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تاريخ اإلجازة5441/6/9 :هـ

تاريخ التحؽقم5441/4/2 :هـ
ادستخؾص :

هذا بحٌ بعـقان (ظـويي افـّحقيغ بوفتخوضى ذم حتؾقؾ افـص وبـوئهف) و ؿهد
كؿقذجو فتؾؽ افعـويي ،وتؽؿـ أهقؿتف ذم بقون َّ
أن مو أصبح يعرف
اختذكو مـ ابـ يعقش
ً
ذم ظككو احلورض بـظريي افتخوضى ،ـون مقجق ًدا فدهيؿ ظذ شبقؾ افتقطقػ افعؿع؛
إلطفور افبـوء افصحقح فؾـص مـ جفي ،و حتؾقؾ افـص وتقضقحف مـ جفي أخرى.
واكؼسؿ افبحٌ إػ أربعي مبوحٌ ومتفقد ،تـوول افتؿفقد افـظريي افتقاصهؾقي بقهء
مـ اإلجيوز ،وتـوول ادبحٌ إول ادتؽؾؿ و ادخوضى ،وـون ادبحٌ افثهوي ظهـ افسهقو
افتخوضبل ،وتـوول ادبحٌ افثوفٌ احلذف ذم افسـقهى افتخهوضبل ،وذم ادبحهٌ افرابهع
وإخر ـون احلديٌ ظـ افؼصد وافػوئدة افتخوضبقي ،ومـ ثؿ جوءت اخلومتي.
الؽؾامت ادػتاحقة  :افتخوضى ،ادتؽؾؿ ،ادخوضى ،ابـ يعقش.
576
د
.
إسما
عيل
غازي
مرح
با
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ادؼدمـة

.
إسما
عيل اهتؿ ظؾامء افـحق افعريب مـذ كشلتف بقصػ ادهودة افؾغقيهي ادـطقؿهي ،أي ادهودة
غازي
ادتحؼؼي ً
ؾعًل ذم ظؿؾقي افتقاصؾ ،وجهرى افتؼعقهد هو ظهذ أشهوس افشهوئع افؽثهر،
مرح
با

مـطؾؼغ مـ مبدأ إصؾ و افػرع ذم تػسر افظوهرة افؾغقيي .

َّ
إن افتخوضى افؾغقي و افتقاصؾ افقهقمل اختهذا ٕكػسهفام مؽوكهي متؿ يفقهزة ذم
افدراشوت احلديثي افتل اشهتؼؾً بـظريهوت هو أصهق و ومبودئفهو  .ؾوفؾغهي ههل أداة
افتقاصؾ افتل يتؿ هبو افتعبر ظـ حوجوت اإلكسون ادختؾػي ،وجوء هذا افبحٌ فهقجع
صق ًئو مـ ظـويي افـحوة افعرب بوفتخوضى افؾغهقي وأضراؾهف ادختؾػهيَّ ،
وأن مهو أصهبح
يعرف ذم ظككو احلورض بـظريي افتخوضى ،ـون مقجق ًدا فدهيؿ ظذ شهبقؾ افتقطقهػ
افعؿع ؛ إلطفور افبـوء افصحقح فؾـص مـ جفي ،و حتؾقؾ افـص وتقضقحف مهـ جفهي
كؿقذجو ذه افعـويي.
أخرى ،وؿد اختذت ذح ادػصؾ ٓبـ بعقش
ً
واكؼسؿ افبحٌ إػ أربعي مبوحٌ ومتفقد ،ظرضً ذم افتؿفقد بقء مـ اإلجيوز
افـظريههي افتقاصههؾقي ظـههد ـههؾ مههـ (شقشههقر 7581م_7171م ) و (جوـبسههقن
7511م_7151م ) ممفدً ا بذفؽ إػ افـظرة احلديثي فعؿؾقي افتقاصؾ ،وتـوول ادبحٌ
مرـزا ظذ إحقال افتل يؼع ـهؾ مهـفام ؾقفهو ،وافههؼوط
إول ادتؽؾؿ و ادخوضى
ً
افقاجى تقاؾرهو فتامم ظؿؾقي افتخوضى بشؽؾ صحقح ،وتـوول ادبحٌ افثوي افسهقو
افتخوضبل ودوره ذم إيصول افرشوفي افؾغقيي ،وذفؽ مـ خًلل إطفور ابـ يعهقش هذا
افسقو افذي يؽقن ظقكًو ظذ ؾفؿ افسـقى افؾغقي ،وتـوول ادبحٌ افثوفهٌ احلهذف
ذم افسـقى افتخوضبل ،ومسقؽوت هذا احلهذف ،وتـهوول ادبحهٌ افرابهع و إخهر
افؼصد وافػوئدة افتخوضبقي ،ومدى ارتبوط ـؾ مـفام بؤخر ،ومـ ثهؿ جهوءت اخلومتهي
قصؾ إفقف افبحٌ مـ ؾقائد وكتوئٍ.
افتل أثبً ؾقفو مو ت َّ
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افـظريي افتقاصؾقي
ـثرا مو كشعر ظـد ؿراءة ؾؽرة مو ذم ـتهوب أو لؾهي َّ
أن ههذه افػؽهرة ضرؿهً
ً
أذهوكـو مـ ؿبؾ ،أو أهنو ُأمجؾً ظـد بوحٌ ؾؿر ظؾقفو مرور افؽرام ،بقهد َّ
أن ادفهؿ ههق
ً
مـتظام.
متؽومًل و
إطفور تؾؽ إؾؽور إػ حقز افقجقد ،وإخراجفو فتصبح ظؿًل
ً
َّ
إن افـظريي افتقاصؾقي أؾؽور ؿد يشعر افقاحد مـّو ببسوضتفو – ـؿبهدأ ظهوم –
( )

إٓ أهنو ذم حؼقؼي إمر كظريي و أشسفو وؿقاكقـفو ،وؿد بدأت هذه افـظريي بنضهوءات
مـ افعومل افسقيرسي ( شقشقر ) ؛ وذفؽ مـ خًلل مو أصهور إفقهف ظـهد حديثهف ظهـ
(حؾؼي افؽًلم ) ،أو بؿػفقم بعقد ( افتقاصؾ ) ،و ـون ذفؽ بوؾساض ادتؽؾؿ وادتؾؼل
أو َ
ادخوضى ظـد إصورتف(فؾدال واددفقل ).
بقد َّ
أن رائد هذه افـظريي هق افعومل افرود ( جوـبسقن ) ،وؿد كبعً افػؽهرة
فديف مـ خًلل إؾودتف مـ أظامل ادفـدشغ ذم وؿتف  ،يؼقل جوـبسقن  " :إ َّن افؾغي جيى
أن تدرس ذم ـهؾ تـهقع وطوئػفهو  ...وفؽهل كؼهدم ؾؽهرة ظهـ ههذه افقطهوئػ ،مهـ
افرضوري تؼديؿ صقرة خمتكة ظـ افعقامهؾ ادؽقكهي فؽهؾ شهرورة مهـ افسهر
فسوكقي ،وفؽؾ ؾعؾ تقاصع فػظلَّ ،
إن ادرشؾ يقجف رشهوفي إػ ادرشهؾ إفقهف ،وفؽهل
تؽقن افرشوفي ؾوظؾي ؾنهنو تؼتيض بودئ ذي بهدء شهقو ًؿو حتقهؾ ظؾقهف ،شهقو ًؿو ً
ؿهوبًل ٕن
) (7جوـبسقن،رومون ،ؿضويو افشعريي ،ترمجي حمؿد افقيل ومبورك حـقن ،دار تقبؼول  ،افدر افبقضوء ،ط،7
7155م .ص  .11 _11و اكظر  :برـي ،ؾوضؿي افطبول  :افـظريي إفسـقي ظـد رومون جوـبسقن"
دراشي وكصقص"  ،ط ،7فبـون  :ادمشسي اجلومعقي فؾدراشوت وافـؼ 7111 ،م  ،وافغزايل ،ظبد
كؿقذجو)  ،ط ،7دار احلقار فؾـؼ وافتقزيع ،
افؼودر :افؾسوكقوت وكظريي افتقاصؾ ( رومون يوـبسقن
ً
 1001م  ،و أبؾقار ،روكوفد :مدخؾ إػ افؾسوكقوت  ،ترمجي :بدر افديـ افؼوشؿ  ،دمشؼ  :مطبعي جومعي
دمشؼ 7150 ،م  ،ص .80_58
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يدرـف ادرشؾ إفقف ،وهق إمو أن يؽهقن فػظ ًقهو أو ً
ؿهوبًل ٕن يؽهقن ـهذفؽ ،وتؼتيضه

.
إسما
افرشوفي بعد ذفؽ َشـَـًو مشسـًو_ ـؾ ًقو أو جزئ ًقو – بغ ادرشؾ و ادرشؾ إفقهف ،وتؼتيضه
عيل
غازي
ً
ً
اتصوٓ
اتصوٓ ؛ أي ؿـوة ؾقزيؼقي ،ورب ًطو كػس ًقو بغ ادرشؾ وادرشؾ إفقف،
أخرا
افرشوفي ً
مرح
با
( )
يسؿح ؿ بنؿومي افتقاصؾ واحلػوظ ظؾقف " وؿد ظز ظـ ظؿؾقهي افتقاصهؾ بوفرشهؿ

َّ

أيت :
افسقو (ادقضقع أو ادرجع)
ا ُد ِ
رشؾ

افرشوفي

ادرشؾ إفقف

(ادستؼبؾ)

آتصول( ؿـوة افتقاصؾ)
كظوم افرمقز(صقػرة افتقاصؾ)
مشهتؿًل ظهذ شهتي ظـهوس فؾتقاصهؾ افؾغهقيَّ ،
ً
ؾهنن
و َّدو ـون ههذا ادخطهط
جوـبسقن ؿد حدد فؽؾ ظـك مـفو وطقػي فغقيي ،وهل :
أوٓ :افقطقػي افتعبريي أو آكػعوفقي  :وهل تشهر إػ حوفهي ا ُد ِ
ً
رشهؾ وضوبعهف
وأؾؽوره .
ثوك ًقو  :افقطقػي افـدائقي  :ومتثؾفو اجلؿؾ افطؾبقي و افـداء ومو صوـؾفام .
ؿهوئام،
ثوف ًثو  :وطقػي إدامي آتصول  :وهل إفػوظ افتل حتوول إبؼهوء آتصهول ً
وذفؽ مثؾ ؿق ؿ  :شومع ،أظري أذكؽ .

((7جوـبسقن ،رومون ،قضايا الشعرية ،ص .11
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راب ًعو  :وطقػي مو وراء افؾغي  :وتعـل  :دراشي افؾغي ا دف ،وذـر ظـوسهو وـؾ مو
يتعؾؼ هبو ،ويؼصد هبو  :افؾغي افتل تصػ افؾغي افطبقعقي ( ـًلم افؾغي ظـ افؾغي كػسفو ) .
خومسو :افقطقػي ادرجع َّقي  :وهل افتل حتدد افعًلؿي بغ ادرشؾي وافغرض افذي
ً
يرجع أو تعقد إفقف تؾؽ افرشوفي .
شودشو  :افقطقػي افشعريي  :وتشهر ههذه افقطقػهي إػ افرشهوفي ادعهدة فهذا و،
ً
ـوفؼصوئد افشعريي .
وؿد حقت افـظريي افتقاصؾقي ظـد جوـبسقن ظذ لؿقظي مـ ادبودئ ،ومـفو:
أن اإلصورة افؾغقيي ٓ تؼدم وٓ يؿؽـ أن تؼدم ـؾ ادعـك افذي حتقيفَّ ،
ّ
وأن كسبي ـبرة
مـ ادعـك تػفؿ مـ افسقو  ،وهذا ادبدأ يعد افـؼطي إشوشقي ذم هذه افـظريي .
ومـ ادبودئ إخرى افتل تـووفتفو هذه افـظريي مبدأ ( افتخوضهى افهداخع و
افتخوضى اخلورجل ) ؾؽهام َّ
أن افتخوضهى اخلهورجل بهغ صخصهغ مفهؿ ذم إيصهول
إؾؽور إػ أخريـ ،ؾؽذا يعد افتخوضى افداخع ،وافذي يؽقن بغ افشخص وذاتهف
يضهو
مفام ذم دراشي إؾؽهور بعقهدً ا ظهـ رؿوبهي أخهريـ ،ومهـ تؾهؽ ادبهودئ أ ً
أمرا ً
ً
(افتقاصؾ بوفؽًلم وافتقاصؾ بوفؽتوبي ) وؿد ـون مهـ افعؾهامء مهـ ٓ يػهر بقهـفام ذم
ظؿؾقي افتقاصؾ( ) إٓ َّ
تعبرا ظـ افؾغي ادحؽقي ظهـ ضريهؼ
أن جوـبسقن ظدَّ افؽتوبي
ً
إصورات خط َّقي ،ذم حغ ّ
أن افتقاصؾ افؽًلمل يشؿؾ ظؿؾقتل بٌ واشتؼبول مرشؾي و
مدفقٓت معقـي ،تؽقن بغ ؾرديـ ،وحتدد بوفتقاضع وآصطًلح ادسبؼ بغ ادرشهؾ
وادرشؾ إفقف ،ؾتُحؽَؿ ظؿؾقهي افتقاصهؾ تب ًعهو فؾهدواؾع افـػسهقي ،وحتؼهؼ ظهز افؼـهوة
افسؿعقي.
( )7ومـفؿ افؾسوي افدكامرـل فقيس هؾ مسؾقػ ادـظر افرائد ددرشي ـقبـفوؽـ.
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أمو مو خيص افـص  ،ؾنكـو وبوفعقدة إػ معوجؿ افؾغي كرى مودة كصهص تشهر

.
إسما
إػ َّ
كصو :رؾعف .وـؾ مو أطفر ،ؾؼهد
أن  " :افـص :رؾعؽ افقء .كص احلديٌ يـصف ً
عيل
غازي
ص .يؼول :كص احلديٌ إػ ؾًلن أي رؾعف ،وـذفؽ َك َص ْص ُتف إفقهف .وكصهً افظبقهي
ُك َّ
مرح
با
جقدهو :رؾعتف ...كصصً ادتوع إذا جعؾً بعضف ظذ بعض .وـؾ رء أطفرتف ،ؾؼد

َ َ ْ ُ

كصصتف "  .وهبذا كرى َّ
أن دٓفي افـص فغي تشر إػ افظفقر وآرتػوع.
( )

اصطًلحو مـ افصهعقبي بؿؽهون ،إذ كهرى افعديهد مهـ
و يعد تعريػ افـص
ً
افتعريػوت فف ،وأصور إػ ذفؽ ـؾ مـ ـتى ظـ افـص ،وؿد ظرؾف شعقد بحهري بعهد
أن شو افعديد مـ افتعريػوت فؾـص فقخؾص إػ أكف  " :حدث اتصويل تتحؼؼ كصقتف
إذا اجتؿعً فف شبعي معوير ،وههل  :افهربط ،وافتامشهؽ  ،و افؼصهديي ،وادؼبقفقهي،
واإلخبوريي ،وادقؿػقي ،وافتـوص "  ،ويرى إزهر افزكود َّ
أن افـص  " :ظًلمي ـبهرة
( )

ذات وجفغ  :وجف افدَّ ال ،ووجف اددفقل ،ؾوفـص كسقٍ مـ افؽؾامت يسابط بعضهفو
ببعض" .
( )

وفؽـ هؾ افـص حمدود – أؿصد مـ حقٌ ظهدد إفػهوظ – أم ؽهر حمهدود
يؼقل ؾقصؾ صػو  " :افـص ؿد يصد ذم افؽؾؿي ،وذم اجلؿؾي ،وذم افسـقهى ،ؾؾهقس
افـص وحدة ختتؾػ ظـ افؽؾؿي أو اجلؿؾي اختًل ًؾو ـؿ ّقو ...ؾؾهقس بهوفطقل أو احلجهؿ
( )7ابـ مـظقر  ،مجول افديـ أبق افػضؾ حمؿد بـ مؽرم  ،لسان العرب  ،حتؼقؼ :ظبد اهلل افؽبر وحمؿد أمحد
وهوصؿ افشوذيل ،ط ،7افؼوهرة ،دار ادعورف 7157 ،م  ( ،كصص).
()1

بحري ،شعقد  ،عؾم لغة الـص " ادػاهقم واالجتاهات " مؽتبي فبـون  ،بروت  ،افؼـي ادكيي
افعودقي  ،مك  ،ط7111 ،7م ،ص .751

كصا " ادرـز افثؼوذم افعريب  ،بروت ،
( )1افزكود  ،إزهر  ،كسقج الـص " بحث يف ما يؽون به ادؾػوظ ً
افدار افبقضوء  ،ط7111 ،7م  ،ص .71

د .رياض رزق اهلل مهصور أبو هوال ا

544

يتحدد افـص  .إن افػور بغ افـص وؽر افـص ؾور كقظل يتؿثؾ ذم أن افـص يتؿقز
بوٓـتامل ،وآشتؼًلل ،بكف افـظر ظـ ظدد ظـوسه افؾغقيي " .
( )

ؾوفـص_ بـو ًء ظذ مو شبؼ – ذو ظًلؿي بوجلؿؾي ؾؼد يؽقن افهـص ههق اجلؿؾهي،
و ذا يؼقل بشر إبرير " :يؿؽـ أن كبحٌ ظـ مػفهقم افهـص ذم افهساث مهـ خهًلل
افتطر إػ مجؾي مهـ ادػهوهقؿ مثهؾ  :اجلؿؾهي وافؽهًلم و افؼهقل وافتبؾقهغ واخلطهوب
وافـظؿ ،وـؾفو مػوهقؿ أشوشقي ذم افـظريي افؾغقيي افعربقهي بعومهي ،وإشهس افـظريهي
ادؽقكي فؾـص بخوصي " .
( )

ويػر ؾقصؾ صػو بغ اجلؿؾي وافـص مـ خهًلل آرتبهوط بؿؼهوم خهورجل،
وافذي يؿقز افـص ظـ اجلؿؾي ،ؾقؼقل  " :أمو افـص ؾفق رء خمتؾػ ظـ اجلؿؾي ؽهر
كصو ؛
ادرتبطي بؿؼوم خورجل ظـفو ؛ ؾوجلؿؾي افتل يعتـل هبو ( كحق اجلؿؾي ) فقسً مجؾي ً
ؾحغ يؽقن افسـقى ممد ًيو دعـك مستؼؾ مستػود ؾؼط مـ افعـوس افؾغقيي ادؾػقطي أو
ادؽتقبي ،يؽقن مجؾي ،فؽـ حغ يصؾ ادتؾؼل إػ معـك مػقد مستؼؾ ٓ تمديف افعـهوس
افؾغقيي ادؾػقطي أو ادؽتقبي وحدهو يؽقن فديـو – ذم هذا احلهول – كهص ٓ مجؾهي " ،
( )

وهذا مو كريد أن كجؾقف ذم هذا افبحٌ .

( )7صػو  ،ؾقصؾ  :كحو الـص يف الـحو العريب ( دراسة يف جمؿوعة من العبارات الـحوية الشارحة ) ادجؾة
العربقة لؾعؾوم اإلكساكقة  ،جومعي افؽقيً :افعدد،11/11ص.51_57
( )1إبراير  ،بشر  ،مػفوم الـص يف الرتاث الؾساين العريب  ،لؾي جومعي دمشؼ  ،لؾد  ،11افعدد إول ،
1001م  ،ص .58
( )1صػو  ،ؾقصؾ  :كحو الـص يف الـحو العريب ( دراسة يف جمؿوعة من العبارات الـحوية الشارحة ) ص
.51_58
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كؿقذجو ذا افبحٌ ،ؾألكف يعدّ ظو ًدو شطع كجؿف ذم
أمو اختقوري ٓبـ يعقش
ً

.
إسماافـحق افعريب ،ويظفر ذم ـتوبف ( ذح ادػصؾ) افؼدرة افعوفقي فديف ذم ؾفهؿ افؾغهي
شامء
عيل
غازي
جقاكبفو ادختؾػي ؛ إذ ٓ يعدُّ هذا افؽتوب مـ ـتى افـحق افتعؾقؿل ،وؿد أطفر ابـ
مـ
مرح
با
يعقش ظـويي واضحي بوجلوكى افتخوضبل ذم ـثر مـ مقاضع ـتوبف ،و ذا رأيـو أن يؽقن

كبغ مـ تـظر افعؾامء دسلفي افتخوضى ؛ فـشهر بهذفؽ
ً
كؿقذجو كتَّؽئ ظؾقف ؾقام كريد أن ّ
إػ شبؼ ظؾامء افـحق افعريب ذم هذا ادجول .
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ادبحث األول
قطبا التخاطب ( ادتؽؾم وادخاطب )
َّ
إن أي دراشي تتـوول ادستقى افتخوضبل ٓ بدَ و مهـ إيهًلء ادهتؽؾؿ وادخوضهى
مهقي افؽزى ؛ ذاك َّ
أن افعؿؾقي افتخوضبقي ٓ تتؿ إٓ بقجقدمهو ،ؾفام ظامد هذه افعؿؾقي .
إ ّ
وكحقكو افعريب يزخر بتؾهؽ افعبهورات افتهل تشهر إػ ادخوضهى و ادهتؽؾؿ،
ويظفر ذفؽ جؾ ًقو ظـد ادشوؾفي افؽًلم َّقي أو افتخوضى ،يؼقل شقبقيف  " :وادشهوؾفي ٓ
تؽههقن إٓ مههـ اثـههغ " ؾسههقبقيف يطؾههؼ ظههذ احلههدث افؽًلمههل افههدائر بههغ اثـههغ
( )

مصطؾح(ادشوؾفي) ومل يؼؾ  :ـًل ًمو ؛ َّ
ٕن افؽًلم يؿؽـ أن يؽقن ذات ًقهو ،إذ يؿؽهـ أن
يؽ ّؾؿ افشخص كػسف ،و ادشوؾفي ٓ تتؿ إٓ بقجقد ضرذم افتخوضى .
أيضو ظـهد أيب ههًلل افعسهؽري إذ يؼهقل  " :افػهر بهغ
ويظفر هذا افػفؿ ً
افؽًلم وافتؽؾقؿَّ ،
أن افتؽؾقؿ تعؾقؼ افؽًلم بودخوضى ،ؾفق أخص مـ افؽًلم ؛ وذفؽ
أكَّف فقس ـؾ ـًلم خطو ًبو فؾغر " و ذم هذا افتقضقح تلـقد ظذ َّ
أن مػفقم افتخوضى_
( )

وافذي ظز ظـف بوفتؽؾقؿ_ خيتؾػ ظـ مػفقم افؽًلم ،ؾوفتخوضى ٓ بدَّ فهف مهـ تهقاؾر
ظدة ذوط حتك تتؿ ظؿؾقي افتقاصؾ ،وحتؼؼ ؽرضفو ادـشقد ،و تؾؽ افؼهوط مـفهو
مو يتعؾؼ بودخوضى وأحقافف ،ومـفو مو يتعؾؼ بودتؽؾؿ ،وأخرى تدور حقل افظهروف
افتل تتؿ هبو تؾؽ افعؿؾقي ،مـ طروف زموكقي ومؽوكقي .

( )7شقبقيف  ،أبق بؼ ظؿرو بـ ظثامن بـ ؿـز :الؽتاب  ،حتؼقؼ  :ظبد افسًلم هورون،ج ،7افؼوهرة ،ا قئي
ادكيي افعومي فؾؽتوب  7111 ،م ،ص.111
( )1افعسؽري  ،أبق هًلل  :الػروق يف الؾغة  ،حتؼقؼ  :حسوم افديـ افؼرر  ،بروت  :دار افؽتى افعؾؿقي ،
ص .15_11
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َّ
إن مـوط ـًلمـو ذم هذا ادؼوم كعتؿهد ؾقهف ظهذ مهو ؿوفهف ابهـ يعهقش ذم ذح

.
إسما
ادػصؾ؛ فـتؾؿس تؾؽ افعبورات افتل تظفر افعـويي بودخوضهى وادهتؽؾؿ ،وكهرى مهـ
عيل
غازي
خًل و ذوط افعؿؾقي افتقاصؾقي أو افتخوضبقي  .وؿبؾ احلديٌ ظـ تؾؽ افعـوييٓ ،بهد
مرح
فـوبا أن كشر إػ َّ
أن ابـ يعقش اشتعؿؾ لؿقظهي مهـ ادصهطؾحوت افدافهي ظهذ ضهرذم

افتخوضى ،إذ أضؾؼ ظذ ادتؽؾؿ ظدة أفػوظ هل  :ادتؽؾؿ ،و ادخوضِى ،و احلهورض ،إٓ
ً
َّ
اشتعامٓ فديف هق فػظ ( ادتؽؾؿ ) ،ومل يستعؿؾ فػهظ ( ادخوضِهى ) إٓ مهرة
أن إـثر
واحدة ؛ وفعؾ ذفؽ يعقد إػ أكّف ٓ يريد اخلؾط بهغ صهقغي افػوظهؾ وصهقغي ادػعهقل
فقجـى افؼورئ افتقهؿ واخلؾط ،ؾفهق مل يسهتعؿؾ ههذا ادصهطؾح إٓ بقجهقد صهقغي
ادػعقل فتتضح هذه مـ تؾؽ  .وأ ّمو ( ادخو َضى ) ؾلضؾؼ ظؾقف لؿقظي مهـ إفػهوظ
( )

أيضو هل  :ادخو َضى ،وافسومع ،واحلورض ،وـون أؽؾى اشتعامفف فؾػهظ ( ادخو َضهى )
ً
وكودرا مو يستعؿؾ فػظ احلورض ،وفعؾ إفػوظ افدافي ظذ ( ادهتؽؾؿ )
يؾقف ( افسومع)،
ً
تشر إػ دٓفي واحدة ،ويصد هذا ظذ إفػوظ افدافي ظذ ادخوضى .
وذم بوب احلديٌ ظهـ ذوط افعؿؾقهي افتخوضبقهي يؼهقل ابهـ يعهقش َّ " :
إن
افغرض بوفـداء افتصقيً بودـودى ف ُقؼبِؾ ،وافغرض مـ حروف افـداء امتداد افصقت،
معرضهو ظـهف ٓ يؼبهؾ إٓ بعهد
وتـبقف اددظق ،ؾنذا ـون ادـودى مساخ ًقو ظـ ادـهودي أو
ً
كهوئام ؿهد اشهتثؼؾ ذم كقمهف ،اشهتعؿؾقا ؾقهف مجقهع حهروف افـهداء ،مهوخًل
اجتفود أو ً
ا ؿزة" .
( )

( )7ابـ يعقش  ،مقؾؼ افديـ :رشح ادػصل  ،ج ،1بروت  :ظومل افؽتى  ،ص ،11وذفؽ بؼقفف :
(ؾودخو َضى  ،وادخوضِى ذم ادػعقل إول شقاء ) .
( )1افسوبؼ .78/1 ،
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فؼد ذـركو شوب ًؼو َّ
أن افعؿؾقهي افتخوضبقهي ٓ بهدَّ هو مهـ ظهدة ذوط ،وافتهل
بؿجؿقظفو تتؿ هذه افعؿؾقي ،وتتحؼؼ افػوئدة ،وذم افـص افسوبؼ يبغ ابهـ يعهقش ّ
أن
افغرض مـ افـداء جؾى ادخو َضهى إػ دائهرة افتخوضهى ،إذ ّ
إن ادهتؽؾؿ مل يؼهؿ هبهذه
افعؿؾقي مـ رؾع افصقت إٓ رؽبي مـف ذم إيصول ادعؾقمي ادبتغوة إػ ادتؾؼل ،وذفؽ َّ
ٕن
ادتؾؼل ( ادخوضى ) فقس ذم حول متؽـ ادتؽؾؿ مـ افتخوضهى معهف بسهفقفي ويههرس،
ؾؼوط افتخوضى كوؿصي ومل تؽتؿؾ بعد.
َّ
إن احلضقر اجلسدي ذط مفؿ جلعؾ افتخوضهى مػفق ًمهو ،وذم ههذا تقحهد
فؾؿؽون وافزمون ،وفعؾ ً
مفام ذم ظككو احلهورض
ؿوئًل يؼقل  :مل يعد احلضقر اجلسدي ً
فتامم ظؿؾقي افتخوضى إذ َّ
فؽـ ذفهؽ ٓ
إن وشوئؾ آتصول احلديثي أفغً هذا افؼطَّ ،
يعـل إفغوءه بوفؽؾقي أو ظدم أمهقتف ،ؾهنن ـهون آتصهول بـؼهؾ افصهقرة ؾفهق حضهقر
ٍ
حقـئذَّ ،
ٕن افؽثر مهـ
جسدي ،وإن مل يؽـ ـذفؽ ؾوفػوئدة افتخوضبقي ٓ تؽقن ـومؾي
ادعوي تـؼؾ ظـ ضريؼ اجلسد وتقحد ادؼوم ادؽوي .
معرضو دٓفي واضحي ظهذ تؾهؽ إحهقال افتهل تؾهؿ
وذم ؿقفف  :مساخ ًقو و
ً
بودخو َضى ،وافتل ٓ ُمتَؽيفـ ادتؽؾؿ مـ بدء ظؿؾقي افتخوضى ؛ وذفؽ َّ
ٕن ادخو َضهى ٓ
يؿؽـ أن يستقظى مو يؼقفف ادتؽؾؿ ،وبوفتويل ٓ تتحؼؼ افػوئدة ،ؾودخوضى ؿد يؽهقن
ذم حوفي كػسقي ٓ يػفؿ معفو مو يؼول ،وؿد يؽقن حزيـًو أو تع ًبو إػ ؽر ذفؽ ،ومـ هـهو
ـون ٓ بدَّ مـ احلضقر افذهـل فؾؿتؽؾؿ زيودة ظهذ احلضهقر اجلسهدي ،ؾوفـهوئؿ ً
مهثًل
حورض إٓ َّ
أن ذهـف ؽوئى ،وظؾقف يمـد ابـ يعقش أكف يؿؽـ دمووز افسـقى افـحهقي
أو آشتعامل افؾغقي فتحؼقؼ هذا افؼط ،ؾؼول  " :ؾهنذا ـهون ادـهودى مساخ ًقهو ظهـ
كوئام ؿد اشتثؼؾ ذم كقمف ،اشتعؿؾقا ؾقف
ادـودي أو
ً
معرضو ظـف ٓ يؼبؾ إٓ بعد اجتفود أو ً
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مجقع حروف افـداء ،موخًل ا ؿزة " أي يؿؽـ اشتعامل مجقع حروف افـهداء مهو ـهون

.
إسمافؾؼريى أو فؾبعقد فغرض جؾى ادخوضى ظذ أي حول ـون .
مـفو
عيل
غازي َّ
إن افؼوط افسوبؼي تتعؾؼ بودخوضى وأحقافف ؿبؾ بدء ظؿؾقي افتخوضى ،بقد
مرح
ً
َّ
أحقٓ تعسي ادخوضى أثـهوء افتخوضهى ،دمعهؾ ادهتؽؾؿ يهامرس كقظهو مهـ
أنبا هـوك

ً

ادعوجلي افؾغقيي حقو و  .يؼقل ابـ يعقش ذم شقو حديثف ظـ ؾوئدة افتلـقد افتهل متؽيفهـ
ادعـك ذم كػس ادخو َضى ،وتزيؾ إمؽوكقي اخلطل ذم افتلويؾ  " :إذا ؿؾً  :جوء زيدٌ كػسف
طـ ادخوضى مـ إرادة ادجوز ،ويممـ ؽػؾي ادخوضى " .
أو ظقـف ،ؾقزيؾ افتلـقد َّ
( )

فؼد بغ ابـ يعقش ذم ؿقفف افسهوبؼ اههتامم ادهتؽؾؿ بقصهقل افػوئهدة ادهرادة
احسازا مـ افغػؾي أو افشؽ ،وافتل هل أحهقال ظورضهي أو
فؾؿخوضى ؾجوء بوفتلـقد
ً
مستؼرة ؾقف ،وهذه إحقال يشعر هبو ادتؽؾؿ أثـوء احلدث افؽًلمل ،إذ ّ
إن اإلصهورات
اجلسديي فؾؿخوضى مـ ؽػؾي أو ذود ذهـ أو ؿؾي اشتقعوب أو صؽ أوحً فؾؿتؽؾؿ
بلمهقي افتلـقد ،وفذا ؿوم بف .
وكجد ذم ـثر مـ إحقون تقاؾر مجقع افؼوط فعؿؾقهي افتخوضهى ،ويؽهقن
ادخوضى حورض افذهـ إذ ذك ،إٓ َّ
أن اإلصؽول يؼع فدى ادخوضى مـ افعبورة افؾغقيي
ذا و ،وذفؽ فتعدد آحتامٓت افدٓفقي ؾقفو ،ؾوفسـقى افؾغقي يسهوظد ظهذ ذفهؽ،
وظؾقف ؾًل تصؾ افػوئدة ادرادة فؾؿخوضى ،يؼقل ابـ يعقش ظـهد حديثهف ظهـ حهذف
افقاو مـ افعدد ادرـى  " :وربام احتوجقا إػ ذفؽ ذم بعض آشتعامل ؛ وذفؽ أكّهؽ
فق ؿؾً  :أظطقً هبذه افسؾعي مخسي و ظؼة ،جوز أن يتقهؿ ادخوضى أهنهام صهػؼتون
أظطك هبام مرة مخسي ومرة ظؼة ،ؾهنذا رـبهً زال ههذا آحهتامل ،وارتػهع افؾهبس،
( )7ذح ادػصؾ .57/1 ،
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وحتؼؼ ادخوضى "  .ومـ هـو كرى َّ
حريصهو ظهذ اشهتعامل
أن ادتؽؾؿ جيى أن يؽقن
ً
( )

افعبورة افؾغقيي افتل تقصؾ ؾوئدتف فؾؿخوضى بعقدً ا ظـ افؾبس وآحتامل ،مع مراظوة
حول ادخوضى ؛ ؾودخوضى حمؾ اهتامم ادهتؽؾؿ ،وفهذا ؾفهق يراظهل مجقهع ادًلبسهوت
افقاؿعي ذم دائرة احلدث افؽًلمل .
ومـ افسوبؼ كرى َّ
أن دائرة آهتامم بودخوضى أوشهع مـفهو بهودتؽؾؿ ،يؼهقل
افدـتقر هنود ادقشك  " :ويؿثؾ ادخوضى أحد أظؿهدة ادقؿهػ افؽًلمهل "  ،وفعهؾ
( )

ذفؽ يعقد إػ َّ
أن ادتؽؾؿ ظذ وظل توم بوفرشوفي افؾغقيي افتل حيؿؾفو ،وافتل يريد كؼؾفو
فؾؿخوضى ،ؾفل ذات وجقد مسبؼ فديف ؾه " ادتؽؾؿ مـ وؿع افؽًلم مـهف بحسهى
أحقافف مـ ؿصده وإرادتهف واظتؼهوده وؽهر ذفهؽ مهـ إمهقر افراجعهي إفقهف " َّ
.إن
( )

ادؼصقد مـ افعؿؾقي افتخوضبقي حصقل افػوئدة فؾؿخوضى ،وحتؼؼفهو فديهف ،ههذا ههق
ؿؾهقًل ،ؾؽهام َّ
ً
أن افؼصهد مهرتبط بهودتؽؾؿ ؾوفػوئهدة مرتبطهي
افذي جعؾ ـػتف تهرجح
بودخوضىْ ،
ؾنن مل تتحؼؼ افػوئدة فديف مل تؽـ هـوك أي ؾوئدة مـ افعؿؾقي افتخوضبقي .

أيضو  ،55/1 :و .81/1
( )7افسوبؼ  ،771/5 ،واكظر ً
( )1ادقشك  ،هنود  :الصورة والصريورة" بصائر يف أحوال الظاهرة الـحوية وكظرية الـحو العريب "  ،ط،7
ظامن  :دار افؼو 1001 ،م  ،ص .715
()1

اخلػوجل  ،ابـ شـون  :رس الػصاحة  ،حتؼقؼ :ظبد ادتعول افصعقدي  ،افؼوهرة  :مؽتبي ظع صبح ،
7111م  ،ص .55
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.
إسما
عيل
غازي
مرح
با

ادبحث الثاين
السقاق والتخاطب
َّ
إن اإلضور آجتامظل وافثؼوذم فؾخطوب ههق مهو يسهؿك ظـهد ظؾهامء افؾغهي_

وخوصي افبًلؽقغ – بوفسقو أو ادؼوم أو احلول ،وهذا اإلضور يشؽؾ ؾضوء افتخوضى،
ومرجعقتف افتل مـ خًل و يتؿ وضع ادعـك مـ مودة افؾػظ ،أو مـفو ومهـ خورجفهو

( )

وذفؽ بػرض مـ افسقو اخلوص بوفرشوفي افؾغقيي .
ٓ ريى َّ
أن افبًلؽقغ افعرب جعؾقا آهتامم بوفسقو افبًلؽي كػسفو ،ؾشوظً
افعبورة ادشفقرة ( فؽؾ مؼوم مؼول ) وذم هذا يؼهقل اجلهوحظ  " :يـبغهل فؾؿهتؽؾؿ أن
يعرف أؿدار ادعوي ،ويقازن بقـفهو وبهغ أؿهدار ادسهتؿعغ ،وبهغ أؿهدار احلهوٓت؛
ؾقجعؾ فؽؾ ضبؼي مـ ذفؽ ـًل ًمو ،وفؽؾ حوفي مـ ذفؽ مؼو ًمهو ،حتهك يؼسهؿ أؿهدار
افؽًلم ظذ أؿدار ادعوي ،ويؼسؿ أؿدار ادعوي ظذ أؿدار ادؼوموت ،وأؿدار ادستؿعغ
ظذ أؿدار تؾؽ احلوٓت"  .وذم هذا افؽًلم مقازكي بهغ مجقهع افظهروف افتخوضبقهي،
( )

شقاء ـوكً مؼومقي ،أم مؼوفقي ،فقخرج افؽهًلم ظهذ وجفهف افصهحقح ويهمدي معـهوه
ادطؾقب .
أيضو بوفسقو افؾغقي مـ حقهٌ بـهوء افؽؾهامت
واهتؿ ظبد افؼوهر اجلرجوي ً
وترابطفو ؛ إلحداث ؾؽرة أو معـك مو ،مراظ ًقو هبذا ـؾف مؼته احلول ،وؿد ؿول ذم هذا
( )7وأؿصد هـو َّ
أن افتخوضى افؽًلمل ؽوف ًبو مو تراؾؼف رمقز ؽر فغقيي حتؿؾ دٓفي ـام افؾغي ادـطقؿي
(افسقؿقوئقي ) .
( )1اجلوحظ ،أبق ظثامن ظؿرو بـ بحر :البقان والتبقني  ،حتؼقؼ :ظبد افسًلم هورون ،ج ،7افؼوهرة  :دار
ادعورف 7151 ،م  ،ص .711_715
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افسقو  " :فقس افغرض بـظؿ افؽؾهؿ أن تقافهً أفػوطفهو ذم افـطهؼ بهؾ أن تـوشهؼً
دٓفتفو وتًلؿً معوكقفو ظذ افقجف افذي اؿتضوه افعؼؾ" ؾوجلرجوي يرى َّ
أن افؽهًلم
( )،

ادـطق بصقرة مـظؿي مو هق إٓ ادستقى افثوي مـ افؽًلم ،ويشهبف أن يؽهقن افهـظؿ
مراد ًؾو دػفقم افسقو

( )

.

وذم افعك احلهديٌ احتهؾ افسهقو مؽوكهي مرمقؿهي ذم افدراشهوت افؾغقيهي
ؾوشتؼؾ بـظريي فغقيي ـون مـ روادهو ( )Firthو (  )Lyonsو (  )Hallidayوؽهرهؿ،
مكحغ َّ
بلن فؾسقو افهدور إـهز ذم حتديهد ادعهوي ،ؾوفؽؾؿهي ٓ يؿؽهـ أن تظفهر
دٓفتفو إٓ بتجوورهو مع ؽرهو مـ افؽؾامت داخؾ افسقو .
حمصقرا مـ جفي ظدد ادعوي ادؿؽـهي،
وجيعؾ ( )Himesدور افسقو ذم افػفؿ
ً
وأكف يسوظد مـ جفي أخرى ظذ تبـل ادؼصقد  ،ويؼقل (  " : )Barhelilخيتؾػ ظؿؼ
( )

افسقو ادؼومل افرضوري فػفؿ ـومؾ ٕكقاع اجلؿؾ ادختؾػي بطبقعي احلول مـ جفي إػ
أخرى ،وفقس فديـو إػ أن إٓ ؾفؿ حمدود جدً ا فؾؽقػقي افتل متؽــو مهـ حتديهد ظؿهؼ
افسقو ادؼومل افًلزم فذفؽ افػفؿ " .
( )

وبوفعقدة إػ ابـ يعقش ؾنكـو كجد افؽثر مـ ادقاضع افتل تتـوول ترـق ًبو معقـًو
وافتل يشر ؾقفو إػ دور افسقو ذم تػسر افساـقى و تقضقحفو ،ومهـ ذفهؽ حديثهف
( )7اجلرجوي  ،ظبد افؼوهر  :دالئل اإلعجاز  ،حتؼقؼ :حمؿد ظبد ادـعؿ خػوجل  ،افؼوهرة  :مؽتبي افؼوهرة ،
7111م  ،ص . 11
( )1اشتقتقي  ،شؿر  :مـازل الرؤية  ،ظامن  :دار وائؾ 1001 ،م  ،ص .711
( )1براون  ،ج ب و بقل  ،ج  :حتؾقل اخلطاب  ،ترمجي :حمؿد فطػل افزفقطل و مـر افسيؽل  ،ادؿؾؽي افعربقي
افسعقديي :افـؼ افعؾؿل وادطوبع 7111 ،م  ،ص .11
( )5افسوبؼ  ،ص . 10
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ادخصصي بوشتػفوم أو كػل ،يؼقل ابـ يعقش " :وؿوفقا
ظـ مسقؽوت آبتداء بوفـؽرة
ّ

.
ذمإسما
ذ أهر ذا كوب( ) ،ؾوٓبتداء بوفـؽرة ؾقف حسـ ؛ ّ
ٕن معـوه  :مو أههر ذا كهوب
ادثؾ ٌ :
عيل
غازي
إٓ ذ  ...ومعـوه أهنؿ شؿعقا هرير ـؾى ذم وؿً ٓ هير مثؾف ؾقف إٓ فسهقء طهـ ،ومل
مرح
با
ً
حمؿقٓ ظهذ
يؽـ ؽرضفؿ اإلخبور ظـ ذ ،وإكام يريدون افؽؾى أهره ذ ،وإكام ـون

َّ

ٌ

معـك افـػل ؛ َّ
ٕن اإلخبور بف أؿقى " .
( )

ؾػل هذا ادثول كرى َّ
أن أصؾ افسـقى هق  :مو أهر ذا كوب إٓ ذ ،ؾحذف مـف
وادقضهح هذا افسـقهى ههق
حرف افـػل وأداة آشتثـوء ،ثؿ ؿدم فػظ افؼ افـؽرة،
يف
افسقو ادؼومل افذي ُأضؾؼ هذا ادثؾ ٕجؾف ؛ إذ فقس مـ ادعفهقد ؿقهوم افؽؾهى هبهذا
ظز ظـف هبذا افسـقى ،وظؾقف
افػعؾ ذم هذا افقؿً ،وفق ؿوم بف ذم وؿً آخر معفقد دو يف
ؾوفسقو آجتامظل هق افذي وجف هذا افتخوضى افؾغقي ،و ؿهد أفؼهك ادهتؽؾؿ ههذه
افرشوفي افؾغقيي مع ظدم يؼقـف بوفؼ إٓ َّ
أن ا رير دفقؾ ظذ حدوث أمر مو ،وافؼ أحد
هذه آحتامٓت ،وأؿقاهو ،وفذا تؿ اإلخبور ظـف ،ؾنن مل يؽـ هق ؾام بعده أهقن مـف .
وكؾحظ مـ افؽًلم افسوبؼ جعؾ ابـ يعقش اإلخبور هـو ظـ هرير افؽؾهى ٓ
ظـ افؼ بدايي ،وفعؾ ذفؽ ٕن ( آبتداء ) معؾقم فدى ادتؽؾؿ ،وههق ( افؼه) وؿهد
يؽقن معؾق ًمو أو ؽوئ ًبو فدى ادخوضى ،ؾنن شؿع ادخوضى هرير افؽؾى ؾوٕمر إخبهور
ؾقف تلـقد ِمل َ َطـَّ ُف ،وإن مل يسؿع ا رير ؾفق إخبور وتـبقف ذم آن م ًعو .

( )7اكظر ادثؾ ذم  :افـقسوبقري  ،أبق افػضؾ أمحد بـ حمؿد ،جمؿع األمثال  ،حتؼقؼ :حمؿد حمقك افديـ ظبد
احلؿقد  ،دار ادعرؾي  ،بروت ،110/5،يرضب ذم طفقر أمورات افؼ وخمويؾف.
( )1ذح ادػصؾ.51/7 ،
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وأمو ادثؾ (أ أظقر وذا كوب)  ،ؾؼد ورد ذم بهوب احلهول ،وههق مثهؾ ؿقهؾ ذم
( )

حرب بـل أشد ؛ حقٌ اشتؼبؾ رجؾ مـ بـل أشد بعر ًا أظقر ؾؼول ههذا ادثهؾ ،وؾقهف
يؼقل ابـ يعقش  " :أتك بؾػظ آشتػفوم ،ومل يرد أن يسسصدهؿ فقخزوه ظـ ظهقره،
فؽـف حؼؼ ذفؽ حذره ،واهنزمقا ،وافػعؾ افـوصى ٕظقر وذا كهوب حمهذوف تؼهديره
(أتستؼبؾقن ) َّ
ودل عؾقه احلال ادشاهدة " .
( )

فؼد اشتعؿؾ ذم هذا افسـقى أشؾقب آشهتػفوم ،ومعـهوه اإلخبهور ؛ فهقس
اإلخبور ظـ افبعر ،وإكام هق إخبور ظـ أمر يستـتٍ مـ افسـقى ا ُد َؼول ؛ َّ
ٕن ادؼوم ؿهد
َّ
دل ظذ ذفؽ ،ؾوجلؿقع يرى هذا افبعر ،وظؾقف ؾًل ؿقؿي ذا اإلخبهور ذم ههذا افقضهع
احلريب ،إٓ َّ
افتطهر ) إذ ههق
وجفً ههذا افتخوضهى (
أن افرواشى افػؽريي هل افتل َّ
ّ
جزء مـ كص آخر ،أو فـؼؾ هق (بـقي شطحقي فبـقي ظؿقؼي ) ،ؾبفذه افبـقي افسطحقي ؾفؿ
افؼقم أهنؿ فـ يتؿؽـقا مـ افـك ،ؾوفتشوؤم ظودة اجتامظقي مؽـتفؿ مـ ؿهراءة مهو وراء
افـص ادؾػقظ .
وادًلحظ َّ
أن هذه افتعوبر هل أمثول ؿقؾً ضؿـ شقو مهو ،وذم ههذا يؼهقل
افدـتقر ؾقصؾ صػو  " :تعد افطريؼي افتل اشتؼر اشتعام و ذم افتعبر ظـ معـك مو شقو ًؿو
ظرؾ ًقو ،وافعرف مظفر اجتامظل ،وافقطقػي آجتامظقهي أههؿ وطهوئػ افؾغهي ذم أكظهور
افدارشغ ،ودو ـون افتعبر _ؿك أو ضول _ يمدي ؽرضف ذم افسهقو افهذي يسهتعؿؾ

( )7مل أجد ادثؾ ذم ـتى إمثول وهق ذم :ابـ شقده ،أبق احلسـ ظع بـ إشامظقؾ  ،ادحؽم وادحقط األعظم
 ،حتؼقؼ :ظبد احلؿقد هـداوي  ،دار افؽتى افعؾؿقي  ،بروت  ،ط 1000 ،7م ( ،ظقر )  ،وابن مـظور ،
فسون افعرب ( ظقر ) .
( )1ذح ادػصؾ .11/1 ،
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ؾقف ،ـون افتعبر ترـق ًبو مرهقكًو _ذم أداء وطقػتف _ هبذا افـقع مـ افسقوؿوت ،ؾهنذا ـهون
.
إسماافسقو هق شقو رضب ادثؾ ،أو شق افؽًلم شهق إمثهول ،ؾوفسهقو شهقو
هذا
عيل
غازي
اجتامظل "( ).
مرح
با
َّ
إن افسقو آجتامظهل أو بهوٕحرى افعهرف آجتامظهل يهدل ذم ـثهر مهـ

إحقون ظذ دٓفي خػ َّقي تصؾ فؾؿخوضى رؽؿ خؾق افسـقى مهـ افؾػهظ افهدال ظهذ
ـثرا مـ افؽهًلم،
تؾؽ افدٓفي ،و ذا يؼقل ابـ يعقش  " :اظؾؿ أن ادضوف ؿد حذف ً
وهق شوئغ ذم شعي افؽًلم ،وحول آختقور ؛ إذا مل ُيشؽِؾ ،وإكام مسقغ ذفؽ افثؼي بعؾؿ
ادخوضى ،إذ افغرض مـ افؾػظ افدٓفي ظذ ادعـك ،ؾنذا حصؾ ادعـك بؼريـي حهول أو
فػظ آخر اش ُت ْغـ ِ َل ظـ افؾػظ " ورضب ابـ يعقش ظذ هذا افؽًلم ً
مثًل ؿقفف تعهوػ :
( )

ﭽﮚ ﮛﭼ .
( )

ّ
إن إصؾ ذم ترـقى أيي افسوبؼي هق ( واشلل أهؾ افؼريي ) ؾحذف ادضوف
وبؼل ادضوف إفقف ؛ ذاك َّ
أن افؼريي لردة ظـ افسمال وهذا مـ اختصهوص افعوؿهؾ ،و
فعؾ ذم ذفؽ إضوفي ذم افؽًلم ٓ جهدوى مـفهو ،وههذا افهربط مظفهر اجتامظهل ،ؿهرن
افدٓٓت مع بعضفو ،ممو جيعؾ فػظي مو تستدظل أخرى ،ؾقػفؿ ادخوضى افدٓفي دوكام
اظساض ظذ افسـقى .
مظفرا اجتامظ ًقو ظو ًمو مـ افتقاصؾ ذم ؾفهؿ افتخوضهى،
تعدّ احلوٓت افسوبؼي
ً
اشتؼر ذم ذهـ مجقع أؾراد افبقئي افؾغقيي افقاحدة ،و ذم ادؼوبؾ َّ
ؾهنن
ؾفذا افربط افدٓيل
ّ
()7صػو  ،ؾقصؾ  :كحو الـص يف الـحو العريب ( دراسة يف جمؿوعة من العبارات الـحوية الشارحة ) ص .11
()1ذح ادػصؾ .11/1 ،
()1شقرة يقشػ  ،آيي (. )51
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هـوك شقوؿوت خوصي ٓ يؿؽـ أن يتعرف إفقفو افذهـ مـ خًلل افؾػظ ادـطهق ظـهد
أؾراد افبقئي افؾغقيي افقاحدة ،وذفؽ ٕهنو ٓ متثؾ ظر ًؾهو اجتامظ ًقهو ،بهؾ تعهد مهـ بهوب
اخلزات أو افتجورب افسوبؼي ،يؼقل ابـ يعقش  " :وجوء مـ ذفهؽ رء يسهر فؾثؼهي
بدٓفي احلول ظؾقف و إخبور افؼوئؾ أو معرؾي ادخوضى ،ـؼقل افشوظر:
َع ِش َّق َة َف َّر ِ
احلارثِ ُّقون بعدمــــــا َق ََض ك َْح َبه من ُم ْؾ َت َؼى الؼو ِم َه ْو َب ُر

( )

ؾودؼصقد هـو ( ابـ هقبر) ٓ ( هقبر ) وكحـ كعؾهؿ َّ
أن ههذه افػوئهدة مر ـهي
بلمريـ ،إول :احلول ادشوهدة ،وافثوكقي  :إخبور ادتؽؾؿ بعد ذـهر ههذا اخلهز ،ؾهنن مل
يعرف ادخوضى احلودثي ،ؾسقؽقن افػفؿ ظذ مو هق ظؾقهف مهـ كؼهؾ ؛ أي ؾفهؿ طهوهر
افـص ادـطق  ،وظؾقف ؾستؽقن افػوئدة معؾقمي مغؾقضي ،ؾوفسـقى ٓ يشر إػ اجلهزء
ادحذوف ؛ ٓكتػوء افؼريـي افدافي ،وبوفتويل ؾوفسقو افذي أكشئً ؾقهف افعبهورة افؾغقيهي
وادبغ فؾػوئدة افصحقحي .
هق ادقجف فؾسـقى افـحقي،
يف
َّ
إن بعض افساـقى افؾغقيي اؿسكً بوحلول ادشوهدة و ادؼوم ادعوش ،ؾًل حيهؾ
ترـقى مؽون أخر ،وفق َّ
أن افدٓفي افؾغقيي افظوهرة فؾسـقى ٓ متـع مهـ ذفهؽ ،بهؾ
ادوكع فف افعرف آجتامظل ،يؼقل ابـ يعقش  " :هذه إشامء _يؼصد أشهامع إؾعهول
وإصقات _ إكام إمر فؾؿخوضى ؛ َّ
ٕن أمر ادخوضى يؽتػل معف بشهوهد احلهول ...

افر ّمي  :الديوان ،تؼديؿ :أمحد حسـ بسٍ  ،ط ،7بروت  :دار
( )7ذح ادػصؾ .15/1 ،وافبقً فذي ّ
افؽتى افعؾؿقي 7118 ،م ص  ،771و ابـ مـظقر  ،مجول افديـ أبق افػضؾ حمؿد بـ مؽرم  :لسان
العرب  ،حتؼقؼ :ظبد اهلل افؽبر وحمؿد أمحد وهوصؿ افشوذيل  ،افؼوهرة :دار ادعورف 7157 ،م ( هز)،
و افسققضل  ،جًلل افديـ ظبد افرمحـ بـ أيب بؽر :مهع اهلوامع يف رشح مجع اجلوامع ،حتؼقؼ :ظبد
احلؿقد هـداوي  ،ج ،1مك :ادؽتبي افتقؾقؼقي ،ص.871
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د

دع ،ومعـوه  :اكتعشُ ،يؼول ذفؽ فؾعوثر ،أو دـ أصهوبتف حودثهي "( ) .
ومـف ؿق ؿ ْ :
()11

.
إسما وكرى مـ افـص افسوبؼ أن دٓفي ( دع ) هل ( اكهتعش ) ؾهًل خطهل ذم ؿق هو
عيل
غازي
فإلكسون افسعقد أو افػرح ،هذا مـ افـوحقي افؾغقيي ادحضي ،فؽـفو ظقى يؾحؼ ادتؽؾؿ
مرح
با
مـ كوحقي افعرف آجتامظل ،وهل حمؽقمي بسقو معغ ،ؾوحلول ادشهوهدة ههل افتهل

تقجف هذه افعبورة دون تؾؽ ،ؾًل يؼول دـ أصوبتف مصقبي ( مبورك ) ـام ٓ يؼول فؾػهرح
( ظظؿ اهلل أجرـؿ ) .

( )7ذح ادػصؾ.15/5 ،
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ادبحث الثالث
احلذف والتخاطب
يعؾؿ افدارس فؾغي افعربقي أن كظومفو يؼقم – ـام كظر فهف ظؾامؤكهو إوائهؾ –
ظذ مبدأ افعؿؾ ،ؾؾؼد ٓحظقا وجقد ظـك افتحؽؿ ؾقفو ،وافذي يظفهر فـهو إصهؾ
افسـقبل افذي يؽقن ظؾقف افؽًلم ،ؾنذا مو فقحظ كؼص ذم ظـوس افسـقهى يعؿهد إػ
افتؼدير ،وهذا يعـل وجقد مستقيغ فغقيغ ؛ مستقى متحؼهؼ ذم افـطهؼ ،و مسهتقى
إصؾ وهق مو وراء افظوهر ادـطق  ،ؾنذا ُأصؽؾ ظذ اإلكسون ؾفؿ طوهر افـطؼ َظ َؿهد
إػ إصؾ فؾقصقل إػ افدٓفي افصحقحي .
ؾوحلذف ـام يؼقل افدـتقر ظبده افراجحهل  " :طهوهرة مشهسـي ذم افؾغهوت
اإلكسوكقي حغ يؿقؾ ادتؽؾؿ إػ حذف افعـوس ادؽهررة ،أو افتهل يؿؽهـ ؾفؿفهو مهـ
افسقو "  ،وؿد شبؼ ابـ يعقش إػ هذا افػفؿ ؾرأى َّ
أن " افغرض مـ افؾػظ افدٓفي
( )

ظذ ادعـك ،ؾنذا حصؾ ادعـك بؼريـي حول أو فػظ آخر اشتغـل ظـ افؾػهظ "  ،ؾفهل
( )

إذن مـ افظقاهر افبورزة ذم افؾغوت ،وادستعؿؾي دوكام ؿؾؼ حقول ادخوضى بهلن يزهء
افػفؿ ،ؾفؿ ٓ حيذؾقن إٓ وهؿ يعؾؿقن أن هـوك مو يشر إػ ذفؽ ادحذوف .
وفؽـ مو افذي جيعؾ ادتؽؾؿ يؼقم بحذف افعـوس افتل يرى ظدم فزومفهو ذم
افسـقى فعؾ مـ ّأول تؾؽ إشهبوب ،بهؾ مهـ أمهفهو ( ظؾهؿ ادخوضهى بوفعـكه
ادحذوف ) ؾام افداظل فذـر أمر يعؾؿف ادخوضى ،إن مل يؽـ فؾؿتؽؾؿ ؽويي مهـ ذفهؽ
افذـر مع ظؾؿ ادخوضى بف يؼقل ابـ يعقش ذم هذا افسقو  " :ؿد حهذؾقا ادسهتثـك
( )7افراجحل  ،ظبده  :الـحو العريب والدرس احلديث  ،بروت  :دار افـفضي 7111 ،م  ،ص .751
( )1ذح ادػصؾ.11/1،
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د

بعد ( إٓ ) و( ؽر )  ...فعؾؿ ادخوضى بؿراد ادتؽؾؿ ،وذفؽ ؿقفؽ  :فقس إٓ و فقس

.
إسماوادراد  :فقس إٓ ذاك ،وفقس ؽر ذاك "( ) .إذ كؾحظ َّ
أن ادستثـك هـو مؼدر بوشؿ
ؽر،
عيل
غازي
اإلصورة ،وهذا آشؿ دفقؾ واضح ظذ َّ
أن احلذف جرى ذم خطهوب مبهوذ ظقوكًهو ،أو
مرح
با
دعؾقم جرى احلديٌ ظـف شوب ًؼو ،ؾلصور ادتؽؾؿ إفقف ،وظرض بف ظـهد ادخوضهى ،ومهو

ظود يؾزم ذـره ؛ ٕكف معؾقم فدى ادخوضى  .وؿد أصور ادزد إػ ههذا بؼقفهف  " :ههذا
بوب مو حذف مـ ادستثـك ختػق ًػو ،واجتزئ بعؾؿ ادخوضهى ،وذفهؽ ؿقفهؽ  :ظـهدي
ؽر ذفؽ " .
ؽر ،أردت  :فقس َ
درهؿ فقس ُ
( )

ؾوحلذف ـون مـ بوب افتخػقػ فعؾؿ ادخوضى ،ؾودفؿ إيصول افرشوفي افؾغقيي،
بلؿؾ جفد مـ ادتؽؾؿ ،وبلؿؾ ظدد مـ إفػوظ ادػفؿي .
مر بـو شوب ًؼو َّ
أن ادضوف حيذف ختػق ًػو فعؾؿ ادخوضى بودحذوف ،وهق ـثهر ذم
َّ
أيضو ( حذف افضؿر ) و افضؿر هق جزء مـ افعـهوس افتهل
ـًلمفؿ ،ومـ احلذف ً
يطؾؼ ظؾقفو ( اإلحوفي ) وهذه افعـوس ٓ تؽتػل بذا و مـ حقٌ افتلويؾ ،إذ ٓ بدَّ مـ
افعقدة إػ مو تشر إفقف مـ أجؾ تلويؾفو  ،ومـ ادقاؿع افتل حيذف ؾقفو افضؿر ؿق ؿ
( )

 :مررت ٍ
بؽؾ وإصؾ :مررت بؽؾفؿ ،وذم هذا يؼقل ابـ يعقش  " :وإكهام حيهذف إذا
ٍ
جرى ذـر ؿقم ،ؾتؼقل  :مررت ٍ
ببعض ،أي  :ببعضهفؿ،
بؽؾ ؛ أي  :بؽؾفؿ ،ومررت
وتستغـل بام جرى مـ افؽًلم ،ومعرؾي ادخوضى " .
( )

( )7ذح ادػصؾ.18/1،
( )1ادزد  :ادؼتضب  ،حتؼقؼ :حمؿد ظبد اخلوفؼ ظضقؿي ،ج،5افؼوهرة  :ادجؾس إظذ فؾشمون اإلشًلمقي ،
7111م  ،ص.511
( )1اخلطويب  ،حمؿد  :لساكقات الـص  ،ط ،7بروت  :ادرـز افثؼوذم افعريب 7117 ،م  ،ص .71_71
( )5ذح ادػصؾ.10/1 ،
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ؾفذه اجلؿؾي إذن جزء مـ كص شوبؼ جرى احلهديٌ ظـهف ،وٓ داظهل فتؽهرار
افؽًلم ،ويؿثؾ بام يع :
ضؿر (اختصور أو إحوفي)

اشام
ـًلم حيقي ً

حذف افضؿر

( حذف آختصور )
وظؾي احلذف تقاصؾ ادخوضى مع ادحذوف شوب ًؼو ،وظؾؿف بف .
وجفهف،
ومـف حذف إفػ وافًلم مـ افصػي ادشه ّبفي ذم ؿهق ؿ  :ههذا
حسهـ ُ
ٌ
وظؾي احلذف أهنو مـ بوب اخلػي ،وظؾؿ ادخوضى " ختػق ًػهو ،وٕكهف مقضهع ُأمهـ ؾقهف
افؾبس فعؾؿ افسومع أكف ٓ يعـل مـ افقجقه إٓ وجفف " .
( )

هذه إمثؾي وؽرهو مـ إمثؾي افتل حذف ظـك مو ؾقفو ( فعؾؿ ادخوضى )
وافغوفى ظذ ادتؽؾؿ أّٓ يذـر ذم ـًلمف إٓ مو ـون يعؾؿ أن ادستؿع حيتوج إػ معرؾتف ؛
فقتبغ افػوئدة مـف ،معتؿدً ا ذم ذفؽ ظذ" ؿدرة ادستؿع ظذ اشتحضهور ادحهذوف إمهو
فقضقحف ،وإمو فؼربف أو فشفرتف ،ؾتؽقن ظـويي ادتؽؾؿ بوفؽًلم بحسى حول ادسهتؿع
مـ اإلدراك ،وظذ ؿدر مشورـتف فف ذم بعض افػقائد و ادعؾقموت ،ؾق ْض ِ
هؿ ُر مهو ظؾؿهف
ُ
ادخوضى ،ويظفر مو جفؾف" .
( )

وكجد ذم كحقكو افعريب افعديد مـ أمثؾهي احلهذف فهبعض ظـهوس افسـقهى،
دعويشي ادتؽؾؿ وافسومع م ًعو فؾحدث افذي جهرى ؾقهف احلهذف ،ومهـ ذفهؽ ؿهق ؿ:
شفام كحقه ؾلصوبف ،وزيدً ا ظـد رؤيي أحدهؿ يرضهب ،ؾ ُقؼهول فهف:
َ
افؼرضوس دـ شدد ً
زيدً ا ،أي ارضب زيدً ا ،وتتؽرر هذه إمثؾي ظـد ؽوفى افـحوة ذم ـتبفؿ .
()7افسوبؼ .55/1 ،
()1ظبد افرمحـ  ،ضف  :التؽوثر العؼيل ،ط ،7افدار افبقضوء  :ادرـز افثؼوذم افعريب 7115 ،م  ،ص .780
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ٍ
أدوات تقصهؾ
يؼقل ادزد ذم حذف افػعؾ ذم بوب افؼسهؿ  " :اظؾهؿ أن فؾؼسهؿ

.
إسما
رح فعؾؿ افسومع بف؛ ـام ـون ؿقفؽ :يو ظبد اهلل
احلؾػ إػ ادؼسؿ بف؛ ٕن احلؾػ مضؿر م َّط ٌ
عيل
غازي
مستغـك ظـف ؾنن صئً أطفرت افػعؾ؛ ـهام
حمذوؾ ًو مـف افػعؾ دو ذـرت فؽ .و ـذفؽ ـؾ
ً
مرح
با
أكؽ تؼقل :يو زيد ظؿرا ،أي :ظؾقؽ ظؿرا :وتؼقل :افطريهؼ يهو ؾتهك ،أي ّ
طهؾ افطريهؼ،

ً

ً

َ

وترى افرامل ؿد رمك ،ؾتسؿع صق ًتو ؾتؼقل :افؼرضوس واهلل ،أي :أصبً " .
( )

وفؼد بهغ افـحهوة إػ َّ
أن ههذا افـهقع مهـ ادسهتقى افؾغهقي ٓ يؽهقن إٓ ذم
افتخوضى دون افغقبي فدٓفي احلول ظذ ذفؽ ؛ وذم هذا يؼهقل ابهـ افسههراج  " :ههذا
ٍ
افبوب – يؼصد اإلضامر _ إكام جيهقز إذا ظؾؿهً َّ
َ
فػظهؽ بهام
مسهتغـ ظهـ
أن افرجهؾ
ٍ
رضب
تضؿره ،ؾؿـ ذفؽ مو جيري ذم إمر وافـفل ،وهق أن يؽهقن افرجهؾ ذم حهول
ورأش ُف ،ومو أصبف ذفؽ ،تريد :
ؾتؼقل  :زيد ًا
رأش ُف وتؼقل ذم افـفهل  :إشهدَ
ْ
ارضب َ
َ
يؼرب إشد ،وهذا ِ
إشدَ  ،هنقت ُف ْ
اإلضامر أمجع ذم إمهر وافـفهل وإكهام جيهقز مهع
أن
َ
ادخوضى وٓ جيقز مع افغوئى" .
( )

مسهق ًؽو
و ذا كجد افدـتقر هنود ادقشك يؼقل  " :ويشبف ظؾؿ افسومع أن يؽقن
َّ
ثوك ًقو فؾحذف ،وهق جيري ذم ـتبفؿ ـوٕصؾ افثوبً ادتهقاتر" واظتؿهد افهدـتقر ذم
( )

اشتـتوجف هذا ظذ ؿقل ابـ افرساج  " :وادحذوؾوت ذم ـًلمفؿ ـثرة ،وآختصور ذم
ـًلم افػصحوء ـثر مقجقد إذا آكسقا بعؾؿ ادخوضى مو يعـقن" .
( )

( )7ادؼتضى .175/1 ،
( )1ابـ افرساج  ،أبق بؽر :األصول يف الـحو  ،حتؼقؼ :ظبد احلسغ افػتع ،ج ،1بروت  :ممشسي افرشوفي ،
7155م  ،ص.151
( )1افصقرة وافصرورة ،ص .715
( )5إصقل ذم افـحق .115/1 ،
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ادبحث الرابع
التخاطب والػائدة والؼصد
ـثرا مو يرد مصطؾحو افػوئدة وافؼصد ظـد افـحوة ،زيهودة ظهذ َّ
أن مصهطؾح
ً
افؼصد يعدّ مـ ادصطؾحوت ادشسـي فدى ـثر مـ افعؾقم " ،ؾوفؼصد و ادؼصد َّيي مـ
ادػوهقؿ افتل كجدهو ظـد ظؾامء افـػس ،وافتداوفقغ ،وؾًلشهػي افؾغهي " بهؾ َّ
إن ههذا
( )

ادصطؾح مفؿ جدً ا فدى ظؾامء أصقل افػؼف فؼق ؿ  :مؼوصد افؼيعي .
ـثرا ظـد وصػ ترـقى مو بلكف ( مػقد ) أو ( حتصؾ بف افػوئدة )
وافػوئدة ترد ً
أو ظذ افـؼقض مـ ذفؽ ( ؽر مػقد ) أو ( ٓ تتؿ بف افػوئدة ) ؾفذا ادصطؾح مو ههق ذم
احلؼقؼي إٓ حؽؿ يطؾؼف افـحقي ظذ ترـقى معغ بلكف مؼبقل أو ؽهر مؼبهقل ،و هذا
يؼقل افدـتقر هنود ادقشك  " :ويؿثؾ ادخوضى أحد أظؿدة ادقؿػ افؽًلمل ،وتصبح
معقورا فصحي افؽًلم "  ،وهذا مو أـَّده افدـتقر ؾقصهؾ صهػو ظـهدمو
ؾوئدة ادخوضى
ً
( )

حتدث ظـ اإلحوفي إػ مؼوم افػوئدة ذم افتػسر بحقٌ يؽقن افـص مػقدً ا ظـد أحهدهؿ
وؽر ٍ
أن مرجع ذفؽ إػ افسقو افذي ارتبط بف افـص ،ؾؼول َّ " :
مػقد ظـد أخر و َّ
إن
اإلصؽول ذو صؾي بوجلوكى آتصويل ،بوإلضوؾي إػ اجلوكى افـحقي ،ؾحصهقل ؾوئهدة
ً
مؼبقٓ وظدم حصق و جيعؾ افسـقى ؽر مؼبقل " .
فدى ادتؾؼل دمعؾ افسـقى
( )

تؽرارا دصطؾحل افؼصد وافػوئهدة ،أو ؽويهي ادهتؽؾؿ،
وكرى ظـد ابـ يعقش
ً
ومـ ذفؽ حديثف ذم بوب افعطػ ،إذ ؿول  " :وإـثهر ذم اشهتعامل ( أو ) ذم اخلهز أن
( )7مػتوح  ،حمؿد  :حتؾقل اخلطاب الشعري  ،افدار افبقضوء  ،ادرـز افثؼوذم افعريب 7158 ،م  ،ص .711
( )1افصقرة وافصرورة ،ص .715
( )1كحق افـص  ،ص .11
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يؽقن ادتؽؾؿ صوـًو ٓ يدري أهيام اجلوئل و ٓ أهيام ادرضوب – ذم مجؾتل  :جوءي زيهد

.
أوإسما
ظؿرا – وافظوهر مـ افسومع أن حيؿؾ افؽهًلم ظهذ صهؽ
ظؿرو ،ورضبً زيدً ا أو ً
عيل
غازي
ادتؽؾؿ ،و ؿد جيقز أن يؽقن ادتؽؾؿ ؽر صوك و إكام أراد تشؽقؽ افسومع بلمر ؿصهده،
مرح
با
( )
ؾلهبؿ ظؾقف وهق ظومل " .

وكرى مـ افـص افسوبؼ ّ
أن ؽويوت ادتؽؾؿ ؿهد تعهددت ،وههق ادهتحؽؿ بـهقع
افػوئدة افتل يريد إيصو و فؾسومع ،ؾؿرة جيعؾف ذم مؼوم افتخقر ،ومهرة جيعؾهف ذم مؼهوم
اإلهيوم  ،وثوفثي ذم مؼوم اإلبوحي .
و يرد هـو افسمال أيت  :هؾ افػوئدة ذم حوفي صهؽ ادهتؽؾؿ أو حمووفهي إهيهوم
ادتحصهؾي فهدى
ادخوضى تعد ؾوئدة وفعؾ اجلقاب ظـ ههذا أن كؼهقل :إن افػوئهدة
يف
افسومع أو ادخوضى مر ـي بؼصد ادتؽؾؿ وؽويتف ،ؾنن حت ّؼؼ افؼصد حصهؾً افػوئهدة،
أمرا مو
وفقس يعـقـو أن تؽقن افػوئدة واؿعقي أو صودؿي ،بؾ يعـقـو أن كعؾؿ ادتؽؾؿ ؿصد ً
ووصؾ هذا افؼصد بتحؼؼ افػوئدة فدى ادخوضى ،بعقدً ا ظـ مػفقم افػوئدة فغهي بهلن
تؽقن ـؾ مو يػقد ظذ وجف احلؼقؼي .
تؼسقام فؾػوئهدة ظهذ كحهق جيعؾفهو مرتبطهي بوٕصهؾ
وكؾؿس ظـد ابـ يعقش
ً
افسـقبل ،ؾوفػوئدة افتومي هل افػوئدة افتهل تصهؾ إػ ادتؾؼهل ظهذ أشهوس افتخوضهى
بوٕصؾ افسـقبل ً
ـومًل ٓ ،ظذ أشوس ربطفو بغويي ادتؽؾؿ ،ؾؼد ؿول ذم بوب احلهديٌ
ظـ إؾعول ادتعديي إػ أـثر مهـ مػعهقل  " :وذم ههذه ادسهلفي ثًلثهي أوجهف ؛ مـفهو
آـتػوء بوفػوظؾ مع افػعؾ ،ؾتؼقل  :أظطقً وـسهقت ؛ ّ
ٕن افػعهؾ وافػوظهؾ مجؾهي
حيسـ افسؽقت ظؾقفو ،وحيصؾ هبو ؾوئدة فؾؿخوضى ،وذـر ادػعقل ؾوئدة أخرى تزيد
()7ذح ادػصؾ.700_11/5 ،
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ظذ إؾودة اجلؿؾي ،ؾنن ذـرت ادػعقفغ ـون تـوه ًقو ذم افبقون و افػوئدة بذـر ادعطل وهق
افػوظؾ ،ومـ أظطك وهق ادػعقل إول ،ومو أظطهك وههق ادػعهقل افثهوي ،وفهؽ أن
مههو،
تؼتك ظذ أحد ادػعقفغ ويؽقن تقش ًطو ذم افبقون وافػوئدة ،ؾتؼقل  :أظطقهً در ً
ؾلؾدت ادخوضى جـس مو أظطقً مـ ؽر تعقغ َم ْـ أظطقً " .
( )

إذن ؾوفػوئدة ظذ ثًلثي مستقيوت هل  :افػوئدة افؼوسة أو افبسقطي ،وافػوئدة
ادتقشطي وافػوئدة افتومي ،وهذا افتؼسقؿ يظفر فـو أن افػوئدة يؿؽـ أن تتجزأ ـام يؿؽـ
أن تتعدد ،ؾودتؽؾؿ ظـدمو ؿول  :أظطقً ،أوصؾ ؾوئدة افعطوء ادطؾؼ دون حتديهده فهه
توئفو ذم معرؾي ادع َطك وـؿ َّقي افعطوء ،وأمهو ؿقفهف :
( َمـ ) أو فه(مو) ؾقجعؾ ادخوضى ً
أظطقً زيدً ا ،ؾؽوكً افغويي حتديد ادع َطك دون ذـر فؽؿقي افعطوء ،و افغويي هـو متعددة
مظفرا حلوجي ادع َطك وضعػف أو ؽر ذفؽ ،وبؼقفف :
ؾؾعؾف خجؾ مـ مؼدار افعطوء ،أو
ً
مهو ـوكً افػوئدة تومي ٓ حوجي إليؼوع ادخوضى ذم بحر آحهتامٓت،
أظطقً زيدً ا در ً
وافغويي ظـد ادخوضى حددت ادع َطهك وادؼهدار ،وافػوئهدة ادرجهقة َتؽ ُْؿهـ ذم صهدر
ادتؾؼل ،إذ يؿؽـ أن يؽقن ؿصده حٌ افـوس ظذ افعطوء مفام ـون ً
ؿؾقًل ،أو أن يـبف إػ
َّ
أن زيدً ا صخص ؾؼر بحوجي فؾعطوء ،أو ؽر ذفؽ .
اختصورا؛ ٕن
وذم بوب ادبـل فؾؿػعقل يؼقل ابـ يعقش  " :وؿد يسك افػوظؾ
ً
أيضو ظـ حروف افتـبقف :
يؽقن ؽرض ادتؽؾؿ اإلخبور ظـ ادػعقل ٓ ؽر " ويؼقل ً
( )

" اظؾؿ أن هذه إحرف معـوهو تـبقف ادخوضى ظهذ مهو حتدثهف بهف ،ؾهنذا ؿؾهً  :ههذا
ظبداهلل مـطؾ ًؼو ،ؾوفتؼدير  :اكظر إفقف مـطؾ ًؼو ،أو اكتبف ظؾقف مـطؾ ًؼو ،ؾلكً تـبف ادخوضى
( )7ذح ادػصؾ.51_51/1 ،
( )1افسوبؼ.10/1 ،
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فعبداهلل ذم حول اكطًلؿف ،ؾًل بدَّ مـ ذـر مـطؾ ًؼو ؛ َّ
ٕن افػوئهدة بهف تـعؼهد ،ومل تهرد أن

.
إسما
ؾف إيوه ،وهق ُي َؼدّ ر أكف جيفؾف "( ) ،ؾفذه افـصقص تلـقد دو شبؼ مـ َّ
أن افػوئدة فدى
ُعر
ت يف
عيل
غازي
ادخوضى مر ـي بؼصد ادتؽؾؿ .
مرح
با
وبؼل أن كشر إػ أمر مفؿ ؿعد فف افـحوة وهق َّ
أن إصؾ ذم افػوئدة أن تؽقن

صودرة ظـ إرادة مـ ادتؽؾؿ ،ؾام تتحصؾ فدى شومع مو مـ ؾوئدة ؽر مؼصقدة ؛ ـؿـ
يسؿع ـًل ًمو مـ كوئؿ ،أو مـ ؾوؿد فؾقظل ٓ تعد ؾوئدة ،يؼقل ابـ يعقش  " :أٓ ترى َّ
أن
أؾعوٓ مـتظؿي وهق كوئؿ أو ٍ
إكسوكًو ؿد يتؽؾؿ بؽًلم مػقد ،وربام ؾعؾ ً
شوه ،ؾؾؿ يؽـ ؾقهف
ؽرض ،ؾؾؿ يؽـ ذم ؾعؾف دٓفي ظذ مػعقل فف "  ،وؿد وضح افتفوكقي ههذا افؼهط
( )

ظـد افـحوة ،ؾؼول َّ " :
إن أهؾ افعربقي يشسضقن افؼصد ذم افدٓفي ؛ ؾام يػفؿ مهـ ؿصهد
ً
مدفقٓ فؾػظ ظـدهؿَّ ،
ؾنن افدٓفي ظـدهؿ ههل ؾفهؿ ادؼصهقد ٓ
مـ ادتؽؾؿ ٓ يؽقن
ؾفؿ ادعـك مطؾ ًؼو بخًلف ادـطؼقغ " .
( )

وذم هذا يؼقل ضف ظبد افرمحـ َّ " :
إن ادـطق بف ٓ يؽهقن ـًل ًمهو ح ًؼهو حتهك
حتصؾ مـ افـوضؼ إرادة تقجقفف إػ ؽره ؛ ومو مل حتصؾ مـف هذه اإلرادة ،ؾًل يؿؽـ أن
متؽؾام ح ًؼو ،حتك وفق صودف مو كطؼ بف حضقر مـ يتؾؼػف ،مؼصهق ًدا بؿضهؿقكف
يعد
ً
هق ،أو مؼصق ًدا بف ؽره بقصػف واشطي ؾقف  ...ؾودتؾؼل هق ظبورة ظهـ ادتؾؼهػ افهذي
ؿصده ا ُد ِ
ؾؼل بػعؾ إفؼوئف " .
( )

( )7ذح ادػصؾ.775/5،
( )1افسوبؼ.11/1 ،
( )1افتفوكقي  ،حمؿد بـ ظع  :كشاف اصطالحات الػـون  ،حتؼقؼ  :ظبد ادـعؿ حمؿد حسـغ  ،و فطػل ظبد
افبديع ،ج ،1افؼوهرة  :ادمشسي ادكيي افعومي7111،م ،ص.117
( )5افتؽقثر افعؾؼع  ،ص . 175
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وذم هذا إصورة واضحي إػ آكؼطوع احلوصؾ بغ ضرذم افتخوضهى ( ادهتؽؾؿ
وادخوضى) ،ؾًل تعدّ افػوئدة ؾوئد ًة إٓ بوتصول ضهرذم افتخوضهى ،ؾهودعـك ادتحصهؾ
بدون ؿصد ٓ حيؿؾ ؿقؿي فدى افسومع ،وٓ يعد حجي ظذ ادتؽؾؿ .
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اخلامتــة

.
إسما وبعد هذا افعرض ددى ظـويي افـحقيغ بوفتخوضى وأمهقتف ذم حتؾقؾ افـص و
عيل
غازي
مرح ،ؾؼد خؾصً افدراشي إػ لؿقظي مـ افـتوئٍ مـ أمهفو :
بـوئف
با

ً
أوٓ ُ :ظـل افـحق افعريب بوفتخوضى دهو فهف مهـ أمهقهي ذم تقضهقح افـصهقص

افسـقبقي و حتؾقؾفو وتلصقؾفو ،وـوكً افعـويي بودخوضهى أطفهر مـفهو بهودتؽؾؿ ؛ ؾفهق
ادؼصقد بوفرشوفي افؾغقيي ،و افتل هل ذم إصؾ متؿؽـي ذم كػس ادتؽؾؿ ،وؿهد أصهور
افـحوة إػ ذوط افتخوضى افصحقح مهـ تقحهد افزمهون وادؽهون ظـهد افتخوضهى،
واحلضقر افذهـل فؾؿخوضى ،و افؼقوم بؽؾ مو مـ صلكف دؾع افؾبس ظـف.
يعقل ظؾقف ذم إيضوح افؽثر مهـ
ثوك ًقو  :فؾسقو ذم افـحق افعريب أمهقي بوفغي ؛ إذ َّ
افساـقى افـحقيي ؛ ؾبؿعزل ظـ افسقو افتل ؿقؾً ؾقف تؾؽ افساـقى ٓ تصؾ افػوئدة
ادرجقة فؾؿخوضى.
ثوف ًثو  :يشؽؾ احلذف طوهرة واضحي ذم افعؿؾقي افتخوضبقي ؛ دو يؼدمف افسهقو ،
واحلول ادشوهدة ،وظؾؿ ادخوضى مـ إصورات دٓفقهي فؾؿخوضهى تغـهل ظهـ افؾػهظ
افؾغقي .
راب ًعو  :ترتبط افػوئدة ارتبو ًضو وثق ًؼو بؼصد ادتؽؾؿ وإرادتف افقاظقي هذا افؼصهد،
معقورا فصحي افسـقى ،وـذا َّ
ؾنن افػوئدة تتعدد بتعدد ؽويوت ادتؽؾؿ مـ جفهي،
وتعد
ً
وتـؼسؿ إػ ؾوئدة بسقطي ومتقشطي وتومي مـ جفي أخرى .
كؿقذجهو فتؾهؽ افعـويهي افتهل
خومسو  :يؿثؾ ابـ يعقش ذم ـتوبف ذح ادػصهؾ
ً
ً
أوٓهو افـحوة فؾتخوضى.
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ادراجــع
 .7إبراير  ،بشر  ،مػفوم الـص يف الرتاث الؾساين العـريب  ،لؾهي جومعهي دمشهؼ،
لؾد  ،11افعدد إول 1001 ،م .
 .1أبؾقار ،روكوفد :مدخل إىل الؾساكقات  ،ترمجي :بهدر افهديـ افؼوشهؿ  ،دمشهؼ :
مطبعي جومعي دمشؼ 7150 ،م .
 .1اشتقتقي  ،شؿر  :مـازل الرؤية  ،ظامن  :دار وائؾ 1001 ،م .
 .5بحري ،شهعقد  ،عؾـم لغـة الــص " ادػـاهقم واالجتاهـات " مؽتبهي فبـهون ،
بروت ،افؼـي ادكيي افعودقي  ،مك  ،ط7111 ،7م.
 .8براون  ،ج ب و بقل  ،ج  :حتؾقل اخلطب  ،ترمجي :حمؿد فطػل افزفقطل و مـهر
افسيؽل  ،ادؿؾؽي افعربقي افسعقديي :افـؼ افعؾؿل وادطوبع 7111 ،م .
 .1برـههي ،ؾوضؿههي افطبههول  :الـظريــة األلســـقة عـــد رومــان جاكبســون" دراســة
وكصوص"  ،ط ،7فبـون  :ادمشسي اجلومعقي فؾدراشوت وافـؼ 7111 ،م .
 .1افتفوكقي  ،حمؿد بـ ظع  :كشاف اصطالحات الػــون  ،حتؼقهؼ  :ظبهد ادهـعؿ
حمؿد حسـغ  ،و فطػل ظبد افبديع  ،ج ،1افؼوهرة  :ادمشسهي ادكهيي افعومهي،
7111م .
 .5اجلوحظ  ،أبق ظثامن ظؿرو بـ بحر :البقان والتبقني  ،حتؼقؼ :ظبد افسًلم هورون ،
ج ،7افؼوهرة  :دار ادعورف 7151 ،م .
 .1جوـبسقن ،رومون ،قضايا الشعرية ،ترمجهي حمؿهد افهقيل ومبهورك حـهقن ،دار
تقبؼول  ،افدر افبقضوء ،ط7155 ،7م.
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 .70اجلرجوي  ،ظبد افؼوهر  :دالئل اإلعجاز  ،حتؼقؼ :حمؿد ظبهد ادهـعؿ خػهوجل ،
.
إسماافؼوهرة  :مؽتبي افؼوهرة 7111 ،م .
عيل
غازي
 .77اخلطويب  ،حمؿهد  :لسـاكقات الــص ،
مرح
با 7117م .

ط ،7بهروت  :ادرـهز افثؼهوذم افعهريب ،

 .71اخلػوجل  ،ابـ شـون  :رس الػصاحة  ،حتؼقؼ :ظبد ادتعول افصعقدي  ،افؼوهرة :
مؽتبي ظع صبح 7111 ،م .
افر ّمي  :الديوان ،تؼهديؿ :أمحهد حسهـ بسهٍ  ،ط ،7بهروت  :دار افؽتهى
 .71ذو ّ
افعؾؿقي 7118 ،م.
 .75افراجحل  ،ظبده  :الـحو العريب والـدرس احلـديث  ،بهروت  :دار افـفضهي ،
7111م .
كصـا " ادرـهز
 .78افزكود  ،إزهر  ،كسقج الـص " بحث يف ما يؽون بـه ادؾػـوظ ً
افثؼوذم افعريب  ،بروت  ،افدار افبقضوء  ،ط7111 ،7م.
 .71ابـ افرساج  ،أبق بؽر :األصول يف الـحو  ،حتؼقؼ :ظبهد احلسهغ افػهتع  ،ج،1
بروت  :ممشسي افرشوفي 7155 ،م.
 .71شقبقيف  ،أبق بؼ ظؿرو بـ ظهثامن بهـ ؿـهز :الؽتـاب  ،حتؼقهؼ  :ظبهد افسهًلم
هورون ،ج ،7افؼوهرة ،ا قئي ادكيي افعومي فؾؽتوب  7111 ،م .
 .75ابـ شقده ،أبق احلسـ ظع بـ إشامظقؾ  ،ادحؽم وادحقط األعظم  ،حتؼقؼ :ظبد
احلؿقد هـداوي  ،دار افؽتى افعؾؿقي  ،بروت  ،ط 1000 ،7م.
 .71افسققضل  ،جًلل افديـ ظبد افرمحـ بهـ أيب بؽهر :مهـع اهلوامـع يف رشح مجـع
اجلوامع  ،حتؼقؼ :ظبد احلؿقد هـداوي  ،ج ،1مك :ادؽتبي افتقؾقؼقي.
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 .10صػو  ،ؾقصؾ  :كحو الـص يف الـحو العريب ( دراسـة يف جمؿوعـة مـن العبـارات
الـحويــة الشــارحة ) ادجؾــة العربقــة لؾعؾــوم اإلكســاكقة  ،جومعههي افؽقيههً:
افعدد.11/11
 .17ظبد افرمحـ  ،ضف  :التؽوثر العؼيل ،ط ،7افدار افبقضوء  :ادرـز افثؼوذم افعهريب ،
7115م.
 .11افعسؽري  ،أبق ههًلل  :الػـروق يف الؾغـة  ،حتؼقهؼ  :حسهوم افهديـ افؼهرر ،
بروت  :دار افؽتى افعؾؿقي .
كؿوججـا) ،
 .11افغزايل ،ظبد افؼودر :الؾساكقات وكظرية التواصل ( رومان ياكبسـون
ً
ط ،7دار احلقار فؾـؼ وافتقزيع 1001 ،م .
 .15ادزد  :ادؼتضب  ،حتؼقؼ :حمؿد ظبد اخلهوفؼ ظضهقؿي  ،ج ،5افؼهوهرة  :ادجؾهس
إظذ فؾشمون اإلشًلمقي 7111 ،م.
 .18مػتوح  ،حمؿد  :حتؾقل اخلطاب الشعري  ،افدار افبقضوء ،ادرـز افثؼهوذم افعهريب ،
7158م .
 .11ابـ مـظقر  ،مجول افديـ أبق افػضؾ حمؿد بـ مؽرم  ،لسان العرب  ،حتؼقؼ :ظبد اهلل
افؽبر وحمؿد أمحد وهوصؿ افشوذيل  ،ط ،7افؼوهرة ،دار ادعورف 7157 ،م .
 .11ادقشك  ،هنود  :الصورة والصريورة" بصائر يف أحوال الظاهرة الـحوية وكظريـة
الـحو العريب "  ،ط ،7ظامن  :دار افؼو 1001 ،م .
 .15افـقسوبقري  ،أبق افػضؾ أمحد بـ حمؿد ،جمؿع األمثال  ،حتؼقؼ :حمؿد حمقك افديـ
ظبد احلؿقد  ،دار ادعرؾي  ،بروت.
 .11ابـ يعقش  ،مقؾؼ افديـ  :رشح ادػصل  ،بروت  :ظومل افؽتى .
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Abstract:
با

This research titled (attention grammarians Arab in Speech in the analysis of the
text and installed) and have taken the ibenea, eeshexample for such care, The
importance lies in a statement that what has become known in our present theory of
communication, it exists they have for employment practice; to show the
construction right of the text, and the analysis and clarification of the text.
And split the search to four topics, I talked about theory communicative something
of brevity, in first topic speaker and listener, and was the second part of the context
Speech, eat Section III deletion in the installation Speech, and in the fourth section,
and the latter was talking about the intent and interest Speech, and then came the
finale.
.
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