ ٍة عن الموضو ِ
ٓ()26
ً
ْ ,أو بلفظٍ ٌجا ِذ ُب ُه جانبا ً
حقٌقة أو مجاشاً "
)
27
(
,و ْ
المصددطلحٌن
قددد اسددتعملُوا
وٌددرى ال ُّنحدداـُ أنَّ هددذا المُصددطلح ٌعددو ُد إلددى ال ُكددوفٌٌّن
ِ
()29
()28
 ,و ُه ُْ ٌرٌدون ب ِه الضمٌر ,أو نوعا ً من ُه
 ,وإنْ كان مستعمتً عند البصرٌٌّن
بالمُسمَّى نفس ِه
ُ
ّ
 ,وهو لٌس ما نرٌ ُد تناول ُه هاهنا فحس ُ ؛ وإنما ما نسعى إلٌ ِه هو بٌانُ أنَّ هذا المصطلح قد اسدتعمل
المقداُ الّدذِي قصدددُِ ال ُّنحداـُ , ,ولكدنَّ سددبٌل
دأغراو متباٌند ٍة بحسد ِ مددا ٌقتضدٌ ِه
فِدً عد ّد ِـ مدواطن  ,وبد
ٍ
ِ
ً
دتعمال المكددرَّ ِر ل د ُه ِفددً
دطتح المباشد ِدر ل د ُْ ٌكددنْ واضددحا مددع هددذا اللفددظِ  ,وٌعددو ُد ذلددك إلددى اةسد
اةصد
ِ
ِ
ِّ
ً
الواضدح فٌهدا  ,ولهدذا جداء هدذا الدذكرُ
ت مختلف ٍة ممّا ٌتر ُ
موضوعا ٍ
ك مجاة لتعتقا ِد بمدى اةشتراكِ
ِ
ً
ّ
وااٌهاُ ٓ
َ مِن هذا اةشتراكِ
محاولة للتخل ِ
ِ
موضع واح ٍد  ,وإنْ كان المكنًِ
ااٌهاُ هو الجمعُ بٌن " المكنًِ " و "الكِناٌ ِة " فًِ
وكان سب ُ
ٍ
ِ
دكال ؛ ألنَّ األخٌددرـ تتددداخ ُل مددع
مخت ّ
دمٌر  ,ولكددنَّ مجددًء الكِناٌ د ِة مع د ُه أرسددل ُه إلددى ااشد ِ
ص دا ً بددَ الضد ِ
ُ
ت أخرى كما سٌأتًِٓ
مصطلحا ٍ
ْ
َّمٌر ما ذكرُِ الفرّ ا ُء (ت ٕٓ1هَ)  ,إذ قال  (( :فزنْ قدال
فمثا ُل ورو ِد ِِ عند الكوفٌٌّن بمعنى الض ِ
ُ
ُ
قلدت :ذلدك
أٌجدوش تدذكٌرُِ بعدد األسدما ِء كمدا جداش قبلهدا
المصادر المؤنث ِة
قائل  :أرأٌت إذا جاء بعد
ِ
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اةسدُ  ,فاسدتقبحوا أنْ
اةسُ كان فٌ ِه مكنًُ مِن
قبٌح  ,وهو جائش  ,وإ َّنما قبُح ,ألنَّ الفعل إذا أتى بعد
ِ
ِ
ُ
ٌُضدمِروا مددذكراً قبلد ُه مؤنددث  ,والّددذٌن اسد ُ
ٌُِ
دتجاشوا ذلددك قددالوا ٌُ :ددذه ُ إلددى المعنددى  ,وهددو ِفددً ال ّتقدد ِ
()30
والتأخٌر سوا ُء ))ٓ
ِ
ْ
اج (ت ٖٔٙهدَ ) ,وقدد جمدع بدٌن الكِناٌد ِة
ومِن
ِ
إطتق الكِناٌ ِة علدى المكندً مدا ذكدرُِ ابدنُ السدرّ ِ
ْ
ت الكناٌد ُة منفصدلةً
ّ
صدل  ,فأمّدا إنْ كاند ِ
ضع واح ٍد  ,إذ قدال  (( :وهدذا فِدً المكندً المت ِ
والمكنً فًِ مو ٍ
()31
ْ
داُ(ت ٔ1ٙهددَ)  ,إذ قددال  (( :المُضددمرُ "
نحددو  :هددو و ِهددً ٓٓٓ))
,وكددذلك مددا أوردِ ابددنُ هشد ٍ
()32
 ,و ْقد أطلق الكوفٌدون هدذا
وٌسمَّى "الضَّمٌرُ " أٌضا ً  ,وٌسِّمٌ ِه الكوفٌّون "الكِناٌة"  ,و" المكنًِ))
()33
الظددداهر
,وأل ّنددده ٌُك ّندددى بددد ِه عدددن
بصدددرٌح  ,والكِناٌددد ُة تقابددد ُل الصدددرٌح
المصدددطلح أل َّنددد ُه لدددٌس
ِ
ٍ
()34
اختصارآً
و ْقد استعمل هذا المُصدطلح سدٌبوٌهِ(ت ٓٔ6هدَ )  ,وقصدد بده ألفاظدا ً بعٌنِهدا ْإذ قدال  (( :وذلدك
نحو قولِك  :ل ُه كذا وكذا دِرهما ً ,وهو مبهُ فًِ األشدٌا ِء بمنشلدة " كد ُْ "  ,وهدو كناٌةةُ للعدد ِد  ,بمنشلد ِة
األمر ذٌّدة وذٌّدة  ,وذٌدت وذٌدت  ,وكٌدت وكٌدت ,
فتن إذا ك ّنٌت ب ِه فًِ األسما ِء  ,وقولُك  :كان فًِ
ٍ
ِ
()35
التنوٌن ٓٓٓ))
التنوٌن ؛ ألنَّ المجرور بمنشل ِة
صار بمنشل ِة
ِ
ِ
ِّ
وقد ْدد ٌقصد ُد بددَ الكِناٌد ِة معندداُِ الد َّدةلًِ ,كمددا أوردِ المبددرِّ ُد (ت ٕ٘6هددَ) ِفددً بددا ِ النددداء بقولد ِه :
غٌدر النددا ِء ؛ أل َّند ُه
((واعل ُْ للندا ِء أسماء ٌخَُّ بها  ,فمنها قولُهُ ٌ :ا هناُِ أقب ْل  ,وة ٌكونُ ذلدك فدً
ِ
()36
كناٌةُ للندا ِء ٓٓٓ))ٓ
قول الرَّ ضًّ (ت ٙ66هَ) (( :فنقولُ :إ ّنما جاش ش ّتان مدا بٌنهمدا علدى أنَّ شد ّتان
وكذلك نحُ و ِ
ون أو المساف ِة أي  :بعُد مدا بٌنهمدا
ستلش ُُ
فاعلٌن فصاعداً  ,و"ما" كناٌةُ عن الب ِ
ِ
بمعنى "بعُد" أل َّن ُه ة ٌ ِ
()37
البون ))0
مِن المساف ِة أو
ِ
ّ
دواطن التِدً ذكدر
بعو الم
وٌب ُدو أنَّ ابن ٌعٌ (ت ٖٗٙهَ) ْقد انتبه إلى هذا  ,فذه إلى
جمع ِ
ِ
ِ
ْ
وضدع موضدع ُه  ,إذ قدال  (( :ة فدرق
بنحو متباع ٍد  ,فأراد وضع ك ِّل ذِي
ال ّنحاـُ فٌها هذا المصطلح
ٍ
ٍ
قبٌل األسما ِء المترادف ِة ,فمعناهما واحد  ,وإنْ اختلفا مِن
بٌن المضمر والمكنى عند الكوفٌٌن فهما من ِ
ُ
ضمٌر مكنًِ ولٌس كد ُّل
ت  ,فك ُّل
جه ِة اللّفظِ  ,وأمّا البصرٌون فٌقولون  :الم
ُضمرات نو من المكنٌّا ِ
ٍ
ً
اسُ تورٌة وإٌجاشاًْ ,
وقد ٌكونُ ذلدك باألسدما ِء الظداهر ِـ نحدو:
مكنًِ مضمراً ,فالكناٌةُ إقام ُة اسُ مقاُ ٍ
أعدتُ
أعدتُ األناسِ دً وفدتنُ كناٌدة عدن
فتن والفتنُ  ,وكٌت كٌت  ,وكدذا وكدذا ,ففدتن كناٌةةُ عدن
ِ
ِ
ت الكناٌد ُة
المدمج  ,وكذا كذا كناٌةُ عن العد ِد
ث
المبهُ ,وإذا كاند ِ
هائُ  ,وكٌت كٌت كناٌةُ عن الحدٌ ِ
ِ
الب ِ
ِ
ُ
المضدمرات نوعدا ً مِدن الكناٌةاتُ 000فدأعرفُ
ت
تكونُ باألسدما ِء الظداهر ِـ كمدا تكدونُ بالمُضدمر ِـ كاند ِ
دور
المضددمرا ِ
ت المددتكل ُُ ,أل َّن د ُه ة ٌوهمددك غٌددرُِ ث د َُّ المخاط د  ,والمخاط د تلددو المددتكلّ ُِ ِفددً الحضد ِ
والمشدداهد ِـ وأضددعفُها تعرٌفدا ً كناٌد ُة الغائد ِ ؛ أل َّند ُه ٌكددونُ كناٌد ًدة عددن معرفد ٍة ونكددر ٍـ ح ّتددى قددال بعددوُ
(ُ )38
ال ّنحوٌٌن  :كناٌ ُة ال ّنكر ِـ نكرـ ))ٓ
دائل  ,واتفاقِهددا ِفددً المُس دمّى بددَ
دداخل الموجددو ِد بددٌن هددذ ِِ المسد ِ
وٌكشِ ددفُ هددذا ال د ّنَُ مدددى ال ّتد ِ
تقسٌُ ما ٌدخ ُل تحت هذا المصطل ِح لتتوضَّح الصورـُ ,
مصطلح واح ٍد  ,ولكنْ نستطٌعُ أنْ نصل إلى
ٍ
ِ
فنقو ُل :
ُ
ُ
ُ
الكِناٌة ثتثة  :الكِناٌة والمكنًِ والمرا ُد بهما الضمائرُ  ,والكِناٌة  :المُرا ُد ِبها ألفاظ ِبعٌنِها  ,كما
ذكرها سٌبوٌه  ,والكناٌ ُة المعنى ال َّدةلًّ  ,وهًِ ماعدا ما تق ّدُ ٓ
ددٌن ِفدددً اةسد
ددتعمال ال َّنحدددويِّ  :اةسدددتعما ُل اةصدددطتحًّ
ِ
و ِمدددن هدددذا ٌظهدددرُ أنَّ للكناٌددد ِة وظٌفتد ِ
ُ
ّ
واضع التًِ تر ُد فٌهدا سدواء
والمقصو ُد ب ِه المضمرُ عند الكوفٌٌن  ,واةستعما ُل ال ّدةلًِّ  :وهًِ بقٌة الم
ِ
صدوَ الّتِدً ُت َّ
كان ذلك مع ألفداظٍ بعٌنِهدا ْ
وظدفُ فٌهدا مصدطل ُح الكناٌد ِة  ,فكد ُّل
تحلٌدل ال ّن
,أو فِدً أثندا ِء
ِ
ِ
الضدمٌر
المضدمر اصدطتح عداُ ؛ وإ ّنمدا ٌتخصَّدَُ مدع
غٌدر
موضع جاء فٌد ِه مصدطل ُح الكناٌد ِة فِدً
ِ
ِ
ِ
ٍ
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حصراً ,ولكنَّ هذا اةستعمال كان مشدكتً وموهِمدا ً بعدو الشدً ِء ,وكدان ْ
األولدى فصدل هدذا ال ّتقدار ِ
كٓ
لٌنج ِّل األم ُر وٌشول اةشترا ُ
الضدمٌر بدالمكنًِ صدحٌحة مقبولدة ؛ ألنَّ الضدمٌر
و ْقد ذه بعوُ المحدثٌن إلى أنَّ (( تسدمٌة
ِ
دول ,
داهر  ,وإنْ كددان المكنددً أعد ُُّ ِم
دمٌر  ,واسد ِدُ ااشددار ِـ واسد ِدُ الموصد ِ
39د)دن الضد ِ
كناٌددة عددن اةسد ِدُ الظد ِ
(
أل َّنهنَّ جمٌعهنّ كناٌات عن األسما ِء ّ
الظاهِر ِـ ))0
ّمٌر  ,وهُو الّذي ل ُْ ٌُشرْ إلٌ ِه بد ْل أ َّكدد أ َّند ُه
وهذا الكت ُُ ٌكونُ مقبوةً إذا حُ صِ ر " المكنًِ " بالض ِ
كس منْ ذلك فز ّن ُه أورد " الكِناٌدة " مدع المكنِدً  ,ومِدن ثد َُّ أطلقهدا
ّمٌر  ,ب ْل على الع ِ
ٌر الض ِ
ٌر ُد مع غ ِ
ّ
ً
ً
بنحدو ٌقبد ُل
العمدوُ
ّمٌر أٌضدا  ,نظدرا لدةلد ِة الكناٌدة علدى
على
ِ
ٍ
بعو المعارفِ التًِ تخ ِتلفُ عن الض ِ
ِ
ت أخرى فًِ دةل ِت ِهٓ
دخول موضوعا ٍ
بٌل الفائد ِـ
فالمكنًِ أقر ُ فًِ
ّمٌر ,وأنَّ الكِناٌة مصطلح ٌمكنُ إٌرا ُدُِ مِن ق ِ
اةصطتح إلى الض ِ
ِ
ُ
َّ
ُ
المصطلحٌن
ربًِّ  ,وهذا هُو الفرق بٌن
ال ّدةل ٌّ ِة  ,ولِهذا ت ِر ُد الكناٌة فًِ أكثر مِن
ِ
موضع فًِ النحو الع ِ
ٍ
ْ
ُضمر ما بٌَّن ُه الرَّ ضًّ (ت ٙ66هدَ)  ,إذ قدال
اةصطتح بالم
بدقٌق فًِ
 ,وال َّدلٌ ُل على أنَّ الكِناٌة لٌس
ٍ
ِ
ِ
ْ
َّ
 (( :وقولُك  :أنا وأنت لٌس ِبكناٌ ٍة ألن ُه تصدرٌح بدالمُرا ُد  ,وضدمٌرُ الغائد ِ كناٌدة  ,إذ هدو دال علدى
()40
المعنى بواسط ِة المرجو ِ إلٌ ِه بظاهر ِِ فٌ ِه ))0
دمٌر مِند ُه مددا هددو " كِناٌددة " ومِند ُه مددا لددٌس بددَ كناٌد ًدة  ,وقد ْدد تددداخل هُنددا
وهددذا ٌع ِنددً أنَّ ِمددن ال ّ
ضد ِ
اةصطت ُح بال َّدةل ِة اللّغو ٌّ ِةٓ
اةصدطتح ضدبطا ً ود ّق ًدة  ,ألنَّ المكنِدً
ّمٌر بدةً مِن الكِناٌ ِة  ,لكدان فِدً
فلو انفرد المكنًِ بالض ِ
ِ
ُ
َّ
َّ
واضع  ,وةسدٌَّما أند ُه ورد ذلدك عدن النحدا ِـ ,
ك الكناٌة إلى بق ٌّ ِة الم
َّمٌر  ,و ُتتر ُ
ٌكونُ قد اختََّ بالض ِ
ِ
ّ
ً
ُ
ُ
ُ
ااشدكال مدع الكِناٌد ِة التِدً تطلدق وة ٌُدراد ِبهدا
ولكنَّ إرداف ال ُّنحا ِـ للكِناٌ ِة مع المك ِنً أدخل نوعا مِدن
ِ
الضَّمٌرُ ٓ
المصدرُ :
ً
ُ
ُ
المصدرُ ,لغة  :مِن صدر ,ومِن ُه الص َّْدرُ أعْ لى مُق َّد ُِ ك ِّل شً ٍء  ,وك ُّل ما واجهك ٓٓٓوتص ّدر
)41(0
أمَّا اصطتحا ً (( فهو اةسد ُُ الّدذِي ٌدد ُّل
ِس "
در المجل ِ
نص ص ْدرِ فًِ الجُ لُ ِ
وس  ,وجلس فًِ ص ِ
()42
مثل " :الص ُ
ِّدق فضٌلة,والك ِذ ُ رذٌلة ))ٓ ُُ
ث دون تق ٌّ ٍد ِب
على حد ٍ
شمان ِ
ٍ
ّ
َّ
المسدائل التِدً ورد
مظدان
اةسدتعمال النحدويّ ,وفِدً
ُموُ فِدً
ِ
ِ
ِ
ا ّتصف مُصطل ُح "المصد ِر " بالع ِ
فٌِه ْ
ك والعُمدو ُُ وال َّتدداخ ُل سدببا ً كبٌدراً
ا,إذ إ َّن ُه جاء فًِ مواضع مُتداخلد ٍة ومُشدترك ٍة ,وكدان هدذا اةشدترا ُ
ُصطلح بتحدٌ ِد مجاة ِت ِه فًِ
إطتق هذا الم
لتلتباس فًِ ال َّدرس ِال ّنحويّ ؛ذلك ألنَّ ال ُّنحاـ ل ُْ ٌهتمُّوا عِ ند
ِ
ِ
ِ
ً
َّ
المصددر
دقدائق
ُ
ِه
ت
لمعدرف
ا
نظدر
ااطدتق
هدذا
دى
إل
ٌدذهبون
ا
َّم
ب
ورُ
,
ربًِّ
الع
حو
ن
ال
ًِ
ف
ـ
ٍ
كثٌر
مسائل
ِ
ِ
ِ
ِ
ّ
ك بحرٌَّد ٍة وٌتنقد ُل
واضع  :المصددر الدذِي ٌتحدرَّ ُ
,ومواطن استعمال ِه وطرٌقة تناول ِه ,وكان أه ُُّ هذ ِِ الم
ِ
ّ
ت  ,والمصدر الذِي ٌ ُ
فعدول
دق والم
ت والمجرورا ِ
ت والمنصوبا ِ
فًِ المرفوعا ِ
ِ
ُطلق على الم ِ
فعول المطل ِ
ااشدكال إةّ مدع
صدر المٌمًِٓٓٓولكدنْ ة ٌكبدرُ حجد ُُ
المؤو ِل والم
صدر
المصدر والم
واسُ
ألجلِ ِه ,
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
القرائن الواضح ِة نوعا ً مدا ٌُقلد ُل ااشدكال
المواضع َ على األق ِّل َ هناك مِن
ُطلق ألنَّ بقٌّة
الم ِ
ِ
فعول الم ِ
ِ
ُطلق  ,وهدو
األكثر إشكاةً  ,بٌن
والخلط  ,ولِهذا سٌكونُ ال َّتوقفُ على الجان ِ
المصدر ,والم ِ
فعول الم ِ
ِ
ِ
ما سلُّ ب ِه ال ُّنحا ِـ أٌضا ًٓ
تفصٌل  ,إذ قال  (( :إنْ قدال قائدل :
المصطلحٌن دون
اةنباريّ (ت٘11هَ) ٌجمعُ بٌن
فهذا ابنُ
ٍ
ِ
ِ
)
43
(
الفعل علٌدهِ,وهو المفعدو ُل الم ُ
ْ ,إذ لد ُْ ٌمٌ ِّْدش بدٌن
ُطلدق ))0
ِ
لُِ كان المصدرُ منصوبا ً قٌل:لوقو ِ
اثندان مدددى العتقد ِة واةشدتراكِ بٌنه ُمددا
المصدطلحٌن وهدذا مدا حدددث مدع نحدا ٍـ كثٌددرٌن  ,وة ٌختلدفُ
ِ
ِ
ّ
ّ
مصددطلح مِددن
ل
ِّ
كدد
ت
مرتبطددا
بددٌن
ل
ُ
ٌفصدد
ِي
ذ
دد
ل
ا
الدددقٌق
حدٌددد
ت
ال
ه
ُ
دد
ٌوجِّ
ة
الكددتُ
هددذا
مثددل
,ولكددنَّ
ِ
ٍ
ِ
َّ
ُطلق بقول ِه
رق بٌن الم
الم
صدر والم ِ
فعول الم ِ
اظُ(ت ٙ6ٙهَ) توجٌه الف ِ
ِ
ِ
ُصطلحٌن ٓ وقد حاول ابنُ الن ِ
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ُ
مصدر مفٌ ٍد توكٌد عاملِه  ,أو بٌان نوعِ ه أو عد ِد ِِ ,فما لدٌس
المطلق ما لٌس خبراً من
 (( :فالمفعو ُل
ٍ
مصددر  ,مخدرج
ُبٌن لل ّنو ِ فًِ قولدك  :ضدرْ بُك ضدر ألدٌُ  ,ومِدن
صدر الم
حو الم
خبراً  ,مخرج لن
ٍ
ِ
ِ
ِ
()44
ال المؤ ِّكد ِـ قول ُه تعدالى  :ولةىُمةدبراُ ﴾ ُ,ومفٌد ٍد توكٌدد عاملِد ِه أو بٌدان نوعد ِه أو عددد ِِ ,
حو الح ِ
لن ِ
ّ
ُ
صددر اسد ُُ
المصدر المؤك ِد فًِ قولِك َّ :أو ُل سٌرﹴ سٌر شدٌد ٓٓٓث َُّ قال  :والمراد بالم
لنحو
مخرج
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ّ
كاألمن والضَّر ِ والنخو ِـ ,فزنها أسماء المعانًِ فًِ قولِك
الفاعل أو النائ ِ عن ُه
المعنى المنسو ُ إلى
ِ
ِ
()45
بنحو جلًٍّ ال َّتداخ ُل الكبٌدرُ
الكتُ
فٌظهرُ فًِ هذا
 :أمِن شٌد ,وضر عمرو  ,ونخٌت علٌنا ))0
ٍ
ِ
ٓ
ُصطلحٌن
بٌن الم
ِ
ّ
ت  ,والمصددرُ هدو المفعدو ُل الم ُ
فالمفعو ُل الم ُ
ُطلدق إذا
ُطلق هو المصدرُ إة أنَّ هناك بعدو اةسدتثناءا ِ
رت ال ُّش ُ
ُ
داظُ هدذ ِِ ال ّشدروط ح َّتدى ٌقدع ال َّتمٌٌدشُ
َّ
تو ّف ْ
ْ
ت ذلك  ,ولكنْ لد ُْ
روط المتطابقة اثبا ِ
ٌحددد ابدنُ الن ِ
ُ
بحٌدث ة ٌ ُ
فعدول
ُطلدق علدى الم
دقٌدق
بنحدو
بٌنهما  ,واألولى الفص ُل بٌن المفعةولُالمطلة ُوالمصةدرُ
ِ
ٍ
ٍ
المطلق إةّ هذا اةسُ ْ
اةشدتقاق ولدٌس
فقط  ,وة ضٌر بعد ذلك مِن ااشار ِـ إلى أ َّن ُه مصدر مِن جهد ِة
ِ
ِ
ّ
ُّ
ُ
أنْ
المصدطلحٌن  ,وإنْ كدان مدا قداُ بد ِه
بٌن
صل
الف
ن
ع
ـ
حا
ن
ال
ٌبحث
ًِ
ع
بٌ
الط
ِن
م
كان
ِهذا
ل
و
ٓ
حو
ِ
ِ
ال َّن ِ
ّ
سارهما وتحدٌ ِد عتماتِهما إة أنَّ ذلك ٌع ُّد انتباها ً
ال ُّنحاـُ ْقد جاء متأخراً بعو ال ّشً ِء مِن ال َّت
صحٌح لم ِ
ِ
سدائل ,
حلٌدل الم
ِ
ٌهُ ,ومقددرتِهُ العالٌد ِة وإمكانٌداتِهُ العظٌمد ِة لِت ِ
كر ال َّنحويّ لدد ِ
مسبوقا ً ؛نظراً لوعِ ً الف ِ
األمور ووض ِع ك ِّل شً ٍء فًِ موضع ِه المناس ِ  ,وكان مِن هؤة ِء الذٌن انبرى لِكشفِ ذلدك
وتفسٌر
ِ
ِ
ْ
ُ
المطلدق وهدو المصددرُ ؛ وذلدك تفسدٌر
الدقٌق ,األشمونً(ت 1ٕ1هدَ) إذ قدال (( :المفعدو ُل
اةشتراكِ
ِ
ْ
ً
ً
ّ
المفعدول
ِدن
م
ا
مطلقد
ُ
أعد
المصددرُ
إذ
الحٌدوانُ
ه
ُ
د
ن
بأ
اانسدان
كتفسدٌر
,
ا
مطلقد
ه
ُ
مند
ُ
أع
ُّ
للشً ِء بما هو ُّ
ِ
ِ
ِ
المطلق  ,ألنَّ المصدر ٌكونُ مفعوةً ة مُطلقا ً  ,وفاعتً ومفعوةً ب ِه وغٌر ذلك  ,والمفعو ُل الم ُ
ُطلق ة
ِ
)46(0
ً
ً
ُّ
ٌكونُ إة مصدرا نظرا إلى ما ٌقو ُُ ب ِه مقام ُه ِممَّا ٌد ُّل علٌ ِه خلف عن ُه فًِ ذلك وأن ُه األص ُل ))
صددر
ابْعدا ِد ال ّتقدار ِ بٌنهُمدا ْإذ قدال)):اعلدُ أنَّ بدٌن الم
ِ
والسَّجاعِ ً كان أكثر وضدوحا ً فِدً الرُ ؤٌد ِة ِ
مطلق مصدر وة عكس,وقٌل بٌنهُما العمدو ُُ
مفعول
ُطلق عموما ً وخصوصا ً مطلقاً,فك ُّل
ٍ
والم ِ
ٍ
فعول الم ِ
ً
ُ
ضدربت ضدربا "وٌنفدر ُد المصددرُ فِدً "ٌعجبنِدً ذهابُدك "وٌنفدر ُد
ٌجتمعان فًِ"
الوجهً
والخصوَُ
ِ
ِ
ً
َّ
ُ
ُ
ث
ضدربت سدوطا " قدال فدً الت
حدو"
المفعو ُل
وضدٌح وشرحهِ:والمصددرُ هدو اسد ُُ الحدد ِ
المطلدق فدً ن ِ
ِ
ً
ً
ِعدل نحدو
لغٌر المُفاعلةِ,فخرج
بالجداري علدى الف ِ
الجاري على الف ِ
ِ
بمٌُ شائد ٍـ ِ
ِ
ِعل ولٌس علما وة مبدوأ ٍ
ً
ّ
بدالمٌُ الشائدد ِـ
ء
ُ
المبددو
وخدرج
ـ
حمدد
للم
علدُ
د
ٍ
َّدا
م
ح
نحدو
دُ
ل
الع
وخرج
,
مصدر
ُ
اس
ه
ُ
ن
,فا
ت
غس
اغتسل
ِ
ُ
ٍ
ِ
َّ
ُ
بدٌن
درق
",والف
المصدادر
ء
أسدما
ِدن
م
ه
ُ
د
ن
فا
تدل
الق
دى
معن
لغٌر المفاعل ِة نحدو مقتد ْل ب
المصددر واسدم ِه أنَّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
المصدددر ,فمدددلو ُل
ة
بواسددط
ث
الحددد
ددى
عل
ل
ٌددد
المصدددر
ُ
واسدد
ه
دد
ث
ددد
الح
ددى
عل
ل
ٌددد
المصدددر
ُّ
ُّ
ِ
ِ
ِ
بنفسِ
ِ
ُ
ِ
ِ
المصدر,معنى ومدلو ُل اسُ المصدر ل ُ
صدرٓوسمًِّ المصدرُ مصدراً ألنَّ فِعلد ُه صددر عند ُه أيْ
فظ الم
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ(ُ)47
ّ
ّ
ُّ
دداخل فِدً المعدانًِ التِدً تنض ِدوي تحدت
صدوَ دةلدة واضدحة علدى الت
,و ِبهدذ ِِ الن
أُخِذ مِند ُه ))ٓ
ِ
ِ
ً
حركة مِن ّ
األذهان ح َّتى ٌحصل
وااشكال تبقى تتنق ُل فًِ
التُّ شاب ِه
ك
المصدر وهو ما ٌتر ُ
مصطلح
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ّ
ً
ً
للوصول إلى ذلك وكدان باامكدا ِن فصد ُل هدذ ِِ
ال َّدارسُ على دقائقِه,وهو األمرُ الذِي ٌتطل ُ وقتا كبٌرا
ِ
ُ
ُصدطلحٓولدٌس هدذا بمأخد ٍذ علدى
والخلدط فِدً هدذا الم
ت متباٌن ٍة ح َّتى ة ٌقع هذا الوه ُُ
المعانًِ بمسمٌا ٍ
ِ
ُ
َّ
ً
ّ
ّ
ً
َّ
ك
ُنحاتِنا ,وإ َّنما هو تراكُ للثقاف ِة اللغو ٌّ ِة والنحو ٌَّ ِة التًِ ة تفتأ تتفر ُ لت ِجد لهدا أصدوة وفروعدا تشدتر ُ
قددرـ ال َّنحوٌَّدة لعُلمدا ِء هد ِذ ِِ
مع والخلطِ والّدذي ٌكشدفُ لندا ِبكد ِّل أماند ٍة الم ِ
هُنا وهُناك لٌُحدِث مِثل هذا الج ِ
َّ
ْ
ٌددركها
ُلشمُنا
ِ
بالقول:إِ ّن ُه ة ٌُحاسِ ُ قوُ فًِ عصرهُ امتلكوا أسبا عصْ ٍر ةخر لد ُْ ِ
األ َّم ِة الطٌب ِة ِممَّا ٌ ِ
العصرُ المتقد ُُٓ
النكرةُ:
ُ
ُّ
َّ
ِعل ,ومدع الجُ ملد ِةٓ حٌدث اسدتعمل النحداـُ هدذا المُصدطلح مدع
جاء مُصطل ُح النكِرـُ مع
اةسُ والف ِ
ِ
ً
ً
ّ
ه ِذ ِِ األنوا ِ المُختلِف ِة الّتًِ نادِرا ما ٌكدونُ هُنداك اقتدرا فٌِمدا بٌنهدا  ,نظدرا ةتصدافِ كد ِّل واحد ٍد منهدا
ُ
لكدون أنَّ هدذ ِِ
تجاوشها  ,ولكنَّ الّذِي حصل هو مجدً ُء ال َّنكدر ِـ معهدا
ت خاص ٍة وحدو ٍد ة ٌُمكنُ
بمٌشا ٍ
ِ
ّ
َّ
ْ
ُصطلح لها  ,وأنَّ السَّب فًِ ذلك ٌعو ُد إلى التشاب ِه الذِي جمع
إطتق هذا الم
جواش
توافقت فًِ
األقساُ
ِ
ِ
ِ
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الخبر فًِ ال َّدةل ِة الّتِدً ِبهدا تقدعُ الفائِددـُ ,
المجهول ,أو صِ ف ُة
ت الصّف ِة  ,وهًِ صِ ف ُة
هذ ِِ األقساُ فًِ ذا ِ
ِ
ِ
َّ
كر ِـ المُطرد ِـٓ
أو أ َّن ُه حمل صفة ال َّن ِ
عرفد ِة ٓٓٓ ,ون ُكدر األمدرُ  ,كدَ كدرُ ُ :صد ُع  ,وطرٌدق منكدور
وال َّنكِرـُ فًِ اللُّغد ِة  (( :خِدتفُ الم
ِ
)48(0
اسدُ
اةصدطتح ف ِهدً (( كدلَُُّ
أمّا فِدً
,
ٌر قص ٍد  ,والمُنكرُ ضِ ُّد المعرُ وفِ ))
على غِ ِ
ٍ
ِ
َّ
ِغٌر ِِ  ,وة ٌختَُّ ب ِه واحد مِن أفرا ِد جنسِ ِه دون ةخر كَ "رجدل وفدرس
شائع فًِ جنسِ ه الشام ِِل ل ُه ول ِ
ٍ
()49
ُ
وكتا "  ,وتقرٌ ُبها إلى الفهُ أنْ ٌقال  :ك ُّل ما صلح ُد ُخو ُل األلفِ والّ
تُ علٌِ ِه ))0
ِ
ِ
هشاُ (ت ٔ1ٙهَ) (( :وعتم ُة ال َّنكر ِـ أنْ تقبل دخول رُ َّ علٌها نحو  :رجدل و ُغدتُ
وقال ابنُ
ٍ
()50
وبهذا استد َّل على أنَّ من  ,ما نكرتٌن ))ٓ ُُُُُ
رجل  ,ورُ َّ
 ,تقو ُل  :رُ َّ
ٍ
غتُ ِ ,
ٍ
ُ
ّ
ُ
َّ
َّ
دتُ  ,وكدذلك
واضح وعتمتهدا صدحّ ة
بنحو
فأشار التعرٌفُ أنَّ "النكرـ" اسُ
ِ
ٍ
ٍ
دخدول األلدفِ وال ِ
َ ّ
ُ
دل حٌدث قدال
العتمتدٌن مدع
هداتٌن
الثانًِ ,وأٌن نحدنُ مِدن
صِ حّ ُة
دخول رُ َّ فًِ ال ّن ِ
األفعدال والجُ م ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال ُّنحاـُ  :إ َّنها نكِراتٓ
ْ
ِّ
ومِن هؤة ِء ال ُّنحا ِـ ّ
الشجّ ا ِجًُّ (تٖٖ1هَ) ,إذ قال ٓٓٓ (( :اجتما ُ ال َّنحوٌٌِّن ُكل ِهُ مِن البصرٌٌّن
وال ُكوفٌٌّن على أنَّ األفعال نكِرات  ,ول ُْ ٌكو ُنوا لٌِجتمعوا على الخطأ  ,وة ٌُعٌن ُه واحد منهُُ مع كثر ِـ
()51
سائل ))ٓ
رٌقٌن ,وفحصِ ِهُ عن
علما ِء الف
حو وغوام ِ
ِو الم ِ
دقائق ال َّن ِ
ِ
ِ
َّ
ك مِدن الفداعلٌن ,والفِعد ُل والفاعد ُل جملدة
ث َُّ بعد ذلك قال  (( :ال َّدلٌ ُل أنَّ األفعال نكدرا ٍ
ت أنهدا ة تنفد ُّ
َّ
ْ
كانت معارف ل ُْ تقعْ بهدا فائددـ أل َّنهدا قددْ
ٌُستغنى ِبهما وتقع بها الفائدـُ ,والجُ م ُل نكِرات ُكلُّها ,ألنها لو
كانت الجُ م ُل مستفاد ًـ ُعلُِ أ َّنها نكِرات ,ولِذلك ل ُْ ْ
ْ
تجش
كان ٌعرفُها المُخاط ُ فت تقعُ ل ُه ِبها فائدـ ,فلمَّا
()52
وكدذلك قدال ابدنُ
مدل ألنَّ المكدانًِ معدارفُ والجُ مد ُل نكِدرات ,فلِدذلك لد ُْ ُتضدمرْ ))ٓ
الكِناٌ ُة عن الجُ ِ
الكتُ أخدوك المُسدمَّى
حٌدرـ الٌمنًِ(ت ٘11هَ)  (( :والجُ م ُل نكِرات  ,فزذا قلت :أ ُخوك شٌد ,فتقدٌرُ
ِ
()53
بهذ ِِ ال ّتسمٌ ِة  ,فافه ُْ ذلك فز َّنه مِن اللَّطِ ٌفِ ))0
دل  ,فٌِد ِه دةلدة علدى أنَّ المُدراد ِبالجُ ملد ِة
ومنْ قال  :إنَّ الجُ مل نكِرات بعد أنْ عطف علدى الفِعْ ِ
اةسم ٌَّ ِة والفعلِ ٌَّ ِة ْ ,إذ لو كان القص ُد الجُ ملة الفِعلٌّة ْ
بذكر ِِ الفِعل ؛ ألنَّ الفِعل ةب َّد ل ُه مِدن
فقط ةستغنى
ِ
فاعل  ,وهُما أص ُل الجُ مل ِة الفِعل ٌّ ِةٓ
ٍ
ّ
ث عن السّب ِ الذِي دعداهُُ إلدى هدذا
و ْقد تناقل ال ُّنحاـُ رُ ؤٌة أنَّ األفعال والجُ مل نكرات دون البح ِ
اةصددطتح سِ ددوى قددولِهُ  :وقُددو ُ الفائدددـُ ,وهِددً عِ لّددة عامّددة ة ٌكددونُ مُدددعا ًـ إلددى هددذا
مددع فِددً
ِ
الج ِ
اةشتِراكِ ٓ
صل بٌن ما
لشوُ الف ِ
وق ْد جاء كت ُُ ِ
ابن ٌعٌ ( ت ٖٗٙهَ ) فًِ هذا البا ِ مُطلقا ً ول ُْ ٌُ ِّق ٌْد إطتق ُه ِب ِ
ْ
ُ
بر أنْ ٌكون
ِعل مِن خصائَ إذ قال  (( :الفِع ُل نكرـ ,أل ّن ُه موضو للخ ِب ِر ,وحقٌقة
لتسُ وما للف ِ
الخ ِ
ِ
()54
َّ
ُ
فهدذا الكدتُ
نكر ًـ  ,ألنه الجش ُء المُستفاد ,ولو كان الفِعل معرفة لُ ٌكدن فٌده للمخاطد فائددـ ))ٓ
جمع بٌن المعنى واللفظ فهو ٌص ُح مِن ِجه ِة المعنى  ,وهو وقو ُ الفائدد ِـ  ,وة ٌصد ُّح مِدن ِجهد ِة اللَّفدظِ
ِعل ٓ
دخول عتم ِة
واش
اةسُ على الف ِ
ِ
ِعدُ ج ِ
ِ
ل ِ
ّ
وكددذلك قددال ال ُّسددٌوطًّ (ت ٔٔ1هددَ )  (( :األصد ُل تعرٌددفُ المبتدددأ  ,ألنَّ السددند إلٌد ِه  ,فحقد ُه أنْ
ِعدل
جهول ة ٌُفٌ ُد  ,وتنكٌر
ٌكون معلوماً ,ألنَّ ااسناد إلى الم
الخبر  ,ألنَّ نسدبت ُه مِدن المُبتددأ نسدب ُة الف ِ
ِ
ِ
)55(0
الخبر على تعرٌف ِه ))
َُّح تنكٌرُ
مِن الفاعِ ل  ,والفُع ُل ٌلش ُم ُه التنكٌرُ  ,فرُ ج ِ
ِ
ً
علوُٓ
َّامع كما ذكر؛ أل َّنه ٌكونُ حٌِنئ ٍذ نقٌو الم ِ
فال ّتنكٌِرُ هنا هُو كو ُنه مجهوة على الس ِ
ال ْ ,إذ
وٌُع ُّد ٌاسٌنُ الحِمصِ ً (ت ٔٔٓٙهَ ) َ حس عِ لمندا َ هُدو َّأو ُل مدن ح َّقدق فِدً هدذا ااِشدك ِ
قال  (( :وأمَّا الجُ مد ُل واألفعدا ُل فلٌس ْ
ت ,ومدا ٌُوجد ُد فِدً عِ بدار ِـ
دت نكِدرا ٍ
حكدُ ال َّنكِدرا ِ
ت ,وإِنْ حُ كِدُ لهدا ِب ِ
()56
عضهُ أ َّنها نكرات فهو تج ُّوش ))ٓ
ب
ِ
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قٌق ك ُف ال َّدلٌل الرَّ صٌن الّذِي ٌُمٌ ُِّش الخٌط األبدٌو مِدن الخدٌطِ األسدو ِد فِدً
تُ ال َّد ِ
و ِبهذا الك ِ
فع هذا
صل بٌن
اةسُ ال َّنكر ِـ مِن ِجه ٍة ,وبٌن الف ِ
الف ِ
ِ
ِعل والجُ مل ِة مِن ِجه ٍة ثانٌةٍ,وهًِ مُحاولة واضِ حة لِر ِ
ّ
ّ
ٌر قص ٍد سِ وى ال ّتوافُ ِق الذِي جاء بٌنها فًِ المعنىٓ
اةلتِب ِ
اس الذِي تناقلت ُه ال ُّنحاـُ مِن غ ِ
ّ
واةسُ المُفر ِد ال َّنكر ِـ مِن ِجهد ٍة
ِعل والجُ مل ِة مِن ِجه ٍة ,
وتو ِجٌ ُه هذا اةشتراكِ ُِ الذِي وقع بٌن الف ِ
ِ
ٌن
أخرى فًِ اة ِّتصافِ بال َّنكر ِـ ,هُو أنَّ تنكٌِر
ٌر ِِ ٌجمدعُ أمدر ِ
بر  ,أو فًِ غ ِ
اةسُ المُفر ِد سواء فًِ الخ ِ
ِ
ً
َّ
كدُ والمعندى ؛ وكوند ُه مجهدوة علدى
ت
هُما  :ال ّتنكٌِرُ لفظا ً ِبقبولِد ِه عتمدا ِ
اةسدُ ال َّنكدر ِـ فِدً اللفدظِ والحُ ِ
ِ
ْ
ُ
إطتق ال َّنكر ِـ علٌها مِن ِجه ِة المعندى فقدط  ,أي
وب ِه تقعُ الفائدـُ  ,وأمَّا الجُ م ُل واألفعا ُل  ,فز ّنما
َّامع ِ
الس ِ
ُ
أ َّنها إذا أطلِق ْ
ت ال َّنكدر ِـ
وبها تقعُ الفائِدـُ  ,ة أ ّنها تقبد ُل عتمدا ِ
ت علٌِها ال َّنكرـُ فزنَّ المُراد أ َّنها مجهولة ِ ,
ال واةستغنا ِء عنها ِبوصدفٍ ةخدر
,ولِهذا كان مِن األ ْولى عد ُُ
مل واألفع ِ
إطتق هذا الوصفِ على الجُ ِ
ِ
جهول" مثتً لِكً ٌرتفِع هذا ااشكا ُل ٓ
مِثلُ" الم
ِ

ُ
المبحثُُالثانًُُ:اإلٌهامُفًُالمصطلحاتُالفرعٌةُُ :

حات الّ ِتددً تددر ُد ِفددً المقدداُ ّ
و ِهددً تِلددك المُصددطل ُ
الثددانًِ ِفددً أثنددا ِء مُعالج د ِة المسددائ ِِل ال َّنحو ٌَّ د ِة و ِهددً
ِ
ِ
ِّ
(الشٌادـُ  ,المُبه ُُ  ,المُتصرِّ فُ  ,المُفر ُد )ٓ

ِّ
الزٌادةُ :
ّ
دان ٓٓٓواسْ دتش ْد ُت ُه طلب ُ
ْدت مِند ُه
الشٌادـُ فًِ اللُّغ ِة مِن "شٌد " ,وهًِ " ال ُّنمُو ٓٓٓوخِتفُ ال ُّنقص ِ
ِّ
الشٌادـٓٓٓوإِنسدان ٌتشٌَّد ُد فِدً حدٌِثِد ِه  ,وكتمِد ِه إِذا تكلَّدف مُجداوش ًـ مدا ٌنبغِدً ٓٓٓوال َّناقد ُة تتشٌّد ُد فِدً
ٓ()57
سٌ ِْرها إِذا تكلَّف ْ
ت ف ْوق ق ْد ِرها "
()58
وأمَّا اصطتحا ً ف ِهً ُت ُ
,وهذا الح ُّد إِ َّنما
ٌر األصلًِِّ "ٓ
طلق " عِ ند أ ِ
هل العرب ٌّ ِة على الحرفِ غ ِ
لدُ الصَّدرفِ  ,أل َّنهُدُ ٌقولُدون ِبحدروفِ ِّ
الشٌداد ِـ وٌجمعُهدا قدولُهُُ  " :سدأل ُتمُونٌِها" ولدٌس هدذا
هُو فِدً عِ ِ
ُ
َّ
مقص ُدنا فًِ هذا البحثِ ,ألنَّ لِك ِّل عِ لُ مُصطلحا ِت ِه الخاصَّد ِة بد ِه كمدا ذكرندا ذلدك فِدً التوطئد ِة ,أمَّدا فِدً
ال َّنحد ِدو ف ِهددً (( األلفد ُ
ُ
دتُ ُ
ث مع ًنددى جدٌد ٍد
داظ الّ ِتد
ون إحدددا ِ
كخرو ِجهددا مِند ُه ِمددن ُد ِ
)59دً ٌكددونُ ُد ُخولهددا ِفددً الكد ِ
(
تُ ))
ِبوجودِها فًِ الك ِ
دتُ الد َّدثتثِ :الحددرفُ سددواء
داُ الكد ِ
وقددد ذكرنددا هددذا المُصددطلح هُنددا ,ألنَّ ال ُّنحدداـ أور ُدوهددا مددع أقسد ِ
العام ُل مِن ُه أو غٌرُ العام ِِل  ,والفِع ُل  ,واةس ُُ  ,وهًِ أشٌا ُء تتباٌنُ  ,وتختلفُ  ,وة تجتمِعُ فًِ الحُ ُدو ِد
تٓ
والعتما ِ
ُ
َّ
بٌدان مواضِ دعِها ؛ ألنَّ هُنداك نحداـ
ولٌس مطلبُنا أنْ ٌقِف البحث عند إِحصا ِء الحُ روفِ الشائدد ِـ أو
ِ
َّ
واش هذا اةصطت ِح
ت أو بُحو ٍ
كثٌرون وقفُوا عندها سواء ِبمؤلفا ٍ
ث  ,ولٌس مسارُ بحثِنا التحقٌق فًِ ج ِ
ْ
ُعدر ُ أنْ
أو عد ِم ِه  ,وإِنْ ُك َّنا نتب َّنى كتُ األشه ِريِّ فًِ هدذا
األمدر ,إذ قدال  (( :وٌنبغِدً أنْ ٌجتنِد الم ِ
ِ
دان أنَّ
سدب ُق إلدى األذه ِ
ٌقول فًِ حرفٍ مِن كِتا ِ ِ تعدالى :إ ّنده شائدد تعظٌمدا ً لد ُه  ,واحترامدا ً  ,أل َّند ُه ٌ ِ
َّ
الشائد هُو الّذِي ة معنى ل ُه أصتً  ,وكت ُم ُه سُبحان ُه مُن َّشِ عن ذلك ؛ ألنَّ ما مِن حرفٍ إةَّ ولد ُه معندى
()60
صحٌِح  ,ومن ف ِهُ خِتف ذلك  ,فق ْد وهُِ ))ٓ
ولِهذا فزنَّ ال ُّنحاـ غالبا ً ما ٌدذكرون تبرٌدراً لتسدمٌِ ِة ِّ
الشٌداد ِـ ِبقدول ِِهُ  :المُسدوِّ ُل لِقولِندا ِ :ب َّ
الشائِد ِد هُدو
قسُ مِدن ُنحاتِندا َ رحِمهُدُ ُ تعدالى جمٌعدا ً َ أنْ ٌختدارُ وا مُصدطلحا ً ة ٌحتدا ُج
ال َّتأكٌ ُد  ,و ُك َّنا نأم ُل مِن ٍ
()61
أو "
ُصدطلح "الصِّدل ِة ",
برٌر  ,كما فعل قِسُ مِن نحاتِنا فًِ ال ُكوف ِة بدَ تسدمٌِتِهُ م
إلى مُسوّ ٍل أو ت ٍ
ِ
الرَّ بطِ " بدةً مِن َّ
الشا ِئ ِدٓ
صا ً ُن ِثب ُ
فدو
ت مِن خِتلِه مجًء هذا الم
نور ُد لِك ِّل قِسْ ٍُ ن ّ
ُصطلح مع ُه ٓ فأمَّا مِثدا ُل حُ دروفِ الخ ِ
وس ِ
ِ
بعدٌو
صفورْ ,إذ قال  (( :فأمَّا "مِن" فتكونُ شائدـ  ,وةبتِدا ِء الغاٌد ِة وال َّت
العامل ِة فنحُ و ما ذكرُِ ابنُ ع
ِ
ٍ
ٓٓٓفأمَّا َّ
ٌن ,أح ِدهِما  :أنْ ٌ ُكون اةس ُُ الّذِي تدخ ُل علٌِ ِه
صرٌٌن إةَّ ِبشرطِ ِ
الشائدـُ فزِ َّنها ة ُتشا ُد عِ ند الب ِ
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()62

ٌدر
نكِرـ ,واآلخرُ  :أنْ ٌكون الكت ُُ نفٌا ً نحو  :ما جداءنًِ مِدن أحد ٍدٓٓٓ))ٓ
 ,ومِثدا ُل الحدرفِ غ ِ
()63
ْ ,إذ قدال ُ (( :تدشا ُد كلمد ُة "مدا " بعدد " مِدن " و "
هشداُ
فو ما ذكرُِ ابدنُ
العام ِِل مع حروفِ الخ ِ
ٍ
()65
(,ُ)ُ64
 ,فُبمةةاُ
عمةةاُللٌةةلُ﴾
دل الجددرِّ نحددو ممةةاُخطٌئةةتهم﴾
عددن " والبددا ِء ؛ فددت ت ُك ّفهددنَّ ِمددن عمد ِ
()66
نقضهم))ٓ
دور فِدً ال ّتركٌد ِ
ون ع ٍ
 ,وقد ٌأتًِ مع األحرُفِ المُش ّب ِه بالف ِ
مل,ولكنْ لِتأدٌد ِة ٍ
ِعل مِن ُد ِ
ال ّنحويّ  ,وذلك ِبشٌاد ِـ "ما" ,وهًِ ت ُكفُ إنّ وأخواتها عدن العمدل لِتأكٌِد ِد المعندى قدال األشدمُونًِ"(ت
1ٕ1هَ) (( :ووص ُل "ما" َّ
الشائد ِـ ِبذِي الحُ دروفِ مُبطِ د ُل إعمالهدا ؛ أل َّنهدا ُت ِشٌد ُل اختِصاصدها باألسدما ِء
ِعل فوج إِهمالُها لِذلك نحو:إ َّنما شٌد قائُ ,وكأ َّنمدا شٌدد أسدد ,ولك َّنمدا عمْ درو
خول على الف ِ
وتهٌئتِها لل ُّد ِ
()67
جبان ولعلَّما بكر عالُ ))ٓ
واضع
اقَ "كان" قال ابنُ مالكٍ (ت ٕٙ1هَ) (( مِن م
ِعل ال َّن ِ
ِعل ما ورد مع الف ِ
ومثا ُل ِشٌاد ِـ الف ِ
ِ
ُ
ُ
ِّ
ها:الشٌددادـُ فِدً ال َّتو ُسددط ُدون ال َّتقد ُّد ُُ وال َّتد ُّ
دأخرُ ٓٓٓوقدد كثددر ْ
ت ِشٌاد ُتهدا بددٌن "مددا"
"كدان" الّ ِتددً تخدتَُّ ِب
ال َّتعجب ٌّ ِة و ِفعلِها نحو :ما كان أحسن شٌداً ٓٓٓولٌس ذلك مانعا ً مِن ِشٌادتِها,كما ل ُْ ٌمنعْ مِن إلغا ِء ظنَّ
ِدٌن تقاربدا ً
أخ ِرها  ,إسنا ُدها إلى فاعل ))ٓ( , )68فع َّد ِّ
عِ ند توسّطِ ها أو ت ّ
الشٌادـ واالغاء فًِ
هدذٌن الفِعل ِ
ِ
فًِ ال ّتوظٌفِ ٓ
وقدد سددعى الرَّ ضدًُّ ( ت ٙ66هد
سدارْ ,إذ قددال  ((:اعلد ُْ أنَّ
دَ)اخراج هدذا ااطد ِ
دتق مِدن هددذا الم ِ
ِ
ّ
دتُ العددر ِ
"كددان " ُتددشا ُد غٌددر مُفٌددد ٍـ لشددً ٍء إةَّ محددو التأكٌ د ِد  ,وهددذا معنددى ِشٌدداد ِـ الكلِم د ِة ِفددً كد ِ
بالشائد ِـ فٌ ِه نظر لمدا ذكرندا أنَّ َّ
ٓٓوتسمٌِ ُة "كان" َّ
الشائدد مِدن الكلِدُ عِ نددهُ ة ٌُفٌِد ُد إةَّ محدو ال َّتأكٌد ِد
()69
,فاألولى أنْ ٌُقا ُل :سم ْ
ْ
ٌِّت شائد ًـ مجاشآًٓٓ))0
ِّ
وتثبٌتِد ِه
اةسُ قولِهُ (( :
ومثا ُل ما ورد مع
اسُ لتقوٌ ِة المعنى وتأكٌ ِد ِِ ِ
والشٌادـُ قد تكونُ ِشٌادـ ٍ
ِ
)
70
(
ُ
قوٌد ِة المعندى
 ,مِثل قولِ ِه تعالى  :للُهوُهللاُأحدُ ﴾
 ,وهُو شائد ة ٌختد ُّل المعندى ِبحدذفِها وأتِدً لت ِ
()71
وت ِثبٌتِه ))
ُ
ُ
َّ
ّ
ُ
صل" ؛ ألنَّ النحاـ ٌقولدون
ٌِر الف ِ
مٌر الش ِ
أن"  ,والكت ُُ نفس ُه ٌنط ِبق على "ضم ِ
وهذا مِثال لَ"ض ِ
ُ
ّ
ْ
حدو ,
 (( :األظهرُ
)72عِ ند البصرٌٌن أن ُه ملغى ة مح َّل لد ُه مِدن ااعدرا ِ ِبمنشلد ِة " مدا " إذا ألغٌدت فِدً ن ِ
(
,وه ْل هذا ٌعنِدً أنَّ كد َّل شدً ٍء جداش حذفُد ُه  ,أو لد ُْ ٌكدنْ لد ُه محدل ٌح ُكد ُُ لد ُه بأ َّند ُه شائدد
إ َّنما ))ٓ
علٌق  ,وكدافِ إٌداك ,
ِسُ مِن أفع ِ
ال ظنَّ فًِ با ِ االغا ِء وال َّت ِ
لل ّتوكٌِ ِد  ,فعلى هذا ٌتح َّت ُُ أنْ ٌُحكُ على ق ٍ
وكذا الجُ مل ُة المُعت ِرض ُة وهًِ مِن الّتًِ ة مح َّل لها مِن ااعرا ِ ؛أل َّنها شائدـ فِدً ال َّتركٌِد ِ فدٌُحكُ لهدا
كُٓ
بالشٌاد ِـ لل ُّتوكٌ ِد  ,وهُو ما حدث فعتً أل َّن ُه أمر ٌسح ُ أمراً ة ِّت ِ
فاق الحُ ِ
صل ْإذ قال  " :إِ َّن ُه فًِ الحقٌقة لدٌس
ٌِر الف ِ
على أنَّ أح ُد البا ِحثٌِن المُحدثٌِن ٌذه ُ إلى حر ِف ٌَّ ِة ضم ِ
غُ مِن دةل ِت ِه على ال َّتكلّ ُِ  ,أو ال ِخطا ِ  ,أو الغٌب ِة  ,وإِ َّنما هُو حرف خالَُ الحرفٌَّد ِة ة
ضمٌراً بالرَّ ِ
ت أخدرى مِثد ُل  :ذلدك ,
عدو كلمدا ٍ
ٌعم ُل شٌئا ً  ,فهُو مِث ُل " كافِ الخِطا ِ فًِ أسما ِء ااشدار ِـ  ,وفِدً ب ِ
دل  ,وة ٌحسددنُ
وتِلددك  ,وال َّنجدداء ك [ أصدلُها ال َّنجدداـُ لددك ]  ,ف ِمددن األنسد ِ أٌضدا ً تسددمٌ ُت ُه حددرفُ الفصد ِ
الفصل " إةَّ مجداشاً ِبمراعدا ِـ شدكلِ ِه وصُدور ِت ِه الحالٌَّد ِة  ,وأصدلُ ُه قبدل أنْ ٌكدون لِمُجدرَّ ِد
تسمٌِ ُت ُه ضمٌِر
ِ
()73
صل "0
الف ِ
صل
ّاس
مٌر الف ِ
ٍ
وهُنا نجمعُ قول الرَّ ضًّ بأنَّ ِشٌادـ "كان" مجاش  ,وقو ُل عب ِ
حسن إنّ تس ِمٌة ض ِ
دق
دل ال َّدةلد ِة والبتغ د ِة عددن ال َّنحد ِدو ِفددً مِثد ِ
دول ِ :بفصد ِ
مجدداش لِنصددل إلددى القد ِ
ددُ توافُد ِ
دل هددذ ِِ المواضد ِدع لِعد ِ
ت كثٌرـ كال َّتأكٌ ِد مع " كان "
ِتن دةة ٍ
ااطتق مِن ال ِجه ِة ال َّنحو ٌّ ِة  ,وإةّ فز ّن ُه مِن ال ِجه ِة البتغِ ٌَّ ِة ٌحم ِ
ِ
()74
َّ
دت هد ِذ ِِ دعدوـً
 ,ولٌس ْ
ُ
ُ
صل"
مٌر الف ِ
صر مع "ض ِ
 ,واةختِصاَُ والقصرُ  ,والتوكٌِد  ,وتوكٌِد الق ِ
َّ
ِتصدحٌح
تل
صل المعانًِ عن ال َّتركٌ ِ  ,وإ َّنما هًِ دعوـ إلى تحدٌ ِد ةل ٌَّ ِة التعام ُِل مدع المُصدطلحا ِ
إلى ف ِ
ِ
عرف ِة حُ ُدودِهآ
سارها  ,وم ِ
م ِ
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وهذ ِِ ال ُّنصوَُ الّتًِ تق َّد ْ
صوَ كثٌر ٍـ ُتبٌِّنُ كٌف أنَّ ال ُّنحاـ أطلقُوا مُصطلح"
مت هًِ عٌنة عن ُن
ٍ
ِّ
داُ المُتباٌند ِة  ,و ِهددً الحددرفُ والفِعدلُ ,واةسد ُُ ,و ِهددً الّ ِتددً ٌجد ُ أنْ ة تشددت ِرك
الشٌدداد ِـ " لِهددذ ِِ األقسد ِ
صِ فا ُتها وة تمت ِشج عتما ُتهآ
ُ
واةسُ انطتقا ً مِن الحدرفِ ,
ِعل
إطتق هذا الم
و ُك َّنا نتم َّنى أنْ ة ٌتوسَّع
ُصطلح فٌُرسل إلى الف ِ
ِ
ِ
وةسٌَّما أ َّننا ة ن َّتفُ ُق مُطلقا ً مع إسقاطِ األلفاظِ مِن ال َّتراكٌِ ِ  ,أو حذفِها ح َّتدى ُت ِثبدت ِشٌادتهدا؛ ألنَّ ذلدك
ُ
إسدقاط ُه فهُدو شائدد
األحٌان إهمال جُ ش ٍء مِن ال َّتركٌ ِ فه ْل نقدو ُل  :إنَّ ُكد َّل مدا جداش
كثٌر مِن
ٌُجوِّ ش فًِ
ِ
ٍ
تٓ
مٌٌش وأشٌاء أخرى ة ُتع ُّد وة ُتحصى مِن الكلما ِ
نحو مُصطل ِح " الح ِ
ال  ,وال َّت ِ
جوش ذِكرُ لفظِ ِّ
ولِهذا نقُو ُل إنَّ الكتُ إذا كان على ِجه ِة ال َّتركٌِ ِ حصراً فز َّن ُه ة ٌ ُ
الشٌاد ِـ مع ُه ألنَّ
غٌٌر أو حذفٍ مِن ال َّتركٌ ِ ٌعنًِ إقحاما ً وفرضا ً لطبٌعتِه وبنا ِئ ِه  ,وأمَّا إذا كان الكت ُُ على ِجه ِة
أيَّ ت ٍ
المعنى  ,فز َّنه ُتذكرُ فائِدـُ ال َّتوكٌ ِد مع ه ِذ ِِ األلفداظِ " بدأنَّ ٌُقدال  :حدرف أو فعدل جداء للتوكٌِد ِد "  ,وهُدو
ً
توظٌف حسن  ,ولكنْ مع اةستغنا ِء عدن لفدظِ ِّ
ُتداخلدة ومُشدكِل ًة
الشٌداد ِـ الّدذِي أحددث بزطتقِد ِه صُدور ًـ م
ت المُتباٌن ِةٓ
ومُوهِم ًة ِبجمعِها لِه ِذ ِِ الكلِما ِ
المبهمُ :
ان(( طرٌق مُبهُ إذا كان خف ٌّا ً ة ٌست ِبٌنُ ٓٓوكتُ مُدبهُ
ال ُمبْه ُُ  :اس ُُ مفع ٍ
ُول مِن أبهُ  ,وفًِ اللّس ِ
()75
ة ٌُعرفُ ل ُه وجه ٌُؤتى مِن ُه  ,وٌُقا ُل  :أمر مُبهُ:إذا كان مُلتبسا ً ة ٌُعرفُ معناُِ ))0
وصدول أو مدع
اةسدُ الم
اسُ ااشار ِـ أو
ُُُُُأمَّا اصطِ تحا ً فزِ َّن ُه ل ُْ ٌأ ِ
ِ
ِ
ت مُنف ِرداً إةَّ مع تقٌٌ ٍد سواء مع ِ
ُّ
ٌرهدا  ,ولِهدذا فزِ َّنده مِدن الصَّدع ِ أنْ نقِدف علدى تعرٌددفٍ
المفع ِ
ُدول المُطل ِ
دق  ,أو مدع الظدروفِ أو مدع غ ِ
دٌس حُ د ُدو ِد المُدبه ُِ
ش ٍ
لح  ,ولكدنْ ٌبقدى مدا قالد ُه صداح ُ الكِتدا ِ هُدو ابتددا ُء ال ُّنحدا ِـ لِتأسِ ِ
امل لِهذا المُصط ِ
ّ
لألشٌا ِء التًِ أطلقُوا علٌها ِبالمُبهُ بعدُِ كما سٌأتًِٓ
ْ
ُ
اسُ ااشار ِـ  ,إذ قال  (( :ولفظك بَ"ذاك" أحسنُ
فق ْد وقف سِ ٌبوٌ ِه  ,عند معنى المُبهُ مِن خ ِ
ِتل ِ
مِن لفظِ ك بَ"ظ ِّنً"  ,فزِذا قُلت  :شٌد أظنُ ذاك عاقل " كان أحسن مِن قولِك  :شٌد أظنُ ظ ِّنً عاقدل ,
)76(0
وة ٌخفدى أنَّ دةلدة
مصدر  ,وهُو اسدُ مةبهمُ ٌقدعُ علدى ُكد ِّل شدً ٍء ))
"ذاك" أحسنُ  ,أل َّن ُه لٌس ِب
ٍ
ٌر ِِٓ
موُ فًِ المُبه ُِ هًِ الّتًِ تجعلُه صالحا ً على أنَّ ٌقع على ُك ِّل شِ ً ِء مع كو ِن ِه مُفتقِراً إلى غ ِ
ال ُع ِ
ْ
وكذلِك فًِ با ِ المُنادى  ,إذ قال  (( :كقولِك ٌ" :ا هذا"[الرَّ جلُ] والرَّ جد ُل وصْ دف لد ُه كمدا ٌكدونُ
وصفا ً لَِ "هذا" وإ َّنما صار وصفُ ُه ة ٌكونُ فٌِ ِه إةَّ الرَّ فعُ أل َّنك ة تستطٌعُ أنْ تقول ٌ :ا أيُّ  ,وة " ٌا
أٌُّها ,وتسكت,أل َّنه مبهمُ ٌلشم ُه ال َّتفسٌرُ,فصار هو والرَّ ج ُل ِبمنشل ِة اسُ واح ٍد كأ َّندك قُلتٌ:دا رجُ د ُل ْ
",إذ
ِ
ِ
()77
بٌَّن أنَّ المُبهُ هو ما ٌقعُ على ُك ِّل شً ٍء,أو هُو ما ٌلش ُُ ال َّتفسٌر ))0
ُ
هدور
فتوار ُد ه ِذ ِِ المعانًِ فِدً اللّغد ِة  ,وتدداخ ُل األوجُ د ِه فِدً ال ّتراكٌد ِ تدرك سدببا ً واضدحا ً فِدً ظ ِ
ّ
معان كثٌر ٍـ فٌِ ِه ممَّا ٌُح ِّق ُق
عو الم
ب ِ
ٍ
واضع التًِ ٌصل ُح معها استعما ُل مُصطل ِح الم ِ
ُبهُ ,نظراً ةجتما ِ
ِ
إطتق ُه علٌِها  ,وهذا األمرُ تحوّ ل إلى الجا ِن ِ ال َّنحويِّ  ,فكان مُلت ِبسا ً فًِ إطت ِق ِه ؛ألنَّ المواضِ دع الّتِدً
ُ
ْ
ضدع  ,وبٌدانُ مدلوةتِد ِه
ورد فٌِها
كانت مُتباعِ دـ القواع ِد وال ُّشدروطِ والض ِ
ّدوابطِ ,فكدان بحدث هد ِذ ِِ الموا ِ
ّ
ُّ
ُصطلح هُو أنَّ النحاـ ذكرُ وا هذا المُصطلح مع
اةستعمال فٌِها  ,والذِي جعلنا نقِف على هذا الم
وسب ُ
ِ
ِ
ً
ّ
َّ
دداخل فِدً حقٌقد ِة هدذا
مدع واةشدتراكِ والت
ِ
اةسُ المعرف ِة  ,والنكر ِـ  ,والف ِ
ِ
ِعل ,ممَّا تدرك سدبٌت إلدى الج ِ
()78
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ل
ُ
ُدو
ص
و
الم
:
ُ
ْه
ب
م
ُ
دال
ف
:
ِ
هدَ)
ٕٙ6
(ت
معدط
ابدن
ل
ُ
دو
,ق
ة
عرفد
الم
دع
م
ه
مجٌئ
ِن
م
ف
ٓ
اطتق
ا
ِ
ِ
ُ
ِ
ِ
ِ
ُّ
شرط ُ
ٌِهما ا ْنحِصار ِْ
ت فًِ ِكل ِ
ااشارـِ,و ُس دمٌِّا بددالمُبه ُِ
ان:مو ُ
داش(ت ٖٙ1هددَ) شددارحاً (( :ال ُمددبه ُُ نوع ِ
صددول واس د ُُ ِ
قددال ابددنُ الخ ّبد ِ
ان إةَّ
عارفِ أل َّنهُما حٌِن
ِ
اةستعمال ة ٌكون ِ
ضع غٌرُ مُختص ِ
ٌَّن ِبمُعٌ ٍَّن,و ُع َّدا مِن الم ِ
أل َّنهُما فًِ أوِّ ِل الو ِ
()79
ددار مدددا كاندددا
لِمخ ُ
صد ٍ
ددوَ )) 0ومعندددى هدددذا أنَّ اسدددُ ااشدددار ِـ واةسدددُ الموصد ِ
ددول مُبهمد ِ
ددان باعتبد ِ
َّ
ٌن  ,وفًِ هدذا تسدامُح
ِبار ما صارا علٌهِ ,وقد حصر ابنُ مُعطِ المُبهُ فًِ
هذٌن النوعِ ِ
ِ
عرفت ِ
ان باعت ِ
,وم ِ
ُ
ُّ
ُّ
دق والظددروفِ  ,ث د ُّ نددرى أحددد النحددا ِـ
دح مددع المفعد ِ
دول المُطلد ِ
؛ألنَّ ال ُمددبهُ مصددطلح ورد كددَ ح د ٍّد واضد ٍ
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ٌِن وهدو مدا ٌُخدالِفُ
المُحدثٌن ٌُواف ُِق هذا الحصر,وٌُؤك ُد أنَّ مُصطلح المُبه ُِ ة ٌ ِر ُد إةَّ مع
هذٌن القِسدم ِ
ِ
ْ
ٌن مِن األسما ِء
اابهاُ على نوع ِ
ما أطلق ُه ال ُّنحاـُ على أشٌاء كثٌر ٍـ  ,إذ قال  (( :أمّا ال ُّنحاـُ فٌطلقون " ِ
دول  ,ول د ُه معنددى خدداٌَّ فٌِهمددا  ,وهددُ ٌفرِّ قُددون بددٌن
ٌرهِمددا  ,أسددما ِء ااشددار ِـ وأسددما ِء الموصد ِ
ُدون غ ِ
()80
ٌِر والمُبه ُِ ))0
ال ّ
ضم ِ
ّدمٌر أٌضدا ً  ,ومِدن ذلدك مدا
ت الوق ِ
ول ِك َّننا فًِ ذا ِ
ت نرى قِسْ ما ً مِن ال ُّنحا ِـ ٌطلقون المُبهُ علدى الض ِ
ْ
وبدئس علدى األظهد ِدر
ذهد إلٌد ِه الرَّ ضدًّ (ت ٙ66هدَ) ,إذ قدال :
 ((0)81اعلدُ أنَّ الضّدمٌر المُدبهُ فِدً نِعدُ ِ
ْ
واألغل ِ ة ٌُث َّنى وة ٌُجمعُ وة ٌُؤ َّن ُ
هشداُ (ت ٔ1ٙهدَ)  ,إذ قدال " :
ث "(  ,وكذلك مدا ذكدرُِ ابدنُ
ٍ
ت تفسٌرُِ
فسٌر فسواهنُسبعُسمواتُ ﴾( )82الضَّمٌرُ فًِ " فسوّ اهُنَّ " ضمٌر مُبهُ  ,وسبعُ سموا ٍ
فًِ ت ِ
()83
كَ قولِهُ  :ربَّه رجُ تً ))ُ
ُ
عارفِ  ,وكذلك إطتقُ ُه على
إطتق المُبه ُِ على
وما ٌُش ُك ُل وٌُو ِه ُُ فًِ هذا البا ِ هُو
أقساُ مِن الم ِ
ٍ
صدل بدٌن هد ِذ ِِ
ٌن للف ِ
ال َّنكر ِـ  ,والف ِ
ِعل ,وفًِ هذا ٌكونُ جمعا ً ألضددا ٍد ة تجتمدعُ  ,وال ُّنحداـُ ع ِملُدوا جاهدد ِ
ُ
داُ رُ سِ ددم ْ
دطلح هددو إرجددا ألشدٌاء فُصددل ْ
ت
ت  ,وجمددع ألقسد ٍ
ِ
األقسداُ  ,وتسدمٌِة هددذ ِِ األشددٌاء ِبهدذا المصد ِ
حُدو ُدها ٓ
ُسداوي معندى
فعول المُطل ِق ال َّنكدر ِـ قدولُهُ  (( :المصددرُ المُدبه ُُ  :وهُدو م
فمِثا ُل إطت ِق ِه على الم ِ
)84دا ٌ ِ
(
لسدت جُ لُوسدا ً ,وهُدو لِمُجدرَّ ِد ال َّتأكٌد ِد)) 0وٌُسدمَّى أٌضدا ً
مت قٌِاما ً  ,وج ُ
ٌر ِشٌاد ٍـ  ,كَ :قُ ُ
عا ِملِ ِه مِن غ ِ
المُؤ ّك ُد لِعا ِملِ ِه ,والمُؤ ّك ُد لِعاملِ ِه ة ٌكونُ إةَّ نكِر ًـٓ
ٌر ِِ
ومِثا ُل إطت ِق ِه فًِ الم ِ
فعول فٌِ ِه  ,قال ابنُ ال َّناظِ ُِ  (( :اس ُُ الم ِ
ُبهُ  ,وهُو ما افتقر إلى غ ِ
كان الم ِ
دبهها
ت نحو  :أما ُُ  ,و ورا ُء وٌمٌنُ وشِ ما ُل وفدوق وتحدت "
ٌان صُور ٍـ مُسمَّاُِ كأسما ِء ال ِجها ِ
وشِِ )85
فًِ ب ِ
(
,
ٌِر نحدو " مٌِدل  ,وفرسدم وب ِرٌدد ))0
فًِ ال ِّشٌا ِ كَ :جان ٍ  ,وناحٌِ ٍة و
ٍ
مكدان  ,وكأسدما ِء المقداد ِ
نكٌر اختلفوا فًِ المُرا ِد مِن ُه فًِ هدذا الموضِ ِدع,
ول ِِوجو ِد ت ٍ
ُبهُ مِن ِجه ِة ال َّتعرٌفِ وال َّت ِ
داخل فًِ معنى الم ِ
وهُو ما أوردُِ الرَّ ضً ْ
ُبهُ ,فقٌِل:هًِ
,إذ قال (( :وفُسِّر ال ُمبْه ُُ بال ِجها ِ
ت السِّت ,واختلف فًِ تفسِ ِ
ٌر الم ِ
لست خلفك وأمامك  ,فتنصِ ِبت خِتف على ّ
ال َّنكرـُ ,ولٌس بشً ٍء ألنَّ نحو :ج ُ
الظرف ٌّ ِة  ,وقٌِل  :هو
)
86
(
ُور كما قُلنا فًِ َّ
مان ,وهُو ْ
عدارو األدلَّد ِة فقِسدُ
األولى )), 0وهذا ٌأتًِ فِدً بدا ِ ت
ِ
الش ِ
غٌرُ المحص ِ
ً
ً
َّ
ُ
بددلٌل
ةتفاق لفدظِ النكدر ِـ فٌِد ِه نحدو :سُدرت فرسدخا,ولكِنْ لدٌس مطلقدا
ُبهُ
مِن ال ُّنحاـُ ٌقولُون
ِ
ِ
ِ
:بتنكٌر الم ِ
مثل ما استد َّل ب ِه الرَّ ضِ ًّ نحو :جلست أمامكٓ
عرف ِة ِبااضاف ِة ِب ِ
ِسُ مِن ُه بلفظِ الم ِ
مجً ِء ق ٍ
ت ْإذ قدال  (( :وإِ َّنمدا كاندتْ
ت السِّد ِ
بهداُ فِدً ال ِجهدا ِ
وقد أشار الصَّبانُ (ت ٕٔٓٙهَ) إلى سب ِ ِ
اا ِ
ً
ْ
كان  ,فقد ٌكدونُ
ِبار الكائ ِِن فًِ الم ِ
دُ لُشومِها مُسمَّى ِبخصُوصِ ِه أل َّنها أمور اعتبارٌّة أي ِباعت ِ
مُبهمة لِع ِ
حو ُل فٌنعكِس األمدرُ  ,وأل َّند ُه لدٌس لهدا أمدد معلُدوُ  ,فخلفُدك مدثتً اسدُ لِمدا
ٌرك  ,و ْقد تت َّ
خلفك أماما ً لِغ ِ
()87
ةخر ال ُّدنٌا ))0
هرك إلى ِ
وراء ظ ِ
صتً ْ ,إذ قال (( :وأكثرُ هُ ٌجع ُل هذا مِن المُبهُ,وحقٌقةُ
ِشاُ على ه ِذ ِِ المسأل ِة مُف َّ
كما وقف ابنُ ه ٍ
ِ
ً
ً
َّ
اابهددا ُُ فمِددن ِجهددة أندد ُه ة ٌخددتَُّ ِببقعدد ٍة ِبعٌنِهددا  ,وأمَّددا
الق ِ
ددول فٌِددهِ:إنَّ فٌِدد ِه إِبهامددا واختصاصددا,أمَّا ِ
()88
وةن))0
اةختِصاَُ فمِن ِجه ِة دةل ِت ِه على كمٌِّ ٍة مُعٌَّنةٍ,فعلى هذا ٌص ُّح الق ِ
ّ
ُدبهُ وهُدو دلٌدل علدى أنَّ اصدطتح المُدبه ُِ هُدو الدذِي
وفًِ هذا بٌان إلى تعد ُّد ِد المعدانًِ فِدً لفدظِ الم ِ
ّ
ُ
ُدبهُ فِدً
أحدث هذا ِ
ااشكالٓ ولمَّا كان هذا المُصطل ُح غٌر مُسدتقرٍّ فِدً معنداُِ اختلفدوا فِدً الظدرفِ الم ِ
ْ
ً
ُ
ّ
ِثل قولِهُ:سِ ُ
رت مٌِت ْ
,وقد ذكر ذلك السٌُّوطِ ً,إذ قال(( :وهذا النو ُ اختلِف فٌِد ِه هد ْل هُدو داخدل تحدت
م ِ
ّ
ُّ
ً
دلوبٌنُ علدى الثدانًِ؛ألنَّ المُدبهُ مدا ة نِهاٌدة لدهُ,وة حُ ددود محصدورـ  ,وهد ِذ ِِ
ُدبهُ  ,أ ُْ ة فالش ِ
ح ِّد الم ِ
ّ
َّ
صددحٌ ُح أندده شددبٌه
الظددروفُ المُق د َّدرـُ لهددا نِهاٌددة معروفة,وحُ دددود محصددورـ ٓٓٓوقددال أبددو حٌَّان:وال َّ
()89
ُبهُ ))0
بالم ِ
مان نحُ و قولِهُ  (( :فالمُبه ُُ  :ما وقع على ق ْد ٍر مِن َّ
وكذلك ٌ ِرد المُبه ُُ مع ظرفِ ّ
ٌدر
الش ِ
الش ( ِ
مدان غ ِ
)
90
 ,وه ِذ ِِ األلف ُ
اظ نكِراتٓ
مان ))ٓ
مُعٌ ٍَّن  :كَ وق ٍ
ٌِن  ,وش ٍ
ت  ,وح ٍ
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ُدبهُ وهُدو مدا جداء مدع مسدائل كثٌدر ٍـ  ,ومدن ضِ دمنها الفِعد ُل
وق ْد ٌُطل ُق المُدبه ُُ وٌُدرا ُد بد ِه دةلدة الم ِ
ُ
ً
ٍ,بسددب ِ حددرفٍ
دار ُ ومِثددا ُل ذلددك قددولُهُ ((:واةسد ُُ ٌكددونُ مُبهمدا نحُ ددو "رجُ ددل" ثد َُّ ٌخددتَُّ ِبواحد ِ
المُضد ِ
ٓ()91
ُ
,ومدا
ٌِّن ))
ال واةستقب ِ
ُضار ُ مُبهُ,لصت ِح ٌَّ ِت ِه للح ِ
ال,ث َُّ ٌختَُّ بأحدِها بالس ِ
نحُ و:الرَّ جلُ,وكذا الم ِ
ْ
ال
كمال باشا(تٓٗ1هَ)فًِ أثنا ِء
ذكرُِ ابنُ
ٍ
ِعل ,إذ قال  (( :وإِنْ كان مُبهما ً باحتِم ِ
قساُ الف ِ
)92حدٌِث ِه عن أ ِ
(
ُضارعاً))0
ال واةستقب ِ
الح ِ
ال ٌُسمَّى م ِ
ددلٌل أنَّ ُ
دوُ ٌكددونُ
دوُ ِبد ِ
فددالمرا ُد بددَ " الفِعد ِ
الخ دروج ِمددن هددذا العُمد ِ
دل ال ُمددبه ُِ " هُنددا ِمددن ِجه د ِة العُمد ِ
دخول "ألْ"ٓفقولده  :اةسد ُُ ٌكدونُ مُبهمدا ً أي نكِدر ًـ
اةسُ ِب
ٌَ كأنْ ٌكون بالسٌِّن مثتً  ,ومع
بال َّتخصِ ِ
ِ
ِ
ُ
ً
الٓ فالمُبه ُُ ٌ ُ
ُطلق اصطتحا ً  ,ودةلة  ,ولكِنْ ما أطلِق اصطِ تحا ً هُو إطدتق لد ُه بددٌل
كما فًِ المِث ِ
ُ
وصول ٌُمكنُ اةكتفا ُء ِبهما  ,وهُو مدا حددث عندد
واةسُ الم
اسُ ااشار ِـ
ِ
ِ
فًِ ك ِّل ما أطلِق علٌ ِه  ,فمع ِ
ً
ُبهُ  ,ومدع ظرفِدً ّ
كدان
كثٌر مِن ال ُّنحاـِ,ومع الم ِ
مدان والم ِ
الش ِ
ٍ
فعول المُطل ِق :بالمُؤ َّك ِد لعِاملِه بدة مِن الم ِ
حصدور" وهدو إطدت ُق الرَّ ضدًّ  ,وهُدو مدا ٌدذه ُ إلٌد ِه هدذا الب ُ
ت
الم
ٌر
حدث ,ومدع األسدما ِء ال َّنكِدرا ِ
ِ
"بغ ِ
ُّ
ْ
ألقساُ مُتباعِ د ٍـٓ
جمعت
ت الّتًِ
مٌع هذ ِِ المُشتركا ِ
ٍ
بال َّنكر ِـ  ,وبهذا سٌكونُ هُناك تخلَ مِن ج ِ
المتص ِّرفُ:
صرٌفا ً  ,فٌتصرَّ فُ :قل ْب ُت ُه
مر ت ِ
هُو اس ُُ فاعِ ٍل مِن تصرَّ ف ٌ ,قا ُل فًِ اللُّغ ِة(  (()93:صرَّ ْف ُت ُه  :فًِ األ ِ
جه ِه ))ٓ
فتقلَّ ٓٓ  ,والصَّرفُ ر ُّد ال ّشً ِء عن و ِ
ُحاو ُل الب ُ
أمَّا اصطِ تحا ً فزِ َّن ُه استعمل فًِ مواضِ ع عِ ّد ٍـ جمع ْ
حدث
ت ما بٌن
اةسُ والف ِ
ِعل وهُو ما سٌ ِ
ِ
مُعالجتهُ؛ألنَّ ال ُّنحاـ اشتر ُ
ت
ثابت ٍة فًِ
طوا عتماتٍ,وصِ فا ٍ
ت والصِّدفا ِ
ِعدل,وأنَّ هدذ ِِ العتمدا ِ
اةسُ والف ِ
ت ِ
ِ
ٌج ُ أنْ ة تتناقل بٌن ه ِذ ِِ األقساُ ّ
الثتثةِ,أل َّنها بات ْ
ت عنداوٌن لهدا فِدً اللُّغدةِ,ولكنَّ الّدذِي حددث أنَّ مدا
ِ
كان صِ ً
اةسُ,واس ُتعمِل استِعماةً مُباشراً مع ُه كما اس ُتعمِل مدع
ى
إل
ل
و
ح
ت
قد
ِعل,وهًِ ال ّتصرٌفُ
َّ
فة للف ِ
ِ
دق المعنددى ِفددً هددذا ال ّتوظِ ٌفِ ,بٌددد أ َّندده تددرك
الفِعد ِ
دل,وة ٌُؤخد ُدذ هددذا اةس دتِعما ُل علددى ال ُّنحددا ِـ نظددراً لتوا ِفد ِ
ِعل وهُو ما ٌتعلّ ُق ِبموضُوعِ نآ
مُشكل ًة,وهُو مجٌ ُئ ُه مع
اةسُ والف ِ
ِ
ٌل
وبهدذا خدرج عدن الس ِّدب ِ
وة ٌ ِر ُد أنَّ ال ّتصرُّ ف فًِ األفع ِ
لدُ الصّدرفِ حصدراً ِ
ال هُنا ٌعو ُد إلدى عِ ِ
الّذِي ٌسٌرُ فٌِها الب ُ
ال موجود  ,ولكنْ لٌس مُطلقدا ً ؛
حث  ,وٌُجا ُ عن هذا :نع ُْ إنَّ ال ّتصرُّ ف فًِ األفع ِ
حو فًِ هذ ِِ المسدأل ِة  ,فمِدن ِجهد ِة الصّدرفِ هدو ال َّتحدو ُل وال ّتبدد ُل
ألنَّ هُناك تداختً ما بٌن الصّرفِ وال َّن ِ
بنٌددان
ااعددرا ِ أنَّ الماضِ ددً واألمددر م
ِ
فِددً األشمِنددةِ,وفًِ ِبنٌدد ِة الكلِمدد ِة  ,أمّددا فِددً ال ّن ِ
حددو فمِددن ِجهدد ِة ِ
ّمائر ال ُم ّتصدل ِة فدً
والمُضار ُ مُعر ما ل ُْ ٌتص ُل ب ِه شًء ٌعٌ ُدُِ إلى أصلِ ِه فًِ ِ
البنا ِء وكذلك أثرُ الض ِ
ً
ِعل أحكاما ً
حو ٓ
ال,فزنَّ لِك ِّل ف ٍ
هذ ِِ األفع ِ
خاصة معها ُت ْذكرُ فًِ عِ ِلُ ال ّن ِ
ّ
ُ
ّ
ِعدل
دٌف الف ِ
ومِن األ ِدل ِة على ذلك ,قال ابنُ الخباش (ت ٖٙ1هدَ) (( :التصدرُّ فُ هُدو اخدتتفُ صِ ِ
ً
,ةختتفِ أشمِن ِت ِه ,كقولِك :قاُ ٌقو ُُ قُ ُْ ,فما كان كذلك ُسمًَّ مُتصرِّ فا ً ,وما خالف ذلدك سُدمًّ جامِددا ,
وبدئس  ,وعسدى  ,ولدٌس  ,وفِعد ُل ال ّتعجُ د ِ وحبَّدذا ))ْ , )94(0إذ
و ُك ُّل األفع ِ
ال مُتصرِّ فة إةّ سِ د ّت ًة  :نِعدُ ِ
ِعل وهًِ ال َّتصرفُ ٓ
ذكر صِ فة الف ِ
ّ
ّ
َّ
ّ
ُ
كان إلى
مان واس ُُ الم ِ
ُث ُّ إذا ما ذكر النحاـ المفعول فٌِ ِه الظرف فزنهُ ٌقولون ٌ ((:نقسِ ُ اس ُُ الش ِ
مُتصددرّ فٍ وغٌددر مُتصددرِّ فٍ ,فالمُتصددرِّ فُ ِمددن ُ
ظددروفِ ّ
دان مددا اسددتعمل ظرفدا ً أو غٌددر
دان أو المكد ِ
الشمد ِ
ِ
سدرت ٌومدا ً وج ُ
ُ
لسدت مكاندا ً ,وٌُسدتعم ُل
كان فزنَّ ك َّل واحد ٍد مِنهُمدا ٌُسدتعم ُل ظرفدا ً نحُ دو
ظرفٍ
كٌوُ وم ٍ
ٍ
ً
ُ
ُ
مبتدأً نحُ وٌ :و ُُ الجُ مع ِة ٌوُ مُبارك ,ومكانك حسن  ,وفاعت نحدو :جداء ٌدو ُُ الجُ معد ِة ,وارتفدع مكاندك
()95
,وغٌرُ المُتصرِّ فِ وهُو ما ة ٌُستعم ُل إة ظرفا ً أو شِ به ُهُ))0
كمددا أنَّ هُندداك المصدددر المُتصددرِّ ف( )96الّدذِي ٌشددب ُه إلددى ح د ٍّد كبٌد ٍدر المُتصددرِّ ف ِفددً ّ
الظرفِ ,وهددو
المُتعلّد ُ
دل ْإذ قددال ((:وأ َّمددا
دن ِفددً بددا ِ نائ د ِ الفاعِ د ِ
عراب ٌَّ دةِ,ومِن ذلددك مددا ذكددرُِ ع َّبدداسُ حسد ٍ
اا ِ
دق بال ِجه د ِة ِ
ص دا ً
ٌن:أنْ ٌكددون مُتصددرفاً,أو مُخت ّ
ددر فٌصددل ُح لل ِّنٌاب د ِة عددن الفاعِ د ِ
دل ِبشددرط ِ
المصدددرُ ومِثلُ د ُه اس د ُُ المصد ِ
ااعدددرا ِ
ُدددتشُ ال َّنصددد علدددى المصددددر ٌَّةِ,وإِ َّنما ٌنتقددد ُل بدددٌن حركدددا ِ
ت ِ
والمُدددرا ُد بالمُتصدددرِّ فِ :أةَّ ٌ ِ
ُ )97(ُ0
المُختلِفةِ,فتار ًـ ٌكونُ مرفُوعا ً وأخرى ٌكونُ منصُوباً,أو مجروراً على حس ِ حال ِة الجُ ملةِ)
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ُُ
مكان أنْ ٌجمع السٌُّوطِ ًّ المدواطن الّتِدً ٌدأتًِ فٌِهدا مُصدطل ُح
وٌب ُدو أنَّ هذا األمر مِن األهم ٌَّ ِة ِب ٍ
حدو  ,وبدٌّن
ارسٌن معرف ُة مواضِ ِع ِه نظراً لِوجُ و ِد ااشك ِ
ال فًِ تعا ُملِ ِه فًِ ال َّن ِ
المُتصرِّ فِ لٌِسهُل على ال َّد ِ
دابطا ً بدٌّن فٌِد ِه الفددرق بددٌن ال ّتصددرّ فِ ِفددً
أنَّ هُندداك مواضددع مُتفرِّ قد ًدة ٌددر ُد فٌِهددا  ,وذلددك عِ ندددما ذكددر ضد ِ
ال ٓ
األسما ِء واألفع ِ
ً
ْ
ً
ااعدرا ِ ,فٌكدونُ مبتددأ ومفعدوة ,وٌضدافُ
إذ قال  :ال َّتصرّ فُ فًِ األسدما ِء أنْ ُتسدتعمل ِبوجدو ِِ ِ
كاقتصدار "أٌمدنُ " علدى اةبتدا ِء"وسُدبحان " علدى
عدو ااعدرا ِ
ُقابلُ ُه أنْ ٌُقتصِ ر فٌِد ِه علدى ب ِ
إلٌ ِه  ,وٌ ِ
ِ
َّ
المصدر ٌّ ِة وعنِدك على الظرفِ ونحُ و ذلكٓ
ُ
دل ةخددتتفِ شمان د ِه ونحُ و:ضددر ٌضد ِدر ُ اضد ِدر ْ
دال أنْ تختلددف أبنٌدة الفِعد ِ
وال َّتصددرّ فُ ِفددً األفعد ِ
عان:
ُث َُّ نقل عن الشلوبٌن(ت ٘ٗٙهَ)قوله:ال َّتصرُّ فُ وعدم ُه فًِ عِ بارا ٍ
ت ٌُقا ُل على ثتث ِة م ٍ
َٔ فمرّ ًـ ٌُقا ُل :مُتصرِّ ف أو غٌر مُتصرِّ فٍ ,وٌُرا ُد ِب ِه اختتفُ األبنٌِ ِة ةختتفِ األشمِن ِة وهُو المُختَُ
ال ٓ
باألفع ِ
َّ
َٕ ومرّ ًـ ٌُقا ُل :مُتصرِّ ف وغٌرُ مُتصرِّ فٍ :وٌُدرا ُد بد ِه الظدرفُ الّدذِي ة ٌُسدتعم ُل إة منصُدوبا ً علدى أ َّند ُه
ً
خاصة قالوا :فٌِ ِه غٌرُ مُتصرِّ فٍ ٓ
مفعول فٌِ ِه خاص ًّة أو مخفوضا ً مع ذلك بمِن
َٖ ومرّ ًـ ٌُقالُ:مُتصرِّ ف أو غٌدرُ مُتصدرِّ فٍ  ,وٌُدرا ُد بد ِه أ َّند ُه مدا تتصدرّ فُ فِدً ذاتد ِه وما َّدتِد ِه علدى أبنٌد ٍة
()98
اسُ ااشار ِـ0
ار ٍ
مُختلِف ٍة كَ "ض ِ
ٍ
وقائُ وما ة ٌكونُ كذلك كَ ِ
لدُ
وهذا ٌعنًِ أنَّ المُتصرِّ ف على ق
ِ
ِسمٌن تصرُّ ف مِن ِجهد ِة ِبنٌد ِة الكلِمد ِة  ,وهدذا ٌتدداخ ُل مدع عِ ِ
حو كمدا فِدً
ال  ,وقِسُ مِن ال ِجه ِة
الصّرفِ  ,كما فًِ تصرِّ فِ األفع ِ
ااعراب ٌَّ ِة  ,وهذا ٌدخ ُل فًِ عِ ِلُ ال َّن ِ
ِ
تصرِّ فِ ُّ
ً
ُصطلح ؛
تح ال ُّنحا ِـ لهذا الم
الظروفِ والم
ِ
ِ
صادر  ,ورُ بما ٌكونُ توافُ ُق المعنى سببا فًِ اصطِ ِ
دال هددو ال َّتحددو ُل وال َّتغٌددرُ ِفددً األشمِن د ِة  ,وال َّتصددرفُ ِفددً األسددما ِء هددو ال َّتغٌددرُ
ألنَّ ال ّتصددرُّ ف ِفددً األفعد ِ
ْ
دار علدى وجد ِه واحد ٍد
وال َّتحو ُل فًِ ااعرا ِ
,وقد ذكر السٌّوطِ ً أنَّ عدُ ال ّتصدرّ فِ ٌعنِدً عددُ اةقتص ِ
وهذا دلٌل على ماتق َّدُٓ
ً
ِعل,لكان ْأولدى ,
ولو كان
ُغاٌر بدة مِن المُتصرِّ فِ المُشك ِِل مع الف ِ
لح م ٍ
لتسُ اختصاَ ِبمصط ٍ
ِ
ً
ك تدداخت بٌنهُمدآولِهدذا
وةسٌِّما إذا كان مُصطلحا ً ٌُواف ُِق الموضع وٌصِ فُ ُه وٌرسِ ُُ حُدودُِ ِبد ّق ٍة ة تتدر ُ
ُّ
ٌُرجِّ ُح الب ُ
صددر ؛
حث استِعمال مُصطل ِح "المُتحرِّ ِر" بدةً مِدن مُصدطل ِح المُتصدرِّ فِ مدع الظدروفِ والم
ِ
ُ
,وإطدتق المُتحدرِّ ِر
دنس  ,وهُمدا الفِعد ُل  ,واةسد ُُ
ٌن لد ُْ ٌ ّتفقدا فِدً ال ِج ِ
ألنَّ المُتصرِّ ف مُشترك فِدً قِسدم ِ
ِعل وصار المُتحرِّ رُ مُقٌداً
باةسدُ ,
ُخر ُج الفِعل مِن الح ِّد أل َّنه ْقد بقًِ المُتصرِّ فُ على اختِصاصِ ِه بالف ِ
ٌ ِ
ِ
واش مجٌئد ِه مرفوعدا ً  ,ومخفوضدا ً  ,فٌكدون
والمقصو ُد مِن ُه أ َّن ُه تحرَّ ر مِن كو ِن ِه مُلت ِشما ً بال َّنص ِ إلى ج ِ
مُتحرّ راً فًِ األوج ِه ااعراب ٌَّ ِة الّتًِ ت ِر ُد فٌِهآ
ُ
المفردُ :
ددان (( اسدددتفرد ال ّشدددًء ْ
ددٌن
أخرجددد ُه ِمد
المُفدددر ُد  :اسددد ُُ مفعد ٍ
)100ددن ِبد ِ
ددول ِمدددن فدددرد  ,جددداء ِفدددً اللِّسد ِ
(0
اج((:أفردُِ :عشل ُهٓٓوأ ْفرد وا ْنفرد واستفرد إذا تفرَّ د بهِ))
أصح ِاب ِه))( )99وقال صاح ُ ال ّت
ِ
()101
عرٌفُ المُفر ِد اصطِ تحا ً فهو (( ما ة ٌ ُد ُّل جُ ش ُء لفظِ ِه على جُ ش ِء معناُِ ))0
وأمَّا ت ِ
حو  ,ألنَّ المُفرد ما هُدو
ومُصطل ُح المُفر ِد مِث ُل م
ُصطلح المُتصرِّ فِ مُتداخل بٌن الصَّرفِ وال َّن ِ
ِ
داخل الّتًِ ة
حو ما ٌُعر ُ بالحركا ِ
ٌر ذلك مِن نِقاطِ ال َّت ِ
مع  ,والمُفر ُد نف ُس ُه فًِ ال َّن ِ
ت  ,إلى غ ِ
خِتفُ الج ِ
هل الصّناع ِةٓولمَّا كان لك ِّل شً ٍء مدا ٌتفدر ُد بدهِ ,فقدد اسدتعمل هدذا المُصدطلح فِدً مسدائل
تخفى على أ ِ
كثٌر ٍـ ٓ
َّ
ْ
ِّ
ت نحو ٌّ د ٍة مُتع ددد ٍـ  ,وكددان ِمددن أه د ُِّ ه د ِذ ِِ المواضِ د ِدع مددع" ة النافٌِ د ِة
فقددد جدداء ِفددً موضددوعا ٍ
()105
()104
()103
ً
فضت عدن "
 ,و"خِتفِ المُضافِ "
ٌِو الجُ مل ِة "
نس"( " , )102وال ِّندا ِء "
" ,ونق ِ
لِل ِج ِ
()106
ُّ
َّ
مع"
مدع فزِند ُه ة إِشدكال فٌِد ِه فِ ُي اللغد ِة والصَّدرفِ
ن ِ
,وٌُشارُ هُنا أنَّ ما كدان خِدتفُ الج ِ
قٌو الج ِ
َّ
َّ
ْ
ْ
َّ
حو  ,فقدد كاندت لد ُه اسدتعماةت كثٌدرـ
أل َّن ُه األص ُل كما تقدُ فًِ التعرٌفِ  ,ولكنَّ األمر مختلف فًِ الن ِ
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وٌب ُدو أنَّ األمر بدأ مِن سٌبوٌ ِه  ,لمَّا ذكر المُفرد مع ال ِّندا ِء ْ ,إذ قال  " :فأمَّا المُفدر ُد إذا كدان مُندادى ,
()108
نوٌن  ,وذلك أل َّنه ك ُثر فًِ كتم ِِهُ "
غٌر ت ٍ
فك ُّل العر ِ ترف ُع ُه ِب ِ
()109
و ِمددن ثد ُّ بنددى ال ُّنحدداـُ علددى كت ِمدده ِفددً
كمددا ذه د إلددى أنَّ ِخددتف المُضددافِ هددو المفددر ُد
ابدن
ِكرار ِِ وإٌرا ِد ِِ فًِ مواطِ ن مُشابه ٍة لد ُه فِدً المسدائ ِِل ال َّنحوٌّد ِةٓ فمُثدا ُل وُ رُ و ِد ِِ خِدتفِ الجُ ملد ِة قدو ُل ِ
ت ِ
ٌن :مُفدرد وجُ ملدة
اةنباريّ  (( :إنْ قال قائل :على ك ُْ ضربا ً ٌنقسِ ُُ المُفرد[ الخبدر] قٌِدل  :علدى ضدرب ِ
ٓفزنْ قٌِدل علدى كد ُْ ضدربا ً ٌنقسد ُُ المُفدر ُد ,قٌِدل :علدى ضدربٌن  :أحد ُدهُما ,أنْ ٌكدون اسدما ً غٌدر صِ دف ٍة
()110
ً
صفة ))0
,واآلخرُ أنْ ٌكون
و ِممَّا جاء فًِ با ِ ة العامِل ِة عمل إنَّ ,قال الم ُّكودِي(ت ٔٓ6هَ) ٓٓٓ (( :المُرا ُد بدالمُفر ِد
()111
فًِ هذا البا ِ ما لٌس بمِضافٍ وة ُم َّشب ٍه بالمُضافِ ))ٓ
ااٌهداُ
عدو
ور(ت ٙٙ1هَ)َ حس علمنا َ هدو َّأو ُل مدن وضدع بددٌتً اشالد ِة ب ِ
وكان ابنُ عصفُ ٍ
ِ
ْ
مطدوةً أو غٌدر
ُصطلح ,وذلك فًِ با ِ ال ِّندا ِء إذ قال  (( :وإنْ كان ُمفدرداً ,فزمَّدا أنْ ٌكدون
عن هذا الم
َّ
ِ
ٌر ِِ ل ُْ ٌجُ ْش فٌِ ِه أٌضا ً إةَّ ال َّنص ُ نحُ و قولِك :
ُطو ٍل ,فزنْ كان م َّ
م َّ
ُطوةً ,وأعنًِ ب ِه ما كان عا ِمتً فًِ غ ِ
ً
ُطو ٍل ,فزمَّا أنْ ٌكون م ً
ض ُِّ
عرفة أو نكر ًـ ,فزنْ كان
معرفة ُبنًِ على ال َّ
ٌا ضاربا ً شٌداً ,وإنْ كان غٌر م َّ
()112
ْ
بٌدان أنَّ المُدراد بدالمُفر ِد فِدً
 ,إذ ذهد إلدى
ِعل أٌضا ً ))0
وضع نص ٍ
,وٌكونُ فًِ م
بزضمار ف ٍ
ِ
ِ
ِ
ُطو ِل"
مِثل هذا البا ِ "غٌرُ الم َّ
وٌب د ُدو أنَّ األشددمونًِ قد ْدد أخددذ عن د ُه هددذا المُصددطلح واسددتعملُ ُه ِفددً بددا ِ ة ال َّنافٌ د ِة نظددراً لتشدداب ِه
الوظِ ٌف دة ْ
ِ,إذ قددال((:واعل ُْ أنَّ اسددُ ة علددى ثتث د ِة أضرُ ٍ:مُضدداف ,ومش دبَّه بالمُضددافِ و ُهددو مددا بعدددُِ
()113
ماُ معناُِ و ُسمًِّ مطوّ ةً وممطوةً أي مم ُدوداً ,ومُفرد وهو ما سِ واهُما ))ٓ
شًء مِن ت ِ
داُ إلددى
دوُ المُخالف د ِة د َّل علددى أنَّ المُفددرد ُهددو غٌددرُ المُطددوّ ِل ٓ كمددا ذه د ابددنُ هِشد ٍ
فاعتِمدداداً علددى مفهد ِ
ٌن  ,وذلك فًِ بدا ِ ال ِّنددا ِء ,
ِ
رق بٌن المُصطلح ِ
ٌان الف ِ
اافرا ِد بدةً مِن المُفر ِد فًِ إشار ٍـ إلى ب ِ
استعمال ِ
ً
ً
َّ
ُ
أنْ
ْإذ قال  (( :اافراد  :ونعنًِ ِب ِه ة ٌكون مضافا  ,وة شبٌها ب ِه  ,فٌدخ ُل فًِ ذلك المُرك ُ المش ِجًُّ
()114
شٌدان  ,وٌا شٌدون ))0
 ,والمُث ّنى  ,والجُ معُ  ,نحُ و " ٌا معدِي ك ِر ُ وٌا
ِ
ٌح فزِ َّند ُه سدٌُوقِعُ
وفًِ هذا دةلة واضِ حة على انتِبا ِِ ال ُّنحا ِـ فًِ أنَّ إعادـ الم
ُصطلح نفسِ ه دون توضِ ٍ
ِ
ٌدر
خلطا ً بٌن المسائ ِِل ال َّنحو ٌّ ِة مع كو ِن ِه ْقد ورد فًِ مواطن أخرى  ,ولِدذلك عُدوِّ و عند ُه بم
ِصدطلح غ ِ
ِ
شكال ٓ
اا
الم َّ
ِ
اافرا ِد لٌِكون تخلُّصا ً مِن هذا ِ
ُطو ِل  ,أو ِ
ّ
ً
ُّ
ْ
ونظرا لِكثر ِـ المسائ ِِل التًِ ورد فٌِها مُصطلح المُفدر ِد  ,فقدد سدعى بعدوُ النحدا ِـ إلدى إِحصدا ِء
المواطِ ِن الّتًِ جاء فٌِها هذا المُصطل ُح  ,ومِن هؤة ِء ما قاُ ب ِه السُّدٌوطِ ً(ت ٔٔ1هدَ) ( )115فق ْدد جمدع
حو العربًِّ قائتً :
استعمال م
مواطن
ِ
ُصطلح المُفر ِد فًِ ال َّن ِ
ِ
ُّ
معان خمس ٍة :
كتُ النحا ِـ بأح ِد
المُفر ُد ٌُستعم ُل فًِ
ٍ
ِ
بر المُبتدأ أو نواسِ ِخ ِه ٓ
أح ُدها  :المُفر ُد الَّذِي هُو مُقاب ُل الجُ مل ِة ٌُ,ذكرُ فًِ خ ِ
َّ
كٓ
الثانًِ  :المُفر ُد الَّذِي هُو قِبال ُة المُر َّك ِ نحُ و بعلب َّ
َّ
الثال ُ
ُقاب ُل المُضافِ ٓ
ِث  :المُفر ُد الَّذِي هُو م ِ
ُقاب ُل المُث َّنى والمُجمُو ِ ٓ
الرَّ ابعُ  :المُفر ُد الّذِي هو م ِ
داب ِه
ُقابددل للمُضددافِ والمُشد ِ
دنس ,و ُهددو م ِ
الخددامِسُ  :المُفددر ُد الّ دذِي ُهددو بددا ُ ال ِّندددا ِء  ,وبددا ُ ة لِن ِفددً ال ِجد ِ
للمُضافِ ٓ
َّ
ً
ً
ً
َّ
ُدور ْد البددٌِل
فهذا الكت ُُ وإنْ كان جمعا وتوضِ ٌحا طٌِّبا ةسدتعم ِ
لح إة أند ُه لد ُْ ٌ ِ
ال هدذا المُصدط ِ
ااٌهاُ واةشتِراك ٓ
الّذِي ٌ ُِشٌ ُل هذا ِ
دق المعنددى ِفددً ه د ِذ ِِ
وة ٌخفددى أنَّ لِدةل د ِة المُفددر ِد األثددر الك ِبٌددر ِفددً هددذ ِِ ال َّتس دمٌِا ِ
ت نظددراً لِتوا ِفد ِ
المسائ ِِل جمٌعا ً  ,ولكنَّ م ِجٌئ ِه فًِ مسائِل نحو ٌّ ٍة مُختلف ٍة ٌُحد ُ
وضع
ِث تداختً وإشكاةً  ,ولو كان لِك ِّل م
ٍ
قدول ال ُّنحدا ِـ فِدً ُكد ِّل
مُصطلح خداٌَّ بده ُِِ لكدان هُنداك تصدوّ ر واضِ دح لد ُه  ,وة ٌحتدا ُج بعدد ذلدك إلدى ِ
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وضع أطلقُوُِ إلى تعرٌدفِ المُفدر ِد فٌِد ِه ْ ,إذ إ َّنهدُ قدالُوا  :والمُدرا ُد بدالمُفر ِد هُندا ٓٓٓ فلدو كدان هُنداك
م
ِ
ٌان المُرا ِد
البدٌ ُل ةستغنٌنا عن ب ِ
ّ
صفور وتابعد ُه فِدً ذلدك األشدمونًِ ,
قاُ هُو اةصطِ ت ُح الذِي ق َّدم ُه ابنُ ع
ٍ
وما ٌُذكرُ فًِ هذا الم ِ
ً
ُطو ِل" واافرا ِد بدة مِن المُفر ِد كما تق َّدُٓ
وكذلك ما ق َّدم ُه ابنُ
ٌر الم َّ
هشاُ عِ ندما ذكروا مُصطلح" غ ِ
ٍ
ُ
ُ

الخاتمةُ ُ

 توصَّل الب ُ
مٌن  :قِسْ ُ ة ٌُرا ُد ب ِه إةّ الخبرُ الّذي هدو قسدٌ ُُ المُبتددأ ,
حث إلى أنَّ الخبر على قِسْ ِ
و ُهو الّذِي ٌكونُ مفرداً ٌقب ُل عتمة ال ّنكر ِـ لفظا ً أو حكما ً  ,وتت ُُّ الفائدـُ ب ِه  ,وخبر فًِ المعنى
 ,وهددو مددا ٌُطلد ُ
صدددق والكددذ  ,واألوّ ُل هددو الخبددرُ
دق علددى الجُ ملد ِة بأنواعِ هددا  ,ومددا احتمددل ال ِّ
الحقٌقًِ ال َّنحويّ  ,وما عداُِ خبر فًِ المعنىٓ
ُ
بٌدل
 وجد
َّدمٌر  ,وصدار مرادفدا ً لد ُه سدٌكونُ مِدن ق ِ
البحث أنَّ مصطلح المكنًِ لدو اخدتََّ بالض ِ
ُ
ُحددث إشدكاةً علدى خِدتفِ لدو اسد ُتعمِل ْ
ت معد ُه الكِناٌد ُة ,
قولِنا  :الخفوُ  ,والجرُّ  ,بمعندى ة ٌ
ك مجاةً
ت أخرىٓ
وااشكال مع مصطلحا ٍ
لبٌهاُ ,
فزِ َّنها تتر ُ
ِ
ِ
ُ
ُطلق  ,وكأ َّن ُه مُرادف ل ُه ,
المصدر على
إطتق
لبحث أنَّ هناك تسامحا ً فًِ
ٌ رى ا
ِ
المفعول الم ِ
ِ
ِ
ُ
َّ
المطلدق  ,ومِدن ثد َُّ هنداك مدا ٌنبنِدً علدى
المفعدول
حقٌق نج ُد أنَّ المصدر أع ُُّ مِن
ِ
ِ
وهُو فًِ الت ِ
ُ
ُ
ُ
ْ
ِّ
ُطلق من حٌث اةسم ٌّة  ,والنٌابة  ,والجمعُ بٌنهما ٌوه ُُ
المصدر ٌختلفُ عن ُه عن الم ِ
فعول الم ِ
ِ
أٌُّهما المرا ُدٓ
ُ
 تأ َّكد
ت ال ّنكر ِـ  ,إمّا فًِ اللّفظِ
البحث أنَّ اةسُ ال َّنكرـ الحقٌقًِ هُو ذلك اةس ُُ الّذِي ٌقب ُل عتما ِ
ال إ َّنما هو مِدن قبٌدل اةعتمدا ِد علدى
كُ  ,وأنَّ
مل واألفع ِ
إطتق ال َّنكر ِـ على الجُ ِ
ِ
 ,وإمَّا فًِ الحُ ِ
ت مطلقا ً
المعنى حصراً ؛ أل ّنها ة تقب ُل تلك العتما ِ
ُ
ْ
كانت مِن نوا ِـ الجمل ِة  ,أو ما أضِ ٌف إلى هدذِِ
 إنَّ ال َّتراكٌ ة تأتًِ إةّ لِمعنى هادفٍ  ,سواء
ملتٌن اةسم ٌّ ِة والفعل ٌّ ِة لغاٌ ٍة دةل ٌّ ٍة  ,ولِهدذا فمِدن ا ْ
ال َّنوا ِـ مِن الجُ
ألولدى أنْ ٌُتدرك القدو ُل  :بدأنَّ
ِ
ُ
ُ
هددذا جددائش إسددقاط ُه أو إهمالد ُه  ,لكو ِند ِه شائددداً ِفددً ال ّتركٌد ِ وإذا أرٌددد ربددط ال َّتركٌد ُ بددالمعنى
إطتق لفظِ الشٌاد ِـٓ
دون
ِ
حٌنئ ٍذ تذكرُ الفائدـُ المعنو ٌَّ ُة  ,ولكنْ مِن ِ
المبهُ على المعرفد ِة وال َّنكدر ِـ اصدطتحا ً ٌدد ُّل علدى أنّ هدذا ااطدتق فٌد ِه
مصطلح
 إنَّ إطتق
ِ
ِ
المصدطلح
دال هدذا
صفتٌن
مع بٌن
متضادٌن  ,والسَّعً إلى إهم ِ
ِ
ِ
ِ
بسط مِن التوس ِّع مِن جه ِة الج ِ
المواطن ُّ
موضع جاء فٌ ِهٓ
أدق,وةسٌَّما أنَّ هناك البدٌل ل ُه فًِ ك ِّل
فًِ هذِِ
ِ
ٍ
ً
ُ
صددر والظدرفِ ٌُشٌد ُل اةشدتراك القدائُ
مصطلح المُتحرِّ ِر بدة ِمن المتصدرِّ فِ فِدً الم
إطتق

ِ
ِ
ُ
ُ
ّ
ّ
ِعل الذِي أطلِق علٌ ِه نفسُ الصِّف ِة
بٌن
اةسُ الذِي أطلِق علٌ ِه بالمتصرِّ فِ ,وبٌن الف ِ
ِ
مصدطلح المفدر ِد أل ّند ُه ورد مدع أشدٌاء كثٌدر ٍـ ْ ,
فقدد سدمَّاُِ ابدنُ
 وضع بعدوُ ال ُّنحدا ِـ بددٌتً عدن
ِ
المطو ِل  ,وسمَّاُِ ابن هشاُ فًِ با ِ الندا ِء باافرا ِد ٓ
بغٌر
فور
َّ
عص ٍ
ِ
﴿ربُأوزعنًُأنُأشكرُنِعمتكُالتًُأنعمتُعلًُوعلىُوالديُوأنُأعملُصالحاُترضاهُُ
ِّ
وأدخلنًُبرحمتكُفًُعبادكُالصالحٌنُ﴾ ُ

الهوامش ُ
ٔ.
ٕ.
ٖ.
ٗ.

المشهر فً علوُ اللغة ٔٔٗ/ٔ :
تاج العروس  :مادـ ( شح )
شرح الرضً على الكافٌة ٕٕ/ٔ :
مغنً اللبٌ ٕ٘ٙ/ٔ :
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٘ .المصدر نفسه ٕٔٔ/ٔ :
 .ٙحاشٌة السجاعً على شرح ابن عقٌل ٓ11 :
 .1شرح الكفراوي على متن األجرومٌة ٖٙ :
 .6التطبٌق النحوي 66:
 .1المصدر نفسه ٖ1ٙ:
ٓٔ .إصتح المنطق  :مقدمة المحقق ٓ
ٔٔ .لسان العر  :مادـ(خبر)
ٕٔ .تاج العروس  :مادـ (خبر)
ٖٔ .كشاف اصطتحات الفنون ٔٙ/ٕ :
ٗٔ .شرح الحدود النحوٌة 11 :
٘ٔ .شرح الرضً على الكافٌة ٖٕ/ٔ :
 .ٔٙمتن ألفٌة ابن مالك ٔٔ :
 .ٔ1حاشٌة الصبان على شرح اةشمونً ٖٖٖ/ٔ:
 .ٔ6النحو الوافً ٕٖٗ/ٔ :
 .ٔ1شرح المفصل 61/ٔ:
ٕٓ .شرح الرضً على الكافٌةٕٓ6/ٔ:
ٕٔ .البحر المحٌط فً أصول الفقه ٕٓٗ/٘ :
ٕٕ .أسرار العربٌة ٕٔ٘ :
ٖٕ .شرح المفصل ٕٔ6/ٗ :
ٕٗ .همع الهوامع ٕ٘ٗ/ٕ :
ٌٕ٘ .نظر  :المنهاج فً القاعد وااعرا ٔ61 :
 .ٕٙالقاموس المحٌط  :مادـ(كنى)
 .ٕ1المصطلح الكوفً ٖ٘ :
 .ٕ6المصطلح النحوي ٔ1ٗ:
ٌ .ٕ1نظر :المقتض ٕٔ٘/ٔ:
ٖٓ .معانً القرةن ٕٔ6/ٔ :
ٖٔ .األصول فً النحو ٖ6ٓ/ٕ :
ٕٖ .شرح شذور الذه ٔٙ6 :
ٖٖ .حاشٌة ٌاسٌن على شرح الفاكهً ٕٔ6/ٔ :
ٖٗ .حاشٌة العدوي على شرح الشذور ٔ11/ٔ:
ٖ٘ .الكتا ٕٔ٘/ٔ:
 .ٖٙالمقتض ٕ٘ٗ/ٔ:
 .ٖ1شرح الرضً على الكافٌة ٔٓٗ/ٖ :
 .ٖ6شرح المفصل 6َ٘6ٗ/ٖ :
 .ٖ1مدرسة الكوفة ٖ٘1:
ٓٗ .شرح الرضً على الكافٌة ٔٗ6/ٔ :
ٔٗ .للسان  :مادـ (صدر)
ٕٗ .المعجُ المفصل فً النحو العربً 11ٔ/ٕ :
ٖٗ .أسرار العربٌة ٔ1ٔ :
ٗٗ .القصَ ٖٔ :
٘ٗ .شرح ابن الناظُ ٕٔٓ :
 .ٗٙحاشٌة الصبان على شرح اةشمونً ٔ٘1/ٕ :
 .ٗ1حاشٌة السجاعً على شرح ابن عقٌل ٔٔٓ :
 .ٗ6القاموس المحٌط  :مادـ (نكر)
 .ٗ1شرح الفواكه الجنٌة على متن اةجرومٌة َٕٕ٘ٗ :
ٓ٘ .شرح شذور الذه ٔٙٗ :
ٔ٘ .ااٌضاح فً علل النحو ٔٔ1 :
ٕ٘ .المصدر نفسه ٕٔٓ :
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ٖ٘ .كشف المشكل ٖٔ6/ٔ :
ٗ٘ .شرح المفصل ٕٗ/ٔ :
٘٘ .همع الهوامع ٖ6ٓ/ٔ:
 .٘ٙحاشٌة ٌاسٌن على شرح التصرٌح ٖٓٙ/ٔ :
 .٘1اللسان  :مادـ (شٌد)
 .٘6كشاف اصطتحات الفنون ٕ1٘/ٕ :
 .٘1دراسة فً حروف المعانً الشائدـ  :المقدمة :ج
ٓ .ٙااعرا فً قواعد ااعرا ٔٙ1:
ٌٔ .ٙنظر  :مدرسة الكوفة ٖ٘1 :
ٕ .ٙشرح جمل الشجاجً ٗ6ٗ/ٔ :
ٖ .ٙأوضح المسالك إلى ألفٌة ابن مالك ٘ٗ/ٖ :
ٗ .ٙنوح ٕ٘ :
٘ .ٙالمؤمنون ٗٓ :
 .ٙٙالمائدـ ٖٔ :
 .ٙ1حاشٌة الصبان على شرح اةشمونً ٖٗٗ/ٔ :
 .ٙ6شرح الكافٌة الشافٌة َٕٗٔٗٔٔ/ٔ :
 .ٙ1شرح الرضً على الكافٌة ٗ6َ٘ٔ6ٗ/ٗ :
ٓ .1سورـ اةختَ ٔ:
ٔ .1المعجُ المفصل فً النحو العربً ٔ:ٕ٘ٗ:
ٌٕ .1نظر  :شرح الرضً على الكافٌة ٙ6/ٖ :
ٖ .1النحو الوافً ٕٔٓ/ٔ:
ٗ .1معانً النحو َٔٙٔ٘ /ٔ :
٘ .1اللسان  :مادـ (بهُ)
 .1ٙالكتا ٔ6ٔ/ٔ:
 .11المصدر نفسه ٔ1ٓ/ٕ :
 .16متن ألفٌة ابن معط ٗٔ :
 .11الغرـ المخفٌة فً شرح الدرـ األلفٌة ٖٖٙ/ٔ :
ٓ .6النحو الوافً ٕٔٙ/ٔ :
ٔ .6شرح الرضً على الكافٌة ٕٗ1/ٗ:
ٕ .6البقرـ ٕ1:
ٖ .6مغنً اللبٌ ٗ1ٔ/ٕ :
ٗ .6همع الهوامع ٕٓٔ/ٕ :
٘ .6شرح ابن الناظُ ٕٓٔ :
 .6ٙشرح الرضً على الكافٌة ٕٔ/ٗ:
 .61حاشٌة الصبان على شرح اةشمونً ٔ61/ٕ :
 .66شرح شذور الذه ٖٓٗ/ٔ :
 .61همع الهوامع َٔ٘ٓٔٗ1/ٕ :
ٓ .1المصدر نفسه ٖٔ6/ٕ :
ٔ .1شرح الرضً على الكافٌة ٕٔ/ٗ :
ٕ .1أسرار النحو ٕٕ1 :
ٖ .1اللسان :مادـ (صرف)
ٗ .1الغرـ المخفٌة فً شرح الدرـ األلفٌة 11َ1ٙ/ٔ :
٘ .1شرح ابن عقٌل ٘6ٙ/ٔ :
ٌ .1ٙنظر  :همع الهوامع ٘6ٙ/ٔ :
 .11النحو الوافً ٔٓٔ/ٕ :
* َ الشلوبٌن  ,هو أبو علً عمر بن محمد  ,ولد فً أشبٌلٌة  .له " تعلٌق على كتا سٌبوٌهٓ
.16األشباِ والنظائر 11/ٕ :
.11اللسان ( :فرد)
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ٓٓٔ.تاج العروس( :فرد)
ٔٓٔ.التعرٌفات ٕٖٔ:
ٕٓٔ ٌ.نظر:شرح قطر الندى ٕٖ٘ :
ٖٓٔ ٌ.نظر :الكتا ٔ1ٔ/ٔ :
ٌٗٓٔ.نظر :حاشٌة الخضري على شرح ابن عقٌل 1ٕ/ٕ :
ٌ٘ٓٔ .نظر :البهجة المرضٌة 6ٖ/ٔ :
 .ٔٓٙالمعجُ المفصل فً النحو العربً ٖٔٓٗ/ٕ :
 .ٔٓ1الكتا ٕ/ٔ :
 .ٔٓ6المصدر نفسه ٔ1ٔ/ٔ :
 .ٔٓ1أسرار العربٌة 6ٕ :
ٓٔٔ .شرح المكودي ٗٙ :
ٔٔٔ .المقر ٔ1َٖٔ1ٕ :
ٕٔٔ .حاشٌة الصبان على شرح األشمونً 1/ٕ :
ٖٔٔ.أوضح المسالك إلى ألفٌة ابن مالك ٔٙ/ٖ :
ٗٔٔ.األشباِ والنظائر ٕٕ/ٕ :

ثبتُالمصادرُوالمراجع ُ
ٔ َ أسرار العربٌة  :أبو البركات كمال الدٌن عبد الرحمن ابن اةنباري(ت٘11هَ)
,تحقٌق  :محمد بهجة البٌطار ,المجمع العلمً العربً ,مطبعة الترقً ,دمشق
ٖٔ11,ه َٓ ُٔ1٘1
ٕ َ أسرار النحو :ابن كمال باشا (تٓٗ1هَ)  ,تحقٌق  :أحمد حسٌن حامد  ,منشورات
دار الفكر  ,عمّان (د.ت) ٓ
ٖ َ األشباِ والنظائر فً النحو  :أبو بكر عبد الرحمن السٌوطً  ,الطبعة األولى ,وضع
حواشٌه :غرٌد الشٌم ,دار الكت العلمٌة ,بٌروت -لبنان ٕٕٔٗ,ه ُٕٓٓٓٔ-
َٗ إصتح المنطق  :أبو ٌوسف ٌعقو ابن السكٌت (ت ٕٗٗهَ ) تحقٌق  :أحمد
محمد شاكر  ,عبد الستُ هارون  ,طٕ  ,دار المعارف بمصر ٖٔ1٘ ,هَ
َُٓٔ1٘ٙ
َ٘ األصول فً النحو  :أبو بكر محمد ابن السراج (ت ٖٔٙهَ)  ,تحقٌق  :الدكتور
عبد الحسٌن الفتلً  ,طٗ  ,مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوشٌع  ,بٌروت َ
لبنان ٕٔٗٓ ,هَ َ ُٓٔ111
 َ ٙألفٌة ابن مالك  ,محمد بن عبد بن مالك (تٕٙ1هَ)  ,بخط ٌ :حٌى سلوُ
العباسً  ,مكتبة النهظة  ,بغداد ُٓٔ16ٗ,
 َ 1أوضح المسالك إلى ألفٌة ابن مالك  :أبو محمد ابن هشاُ األنصاري (تٔ1ٙهَ),
تحقٌق محمد محًٌ الدٌن عبد الحمٌد ,طبع بمطابع العبور الحدٌثة ,
دار الطتئع للنشر والتوشٌع والتصدٌر  ,القاهرـ ُٕٓٓٓٗ,
 َ 6ااٌضاح فً علل النحو  :أبو القاسُ عبد الرحمن الشجاجً (ت ٖٖ1هَ ) ,تحقٌق :
الدكتور ماشن المبارك  ,طٖ  ,دار النفائس  ,بٌروت ٖٔ11 ,هَ َ ُٓٔ111
 َ 1البحر المحٌط فً أصول الفقه  :بدر الدٌن محمد بن عبد الشركشً(ت ٗ11هَ)
 ,تحقٌق  :الدكتور عمر سلٌمان األشقر ,طٔ  ,وشارـ األوقاف والشؤون ااستمٌة
 ,الكوٌت ُٓٔ166 ,
ٓٔ َ البهجة المرضٌة على ألفٌة ابن مالك  :جتل الدٌن السٌوطً (ت ٔٔ1هَ) ,
طٓٔ ,مطبعة إسماعٌلٌان  ,قُ  ,إٌران ٔٗٔ1 ,هَ ٓ
ٔٔ َ تاج العروس من جواهر القاموس  :المرتضى الشبٌدي (ت ٕ٘ٓٔهَ)  ,دار لٌبٌا
للنشروالتوشٌع بَ بنغاشي ٖٔ6ٙ ,هَ َ ُٓٔ1ٙٙ
ٕٔ َ التطبٌق النحوي  :الدكتور عب ُدِ الراجحً  ,طٔ ,مكتبة المعارف للنشر والتوشٌع ,
الرٌاو السعودٌة ٕٔٗٓ ,هَ َ ُٓٔ111
ٖٔ َ التعرٌفات  :أبو الحسن علً بن محمد السٌد الشرٌف الجرجانً(ت6ٔٙهَ)
,تحقٌق:الدكتور أحمد مطلو ,دار الشؤون الثقافٌة ,بغداد ٔٗٓٙ,ه َ ُٓٔ1ٙ6
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ٗٔ َ حاشٌة الخضري (تٕٔ66هَ)على شرح ابن عقٌل  :محمد الخضري ,مطبعة
البابً الحلبً القاهرـ ُٓٔ1ٗٓ,
٘ٔ َ حاشٌة السجاعً (تٔٔ11هَ) على شرح ابن عقٌل  ,المطبعة العامرـ العثمانٌة ,
 ٖٔٓ1هَ ٓ
 َ ٔٙحاشٌة الصبان (تٕٔٓٙهَ)على شرح األشمونً (ت1ٕ1هَ) ومعه الشواهد
للعٌنً :محمود ابن الجمٌل  ,ط ٔ ,مكتبة الصفا ,القاهرـ ٕٖٔٗ,هُٕٕٓٓ-
 َ ٔ1حاشٌة العدوي (تٕٖٕٔهَ) على شرح شذور الذه  ,دار الكت العربٌة
للحلبً  ,مصر ( ,دٓت)ٓ
الفاكهً(تٕ11هَ) على متن
 َ ٔ6حاشٌة ٌاسٌن على شرح أحمد بن الجمال عبد
قطر الندى  :مطبعة التقدُ العلمً  ,مصر (,د -ت )
 َ ٔ1حاشٌة ٌاسٌن (تٔٔٓٙهَ) على شرح التصرٌح على التوضٌح :خالد األشهري
(ت٘ٓ1هَ)  ,راجعه  :اسماعٌل عبد الجواد عبد الغنً ,حقق وشرح شواهدِ:أحمد
السٌد سٌد أحمد,المكتبة التوفٌقٌة,القاهرـ َ مصر (دٓت)
ٕٓ َ دراسة فً معانً الحروف الشائدـ  :عباس محمد السامرائً  ,طٔ  ,مطبعة
الجامعة  ,بغداد ُٓٔ161 ,
ٕٔ َ شرح ابن عقٌل على ألفٌة ابن مالك :أبو عبد ابن عقٌل(ت1ٙ1هَ) ,تحقٌق
:محمد محًٌ الدٌن عبد الحمٌد ,الطبعة الرابعة عشر ,دار الفكر ,المكتبة التجارٌة
الكبرى مطبعة السعادـ ,مصر ٖٔ6ٗ,هُٓٔ1ٙٗ-
ٕٕ َ شرح ابن الناظُ(تٙ6ٙهَ) على ألفٌة ابن مالك :أبو عبد ابن مالك  ,تحقٌق :
محمد باسل عٌون السود ,الطبعة األولى ,منشورات محمد علً بٌضون ,دار
الكت العلمٌة ,بٌروت -لبنان ٕٓٗٔهُٕٓٓٓٓ-
ٖٕ َ شرح جمل الشجاجًّ  ,ابن عصفور اةشبٌلًّ ( ت  ٙٙ1هَ ) تحقٌق  :الدكتور
صاح أبو جناح  ,الطبعة األولى  ,إحٌاء التراث ااستمً ,وشارـ األوقاف
والشؤون الدٌنٌةُٓٔ16ٕ ,
ٕٗ َ شرح الحدود النحوٌة  ,الفاكهً (تٕ11هَ)  ,دراسة وتحقٌق  :الدكتور شكً
فهمً اآللوسً  ,مطبعة جامعة الموصل ُٓٔ166 ,
ٕ٘ َ شرح حسن الكفراوي (تٕٕٓٔهَ) على متن اآلجرومٌة  :الناشر دار
البصٌرـ  ,ااسكندرٌة – مصر ٕٔٗٙ,هَ َ ُٕ٘ٓٓٓ
 َ ٕٙشرح شذور الذه فً معرفة كتُ العر  :ابن هشاُ األنصاري ,تحقٌق  :محمد
محًٌ الدٌن عبد الحمٌد  ,دار الطتئع للنشر والتوشٌع والتصدٌر,القاهرـ َ مصر
ُٕٓٓٓٗ,
 َ ٕ1شرح الفواكه الجنٌة على متممة اآلجرّومٌّة  :عبد بن أحمد الفاكهً (ت
ٕ11هَ )  ,المطبعة الخٌرٌة  ,القاهرـ  ,مصر (د,ت)ٓ
 َ ٕ6شرح قطر الندى  :ابن هشاُ ,تحقٌق محمد محًٌ الدٌن عبد الحمٌد  ,الطبعة
الثالثة عشرـ دار الفكر  (,د -ت )ٓ
 َ ٕ1شرح كافٌة ابن الحاج (تٙٗٙهَ),رضً الدٌن بن الحسن اةستراباذي
(تٙ6ٙهَ)تحقٌق :احمد السٌد احمد  ,الطبعة األولى,المكتبة التوفٌقٌة  (,د .ت )ٓ
ٖٓ َ شرح الكافٌة الشافٌة  :ابن مالك ,تحقٌق  :الدكتور عبد المنعُ هرٌدي ,الطبعة
األولى السعودٌة ُٓٔ11ٕ,
ٖٔ َ شرح المفصل  :موفق الدٌن ابن ٌعٌ (ت ٖٗٙهَ) ,عالُ الكت  -بٌروت ,
مكتبة المتنبً ,القاهرـ (د -ت )ٓ
ٕٖ َ شرح المكودي (تٔٓ6هَ)على ألفٌة أبن مالك  :أبو شٌد المكودي ,مصر دار
العهد الجدٌد (,د -ت )ٓ
ٖٖ َ الغرـ المخفٌة فً شرح الدرـ األلفٌة  ,ابن الخباش (ت ٖٙ1هَ)  ,تحقٌق  :حامد
محمد العبدلً  ,الطبعة األولى  ,مطبعة العانً  ,بغداد ٔٗٔٔ ,هَ َ ُٔٓٔ11
ٖٗ َ القاموس المحٌط  ,محمد الدٌن محمد بن ٌعقو الفٌروش ةبادي (ت6ٔ1هَ) ,دار
الفكر للطباعة والنشر والتوشٌع  ,بٌروت ُٓٔ16ٖ ,
ٖ٘ َ الكتا  :عمرو بن عثمان بن قنبر الملق بََ سٌبوٌه (تٓٔ6هَ)  ,علق علٌه
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ووضع حواشٌه وفهارسه  :الدكتور إمٌل بدٌع ٌعقو  ,الطبعة األولى منشورات
محمد علً بٌضون  ,دار الكت العلمٌة  ,بٌروت  ,لبنان ٕٓٗٔهَ َ ُٓٔ111
 َ ٖٙكشاف اصطتحات الفنون  :تألٌف محمد بن علً بن محمد التهانوي(تٔٔ٘6هَ)
 ,وضع حواشٌه  :أحمد حسن بسج  ,طٕ ,دار الكت العلمٌة  ,بٌروت َ لبنان ,
ٕٔٗ1هَ َ ُٕٓٓٓٙ
 َ ٖ1كشف المشكل فً النحو  :علً بن سلٌمان الحٌدرـ الٌمنً (ت ٘11هَ ) تحقٌق :
الدكتور هادي عطٌة مطر  ,طٔ  ,مطبعة اارشاد  ,بغداد ُٓٔ16ٗ ,
 َ ٖ6لسان العر  ,أبو الفضل جمال الدٌن محمد بن منظور (تٔٔ1هَ)  ,طبعة
مصددورـ عددن طبعددة بددوةق  ,المؤسسددة العامددة للتددألٌف واألنبدداء والنشددر  ,الدددار المصددرٌة للتددألٌف
والترجمة  ,مطابع كوستا توماس وشركاِ  ,القاهرـ (,د.ت)ٓ
 َ ٖ1متن ألفٌة ابن معط فً النحو والصرف  :أبو الحسٌن ٌحٌى ابن معط (ٕٙ6هَ) ,
دار األنبار للطباعة والنشر  ,مطبعة العانً بغداد ٔٗٔٓ ,هَ َ ُٓٔ161
ٓٗ َ مدرسة الكوفة ومنهجها فً دراسة اللغة والنحو  :تألٌف الدكتور مهدي المخشومً
 ,طٔ  ,مطبعة دار المعرفة  ,بغداد  ٖٔ1ٗ ,هَ َ ُ٘٘ٓٔ1
ٔٗ َ المشهر فً علوُ اللغة وأنواعها  :السٌوطً  ,شرح وضبط  :أحمد جاد المولى
وةخرون  ,دار الجٌل  ,دار الفكر  ,بٌروت (د,ت)
ٕٗ َ المصطلح النحوي  ,نشأته وتطورِ حتى أواخر القرن الثالث الهجري :السٌد
عوو حمد القوشي  ,طٔ  ,الناشر عمادـ شؤون المكتبات  ,جامعة الرٌاو ,
الرٌاو ,المملكة العربٌة السعودٌة ُٓٔ16ٓ ,
ٖٗ َ معانً النحو  :الدكتور فاضل صالح السامرائً  ,مطبعة التعلٌُ العالً فً
الموصل  ,ساعدت جامعة بغداد على نشرِ  ,بغداد ُٓٔ161 ,
ٗٗ َالمعجُ المفصل فً النحو العر  :إعداد الدكتورـ عشٌشـ فوّ ال بابتً  ,طٕ  ,دار
الكت العلمٌة بٌروت  ,لبنان ٕٔٗ٘ ,هَ َ ُٕٗٓٓٓ
٘ٗ َ مغنً اللبٌ عن كت األعارٌ  :ابن هشاُ ,تحقٌق :محمد محًٌ الدٌن عبد
الحمٌد مطبعة المدنً  ,القاهرـ (,د -ت )ٓ
 َ ٗٙالمقتض  :أبو العباس محمد بن ٌشٌد المبرد(تٕ٘6هَ) ,تحقٌق  :محمد عبد
الخالق عضٌمة ,عالُ الكت  ,بٌروت ُٔ1ٖٙ ,
 َ ٗ1المقر  :تألٌف علً بن مؤمن "ابن عصفور" (تٙٙ1هَ)  ,تحقٌق  :أحمد عبد
الستار الجواري  ,عبد الجبوري  ,مطبعة العانً  ,بغداد ُٓٔ11ٔ,
 َ ٗ6المنهاج فً القواعد وااعرا  :محمد األنطاكً  ,دار التربٌة للطباعة والنشر
والتوشٌع  ,شركة الشاهر للطباعة المحدودـ  ,بغداد َ ُٓٔ166
 َ ٗ1موصل الطت إلى قواعد ااعرا  :خالد األشهري (ت ٘ٓ1هَ) تحقٌق  :عبد
الكرٌُ مجاهد  ,طٔ ,الناشر مؤسسة الرسالة  ,بٌروت َ لبنان ُٓٔ11ٙ ,
ٓ٘ َ النحو الوافً  :عباس حسن  ,الطبعة األولى  ,الناشر مكتبة المحمدي  ,بٌروت-
لبنان ٕٔٗ6 ,هَ َ ُٕٓٓٓ1
ٔ٘ َ همع الهوامع فً شرح جمع الجوامع ,جتل الدٌن السٌوطً ( ت ٔٔ) 1
تحقٌق:عبد الحمٌد هنداوي المكتبة التوفٌقٌة ( د .ت )

الدورٌات ُ
ٔ َ المصطلح الكوفً  :الدكتور محًٌ الدٌن توفٌق إبراهٌُ  ,مجلة كلٌة التربٌة َ
جامعة الموصل  ,العدد (ٔ)  ,لسنة ُٓٔ111 ,
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Abstract
Thispaper aims at showing that there are vague terms in Arabic grammar and
there use is licensed , since they agree in pronunciation and differ in
meaning . It was the reason behind colleting different and diverse subject
and led to interference among the grammatical gases which they came with .
The paper has colleted these terms and analyse their positions
and to direct them into the right way . It is not of the way of writing to
defame the terms of grammarians (may allah mercy them) in this respect ,
because there were tens terms which were highly strict " the light of the sun
can not be covered by the hand even the coming of these terms was not
intended by them , but they (terms) came unconsciously and a type of
independent opinion.
The paper wants to arrive at limiting an accurate and
honest use to these terms . and of the problematic generality and to come in
the accurate and right path . It construct a theory which works to simplify the
way of putting grammatical idiom with the modern grammarians . The
paper depended upon the ideas of the grammarians and independent opinion
to arrive at the suitable for these terms .
The need suggested the paper to divide these terms on two sections :
original term section , which they come in the first position of expression
branch terms section , which they come in the second position in the boules
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of the grammatical text . both of the two sections came to mention the vague
terms in clear texts at which the problem appear after introducing dictionary
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُreference for them one by one.
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