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   املقدمة

نَّ درإسة إخلطاب عىل إساس إلمنط إخلطايب وما يس تدعيه من مقاربة تُعىن    إ 

طار إطروحة إخلاص للخاص)بدرإس ته ووصفه يف  َّمت إ  ( أ و الاطروحة إليت َعم

خصائصم خطاب معني عىل خطاابت تتسم خبصائص متباينة، إليت تعرف بـ" 

ننعم إلنظر وإلبحث عن نظرية هتمت خبصائص  أ طروحة إخلاص للعام"، جعلت منا أ ن  

عريب إخلطاب إلنحوي وحتليهل، وهذإ الامر يتطلب إعادة قرإءة إلرتإث إللغوي إل

 وربط إلصةل بينه وبني إمتدإدإته إللسانية إحلديثة.

 من حيثُ  واثبتة   موحدة   منوذجية   خطابية   فاخلطاُب إلنحوي خطاٌب وصفٌي اتبٌع لبنية  

آلية إليت إش تغل علهيا إلقدماءُ  ، وخطاٌب علمٌي من حيُت إملوضوع إذلي تشلك فيه،  إل

هذه، قدرة مس تعمل  إلعامة   إخلطاب   نظريةً  بوصفه خطااًب تعلمييًا، ويف هذه إحلال ترصدُ 

من إلقدرة إللغوية  ية جزءُ هذه إلقدرة إخلطاب  إللغة عىل إنتاج وتأ ويل إخلطاب ابعتبار أ نَّ 

ومن هنا جاءت فكرة تصنيف هذإ إلكتاب إذلي متثل مبوضوعات وثيقة إلصةل إلعامة. 

ليا مبسوطا وخمترصإ، فعال قو ه إملكتوب وتشلكه وبيان حدوده بوصفابخلطاب إلنحوي 

وعنارصه وإشارايت تكل إلعنارص فيه، وإلوقوف عىل ذوإته إليت إسهمت  يف نتاجه 

                                                           
ن ألطروحة اخلاص للخاص اىل أن كل منط خطابي يستدعي مقاربة ختصه دون غريه، اىل أن لكل منط *قال امحد املتوكل: ))يذهب الدارسون املتبنيو

خطابي نظريته القائمة الذات... للخطاب ألدبي نظرية سيميائية ونظرية شعرية وخلطاب السردي نظرية سردية او السرديات وللخطاب احلجاجي 

  27نظرية احلجاج..(( اخلطاب وخصائص اللغة: 
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وطبيعة هذه إذلوإت من حيث إحلقيقة والانزتإع، فضال عن ممارإسات إذلإت إحلوإرية 

و عىل غري ذكل من إلتأ دب أ   وحقة   إفعال   )إلتخطابية( مع الاخر وما يصاحهبا من ردود  

 وليس خطاابت مجموعة ل..  م إلنظر يف موضوعة إحلااج )إملناررة( بوصفهاوحسن إخل

 طريف سلوك تضبط إليت إخلاصة وقوإعده إللغوية بنيته هل مهنا خطاب فلك بعينه، خطاابً 

و تصاحب مقوالت أ   رنية موإقف وإحلااج يف إخلطاب إلنحوي قامئ عىل .إملناررة

ذ ، ذهنه يف وتكون منشئ إخلطاب، ب، أ فعال ردود يتصور إ   للمحلل والبد إخملاطم

 طريف عند إللغوية إشارإهتا تلمس خالل من إملوإقف تكل عىل يقبض أ ن   من إللغوي

 .إخلطاب
أ سأ ل هللا تعاىل إن ينفع إلقارئ مبا جاء يف هذإ إلكتاب من طروحات لغوية علها تسهم 

 يف صياغة شلك وإمناط إخلطاب إلنحوي وإلعمل عىل حتليلها.

 

 

 

 د.خادل نعمي إلش ناويأ .                                          

 إلبرصة إلعرإق/                                     

 1442/ صفر/ 20                                                      

 

 



 اخلطاب النحوي القديم وصف وحتليل
 

- 5 - 
 

 

 

 

 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إلفصل الاول                           

 تشلك إخلطاب إلنحوي وحتليهل      
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نَّ إلباحث   ه يف إدلرس إللساين  س ياد مضامينه ماهيته وإنبثاقو  إخلطاب   عن مفهوم   إ 

فردي متصل  عنده حدثٌ  إلالكمم  إبتدإًء يف ثنائية دي سوسري " إللغة وإلالكم"، النَّ 

ابل دإء أ و ابلقدرة إذلإتية للمتلكم، وهذه إلسمة إلرئيسة من سامت إخلطاب، وهذإ يعد 

ة بني إلعنارص الاصل الاول فيه، إما الاصل الاخر فاكن إلنظر إىل ما يتودل من عالق

إللغوية إملكونة للبنية نتياة حركهتا دإخل لغة الاس تعامل، ومن هنا تشلكت فرضية  

ماكن تمنيط إخلطاابت،  لسانيةً  تسعى إىل تسويغ إخلطاب " ابعتباره وحدةً  إستنادإً إىل إ 

وإىل ما إتف. عىل تسميته بنحو إلنص أ و حنو إخلطاب، ويرتبط مرشوع حنو إخلطاب 

ارشإً بفرضية وجود وحدة أ عىل من إمجلةل، ويه إخلطاب إليت يكون شأ نه يف إرتباطا مب

ذكل شأ ن إمجلةل، لها تركيب خاص هبا، ويفرتض حنو إخلطاب عىل غرإر ما يفرتضه 

عادة إلكتابةإلرتكيب يف إللسانيات إلت ، وميزي بني إلقدرة إخلطابية وليدية وجود قوإعد إ 

إذلي إقامه شومسيك بني إلقدرة والاجنازوالاجناز إخلطايب عىل غرإر إلمتزي 
("1)

 

َّه وحدةٌ  لسانية تتااوز إمجلةل قامئ عىل معيار إلمك أ ي عدد إلعنارص  فوصفهم للخطاب بأ ن

 إللغوية إليت يتشلك مهنا إخلطاب و إمجلةل.

قف عنده بعد إلنظر ما قاهل إلنحويون وإللسانيون، وسأ  و مفهوم إمجلةل عندي عىل غري 

عىل ش بكة  إخلطاب إلنحوي خاصة قامئٌ  للغوية إملوإزية للخطاب، علام أ نَّ يف إلوحدإت إ

"منطوقات  من تكل إلوحدإت إللغوية إلطبقية إليت ميكن وصفها عىل إلنحو ما  من

)إصوإت (  ومفردإت )إلفاظ دإةل( و عبارإت )تفسريية(و مجل) مجموعة لكامت ذإت 

                                                           
                                                                                          27( ينظر تداولية اخلطاب من تأويل امللفوظ اىل تأويل اخلطاب: 1
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و تسهم يف وصفه للغة الاس تعامل، إتدالةل( و نصوص لغوية ومقوالت"  وهذه إلوحد

عىل إلتعامل الافرتإيض كونه مجموعًة من إملبادالت إحلاصةل بني ذوإت إخلطاب، أ ذ  مبينٌّ 

 يُشلك سلسةًل من تكل إملبادالت إلتوجهيية والاخبارية. 

وتفسريان للوحدإت إللغوية إلطبقية  أ ننا جند أ نَّ بعضها قد جتاوز إحلد إذلي إختّطه بعض 

، أ و الكٌم قد نصٌّ  يفرس ما اكن غامضًا مهبام من إلقول ال يف وصفها، فالعبارة من ق

س ي.م لبيان جحة ما، وحنن يف هذإ إلوصف يتسع مفهوم إلعبارة إليت يرإها بعضنا مرإدفاً 

ا نتاُج ل ّنَّ وزإً لها. وإمجلةل أ صل إلرتكيب أ و مساواًي للجمةل، ويف الامع الاغلب يكون جما

لفاظ وحتصيلها بصورة حيسن إلقول فهيا وإلسكوت ،صناعة لفظية عهنا، ويه  أ ي مجع لل 

، فالعبارة قوٌل وإمجلةل قولٌ ل للعبارة ، وإلقول هو إملنطوق صأ    " إلالكم" قلَّ أ و كُُثم

،أ ن نشري هنا إىل أ نَّ إلقول يكون مقصودًإ و  وإملفردة " إللفظ" قوٌل، والبد  غري مقصود 

 مفهوم إخلطاب يف إدلرس إللساين إلغريب وإلعريب.           وس نبني ذكل بعد إلنظر يف

وجود وحدة لسانية إكرب تتااوز إلوحدإت إللغوية إلطبقية  ال شكَّ أ نَّ 
(1)

من حيث  

مكوانهتا إللغوية إليت تشلكت مهنا، تس تدعي إلنظر يف بوإعهثا والاصل إذلي إنبثقت 

نَّ مالمح تشلك إخلطاب تعود إىل أ صلني متناقضني هام إلبنيوية  عنه، ذلكل قيل إ 

وإلنحوي إلتوليدي، ومن هنا همَّد دي سوسري إىل إس تغالل إلنص الاديب بوصفه نظامًا 

لغواًي خاصُا، وهو يف هذه إحلال إفصح عن أ وىل مالمح  تشلك إخلطاب مبفهوم إلنص 

 الاديب.

                                                           
حوي الرتكيب ( تتمثل هذه الوحدات بـ  الفونيم  على املستوى الصوتي و املورفيم على املستوى الصريف و اجلملة على املستوى الن 1

 و اللكسيم على املستوى الداللي واملعجمي.
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إلقول وهو إحلديث  فامجلةل إلفاظ حيددها إملتلكم ويتشلك مهنا إلالكم، إذلي يُعرب عنه بـ

يلت  فيه، وإلتوإصل بني  أ ي الاخبار فأ نكم تأ يت بأ لفاظ  مل يكن لها موقٌع مثل إذلي ق 

طرفيه يكون إحدهام متلكامً والاخر مس متعًا، ويف هذه إحلال عندما نؤرش عىل تناوب 

رإدة إلتوجيه أ ي حيامن يتبادل إملتحاورإن موإقع  هام طريف إخلطاب نلحظ مفهوم إلعبارة يف إ 

ب  ب إىل إخملاطم ب" ، أ ي إلقول " إلالكم"  إملوجه من إخملاط  ب و خماطم إخلطابية " خماط 

 و إلعكس.

ويرى هرمان أ نَّ إخلطاب يقع خارج إلثنائيات إلتقليدية يف إلنظرية إللسانية كـ : ثنائية 

إللغة وإلالكم أ و إلقدرة والاجناز أ و إلنس.
(1)

ن والاعامل، وعليه مل يقدم إللسانيو 

إلبنيويون " دي سوسري و ايملسلف و جومسيك" مفهوما إجرإئيا للخطاب
(2)

ويف  

إلس ياق نفسه قيل أ ن دي سوسري قد الحظ إثناء مناقش ته وحتليهل مزنةل إملركب 

قال" يوجد هاهنا يف إلوإقع يشء ما عويص يتعل. ابحلد إلفاصل بني جماالت إللغة 

هو درجة إلتأ ليف وإلالكم، فاحلد إلفاصل بني إللغة وإلالكم
("3)

وهو بذكل جعل من  

 إخلطاب حدإ اثلثا  وريفته نقض إلثنائيات.

 

 

                                                           
( والنسق هو ما يتولد عن تدرج اجلزئيات يف سياق ما، أو ما يتولد عن حركة العالقة بني العناصر املكونة للبنية اال أن هلذه  1

                                                                                                                                             احلركة نظاما معينا ميكن مالحظته وكشفه.
 87( ينظر اخلطاب هلرمان باري:  2

 87( املصدر نفسه: 3
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 وال ميكن ضبطه فرديٌ  أ نَّ إلالكمم  يف وإذإ ما عدان إىل ما نقهل هرمان وغريه من قبل

نَّ إلالكم ليس فرداًي بوصفه  و أ ن  حتدد هل قوإعد، ذلكل ُأبعد عن إدلرإسة، نقول إ 

ت كثرية تكون مسؤوةل عن الاغرإض إلالكمية إليت حيملها هذإ قواًل تشارك فيه ذوإ

إلقول إذلي متثلت  فيه ذإتية إملتلكم وإذلوإت إملصاحبة لها يف فعل إلتلفظ ولك وإحدة 

مهنا تقوم بوريفة خطابية خمصوصة
(1)

ال تقوم يف جمرد إلنط. ، وأ نَّ حقيقته ))

يقته اكمنة يف كونه ينبين عىل وإمنا حق  مرتبة عىل مقتىض مدلوالت حمددةابل لفاظ 

فهام هذإ   قصدين أ ثنني : إحدإهام يتعل. بـ " إلتوجه إىل إلغري"  وإلثاين  بـ" إ 

((إلغري"
(2)

. 

وإخلطاب عند فوكو
(3)

حاةل إىل  إن إلعام جملموع من إملنطوقات وهو إمليد  يف ذكل إ 

نظر بـطبيعة إمللفوظ إلس ياق إلعام، أ و مجموعة ممزية من إملنطوقات، وهذإ يقودان إىل إل 

وخصائصه إللغوية، أ و هو ممارسة لها قوإعد تدل دالةل إلوصف عىل عدد من 

 ط ممسكة هبذإ إلس يل من إملنطوقاتإملنطوقات وتشري إلهيا، وهذإ يعين مثة ضوإب

أ ي أ ن إخلطاب يس تجيب مثهل مثل إمجلةل  لقوإعد حصة إلتأ ليف، ومثلام توجد قدرة 

ابلرتإكيب توجد قدرة خطابية متصةل ابال ملام بنحو إخلطابلغوية مرتبطة ابال ملام 
(4)

 

ويف حد إخر للخطاب يقول: " مجموعة من إملنطوقات بوصفها تنمتي إىل ذإت 

إلتشكيةل إخلطابية، فهو ليس وحدة بالغية أ و صورية قابةل ل ن تتكر إىل ما ال 

                                                           
 .28( ينظر  اللسان وامليزان:  1

                                                                                       .                                                  214 -213( اللسان وامليزان:  2

 78حبث يف بنيته وعالقاته عند مشيل فوكو " دراسة ومعجم" :  -( ينظر اخلطاب 3

 30( ينظر تداولية اخلطاب من تأويل امللفوظ اىل تأويل اخلطاب:  4
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ل هو عبارة عن عدد ّناية، ميكن إلوقوف عىل رهورها وإس تعاملها خالل إلتارخي ... ب

حمصور من إملنطوقات إليت تس تطيع حتيد رشوط وجودها" 
(1)

آن روبل وجاك  ويرى أ

موشالر أ ن إخلطاب متوإلية غري إعتباطية من إمللفورات
(2)

وتفسري ذكل عندهام"  

شاريأ نَّ إملتلكم إذل إس تداليل وأ ن  ي ينتج ملفورا يقوم حبمك إلوإقع بفعل توإصيل إ 

ين: هام قصد إخباري الاس تداليل يفرتض قصد – الاشاري هذإ إلفعل إلتوإصيل

 يس تلزم إلقصد إلتوإصيل مبدأ  إملالءمة.وقصد توإصيل 

ب إذلي يؤول  ووهذإ إلقصدإن يتعلقان ابمللفوظ. وبشلك أ دق،  يسعى إخملاطم

آ إملالءمة إذلي يرتتب عليه  ملفورا معطى عىل إساس إلقصد إلتوإصيل للمتلكم ومبدأ

د الاخباري للمتلكمـــــــإىل حتصيل إلقص -صيلإلقصد إلتوإ –
("3)

ويرى جيوفري  

ليتش و مايلك شورت إخلطابم " توإصاًل لغواي ً ينظر إليه ابعتباره َعلية جتري بني 

متلكم ومس متع أ و تفاعال خشصيا حيدد شلكه غرضُه الاجامتعي
("4)

ما ذهب  وهذإ 

ذ ن إلتدإوليات إللسانية لكونه يعىن يرى أ نَّ إخلطاب يقع مض إليه دومنيك مانقينو، إ 

ب( ب و إخملاطم   .ابلعملية إلتوإصلية وابلعالقة  إليت جتمع بني طريف إخلطاب ) إخملاط 

بًا، ويتضمن رغبة إل ول و  َّه قوٌل يفرتض متلكامً وخماطم يعرف بنفنيست إخلطاب )) بأ ن

ابلتأ ثري يف إلثاين بشلك من الاشاكل((
(5)

إلوعي ، وإخلطاب عنده من منظور 

                                                           
 .79-78عند مشيل فوكو " دراسة ومعجم": حبث يف بنيته وعالقاته  -( اخلطاب 1

                                                                                                218( تداولية اخلطاب من تأويل امللفوظ اىل تأويل اخلطاب:  2

 .219( تداولية اخلطاب من تأويل امللفوظ اىل تأويل اخلطاب:  3

 15طاب لـسارة ميلز: ( اخل 4

 88م : 2002( لسنة 1( معجم مصطلحات نقد الرواية، لطيف زيوتي، مكتبة ناشرون، دار النهار بريوت، الطبعة ) 5
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ه به خشٌص إىل خشص  إخر معربإً عن نفسه بضمري إملتلكم  ابذلإت هو ما يتوجَّ
(1)

 

جتربة تسهم فهيا أ طرإف متعددة عن طري. إلتفاعل من إجل حتديد الادوإر" إملؤلف  

إخلطاب  إلقارئ"، والاخري يسعى إىل حتليل إخلطاب من إجل إلوصول إىل إقىص 

عىل إلبىن إليت إسهمت يف هذإ الانتاج إلفكري  حد ممكن من إملقروئية وقوفا

إلتوإصيل
(2)

. 

اوز وإخلطاب يف إملفهوم إللساين إملعارص يرإد به إلقول، أ و إلوحدة إللسانية إليت تتا

إنطالقا من قوإعد تسلسل إمجلل وإملتتاليات إمجلةل إليت تدرسها إللسانيات
(3)

ويف  

سامت خطابية ومعرفية متزيه عن  أ و ومعايريم  للخطاب خصائصم  هذإ إلس ياق جند

كونه  خيضع من خالل وحدإته إللغوية للقوإعد إلتنظميية غريه كـ إمجلةل وإلعبارة وإلنص، 

َّه موهجًا، وهذإ  َّه يتسم ابلتوجيه ل ن إملعمول هبا دإخل  جممتع حمدد، زايدة عىل ذكل أ ن

شاركت به ذوإت منا  تبعًا لوهجة نظر إملتلكم وإالامر ال يعين أ نَّ إخلطاب قد ُشلك

(4)كثري، وهذإ ما جيعهل يتطور بشلك خطي يف إلزمان
وإلتوجيه من إملقاصد ، 

ذ يرى طه عبد إلرمحن )) أ نَّ إملنطوق به ال يكون الكما حقا  إخلطابية وإملعرفية، إ 

رإدة توجهييه إىل غريه، وما مل حتصل منه هذه الارإدة ، فال  حىت حتصل من إلناط. إ 

متلكامُ حقًا حىت ولو صادف ما نط. به حضورم من يتلقفه، ل ن ميكن أ ن  يُعد 

                                                           
                                                                                                                                                  88( ينظر املصدر نفسه:  1

 188:  2003 -( ينظر حتليل اخلطاب يف ضوء املناهج النقدية احلديثة، حممد عزام ، دمشق 2

 89( ينظر حتليل اخلطاب يف ضوء املناهج النقدية احلديثة:  3

                                                                                                                                              .39( ينظر املصدر نفسه: 4
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ليه مبا تلقف مقصودإ مبضمونه هو  إملتلقفم ال يكون مس متعا حقًا حىت يكون قد أُلقي إ 

أ و مقصودإ به غريه بوصفه وإسطة فيه.((
(1)

  

ف  رإدة إ  بأ ما إ   ، وال يكون إملنطوق به الكماً هام إلغي إو الاخر مفا تتحصل من إخملاط 

فهام الاخر حىت حتصل ب من إخملاطب إرإدة إ  ، والامر يف هذإ إملقصد منوط ابخملاطم

ل نه ال يكون مس متعًا حىت يكون قد أُفهم ما فمه م 
(2.)

 

ومن هنا يدرك إلقارئ أ نَّ إخلطاب قامئ عىل عالقات ختاطبية بني طرفني، لكن يقال 

ا إىل جلب إعتقاد إحد طرفهيأ نَّ هذه إلعالقة بني إذلوإت إملنتاة للخطاب قد يسعى 

، وذلكل يقول طه عبد إلرمحن)) ال يكون إخلطاب حقًا، حىت حيصل أ و دفع إنتقاد

من إلناط. رصحي الاعتقاد ملا يقول من نفسه ومتام الاس تعدإد ال قامة إدلليل عليه 

عند إلرضورة، ذكل ل ن إخللو عن الاعتقاد جيعل إلناط.  إما انقاًل لقول غريه، فال 

ما اكذاب يف قوهل، فيكون عابثا ابعتقاد غريه، والن إخللو عن يلزم ه إعتقاده، وإ 

ما  الاس تعدإد للتدليل، جيعل إلناط.، إما متحكام بقوهل، فال يتوسل الا بسلطان وإ 

مؤمنا بقول غريه، فال حيتاج إىل برهان((
(3)

، إما قصد وهذإ ما يعرف بقصد الادعاء 

ب يفالاعرتإض فيقوم عىل ح. إخملا ب( طم ابدلليل عىل ما  مطالبة إلناط.) إخملاط 

ب عن هذإ إحل.  جيعهل ب يدعيه، النَّ ترفع إخملاطم ويف  دإمئ إلتسلمي مبا يدعه إخملاط 

هذه إحلال ال جتد سبيال لمتحيص دعاويه، أ و إملشاركة يف مدإر إلالكم
(4)

ونلحظ يف  

                                                           
 214( اللسان وامليزان:  1

 .214( ينظر اللسان وامليزان:  2

 .225( اللسان وامليزان:  3
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 اخلطاب النحوي القديم وصف وحتليل
 

- 13 - 
 

ب ويف هذإ إملعىن ننقل قول إبن إلقمي إجلوزية : )) ملا  هذين إلقصدين فاعلية إخملاطم

ب اكن ذ إلالكم معىن حال يف للمتلكم مشاراك إخملاطم  ومنهتاه إملتلكم من مبدأ ه إلالكم إ 

ىل إحتاج مسموعًا وال لفظا إملتلكم الكم اكن ما إخملاطب ولوال إخملاطب عند  إلتعبري إ 

(( عنه
(1)

 

 من أ شاكل شلك إلفعل وإلتأ ثري وإلتفاعلية ، فـ "فعل" ومن  مقاصد إخلطاب  

قاصده إلتأ ثري، إما إلتفاعلية فهيي نشاط لفظي بني طريف إخلطاب، وإخلطاب مب

 بس ياق، فالوجود للخطاب الا دإخل س ياق معني. إخلطابية وإملعرفية حمكوم

هنجي وطرإئ. وصف لغة ابلتنظمي إمل ويتسم إخلطاب إلنحوي إذلي نسعى إىل بيانه

عليه  والاس تدالل تأ ويهله و تفسري ن خالل زايدة عىل ذكل تنوع صوره م الاس تعامل،

ل ذكل ما وجدانه عند إبن إلرسإج يف إصوهل حيامن قدم للقارئ خطابه إلنحوي . ومث

ذ قال))إملش به سم ابلتنظمي وإلتفسري والاس تداللإلتعلميي إذلي إت   عىل ابلفاعل إ 

آخر ورضب" وأ خوإهتا باكن" إرتفع منه رضب: رضبني " باكن" ش هبت حبروف إرتفع أ

، زإل وما، دإم وما، وأ حضى، وأ مىس، رل، وأ صبح، صار": اكن" وأ خوإت، وإلفعل

 لفظه مما معناهن يف اكن وما فقط إلزمان عن عبارة جييء مما ذكل أ ش به وما، وليس

، واكئن، وس يكون، ويكون، اكن: تقول، إلفعل تصاريف وتصاريفه إلفعل لفظ

ن قيقيإحل  للفعل مفارقهتا فأ ما، ذلكل ابلفعل فش هبوها  معىن عىل يدل إحلقيقي إلفعل فا 

                                                           
 عبد عادل - عطا العزيز عبد هشام:  اهلل، حتقيق عبد أبو الزرعي أيوب بكر أبي بن حملمد  اجلوزية القيم ابن - الفوائد بدائع ( 1

                                                                       .186/ 1: 1996 – 1416 ، األوىل املكرمة، الطبعة مكة - الباز مصطفى نزار ،مكتبة العدوي احلميد
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 فيه إلوإقع إلرضب وعىل إلزمان من مىض ما عىل يدل رضب: قوكل حنو وزمان

منا" واكن"  من فيه أ نت ما عىل تدل" ويكون" فقط إلزمان من مىض ما عىل يدل إ 

 فرفعوإ، وخربه إملبتدأ   عىل فأ دخلوها، فقط زمان عىل تدل فهيي، يأ يت ما وعىل إلزمان

 هللا عبد اكن: فقالوإ ابملفعول إخلرب تشبهيًا هبا نصبوإ و ابلفاعل تشبهيًا مبتدأ   اكن ما هبا

ال، أ خاك هللا عبد رضب: قالوإ كام، أ خاك  يكون أ ن من بد ال" اكن" يف إملفعول أ ن إ 

 هو يكون أ ن من بد ال إملبتدأ   خرب اكن كام، وخربه إملبتدأ   أ صهل ل ن، إلفاعل هو

ذإ إملبتدأ   منا" قامئًا زيد اكن" قالوإ فا  ذإ، إلزمان من مىض فامي قام زيد: معناه فا  : قالوإ فا 

منا، منطلقًا هللا عبد أ صبح  تشبيه فهذإ، منطل. هللا وعبد إلصباح أ ىت: إملعىن فا 

ذإ إليشء َعل إليشء يعملون ما وكثرًيإ ،لفظي ن إللفظ يف أ ش هبه إ   يف مثهل يكن مل وإ 

ن ذكل وسرتى إملعىن ذ ابلفعل" وأ خوإهتا اكن" ش به ابن قدف، هللا شاء إ   كنت إ 

 فأ ما، يزإل وزإل، يدوم ودإم ويضحى، وأ حضى يصبح وأ صبح، يكون اكن: تقول

ن فعل أ ّنا عىل فادلليل، ليس  كام، لست: قوكل إلفعل ترصف تترصف  ال اكنت وإ 

 ،كرضبنت،ولسنتكرضبن ، ولسن كرضبنا، ولس نا، كرضبامت ولس امت رضبت: تقول

زيًدإ.(( هللا أ مة رضبت: كقوكل ذإهبة هللا أ مة وليست، بوإكرض ، وليسوإ
(1)

. 

، يأ يت ما وعىل إلزمان من فيه أ نت ما عىل تدل نلحظ عبارإته إلتوجهيية " "ويكون"

ذإ فقط" وهناك تمته لهذإ إحلمك وقوهل : " زمان عىل تدل فهيي  عبد أ صبح: قالوإ فا 

منا، منطلقًا هللا  ما وكثرًيإ، لفظي تشبيه فهذإ، منطل. هللا وعبد إلصباح أ ىت: إملعىن فا 
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ذإ إليشء َعل إليشء يعملون ن إللفظ يف أ ش هبه إ   وسرتى إملعىن يف مثهل يكن مل وإ 

ن ذكل  .هللا"  شاء إ 

يف كتاب سيبويه من خالل إملقابةل بني عالمات الاعرإب  نفسه إلتنظمي  ونلحظ

ة إّنا عىل إحلال إليت وموإقع هذه إلعالمات إليت تصورها بعض من ال يفهم إلعربي

 عىل جتري إلعربية ويه من إللكم أ وإخر جمارى ابب قيلت فهيا ،قال سيبويه))هذإ

 وهذه .وإلوقف وإلكرس وإلضمّ  وإلفتح وإجلزم، وإلرفع وإجلرَّ  إلنصب عىل: جمار   مثانية

معهنّ  إلامثنيةُ  إجملارى  رضبٌ  إللفظ يف وإلفتح فالنصبُ : أ رضب أ ربعةُ  إللفظ يف جيم

ناّم .وإلوقف وإجلزم وإلضّم، إلرفع وكذكل وإحد، رضب فيه وإلكرس وإجلرّ  حد،وإ  وإ 

دُث  ملا إل ربعة هذه من رضبٌ  يدخهل ما بني ل فُرقم  جمار مثانية كل ذكرُت   فيه حُي 

ال مهنا يشء وليس - إلعامل  ال بناءً  إحلرُف  عليه يُب ىنم  ما وبني - عنه يزول وهو إ 

 إللفظ من رضبٌ  مهنا للكّ  إليت إلعوإمل، من فيه كلذ أ حدثم  يشء لغري عنه يزول

 حلروف   وإجلزم وإلنصب وإجلر فالرفع .إال عرإب حرف إحلرُف  وذكل إحلرف، يف

فعال إملمتكّنة، لل سامء إال عرإب وحروُف . إال عرإب  إليت إلفاعلني ل سامء إملضار عة ولل 

 أ ان، أ ف عملُ : قوكل وذكل. ونوإلن وإلياء، وإلتاء، إهلمزة،: إل ربع إلزوإئدُ  أ وإئلها يف

مفعل يه، أ و أ نتم  وتمفعل مفعل هو، وي  : وإجلرّ  زيدإً، رأ يت: إل سامء يف وإلنصب .حنن ون
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ذإ إلتنوين، وللحاق لمتكهنا جزم، إل سامء يف وليس. زيدٌ  هذإ: وإلرفع بزيد، مررت  فا 

معوإ مل إلتنوين ذهب مه الامس عىل جيم ((.إحلركة وذهاب ذهاب
(1) 

ناّمعبافـ   من رضبٌ  يدخهل ما بني ل فُرقم  جمار مثانية كل ذكرُت  رته إليت يقول فهيا " وإ 

دُث  ملا إل ربعة هذه إلعامل..."  هنا وجه إخلطاب كل  ويريد أ ن يعلمك موإقع  فيه حُي 

 هذه إجملاري من إللكم مع دخول إلعوإمل إللفظية إو إملعنوية.

ننا مل الافعال، إي أ  ي الافتقار إىل ردود ومن الاش ياء إليت يمتثل فهيا إخلطاب إلنحو 

ب بعد تبا ب إو إخملاط   دل الادوإر إحلوإرية، وسبب ذكل نلحظ إي ردود من إخملاطم

ة منزتعة من خلطاب إىل ذوإت إفرتإضيأ و إخلطاب إلنحوي بتوهجه إمنشئ إحلوإر 

ب نفسه، أ   ب إلكوين"، أ  ذإت إخملاط   ي أ نَّ و ما يعرب عنه بعض إلباحثني بـ "إخملاطم

هذإ إخلطاب موجه إىل من هل إلقدرة وإلكفاية إللغوية وإلتوإصلية مع إخلطاب إلنحوي 

 وتفسريه.

 إل صل يف فالفضل، أ ابً  منك أ فضل زيد: يقول إبن إلرسإج يف ابب إلمتيزي: ))تقول

ىل إلفضل نقلت  م، أ ابك أ بوه يفضل زيد: قلت ك نك لل ب  ابل ب وجئت زيد إ 

ن، منك أ ابً  أ فضل زيد: فتقول" منك" تؤخر أ ن وكل، مفرًسإ "، منك" حذفت وإ 

 أ فضل فأ ضف إل ول هو اكن فا ن، مفرًسإ يكون أ ن يصلح بيشء أ فضل بعد وجئت

ليه ن، وإخفضه، إ   ختفض عمل أ حسن علمك: قوكل حنو فانصبه وإمضره غريه اكن وإ 

 أ حسن :تريد علًما أ حسن زيد: وتقول، بعضها وهو إلعلوم أ حسن: تريد ل نك"، علًما"
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ضافته جتز فمل زيد غري فالعمل علًما منك ذإ إ  منا إلناس يف عبد أ فره أ نت: قلت وإ   فا 

.((فضلهتم إذلين إلعبيد هؤالء أ حد أ نت: معناه
(1)

اخملاطب الافرتإيض يف هذإ إلنص ف  

 م نقلت  –إليت تيش بوجوده غري إملنفعل " ك نك قلت  متثل يف ما إس ند من إلضامئر

إنك تريد..." وإذإ ما وقفنا  –إنصبه  –إخفضه  -جئت –ول تق –وكل إن تؤخر –

و إلكوين سلطة تقومي وقبول تريد" نلحظ للمخاًطب الافرتإيض أ   إزإء عبارة" ل نك

ب نفسه، ل ننا لو ذهبنا إليت إخملاطب"  إلقوإعد إلنحوية وهذه إلسلطة يه سلطة إخملاط 

ب مجموعة إملتلقني" وحتديد مقاماهتم ال جندمه عىل إمل  س توى إذلي متثل به إخملاطم

 للنصوص وإلقوإعد إلنحوية. الافرتإيض الاول من فهم  

أ نك مل جتد  إملكتوب يفتقر إىل ردود الافعال أ يويف مجيع ذكل جند إخلطاب إلنحوي 

إلنحوي أ و ما روي عنه من مسائل لغوية )صوتية  او يقدمهمن يقف ابلضد مما يقوله

وطبيعة هذه  ال ننظر يف خطاابت لغوية مكتوبةإحلحنوية( ل ننا يف هذه  –رصفية  –

ن  اكنت مصاحبة لفعل  حال تسمإخلطاابت إملكتوبة  بتدوين ردود الافعال حىت وإ 

يتحول إىل مدونة لغوية، وإذإ ما وجدان شيئا مهنا إمنا هو جيري عىل  إلتلفظ قبل إن  

إ ذم ب نفسه كقول إلربد: يف :هم ب لسان إخملاط  د ابم مف   إل عدم ت ريهوم إل عةلَّ  وجوهه س  ما وم مي قع ف   وم

ن هُ  تملفا" : )) إع ملم  م  َّك ُمخ  ذإ أَن
ِ
د ثنيت إ إح  ا إل وىل زإئداتن حلقته إل وم ُمم هن   إللني حرف م 

إل مدّ  يه   وم إل يماء إلّرف ع يف   إل  لف وم رّ  يف   وم إلنّصب إل جم َّان يمة وإلزإئدة وم  إلنُّون وحركهتا إلث

نم  إل كرس اكم قّهم وم اك نة تكون أَن احم لكهنما سم كرست إلساكنني اللتقاء حركت وم  عىل وم
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يقمة ق  ا حم مقع مم ذإ إلساكنني يف   ي
ِ
م  إلتقيا إ كل  ذم كل وم أَي ت إملسلامن هام قمو  رم  فمأَما إل ُمسلمني وم

ي ه   يبموم إب حرف إل  لف أَن فزيمع س  رم ع 
ِ

م  إال  كل  كمذم ف ض يف   إل يماء وم إلنّصب إل خم نم  وم اكم  وم

يإ م  مع ل جر  إب حرف إل  لف أَن يز  رم ع 
ِ

م  إال  ي ه   قمالم  َكم يبموم نم  س  اكم مع وم  ُهوم  إنقالهبا أَن يز 

نم  اكم إب وم رم ع 
ِ

مع غمريمهما إال  إل يماء إل  لف أَن يز  إب هام وم رم ع 
ِ

ذإ إال 
ِ
 حرف فمأَي نم  هلمُ  قيل فما

إب رم ع 
ِ

ا قمالم  إال  َّمم ن
ِ
إب يكون إ رم ع 

ِ
ف يف   إال  ر  ذإ إل حم

ِ
نم  إ كمة اكم رم ذإ فمأَما حم

ِ
نم  إ  قمامم  حرفا اكم

ه   ل ب نمفس  إل قمو  ي وم فمش إل حسن أ يب قمول غمريه جيوز الم  أَنه ونزمع خنتاره إذلَّ  َخ  م  إل  كل  ذم  أَنه وم

مع ن إل  لف أَن يز 
ِ
مت إ ن إب حرف اكم رم ع 

ِ
ي إ هيما يكون أَن فميمن بمغ  إب ف  رم ع 

ِ
ا ُهوم  إ م  غمريهم نم  َكم  اكم

إل يف   ا زيد من إدلَّ حنم وهم لكهنما وم ل يل وم إب عىل دم رم ع 
ِ

َّهُ  إال  َن إب حرف يكون الم  ل  رم ع 
ِ
الم  إ  وم

إب رم ع 
ِ
يه   إ الم  ف  إب يكون وم رم ع 

ِ
الَّ  إ

ِ
يُقمال حرف يف   إ ذإ َعر ل يب وم

ِ
 إل  لف أَن زَعت إ

إب حرف رم ع 
ِ
أَن إ إب ُهوم  إنقالهبا وم رم ع 

ِ
كل   يف   لزمك فقد إال  ي ئم  ذم َّك أَحدمهما ان  شم مع أَن  تز 

إب أَن رم ع 
ِ

مي سم  معىن إال  ل إ ب لمف ظ وم ا خالف فمهمذم طيته مم ء يف   أَع  إليشَّ  د وم إح  آخر إل وم َّك إل  أَن

إل أ ول أَن تعمل وم مس   أَح  ا فمأ ول إلّرف ع إال  قعت مم قعت إلتَّث ن يمة وم إل  لف وم هيما وم جب فقد ف   وم

هيما يكون أَال ع يف   ف  وض  إب لّرف عإ مم رم ع 
ِ
َّهُ  إ َن عهما(( إنقالب الم  ل   .مم

(1) 

نَّ إخلطاب إلنحوي يفتقر إىل تناوب الادوإر عىل وجه إحلقيقية، ذلكل  وميكننا إلقول إ 

يلجئ إلنحوي إىل الانزتإع إذلإيت ليبقي عىل تكل إملبادالت إليت تسهم يف تفسري 

 يف إل خفش قولُ  :إملازين عامثن أ بو إملقوالت إللغوية قال إبن إلرسإج : ))قالم 

عيشة  " ُعوشةٌ " "مم بيع  " يف لقوهل   تمركٌ " مم كيل   مم كيل  " عىلم  وقياسهُ " ومم بيع   مم " ومم
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يشةٌ " ع  َّهُ " مم َّهُ  زمعم  َلن ف عول  " ع ني   حركةم  أَلقى حنيم  أَن   ُمَّ  إلفاءُ  إنضمت   إلفاء   عىلم " مم

ها َلنَّ  كرسةٌ  إلضمة   ماكنم  أُبدلت   يشة  " يف يلزمهُ  وكذكلم  كنةً سا ايءً  بعدم ع  ال" مم  رجعم  وإ 

ىل
ِ
بيع" يف إخلليل   قول   إ َّهُ  إلفرإء   عمن يل وذكرم " مم ؤونةٌ : "يقولُ  اكنم  أَن نم  مم هوم " إَلين   م   وم

َّهُ : إملعىن فاكنم  وإلشدة إلتعبُ  نفاق   يف إلتعب   عظميُ  أَن
ِ
ن   عىلم  إال مُعوُل((  هنا يلتبس  مم ي

بن إلرسإج ورإويه إيب عامثن  يف قوهل " ترك لقوهل"  خطاب الاخفش مع خطاب إ

" النه زمع"   " والا رجع إىل قول إخلليل" ويف هذإ إلنص وعىل مس توإه إلعالئقي 

تغيب ما يعرف ابلنقةل، إليت تفرس عىل إّنا مدإخةل إحد إملشاركني بوصفها مجموعة 

.إفعال خطابية
(1)

  

 ،ال وإلعرب  إلغربيني إللسانيني بعض إليه يىإنهت  وما إخلطاب حد يف إلنظر أ نَّ  الشك

 وحنن  إخلطاب صنف أ و لنوع تبعا مفهومه عىل يقف أ ن يريد من  إمام إلطري. يقطع

 ملصطلح مرإدفا منه وجنعل إخلطاب حدود بيان يف نفسه  إلالكم جنرتم  ال هنا

 عن ميزيه و ما وبيان سامته  إلنحوي إخلطاب حد إىل ذهبنا ذلكل إلنحوي، إخلطاب

 للخطاب يكون إلتوصيف  وعليه يف ما تقدم من إلقول، إخلطاابت إنوإع من غريه

 ملا انقةل عاقةل ذوإت عن صدر والاذن إلفم طري. عن قويل فعل   لكُّ  هو إلنحوي

ّ بةً  إللغة، مس تعمل به تلكم  طري. عن كتايب فعل لكُّ  هو وأ   وَعاًل  حمكًا وجوهه ُمقل

ز وإلعني، إليد  راهرإ وجعلته إللغة مس تعمل به تلكم ملا انقة عاقةل ذوإت من إجّن 

 . خمصوصاً  مقصودإ إمرإً  لغرض قارئ أ و مس متع إىل وجه وخمترصإ، مبسوطا مرئيام 
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 إلفم طري. عن: "  وقولنا إلعرب، عن روإية إملنقول هو" قويل فعل"  فقولنا

ب مف هو"  والاذن  عتمس – قالوإ –  إلعرب بعض قال"  بلحاظ ومسعه إخملاطم

 إي" وَعال حكام وجوه ُمقلبة: "  وقولنا إلعرب، من هبم نث. من مسعنا – بعضهم

 وكتابةً  إمالءً  ما ُُسل هو" كتايب فعل: " قولنا إما وإحاكمه، تصاريفه يف إلنظر

 إذلي  ومتلقيه  صنفته إليت إخلطاب ذإت بلحاظ" وإلعني إليد: " وقولنا وتصنيفًا،

ن إلكتاب يف س تاده مما: )) سيبويه قال ، فيه سينظر ((.وجل عز هللا شاء إ 
(1)

 

(( إلكتاب أ ول يف  إلفاعل مبزنةل هو إذلى إملفعولُ  بنُّي  وقد: )) إيضام  وقوهل
(2)

 وقوهل 

(( هذإ من بأ كُث إلكتاب أ ول يف أ وحضته وقد: ))
(3)

 إلنحو يف الاصول كتاب ويف، 

 خمافة: قوهل يف راييشإل أ خطأ  : كتابه يف إلعباس أ يب خبط وقرأ ت: بكر أ بو قال))

 ((وحنوه إلرش
(4)

 يزيد بن محمد إلعباس أ بو به تعقب ما وأ ما) :)جين إبن وقال   

ال منه إلكتاب صاحب يلزم فقلام إلغلط مسائل سامها إليت إملوإضع يف سيبويه كتاب  إ 

 أ يب عن عيل أ بو وحدثنا. إلعباس أ يب غري الكم من قلته مع أ يًضا وهو. إلزنر إليشء

ن: قال أ نه إلعباس أ يب عن بكر  وإحلدإثة إلش بيبة أ وإن يف َعلناه كنا كتاب هذإ إ 

 ((منه إلعباس أ بو وإعتذر
(5)

 خبطاب متثل ما فهذإ وخمترصإ مبسوطا قولنا إما

ج من وس نضع: )) إلفاعل ابب يف إملربد قال إلنحوين، من إملتقدمني  إملس تقصاة إل حجم

                                                           
 237/ 2: ( الكتاب 1

 83/ 1:  ( الكتاب 2

 221/ 3:  ( الكتاب 3

 1/209: النحو يف ( االصول 4

                                                                                                                                               290/ 3: ( اخلصائص 5
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إضعهما يف   إ من أَكُث موم ذم إهم  َلنَّ  هم ع ذم وض  ار مم ت صم ئة إخ  ط  ن بعده ملا وتمو 
ِ
(( هللا شاءم  إ

(1)
 

ذإ إليت ذكر إلعةل إلكتاب هذإ يف وغريض: )) الاصول كتابه يف إلرسإج إبن وقال  إ 

ىل هبا وصل إطردت جياز تابــ ك  ل نه وإلشائع؛ إل صول وذكر، فقط الكهمم إ  .(( إ 
 (2)

 

 سلوك فهو ذوإته عن معرب بس ياقة متصلٌ  مكتوب خطاب  إلنحوي إخلطاب

 بن َعرو أ اب إملدينة أ هل من رجل وأ نشد: )) جين إبن قال إذلوإت، بني توإصيل

 :إلرقيات قيس إبن قول إلعالء

ن                   مروتيه وقرعن أ وجعنين         قد ابملدينة إحلوإدثم  إ 

ن! إلرخو إلشعر ولهذإ لنا ما: فقال َعرو، أ بو فانهتره  من يشء يف وجدت مل إلهاء هذه إ 

ال إلالكم  عز- هللا قال! إلعرب بالكم أ هجكل ما! هللا قاتكل: إملديين هل فقال. أ رخته إ 

ا: ﴿كتابه يف -وجل يّن   أَغ ىنم  مم ال يه   عم م  مم كلم ان يه   عميّن   هم مين   ايم : ﴿وقال ﴾ُسل طم مي ت مم   ل  أُوتم  ل

تماب يه   مم   ك  ل ر   وم ا أَد  اب يه   مم سم  وأ نشد: هفان أ بو قال. شديًدإ إنكساًرإ َعرو أ بو فانكرس ﴾ح 

 خنثت أ نك لوال قيس، بن اي أ حسنت: فقال مروإن، بن إملكل عبد إلشعر هذإ

ا﴿ كتابه يف -وجل عز- هللا قول عدوت ما إملؤمنني أ مري اي فقال. قافيته يّن   أَغ ىنم  مم  عم

ال يه   م  مم كلم ان يه   عميّن   هم (( شعرك يف منك أ شعر هذه يف أ نت: إملكل عبد هل فقال ﴾ُسل طم
(3)

 و كُث ذوإت عليه وتتعاقب  إلتدوير عىل قامئ مكرر خطاب إلنحوي وإخلطاب 

 مثاهل ما: أ ول.   عن يونس جملس يف إلكسايئ وس ئل: )) جين إبن قال. طويال يدوم
                                                           

 147/ 1:  ( املقتضب 1

                                1/36:  النحو يف ( االصول 2

     .296/ 3: ( اخلصائص 3
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 من عندان وإلظاهر! ش يخ اي كل إس تحييت: يونس هل فقال.  أ فعل: فقال إلفعل؟ من

 :زيد أ بو أ نشد مأ لوق؛ فهو إلرجل، أ ل.: قوهلم نم فوعل أ نه أ ول. أ مر

 أ ول. مس مسه من خيالطها       ك منا إلقطيع عيناها ترإقب

ذإ يل. ول. من أ فعل: يكون أ ن جيوز وقد  :قال وأ رسع؛ خف إ 

 تل. إلشأ م من عنس به جاءت

 قال وإجلنون؛ ابحلدة -لرسعهتا- إلناقة يصفون ومه وترسع، ختف أ ي 

 :إلقطايم

 إال بل ترى ال ما ترى أ و جمنونة      حتس هبا إلعينني اميةس يتبعن

 هذإ عىل- وأ صلها. هذه ول. من فوعال يكون أ ن  أ يًضا وجيوز. إجلنون:  وإل ول.

((ذكل يف إلعربة عىل مهنام، إل وىل مهزوإ إللكمة أ ول يف إلوإوإن إلتقت فلام. وول.
(1)

 

 أ هيا حتسن مفا إلزبيدي الفق: ))  إحلسن بن وصاعد إلزبيدي عن يما رو ومثهل

؟ وزن مفا قال. إلغريب حفظ: فقال إلش يخ؟ م.م ل  يُسأ ل أ مثيل: وقال صاعدٌ  فضحك أَو 

منا ؟ هذإ عن مسأ ل إ   إنك نشكُّ  وال سأ لناك قد إلزبيدي فقال. إملكتب صبيان عنه ي

: صاعد هل فقال. ممخرق صاحبمك: إلزبيدي فقال. أَف عل وزنه: فقال لونه، فتغري جتههل،

خال  حفظ أ ان وبضاعيت: صاعد فقال أ جل، هل فقال إل بنية؟ صناعته إلش يخ إ 

ى وفكُّ  إل خبار وروإية إل شعار ...((إملوس يقى وعمل إملعمَّ
(2)

 

                                                           
 295-294/ 3:  ( اخلصائص 1
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 من يمرتفع ما وأ ّما: ))سيبويه قال إلنحوية إملطوالت يف سيبويه خطاب تدوير ومثهل

، مىّن  هو: فقوكل إلباب هذإ مانم َسم و  مىّن  وهو فمر  ، ةُ عمد  وةُ  إلفمرس  ع   وغمل وةُ " إلرُجل، ودم

، مىّن  وهو ،" إلسهم   ُت  مىّن  وهو يومان  َّام. إليد فمو  ن
ِ
قم  فا  ل نَّ  إل ّولم  إلبابم  هذإ فارم

 فوت ومعىن. وفواتً  إلرجل، ودعوة ويومني، فرَسني وبينه بينه أ ن خيرب أ نه هذإ معىن

بم  أ ن يريد أ نه إليد  إلالكم عىل وجرى إملعىن، هذإ عىل فهذإ. وبينه بينه ما يقرَّ

َّه إل ّول، عة هو ك ن بُ : قالوإ كام إلالكم، لسم طم (( "  إمجلعة يومُ  إل مريُ  يكون ما أَخ 
(1)

 

تقول: ))إملربد وقال ما وم مي نم  ف  اك ن من اكم َمم سال إل  أَنت إل فرس عدوة مين أَن ت ُمر   مين وم

ة وم ع  َّهُ  إلرجل دم َن إدم  ل  مي نك بيين أَرم ب إ يف   أَن ت يرد ملوم  وم ذم ن هم اكم ا إل مم َّمم ن
ِ
إ عمن يُنئب فما ذم  هم

نماهُ  ع  ...(( مم
(2)

، كذإ ماكن مين هو: جمرى أ جرى: سيبويه قال: )) إلرسإج إبن قال و 

منا: وقال أ درإجه ورجع إلس يول ودرج. حذف ولكنه  ما إلباب هذإ من يس تعمل إ 

 مين وأ نت فرَسان مين هو: فقوكل إلباب هذإ من يرتفع ما وأ ما. إلعرب إس تعملت

ال فيه جيوز ال مرفوع لكه هذإ إلسهم وغلوة إلفرس عدوة مين وأ نت وميالن يومان  إ 

منا ذإك  أ نت ترد ومل فرَسان وبينك بيين ههنا: تريد أ نك قبهل إذلي إلباب من فصهل وإ 

 مين أ نت: حنو جمرإه فهذإ إملعىن هذإ يف اكن مفا، هل معىن ال ذكل ل ن إملاكن؛ هذإ يف

((إلرجل ودعوة، إليد فوت
(3)

: قوهُل  يكون أ ن إلثاين إلوجه: )) يعيش إبن وقال ، 

ا" ل ن إلزمان، مبعىن" يكون ما أ خطب"  تأ ويل يف ل ّّنا إلزمان، مبعىن تكون" مم

                                                           
   415/ 2: ( الكتاب 1

                   1/343:  ( املقتضب 2
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 أ خطبُ : "قال ك ئه مضاف، حذف   تقدير   عىل للزمان يُس تعار وإملصدرُ  إملصدر،

قات   مم : "يُقال كام ،"إل مري   كون   أ و  ق دم م ُخُفوقم "و ،"إحلاجّ  مم  مقدم   زمنم : أ ي ،"إلنج 

ذإ" إخلربُ  ويكون. إلنجم خفوق   وزمنم  إحلاج، الَّ  تقّدم، ما عىل" قامئًا اكن إ  إ" أ ن إ  ذم " إ 

عة يومُ  إلق تال وقُت : "تقول كام إل ّول، عن خرًبإ رفع موضع يف هذإ عىل  فك نّه". إجلُم 

قات أ خطُب : "قال ميت إل و  ذإ خطيًبا فهيا إل مريُ  يكون إل ((،"قامئًا اكن إ 
(1)

 إبو قال و 

 ابلرفع فرس وعدوة رجل، ودعوة إليد، فوت مين هو: قالوإ: )) الاندليس حيان

 بيين، تقدير عىل هو: وقيل إلقدر، ضامر عىل وإلرفع إحملل، عىل إلنصب وإلنصب؛

 فال إملسافة، هذه( وبينه بيين أ ي) فرَسان مين هو يف قدر كام إليدي فوت وبينه

ذإ إلنصب، فيه يكون : قلت أ تباعي من أ ي( مين زيد: )يف مين بقوكل أ ردت وإ 

 فرَسني، تسري دمت ما مين أ نت: بقوهل ذكل سيبويه وتقدير ابلنصب، فرَسني

 يف إلعامل هو للظرف وإلناصب معىن، تفسري هو فرَسني، رسان ما: غريه وتقدير

.((افةإملس هذه يف( إتباعي من اكئن أ ي) مين
(2)
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 إلنحوي إخلطاب عنارص

تتسم عنارص إخلطاب إلنحوي ابلتادد يف إحوإل إملرسل وإملرسل إليه و عنارص 

س ياقه فضال عن  نظام وطرإئ. إلكتابة وعرض إملادة إللغوية وشلك إخلطاب وقناته 

 إليت من خاللها يمت إلتوإصل مع منشئ إخلطاب، ومن عنارص الاخطاب الايت:

بإخمل أ واًل:  إملتلكم وهو وجوده، إخلطاب يطلب فاعل هو(  إملتلكم)  اط 
(1)

 وهو 

 يكتب أ و يؤلف أ و وينشئ خيطط من فهو اكنت، أ ي إخلطاب فكرة عن إملسؤول

بني، وهو من يقبل عليه  عىل إلتأ ثري سلطة هل تكون إحلال هذه يف وهو إخملاطم

نه يصف ويفرس الاخرون بوجوههم، وجيهتد كثريإ لغرض حتق. هذإ الاقبال، ل  

ب سامت ومن. ويأ يت ابلنظري  :الايت إخملاط 

ب-1  .إللغوي حقهل يف ومطاع موثوق خشص إخملاط 

ب-2 مة ذإت إخملاطم  .هل وموهجة للخطاب منظَّ

 إللغويني من بدرجة هو ومن هو الا ميتلكها ال خاصة تفسريية سلطة هل-3

 .وإلنحويني

 .ابإخلط يف وإلتحليلية إلتأ ويلية سلطته ميتكل-4

ب يتسم-5  .ويكتب يقول ملا والادرإك ابلوعي إخملاط 

ب-6  . به موثوق خشصٌّ ( إلنحوي)  إللغوي إخملاط 
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 .إذلوإت من شاركه مبن يرصح وال مجيعا الاصوإت إساكت عىل قدرته-7

 . إلوإحد إخلطاب يف صوره تعدد-8

ب-9  وبإملكت إخلطاب نس بة عىل مبارش وبشلك يشهد( إلنحوي)  إللغوي إخملاط 

.إليه يشري إذلي الامس إىل
(1)

 

ب  :قسمني عىل يقسم  وإلغيبة إحلضور من إلنحوي إخلطاب يف وإخملاط 

ب: الاول ب نتاج هو و ماكن أ و بزمان يتحدد ال إذلي إلوإقعي غري إخملاط   إخملاط 

 مبارش بشلك إملسؤوةل إخلطاب ذإت إىل إللغوية الاشارإت عائديه بلحاظ إلرصحي

 هذه يف وهو وتتلكم وترى تسمع إفرتإضية ذوإت من فيه كوني وما إخلطاب عن

ب وحال  الافرتإضية حالته تصوير عىل يعمل إحلال  قول ذكل مثال الافرتإيض إخملاطم

 ل نه نُصب: قال إلطويل؟ نصبوإ عالمم  إلطويلم  زيدُ  اي قوهلم أ رأ يتم : قلتم : )) سيبويه

ن: وقال. ملنصوب صفةٌ   أ ي عىل إلرفعم  أ رأ يتم : فقلتم  .أ عين عىل نصبا اكن شئت وإ 

ذإ هو يشء  أ ن زَعت قد أ لستم : قلت .ملرفوع صفةٌ  هو: قال إلطويُل؟ زيدُ  اي قال إ 

، موضع يف إملرفوع هذإ ؟ أ مس لقيُته كقوهل يكون ال فملم  نصب   قبل من: قال إل حدثم

 يكون أ مس موضع يف إمس لك وليس أ بدإ، مرفوع إلندإء يف مفرد إمس لك أ ن

 أ و ابالبتدإء يرتفع ما مبزنةل عندمه صار إلندإء يف مفرد لك يف إلرفعُ  إطرد امفل جمرورإ،

ذإ وصفمه جفعلوإ ابلفعل،  .مبزنلته مفردإ اكن إ 

 :لكهم إلعرب قول أ فرأ يت: قلت
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ن ورقاءم  أَخا أ زيدُ        ت   فقد      اثئرإً  كنتم  إ   خفاص   ح.   أ حناءُ  عرضم

ذإ إملنادى ل ن: قال إلطويل؟ يف جاز كام إلرفعُ  فيه جيز مل يشء ل ي   ُوصف إ 

ذإ مبزنلته فهو ابملضاف  جتعهل أ ن تريد أ خوان، اي لقلت هذإ جاز ولو موضعه، يف اكن إ 

ذإ فاملضاف. حلنٌ  وهذإ إملفرد؛ موضع يف ذإ مبزنلته فهو إملنادى به ُوصف إ   ل نه انديته إ 

، موضع يف ملنادى وصٌف  هنا  موضع يف ل نه منادى اكن حيث إنتصب كام نصب 

((لطوهل إلطويل يف اكن ما فيه يكن ومل نصب،
(1)

 

ب:  إلثاين  عن إملسؤول وهو معينني وماكن زمان يف يتحدد إذلي إلوإقعي إخملاط 

 من إلتحول يف إلقدرة هل تكون من وهو وتوزيعها،  إللغوية إخلطاب وحدإت تنظمي

 بشلكه للخطاب منتج إىل إلشفايه شلكه يف للخطاب متلقيا بوصفه إلسامع صفة

 .إلكتابية قوإعده عن ومسؤوال ل بوإبه، ومبواب  ملادته  ضاما إلكتايب

 

ب صور  :إخملاط 

ب صور و  :قسمني عىل يقسم إلعدد حيث من إخملاط 

ل – إملتلكم - أ    إىل يقدم من وهو:  إملنشئ -إمللقي -إخملرب– إملؤلف – إملرس 

ب  كفيةل تكون إليت إللغوية كفايته يعمتد إحلال هذه يف وهو ، لغوية مادة  إخملاطم

 إليت  إلتخاطبية إلكفاية إعامتد عن فضال سلاميً، تركيبا إللغوية إلرساةل برتكيب ابلقيام

.إلس ياقات وخملتلف مناسب بشلك إللغوية إملقوالت ابس تعامل تمتثل
(2)

 ما وهذإ 

                                                           
  184/ 2:  ( الكتاب 1

  153:املعنى وظالل املعنى ( ينظر 2



 اخلطاب النحوي القديم وصف وحتليل
 

- 28 - 
 

ذ إلهوإمع مهع كتابه يف إلس يوطي إدلين جالل إلش يخ خبطاب يمتثل بعد)):  قال إ   وم

ن
ِ
بيَّة يف   تأ ليفا لنا فما ة مسائلها من يُغمادر مل وكتااب وأ قصاها أ دانها مجع إل عمرم ريم غ  الم  صم  وم

ة ريم الَّ  كمب 
ِ
ب لفضهل تشهد ومجموعا أ حصاها إ ابم ائ ل أَر   مجوع عمنهُ  قرصت ومجوعا إل فمضم

ر إخ  َوم يه   حشدت وإل وإئل إل  ا ف  َع ني يقر مم  كتب مناهل أ وردتهو  إملسامع ويش نف إل 

ما فاض مجعته إلهوإمع مهع عملمهي  و من وم مة حنم  نف مائ ع مجع لقبته أَن غرو فمالم  ُمصم إم  وم  إل جم

قد ع أَن ُأر يد كنت وم ه   أَضم ًعا رشحا عملمي  إس  يل إلنقول كثري وم و  امعا إذليول طم  للشوإهد جم

إع د وإبطإلض عىل منهبا وإل قاويل لل دةل ابالنتقاد معتنيا وإلتعاليل إل قموم  وإلتقاس مي وم

أَي ت وإملقاصد ان فمرم مم كل   من أ ضي. إلزَّ ما قمليةلم  أَههل ورغبة ذم مي عم  ُهنماكل ف  حلاح مم  إ 

ىلم  يرشدمه رشح يف   عميلّ  إلطالب
ِ
إئ به عىل ويطلعهم مقاصده إ  فنجزت وشوإرده غمرم

مهُم ه ل ذ  ل إلاكفةل إلعااةل هم ان يه وتوضيح مبانيه حب  عم مه وتعليل نظامه يكوتفك  مم اكم  أَح 

اة مَّ ع مجع رشح يف   إلهوإمع هبمع ُمسم إم  وم هللا...  إل جم ع ب ه   يبلغ أَن أ سأَل وم نماف   وجيعلنا إل مم

ن مَّ ىلم  يساب. م 
ِ
كمرمه مبنه ويسارع إل خريمإت إ (( وم

(1) 

 من معينا نوعا وتيرس تنتج إليت  الاجامتعية إلزمر هبا يرإد:  إخلطابية إمجلاعة  -ب

 إخلطاب س امي ال نفسه للخطاب إملتلفظني من جامعة عىل يطل. ما وهذ ، إخلطاابت

إلتعلميي
(2)

ن وقيل ،  س امي ال نفسه ابخلطاب إملتلفظني عىل يطل. إملصطلح هذإ إ 

إلعلمي إخلطاب
(3)

 سيبويه، كتاب يف إلتعلميي إلنحوي لخطابوصفهم ل  ذكل ومثال 
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حساق إبن وذكر)) إلقفطي قال : ثعلب إلعباس أ ىب خبط قرأ ت:»قال كتابه ىف إلندمي إ 

نساان؛ وأ ربعون إثنان سيبويه كتاب صنعة عىل إجمتع  وإل صول. سيبويه مهنم إ 

.((للخليل وإملسائل
(1)

 إثبات نريد مبا تيش روإية  إلقفطي نقل إخر موضع ويف 

ب صورة  عن إلنحو أ خذ: ))قيل  إلنحوي، إخلطاب تشلك يف إسهمت إليت للمخاطم

 إلنحو من شيئا أ خذ اكن وقد. هل وتتلمذ والزمه، إل زدي، إلفرهودىّ  أ محد بن يلإخلل 

 أ ىب عن إللغة وأ خذ. غريهام عن وأ خذ يونس، وعن إلثقفي َعر بن عيىس عن

ليه إملنسوب كتابه وَعل وغريه، إلكبري إل خفش إخلطاب  مل مما وهو إلنحو، يف إ 

ليه يس بقه نه قيل وقد. أ حد إ   وبسطه ابجلامع، إملسمى َعر نب عيىس كتاب أ خذ إ 

 إس تمكل فلام به، إش تغل إذلى كتابه اكن وأ نه وغريه، إخلليل الكم من عليه وحّش 

ليه نسب وإلتّحش ية ابلبحث  ملّا سيبويه أ ن نقل مبا إملقاةل هبذه إلقائل ويس تدلّ . إ 

 هل فقال َعر، بن عيىس مصنّفات عن إخلليل سأ هل إخلليل والزم َعر بن عيىس فارق

 مجعها إليسار أ هل بعض وأ ن إلنحو، يف مصنفا وس بعني نّيفا صنف قد: يبويهس 

آفة عنده علهيا وأ تت  إمسه أ حدهام تصنيفني؛ سوى إلوجود يف مهنا يب. ومل فذهبت، أ

 فيه أ ش تغل إذلى إلكتاب هذإ وهو وإجلامع، فالن، عند فارس بأ رض وهو إلاكمل

 هللا رمح: وقال رأ سه، رفع  م ساعة إخلليل فأ طرق. غوإمضه عن وأ سأ كلعليك 

 :إرجتاال أ نشد  م! عيىس

 َعر بن عيىس أ حدث ما غري...  لكّه مجيعا إلنحو ذهب            
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كامل ذإك  ومقر مشس للناس فهام    ... جامع وهذإ إ 

ىل فأ شار ىل ابال شارة إال كامل إ  ىل] وأ شار ،«ذإك: »قوهل يف إلغائب إ   ابال شارة[ إجلامع إ 

ىل .((«وهذإ» :بقوهل إحلارض إ 
(1)

 

 

ب -2 ب ورشيك إخلطاب، يف إلثاين إلعنرص هو  :إخملاطم   إللغوي توإصهل يف إخملاط 

 إتوإلتفسري  وإلتأ ويالت الافعال رود تعرف خالهل ومن إخلطاب يتوجه وهل

ب حلضور مماثل وحضوره ن إخملاط   عىل يتوقف إخلطاب قبول الن إكُث، يكن مل إ 

باً  إاكن سوإء إفهامه درجة  .إفرتإضيا إم وإقعيا حماطم

ب صور إما  ذ فكثرية إلنحوي إخلطاب يف إخملاطم  إملشاهد صور من إلكثري هل جعلوإ إ 

ب إلقولية لالفرتإضات إملصاحبة إحلركية   وعده  حرصه ميكن ال إحلال هذه يف وإخملاطم

َّ  أ ي  انساً  رأ يت ولو: )) سيبويه قال. إلنحوي إخلطاب يف وإحلرص للعد قابل غري هإن

م  معيدٌ  مهنم وأ نت إله اللم  نظروني وإ ب ، وربَّ  إلهاللم : لقلتم  فكربَّ مرصوإ أ ي إلكعبة   َأب

.(( إلهاللم 
(2)

رإً  فيه إملبتدأ   يكون ابب" يف ومثهل   إملبىن ويكون سيبويه قال"  ُمضمم

آية فصار خشص صورة رأ يت أ نك وذكل مظهمرإً  عليه  إلشخص معرفة عىل كل أ

 مسعتم  أ و. هللا عبد هذإ أ و هللا، عبد ذإك: تقل ك نك وريب، هللا عبد: فقلت

آية فصار إلصوت صاحبم  فعرفتم  صوات  أ و. ورىب زيد: فقلت معرفته عىل كل أ

تم  س  : فقلت طعاما ذقتم  أ و. إمل سك أ و زيد،: فقلت رحيا مشمت أ و جسدإ مس 
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ثتم  ولو .إلعسل آية فصار رجل   شامئل عن ُحّد   ك ن. هللا عبد: لقلت معرفته عىل كل أ

.((وهللا   فالن: فقلت بوإدليه، ابّر   للمساكني رإمح برجل مررُت : قال الرج
(1)

 و

ب، إخملاًطب من قرب درجة تتفاوت  إنه إي وزمانية ماكنيا منه قريبا فيكون إخملاط 

 ، إلعلامء من وجمايليه سيبويه ش يوخ كـ إملشاهدة وبفعل نفسه وإلزمان إملاكن يف

ب ذإتية بلحاظ  إضياإفرت  معنواي قراب منه قريبا ويكون  حتيل إليت الاشارإت و إخملاطم

 يف إي  وماكنية زمانيا عن بعيدإ ويكون. وإلسمع وإلقول وإلرؤية إملشاهدة من إليه

 لغوية ذإكرة ميتكل إن هل وهمام تعدد صور إخملاطب البد .مس تقبالً  إليه إملنظور إلزمن

 وإصل ينسجم مبا بيهنا إلفصل عىل وإلعمل إلنصوص بني وإملقابةل ابملقارنة هل تسمح

 .لها إلوضع

  إلس ياق -3

 والاحاطة  الاغلب الامع يف بس ياقاهتا إمللفورات ربط إىل إخلطاب حتليل نسعى يف

 إلس ياق هذإ عن مفصول غري نشاطا بوصفه ابخلطاب
(2)

 إلبيئة به يرإد إذلي ،

 همدي رإدلكتو  ويرى  إخلطاب، فيه يرد إليت الاجامتعية وإلس ياقات إلالكمية

ب حال حضور  إخملزويم ب نفس يف إلالكم ليقع ملحورة وتكون إخملاط   موقع إخملاطم

 وإلقبول الاكتفاء
(3)

 إليت الادوإر تعاقب خالل من  إلية ينظر  ذإ يف الامر الن ،

بني بني يتوزعون  إملشاركون وهؤالء  إخلطاب، يف إملشاركون يؤدهيا بني إخملاط    وإخملاطم
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 وقناته  إخلطاب ونوع  وإلغاية  وإلزمان إملاكن عن فضال لس ياقإ مكوانت من ومه

 إخلطاب تدإول حتمك إليت وإلقوإعد  إملس تعمةل إللهاة إو إللغة عن فضال إلتوإصلية
(1)

نَّ  مقانونو ويرى  .  به الاحاطة إخلاريج للمالحظ ميكن هجازإً  ليس  إلس ياق إ 

 حندد إن إملمكن ومن  إملشاركون يتصورها إليت إلتصورإت عرب إليه إلنظر جيب ،بل

 إلنحوي عىل إلنحو الايت: إخلطاب دإخل إلس ياق درإسة كيفية

 .إخلطاب دإخل إملشاركون يؤدهيا إليت الادوإر حتليل-أ  

 إلرش يد،  روى حبرضة إملفضل مع إلكسايئ محزة بن عيل جملس" ذكل عىل مثال

: قال أ نه إلشيباين َعرو يبأ   عن روي: )) قال حيي بن إمحد إلعباس إاب أ نَّ  إلزجايج

 فدخلت. أ جب: يل فقال بكرإ مخيس يوم إلرش يد رسول جاءين: قال إملفضل أ خربان

 يطارح وهو ابراك، يديه بني وإلكسايئ يساره، عن وإملأ مون ميينه، عن ومحمدٌ  عليه

آن، معاين وإملأ مون محمدإ  يف إمس   مك: يل فقال جفلست. إجلس: وقال فردّ  فسلمت إلقرأ

 ال وتعاىل تبارك هللا إمس أ وال إملؤمنني، أ مري اي أ سامء ثالثة: قلت هللا؟ كهمس يكفي 

هل ال إ   فالياء إلكفرة، إمس وإلثالث وسمل، عليه هللا صىل إلنيب إمس وإلثاين هو، إ 

 هلل، للنيب ابلهاء إملتصلتان وإلاكف وإلياء عز، جل هلل ابلسني إملتصلتان وإلاكف

ىل بيده وأ شار. إلش يخ أ خربان كذإ :فقال. للكفرة وإملمي وإلهاء ىل وإلتفت إلكسايئ، إ   إ 

 فرده عيل، ذكل فأ ردد: قال. إملؤمنني أ مري اي فهمت قد: فقال أ فهمت؟: هل فقال محمد،

يل ببرصه روى  م! أ حسنت: فقال  :يقول من: فقال إ 
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 إلقاممق إمللوك هام بأ س يافنا...  س يوفنا تنهل مل هاما نفل.          

 مل هاما نفل. ولكن ال،: قال  م بذكل؟ أ رإد مفا: قال. إملؤمنني أ مري اي دقإلفرز: فقلت

 إلتقدمي عىل معناه صوإب فيه يس ترت مدمغ لفظ هذإ: قلت. زمع فامي س يوفنا تنهل

 تنهل مل من ها: فقال رجع  م إلقاممق، إمللوك هام بأ س يافنا نفل.: قال أ نه وذكل وإلتأ خري،

 أ مري اي نعم: قلت. مسأ ةل عندك صدقت،: قال. وإلتعجب إلتنبيه عىل س يوفنا،

 :إلفرزدق قال:  قال. إملؤمنني

آفاق أ خذان            إلطوإلع وإلنجوم مقرإها لنا...  عليمك إلسامء بأ

 ،وإلقمر إلشمس: إلقمرإن. محزة بن عيل إلش يخ هذإ من متقدماً  هذإ أ فدان قد: قال

 إلسؤإل؟ يف إملؤمنني أ مري اي أ زيد: لتق. وَعر بكر أ اب يريدون إلعمرين، يف قالوإ كام

ذإ إلعرب شأ ن من ل ن: قال ذكل؟ قالوإ ومل بعد؟ هذإ إس تحقوإ فمل: قلت. زد: قال  إ 

آخر مسي أ شهر أ حدهام فاكن وإحد جنس   من شيئان إجمتع  إلقمر اكن وملا. ابمسه إل

 إلشمس مسوإ وّنارإ، ليال وتدركه إملشاهد، أ وقات يف وأ كُث إلعرب عند أ شهر

ذ َعر؛ بكر أ اب تسميهتا يف إلقصة ويه. ابمسه  يف وأ شهر أ كُث َعر خالفة اكنت إ 

 ال: قال. إملؤمنني أ مري اي زايدةٌ  هذإ مع بقي: قلت. إملدة وطول للفتوح إال سالم

ىل إلتفت  م. أ عرفها  ال: قال مسعت؟ إذلي من أ كُث هذإ يف أ تعرف: فقال إلكسايئ إ 

 فأ مسك: إملفضل قال. إلعرب عند إملعىن عروفم هو إذلي هذإ إملؤمنني، أ مري اي

يل نظر  م إلفكرة فيه اكملس تعمل قليال عين  اي نعم: قلت زايدة؟ فيه أ عندك: وقال إ 

لهيا، جرى إليت وإلغاية إملعىن فضيةل ويه إملؤمنني، أ مري  بأ وىل اكن ما ذكل ولوال إ 

 إلشمس ظه،كح غريه حظ مبا فيه يفتخر وال غريه، من وإلنجوم وإلقمر ابلشمس



 اخلطاب النحوي القديم وصف وحتليل
 

- 34 - 
 

برإهمي هاهنا  أ نت وإلنجوم وسمل، عليه هللا صىل إلنيب وإلقمر إلسالم، عليه إخلليل إ 

آابؤك إملؤمنني، أ مري اي  عىل أ غربت: قال  م رسورإ فهتلل. إملهديني إخللفاء من وأ

 حتمل: قال. إملؤمنني أ مريي اي لبيك: قال. فضل اي: فقال رأ سه رفع  م. حمس نا إلرجل

ىل آالف عرشة اعةإلس مزنهل إ   وضع  م. إلشعرإء من إلباب حرض ملن وإئذن درمه، أ

لينا، وأ شار كريس، وللكسايئ كريس يل .((كرس يه عىل منا وإحد   لك جفلس إ 
(1) 

 مع سيبويه جملس ذكل مثال، فيه وإثره إخلطاب فيه تأ سس إذلي إملاكن يف إلنظر -ب

 أ بو حدثين: قال إحلسن وأ ب حدثين:)) إلزجايج قال إلرش يد حبرضة وأ حصابه إلكسايئ

: قال سلمة حدثين: أ محد قال وغريهام يزيد بن محمد إلعباس وأ بو حيىي، بن أ محد إلعباس

 جفعل إلكسايئ وبني بينه إمجلع عىل حيىي فعزم إلربإمكة، عىل سيبويه قدم: إلفرإء قال

ذإ فدخلنا، وإل محر تقدمت حرض فلام يوما، ذلكل  عليه فقعد إجمللس صدر يف مبثال   فا 

ىل وقعد حيىي،  سيبويه وحرض حبضورمه، حرض ومن وإلفضل جعفرٌ  إملثال جانب إ 

 عن سأ هل  م. أ خطأ ت: هل فقال سيبويه، فهيا أ جاب مسأ ةل   عن فسأ هل إل محر عليه فأ قبل

. أ خطأ ت: هل فقال فهيا فأ جابه اثلثة عن سأ هل  م. أ خطأ ت: هل فقال فهيا، فأ جابه اثنية

 !أ دب سوء هذإ: سيبويه هل فقال

ن: فقلت عليه فأ قبلت: قال : قال فمين تقول ما ولكن وجعةل، حدإ إلرجل هذإ يف إ 

 فقدر: قال. أ ويت أ و وأ يت من ذكل مثال تقول كيف بأ بني، ومررت أ بون، هؤالء

  فقدر. فيه إلنظر أ عد: فقلت. فأ خطأ  
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: قال ذكل كُث فلام: قال. يصيب وال جييب مرإت، ثالث إلنظر، أ عد: فقلت. فأ خطأ  

 عىل فأ قبل إلكسايئ حفرض: قال. أ انرره حىت صاحبكام حيرض أ و أ لكمكام لست

 إلكسايئ عليه فأ قبل. أ نت سلين بل ال،: فقال أ سأ كل؟ أ و تسأ لين: فقال سيبويه

 إلزنبور من لسعة أ شد إلعقرب أ ن أ رن كنت قد: تقول كيف أ و تقول ما: هل فقال

ذإ ذإ أ و يه، هو فا  ايها؟ هو فا   فقال. إلنصب جيوز وال. يه هو ذإفا  : سيبويه فقال إ 

 إلقامئ، هللا عبد فا ذإ خرجت: إلنوع هذإ من مسائل عن سأ هل  م. حلنت: إلكسايئ هل

 هذإ ليس: إلكسايئ فقال. إلنصب دون ابلرفع ذكل لك يف سيبويه فقال إلقامئ؟ أ و

 بن حيىي فقال قوهل، سيبويه فدفع. وتنصب لكه ذكل يف ترفع إلعرب إلعرب، الكم

 إلعرب هذه: إلكسايئ فقال بينكام؟ حيمك ذإ مفن بدليكام رئيسا وأ نامت إختلفامت قد: خادل

 إلناس، فصحاء ومه صقع، لك من عليك ووفدت أ وب، لك من مجعهتم قد ببابك،

 فيحرضون مهنم، إلبرصة وأ هل إلكوفة أ هل ومسع إملرصين، أ هل هبم قنع وقد

 أ بو وفهيم فدخلوإ حضارمه،اب   وأ مر. أ نصفت لقد: وجعفر حيىي فقال. ويسأ لون

،  بني جرت إليت إملسائل عن فس ئلوإ ثروإن، وأ بو إجلرإح، وأ بو زايد، وأ بو فقعس 

 فقال سيبويه عىل حيىي فأ قبل: قال. بقوهل وقالوإ إلكسايئ فتابعوإ وسيبويه، إلكسايئ

: فقال حيىي عىل إلكسايئ وأ قبل سيبويه، فاس تاكن: قال. إلرجل أ هيا تسمع قد: هل

نه إلوزير، هللا حأ صل ال، بدله من عليك وفد قد إ   فأ مر. خائبا ترده أ ال رأ يت فا ن مؤّم 
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آالف بعرشة هل ىل وهجه وصري خفرج درمه، أ  يعد ومل مات حىت هناك فأ قام فارس، إ 

ىل (( إلبرصة إ 
(1).

 

 

 يف إخلطاب هذإ إىل إحلاجة مدى وما فيه إخلطاب وسريورة إلزمان يف إلنظر -ت

 الاسود إبو قال إلنحو، عمل بدإايت يف إلنظر ذكل عىل إحلقبة، مثال تكل

: فقلت مفكّرإ؛ مطرقا فرأ يته -إلسالم عليه -عىلّ  إملؤمنني أ مري عىل دخلت)):إدلؤيل

 أ صول يف كتااب أ صنع أ ن فأ ردت حلنا، ببدلمك مسعت: فقال إملؤمنني؟ أ مري اي تفكر  فمي

ن: هل فقلت. إلعربيّة  أ ايم بعد أ تيته  م إلعربية، إللغة هذه«  فينا أ بقيت هذإ فعلت إ 

ىلّ  فأ لقى  فاالمس وحرف؛ وفعل إمس لكّه إلالكم. إلرحمي إلرمحن هللا بسم :فهيا حصيفة إ 

 ليس معىن عن أ نبأ   ما وإحلرف إملسّمى، حركة عن أ نبأ   ما وإلفعل إملسّمى، عن أ نبأ   ما

 .فعل وال ابمس

 ويشء ومضمر، راهر،: ثالثة  اءإل ش ي أ ن وإعمل. كل وقع ما فيه وزد تتّبعه: قال  م

منا مضمر؛ وال بظاهر ليس  .راهر وال مبضمر ليس ما معرفة ىف إلعلامء يتفاضل وإ 

: مهنا فذكرت إلنصب، حروف ذكل من فاكن عليه، وعرضهتا أ ش ياء جفمعت

ّن،وأ ّن، . مهنا أ حس هبا مل: فقلت تركهتا؟ مل: فقال لكّن، أ ذكر ومل. وك نّ  ولعّل، وليت، إ 

.((فهيا فزدها مهنا، يه بىل: فقال
(2)
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 . هبا مر إليت إملرإحل خمتلف عىل إخلطاب هذإ من إلغاية -ث

 هبا مرم  إليت إملرإحل خمتلف وعىل إلنحوي إخلطاب من إلغاية لنا يبني خدلون إبن جند

 إليه إنهتت وما غاايهتا لبيان  خطاابً  خطاابً  فهيا إلنظر لنا ميكن ذكل خالل ومن ،

 يف اكن إذّلي إملكل لطلب إحلااز وفارقوإ إال سالم جاء فلّما: )) نخدلو  إبن ،قال

لهيا أ لقى مبا إمللكة تكل تغرّيت إلعجم وخالطوإ وإدّلول إل مم أ يدي  إخملالفات من إلّسمع إ 

لهيا أ لقي مبا ففسدت إللّسانيّة إمللاكت أ بو وإلّسمع.   للمس تعربني إليّت  يغايرها ممّا إ 

ليه جلنوهحا  رأ سا إمللكة تكل تفسد أ ن مهنم إلعلوم أ هل وخيش. لّسمعإ ابعتياد إ 

آن فينغل. هبا إلعهد ويطول  الكهمم جماري من فاس تنبطوإ إملفهوم عىل وإحلديث إلقرأ

 إلالكم أ نوإع سائر علهيا يقيسون وإلقوإعد إللكّّيات ش به مّطردة إمللكة لتكل قوإنني

  مّ . مرفوع وإملبتدأ   منصوب ملفعولوإ مرفوع إلفاعل أ نّ  مثل ابل ش باه إل ش باه ويلحقون

عرإاب تسميته عىل فاصطلحوإ إللكامت هذه حراكت بتغرّي  إدّلالةل تغرّي  رأ وإ  وتسمية إ 

 هبم خاّصة إصطالحات لكّها وصارت. ذكل وأ مثال عامال إلتّغرّي  ذلكل إملوجب

 .خمصوصة هلم صناعة وجعلوها ابلكتاب فقيّدوها

 بين من إدّلؤيلّ  إل سود أ بو فهيا كتب من وأ ّول. وإلنّح بعمل تسميهتا عىل وإصطلحوإ

شارة ويقال كنانة،  حبفظها عليه فأ شار إمللكة تغرّي  رأ ى ل نّه عنه هللا ريض عيلّ  اب 

ىل ففزع ىل بعده من إلنّاس فهيا كتب  مّ . إملس تقرأ ة إحلارضة ابلقوإنني ضبطها إ   أ ن إ 

ىل إنهتت  إلناس اكن ما أ حوج إلنّاس واكن إلّرش يد أ اّيم إلفرإهيديّ  أ محد بن إخلليل إ 

لهيا  سيبويه عنه وأ خذها. أ بوإهبا ومكّل إلّصناعة فهّذب. إلعرب من إمللكة تكل ذلهاب إ 

ماما صار إذّلي إملشهور كتابه فهيا من وإس تكُث تفاريعها فمكّل  من فهيا كتب ما للكّ  إ 
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 فهيا حيذون للمتعلمني خمترصة كتبا إلّزّجاج إلقامس وأ بو إلفاريسّ  عيلّ  أ بو وضع  مّ . بعده

 يف أ هلها بني إخلالف وحدث إلّصناعة هذه يف إلالكم طال  مّ . كتابه يف إال مام حذو

 إلّطرق وتباينت بيهنم وإحلااج إل دةلّ  وكُثت. للعرب إلقدميني إملرصين وإلبرصة إلكوفة

عرإب يف الاختالف وكُث إلتّعلمي يف آي من كثري إ  آن أ  عدإلقوإ تكل يف ابختالفهم إلقرأ

 كثريإ فاخترصوإ الاختصار يف مبذإههبم إملتأ ّخرون وجاء. إملتعلّمني عىل ذكل وطال

 إلتّسهيل كتاب يف ماكل إبن فعهل كام نقل ما مجليع إستيعاهبم مع إلّطول ذكل من

 وإبن إملفّصل يف إلّزخمرشيّ  فعهل كام للمتعلّمني، إملبادئ عىل إقتصارمه أ و وأ مثاهل

 إلكربى إل رجوزتني يف ماكل إبن مثل نظام ذكل نظموإ ورباّم. هل إملقّدمة يف إحلاجب

آليف وابمجلةل. إل لفيّة إل رجوزة يف معطي وإبن وإلّصغرى  من أ كُث إلفنّ  هذإ يف فالتّأ

 لطريقة مغايرة إملتقّدمني فطريقة خمتلفة فهيا إلتّعلمي وطرق هبا حياط أ و حتىص أ ن

. كذكل طرقهم خمتلفة وإل ندلس يّون دإديّونوإلبغ وإلبرصيّون وإلكوفيّون. إملتأ ّخرين

 وإلّصنائع إلعلوم سائر يف إلنّقص من رأ ينا ملا ابذّلهاب تؤذن إلّصناعة هذه اكدت وقد

لينا ووصل إلعمرإن بتناقص ىل منسوب مرص من ديوإن إلعصور لهذه ابملغرب إ   إ 

 وتلكّم. ةلومفّص  مجمةل إال عرإب أ حاكم فيه إس توىف علامهئا من هشام بن إدّلين جامل

 أ بوإهبا أ كُث يف إملتكّرر من إلّصناعة يف ما وحذف وإمجلل وإملفردإت إحلروف عىل

ىل وأ شار. إال عرإب يف ابملغين ومّساه عرإب نكت إ  آن إ   بأ بوإب وضبطها لكّها إلقرأ

 هذه يف قدره بعلوّ  يشهد جّ  عمل عىل منه فوقفنا سائرها إنتظم وقوإعد وفصول

 إقتفوإ إذّلين إملوصل أ هل منحاة طريقته يف ينحو وك نّه مهنا بضاعته ووفور إلّصناعة
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 ملكته قّوة عىل دإلّ  جعيب بيشء ذكل من فأ ىت تعلميه مصطلح وإتّبعوإ جيّنّ  إبن أ ثر

(( يشاء ما إخلل. يف يزيد وهللا. وإّطالعه
(1).

 

صفها  إلرساةل  يه إحملتوى إللغوي إو ما يعرف ابملدونة إلنحوية، وينظر للرساةل بو  -4

عنرصإ من عنارص إخلطاب كوّنا حداث الكميا و موضوعا لغواي) هذإ مرتبط بشلك 

إخلطاب( وس نفرد فصال للحديث عن سامت إخلطاب إملكتوبة إذلي متثل هبذإ 

 إحملتوى. 

إلقناة إدإة إلتوصيل فعىل مر إلعصور  جند إخلطاب إلنحوي  ينقل عن طري.  -5

قبل، ونلحظ ذكل جليا يف مقدمة إبن إجين يف إلتدوين ابعامتد ما اكن مصنفا من 

 لعمل تعرض إلبدلين علامء من أ حًدإ نر مل أ ان كتابه إخلصائص حيث قال : ))  وذكل

 يلمم فمل بكر أ يب أ صول كتاب فأ ما. وإلفقه إلالكم أ صول مذهب عىل إلنحو، أ صول

ال عليه، حنن مبا فيه  .معناه يف نقولوس  . به عليه تعل. وقد أ ولهن يف حرفني أ و حرفًا إ 

ذإ كتيبا، إملقاييس من يشء يف صنف اكن قد إحلسن أ اب أ ن عىل  بكتابنا قرنته أ نت إ 

 ما لطيف عىل واكفأ انه به، إلتعب لكفة وكفيناه فيه، عنه نبنا أ ان بذإك علمت هذإ

لينا، إملسوقة علومه من أ والانه  ذكل حىت دعا علينا، وإلبشاشة إلبرش ماء إملفيضة إ 

درإكه عن وتأ خرت حظورهم، إلعمل هذإ حقائ. معرفة من رتنُز  أ قوإًما  أ قدإهمم، إ 

ىل  إلفصول يف مرشوًحا ذكل وسرتى. وعلهل إحتياجاته يف وإلقدح عليه، إلطعن إ 

ذن ((تعاىل هللا اب 
(2)

 ويقول إبن إلرسإج يف ّناية مقدمة كتابه الاصول : ))وغريض  

                                                           
  756-755/ 1: خلدون ابن تاريخ ( كتاب 1

 3-2/ 1( اخلصائص: 2
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ذإ إليت إلعةل ذكر إلكتاب هذإ يف ىل هبا وصل إطردت إ   إل صول وذكر، فقط الكهمم إ 

جياز كتاب ل نه وإلشائع؛ ((إ 
(1).

 

إلنظام  والاسلوب إذلي عرضت من خالهل إملادة إللغوية، وهذإ الامر خيتلف  -6

من حنوي إىل إخر ،الن بعضهم من إعمتد إلنظام نفسه يف عرض إملادة إلنحوية 

الاختالف يف عرض منطلقا من إقسام إلالكم ومنهتيا عند إملادة إلصوتية، مع 

الابوإب إلنحوية دإخل هذإ إلنظام، وبعضهم من قدم إلصوت وإلرصف وإنهتيى إىل 

إملادة إلنحوية مع إلفارق يف الابوإب، وإلقارئ للمصنفات إلنحوية من رسائل 

ومطوالت جيد ذكل وإحضا، إما من حيث الاسلوب فيختلف من حنوي إىل إخر 

يفضل  ن  إلقارى أ   ويف ضوء ذكل يس تطيع  وهذإ الامر ميكن مالحظته بشلك وإحض

ما جيده مناس با يف عرض إملباحث إلنحوية من خالل إلنظر يف إسلوب منشئ 

حساق بن إلرمحن عبد إلقامس إخلطاب إلنحوي. ومثال ذكل ما قيل يف أ يب  إملعروف إ 

 وملا. إال فادة هبا يقصد وتصانيفه متوسطة، إلنحو ىف طريقته : ))واكنت ابلزّجاجّ 

ىل مسائل هل دتور  اكن وقد -إلفارسّ  عىل أ بو علهيا وقف إلطلبة بعض مع إلعرإق إ 

آان لو: فقال -رفيقه  كتاب مفهنا تصانيفه، ىف جامعة وإخذه وقد. منا الس تحيا إلزجاج رأ

 إملسمى إلنحو ىف وكتابه إلعلامء، من جامعة فهيا عليه ردّ  إلاكتب أ دب مقّدمة رشح ىف

صالح ىف إحللل، سامه كتااب فيه وصنف ّس،إلبطليو هل تعرض  إمجلل  إلوإقع إخللل، إ 
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 مبارك وإلكتاب عليه، إلردّ  ىف نكتا رشحه ىف اببشاذ إبن نكت وقد إمجلل، كتاب ىف

ال أ حد به إش تغل ما إنتفع(( إ 
(1)

 

شلك إخلطاب  تعلميي جحايج جديل، ومن إلثابت إن طبيعة إخلطاب إلنحوي قامئ  -7

حاكم إلنحوية وإللغوية وهو خطاب جديل وهذإ ما س نفصح عىل إحلجج يف إثبات الا

 عنه يف إلفصول إالتية.

  إللغوي إخلطاب ورائف

هناك من يريد معرفة قوإعد وإحاكم  وريفة إخلطاب إلنحوي  الافهام  النَّ  ن  نعمل أ   

 ن  ة ما بني طريف إخلطاب، ويكن لنا أ  إللغة إلعربية، وهذإ الامر يتطلب إجياد عالق

  إلعالئ. من خالل إلنظر يف ورائف إخلطاب إلنحوي.حندد تكل

 

 إواًل إلوريفة الانفعالية: 

ب، وما  ب وما يصدر عنه من توجيه إىل إخملاطم تمتثل هذه إلوريفة مبوقف إخملاط 

ب ملا طرحه  يرتتب عليه من إثر توإصيل بني طريف إخلطاب، أ ي قبول إخملاطم

ب عليه من قول  ما . ومثال ذكل قب ول إملربد لقول سيبويه ورده لقول الاخفش إخملاط 

سيبويه كثريإ مبا ينقهل عن  حيرص  العىل إلرمغ من أ ن إملربد يف الامع الاغلب اكن 

ا) إملربد ))و قال ن د( مم ي ه   ع  يبموم ذإ س 
ِ
مت إ ن ل اكم إل ف ع  ةلم  مصدرإ وم زن    وإل خفش( أَن) ب مم

ا إهم ةلم  يمرم زن   مت مصدرإ إذلى ب مم ن ا وسنرشح مصدر غري أَو اكم مينا رشحا ذكرانم  مم ن شافيا ب
ِ
 إ
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اءم  تقول هللا شم ، خري تأ تيين أَن: وم َن، ذكر تأ تيين ىف فملمي سم  كلم مو ل  ل أَي ت: قلت وم  رم

َّك جيز؛ مل تقوم إذلى َن ىلم  تردد مل ل 
ِ
ي ئا إذلى إ ُهوم  شم ىتَّ  إمس   وم أَي ت: تمقول حم  تقوم إذلى رم

ه   مي  ل
ِ
مو إ ل َّك بلغين: قلت وم ىلم  تردد مل منطل. أَن

ِ
ي ئا( أَن) إ مو شم ل َّك من جاءين: قلت وم ن

ِ
 إ

ىتَّ  جيز مل منطل. َّك: تمقول حم ن
ِ
ه   منطل. إ مي  ل

ِ
ن ده أَو إ إ ع  ه إل ُحُروف، أَمر فمهمذم ذ  هم  وم

فمات ماء ص  َمس  ف فمأَما إل  ت الم فمش، إخ  َخ  ا) يف وسيبويه إل  ذإ( مم
ِ
مت إ ن ل اكم إل ف ع   مصدرإ وم

 
ِ
ي ه   نفما يبموم نم  س  مُقول اكم ذإ: ي

ِ
ا أ جعبين: قلت إ ةلم  فمهُوم  صنعت مم زن   كل ب مم ت أَن أ جعبين: قمو   قُم 

إ فعىل ذم ا أ جعبين: يل زمه هم م  زيدإ؛ رضبت مم نم  زيدإ، رضبت أَن أ جعبين: تمقول َكم اكم  وم

مُقوهل مُقول وإل خفش ي ا أ جعبين: ي ا: أ ي صنعت، مم نعته؛ مم م  صم  إذلى بينأ جع : تمقول َكم

نعته، الم  صم زي وم ا أ جعبين: جُي  ت؛ مم َّهُ  قُم  َن ى، الم  ل  قد يتمعمدَّ إل ق يماس مثهل، فأ جار خلط، وم  وم

إب وم إلصَّ (( قمول وم ي ه  يبموم (1)س 
  

إملربد يف هذإ إملوضع من كتابه يصف الاخفش ابخللط إذلي جعهل يقيس عىل غري ما 

ب إلكوين من قاس عليه إملربد وسيبويه من قبل، ذلكل حد د إملربد عالقته مع إخملاطم

ب يف حلظة تسوي.  ب وخماطم خالل قبوهل ما طرحه سيبويه من قبل، فاملربد خماط 

 إلنص وتدوير مقوةل سيبويه. 
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 اثنيًا إلوريفة الافهامية

اثرة إنتباهه إو  ب وتسعى متوسةل ابللغة إىل إ  هذه إلوريفة ترصد موإقف إخملاطم

ل ما، نرصد موقف إبن جين من إسقاطات علامء إللغة  وما قام إلطلب من إلقيام بعم

 إلعباس أ بو به من َعل متثل بتصحيح وتوجيه ما صدر عهنم .قال إبن جين ))وذهب

ىل إلباب أ سكفة: قوهلم يف حيىي بن أ محد  وهذإ. إجمتع أ ي إس تكف: قوهلم من أ ّنا إ 

 ف؛ ك س" وتركيبه من ءفا فهيا وإلسني أ فعةل: أ سكفة أ ن وذكل. إلش ناعة راهر أ مر

 هذإن فأ ين. ف ف ك  "من وتركيبه إس تفعل، ل نه زإئدة؛ فسينه إس تكف وأ ما

 لاكنت إس تكف من أ سكفة اكنت ولو. مشلهام من ويدإىن جيمعا حىت إل صالن

 اكنت لو وكذكل. قلبا -علمناه فامي- شاعر  وال فكرإ يطرق مل مثال وهذإ أ سفعةل

ليه بذه كام- بطنه إندإح من مندوحة  يف أ يًضا وهذإ. منفعةل لاكنت -عبيدة أ بو إ 

ال تزإد ال إلسني أ ن عىل إال جامع وقع فقد هذإ ومع. ك سفعةل وإلفحش إلبعد  يف إ 

دبري(( وال قبيل يف إلفعل من ليس وأ سكفة. منه ترصف  وما إس تفعل،
(1)

ومثهل  

ىل تنور يف أ يًضا أ محد إيضا رده لقول ثعلب إمحد بن حيىي ))وذهب  من تفعول أ نه إ 

 .إلتوفي. عدم من ابهلل ونعوذ- إلنار

 لوجب إلنار من تفعواًل  اكن ولو -أ حصابه أ كُث من ومتزيه إلرجل هذإ سدإد عىل هذإ 

. تعوودإ: إلعود ومن تقووال،: لاكن إلقول من بنيته لو أ نك كام تنوور: فيه  يقال أ ن
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منا. إلوضوح ّناية يف وهذإ  يس تعمل مل أ صل وهو ،"ر ن ت" لفظ من فعول: تنور وإ 

ال ترى. (( كام وابلزايدة إحلرف، هذإ يف إ 
(1)

 

نَّ  ورمبا يتف. طرفا إخلطاب عىل إن يقوما و حبمك تناوب إحلوإر بعمل مشرتك ، قيل إ 

 أ ممدود إلرشإء" يف لفظ " هللا وإختلفا  عبيد أ يب اكان عند إلزييدي محمد وأ اب إلكسايئ

  "و إلعرب فصحاء" ببعضفرتإضيا  سايئإلك  وقرصه إلزييدي مفدة. مقصور أ م هو

 أ رشية: وقوهلم. ويقرص ميد فهو حال لك وعىل. إلزييدي قول عىل مفدوه ابلباب، اكنوإ

((وأ سقية" كسقاء" إملد دليل
(2) 

 اثلثاّ: إلوريفة إملرجعية 

يلجئ طرفا إخلطاب إىل هذه إلوريفة لبيان ما هو مشرتك ومتف. عليه من إملسائل 

 مر يسهم يف دميومة إلتوإصل يف ما بيهنام.إللغوية وهذإ الا

 رإبعًا: إلوريفة الانتباهية

إلتوإصل إللغوي بني طريف إخلطاب البد إن يرتكن إىل مجةل من إملعايري ومهنا معيار 

إلتأ دب يف إخلطاب، فالوريفة الانتباهية تمتثل بطرإئ. إلتوإصل بني إملتحاورين إليت 

ب وقبول تتيح هلام إلتوإصل إو قطع إلتوإ صل وهذإ منوط إوال مبا يقدمه إخملاطم

ب هل اثنياً   .إخملاطم
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 خامسا: إلوريفة إملا ورإء لغوية

ننظر يف حتليل إخلطاب إىل إللغة إليت شلكت هذإ إخلطاب إلنحوي بوصفها لغة 

وإصفة لالكم إلعرب إو شارحة ومفرسة لقول إلعلامء فهيي إىل جانب ذكل جندها 

 يف مفردإهتا.حتدد عنارص إللغة وترص 
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إملكتوب اكن وال زإل نشاطًا فرداي ً قام به إفرإٌد قد  نحويال شك أ نَّ إخلطاب إل 

َّت علوهمم إللغوية، و وقفوإ عىل إس تعامالت إلعرب  مكُلت  أ ذهاّنم  وتدرَّبت عقوهلم ومت

حدودها إمضوإ س نوإت طويةل يف مطالعة إخلطاابت للغهتم و عرفوإ رسوهما وحدوإ 

إللغوية إملكتوبة وممارسة إخلطاابت إلشفوية إلقامئة عىل إلتفاعلية وإحلوإرية زايدة عىل 

 ذكل إلكفاية إللغوية وإلتوإصلية إليت يتسم هبا إملصنف من خالل لغة الاس تعامل .

ة ذلكل يكون يف فاخلطاب إملكتوب هو إخلطاب إملنطوق ذو طبيعة غري مسموع

ننا جند كتاب  مرحةل متأ خرة متكواًب. ذإ ما ذهبنا إىل أ ول مصنف يف إلعربية  فا  وإ 

بدإايت مرإحل تدوين  سيبويه بوصفه إخلطاب إللغوي الاول إملكتوب، وحنن نعمل أ ن  

 إخلطاب اكنت من خطاب الامام عيل )ع(  إذلي دفع به إىل إيب الاسود إدلؤيل.

توب هو مقابل للخطاب إللغوي إملنطوق ، وللك مهنام سامت وإخلطاب إللغوي إملك 

الاغلب جند إخلطاب إملنطوق حيمل قدرإ  ومقاصد خطابية متزيه عن غريه، ويف الامع

(1)كبريإ من إخلصائص إللغوية إملشرتكة مع إشاكل إخلطاابت إملكتوبة 
 وهذإ الامر  

ذ ينسحب  عىل إللغة الااكدميية إليت يس تعملها إخملتصون  يف تدريس إللغة إلعربية، إ 

ننَّا جندمه حيملون إشاكال من إملنطوقات إخلطابية إليت ثمُبتت عندمه من خالل  إ 

إلرصيف  –تدإرس إخلطاابت إملكتوبة. وهذإ يعين أ نَّ إخلطاب إللغوي ) إلصويت 

ن  ب  قد يقول  شيئًا س ب. وإ  إلنحوي( قد مرَّ مبرإحل من إلتدوير ، أ ي أ ن إخملاط 

ن  طرحت من قبل ، وهو يف قيل من  قبل أ و يتلكم عن فكرة لغوية ما  س ب. و إ 
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هذه إحلال يعمتد خطاابت لغوية سابقة هُل، و مثال ذكل عند إلنظر يف مسأ ةل محل 

إلفرع عىل الاصل يف إّي  ابب حنوي وإنت تعمتد مقوةل ما من إلنحويني ال س امي 

ذكروه وتناولته الايدي  إملتأ خرون مهنم س تدرك أ ّن إذلي وقعت عليه قد مرَّ 

بن جين والالسن وإعطوه من إحلمك ما إنت وإقٌف عليه يف هذه إحلال، يقول إ

لته )) وإعمل أ ن  إلعرب تؤثر إلتاانس وإلتشابه ومحل إلفرع عىل الاصل، ما أ ذإ تأ مَّ

ة عنايهتا هبذإ إلشأ ن، وأ نه مهنا عىل أ قوى ابل، أ ال ترى أ ّنم ملا  أ عربوإ عرفت منه قوَّ

 يف وإلرفع إل لف، إلتثنية يف إلرفع فأ عطوإ حده، عىل إذلي وإمجلع إلتثنية يف روفابحل

ىل جذبوه به، فاميز هل حرف ال إلنصب وبقي إلياء، فهيام وإجلر إلوإو، إمجلع  إجلر إ 

ىل هنا بنا حاجة فال هناك، إملعروفة إل س باب لتكل إلرفع، دون عليه حفملوه  إال طاةل إ 

ىل صاروإ ملا  م ورة،رض  ذكل ففعلوإ بذكرها،  عىل أ يضاً  إلنصب محلوإ إلتأ نيث مجع إ 

 قد ل ّنم هنا رضورة وال ،"ابلهندإت مررت قالوإ كام" إلهندإت رضبت فقالوإ إجلر،

ماكنه  مع ذكل يفعلوإ فمل إلهندإت، رأ يت: فيقولوإ إلتاء، يفتحوإ أ ن عىل قادرين اكنوإ إ 

((عنه إملذكر يف عارضت إليت إلرضورة و زوإل
(1)

 

ذإ ما ذهبنا إىل طبيعة طريف إخلطاب إملكتوب فأ ننا جند نوعا خاصا من إلتوإصل  وإ 

ب خشصًا وإحدإ يف الامع الاغلب من إخلطاابت إللغوية  ب وإخملاطم يكون فيه إخملاط 

وهذإ يعرف ابخلطاب إدلإخيل 
(2 )

ومن هنا نؤرش عىل قضية هممة ختص ذإت 

إحل حتليل إخلطاب إللغوي ندرك بأ نَّ هذه إخلطاب، ل ننا ويف هذه إحلال أ ي يف مر 
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إذلإت قد إس تغرقت وقتًا طوياًل ويف فرتإت متعاقبة من إلزمن ال جناز هذإ إخلطاب 

 إللغوي إذلي نسعى إىل حتليهل، أ ي أ نه ليس وليد حلظة إلكتابة وفعل الاجناز.

 ع؟ ولعل إحدمه يطرح سؤإاًل : ما فائدة الالتفات إىل ذإت إخلطاب يف هذإ إملوض

حدإثه يسهم يف  نَّ إتساع إلنظر يف حتليل إخلطاب إللغوي إملكتوب، وكيفية إ  نقول إ 

بيان تعدد الاشاكل إللغوية  للخطاب إللغوي، مما جيعهل خطااًب ممزيإ ميكل سامت 

ه ل ّنا قامت  لغوية " إسلوبية" متزيه عن غريه، ومن هنا ندرك إثر إذلإت يف هذإ لكّ 

ي أ نَّ منشئ إخلطاب يسعى وبشلك دإمئ إىل  بوصف مالمح لغة إخلطاب، إ 

عنارص لغوية جمردة موجودة يف خمزونه إللغوي وهو يف   ابعامتدهإلتوإصل مع الاخر، 

ذكل يورف مبدء الانتقاء ، ومن  م تنس ي. هذه إلعنارص إللغوية لتكون عنده 

ب منطوقات خطابية معقدة ختضع لنظام هذه إللغة، وهذه إوىل مرإحل تشلك إخلطا

ذ تعمد إذلإت إىل إعىل مرإتب  إللغوي النَّ مرحةل إلتنظمي تأ يت يف إعقاب ذكل، إ 

إلتنظمي يف عرض إلرساةل إللغوية إليت تتسم ابلعالمات إلتفاعلية إملبنية عىل 

إسرتإتيجيات  خاصة يرإد هبا توجيه إملتلقي إخلاريج إعامتدإً عىل توجيه إخلطاب إىل 

ب إدلإخيل ) إملنزتع  ب( إىل مقاصده  وإعدإده ذهنيًا ليك يتقبل إخملاطم من ذإتية إخملاط 

.  ما يطرح من إفاكر  وموإقف 

ويف هذإ إخلطاب جند  ذإته تعمتد إلرتإكيب الامسية وإلفعلية، وللك تركيب ماكنه من 

إخلطاب إللغوي ، وللك منشئ  للخطاب إس تعامل خاص يف مدونته إللغوية، فنادمه 

ةل الامسية إليت تنوب مناب إملصطلح إللغوي، ويف إملنت يف إصل إلباب يعمتدون إمجل

و لكهيام بضابط  ، وقد يش يع إس تعامل " أ عمل" يل إو الامسي أ  يس تعمل إلرتكيب إلفع
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بة ال فهاهما إمرإً   يف الامع الاغلب، أ ي أ نَّ ذإت إخلطاب تعمتد إلتوجه إذلإت إخملاطم

ل فعل إلقول ) قال ( ) أ قول( عموهذإ ما يتسم به إخلطاب إلتعلميي، وبعضهم يس ت

قلُت( وهذإ كثري يف رشح إخلطاب إلنحوي وإلرصيف كـ رشح إلاكفية ورشح )

إلشافية، زايد عىل ذكل وجدان يف خطاهبم إللغوي إملكتوب يعمتدون إملنطوقات 

 إملبنية للمجهول، وهذإ يعين أ ن إخلطاب إللغوي قدر مرَّ مبرإحل من إلتدوير إللغوي.

نَّ إملدق.  يف إخلطاب إللغوي إملكتوب س ياده موسومًا مبجوعة من إلعالقات إللغوية إ 

يكون لها ابلغ الاثر يف ربط  إملنطوفات إليت تشلك إخلطاب، وهذه إملنطوقات ميكن 

وصفها ابلعالمات إللغوية والاشارإت إلزمنية  وإملتامتت إملوصولية  زايدة عىل ذكل ما 

ب من وسائل إلربط إ وإلوسائل إلبالغية ي كـ أ دوإت   إلربط نطقمل يس تعمهل إخملاط 

، أ ي زايدة تنس ي. إملنطوقات ومدها بشلك طويلإليت يسعى من خاللها إىل 

مكوانت إملنطوق ، ومن هنا جند ذإت إخلطاب تعمتد هذإ الامر رغبة مهنا يف إعامتد 

إعىل مرإحل إلترصحي، وإلسائد يف إخلطاب إللغوي إكُث إس تعامل إلتشبيه، قال 

ن أ نَّ  وإعمل»يبويه س  ن   إلعرب م  مبُوين  : يقول مم ، رضم ُمكم وإ أ خوإك؛ ورضابين قمو   فش هبَّ

ه روّنا إليت ابلتاء هذه  عالمةً  للجمع جيعلوإ أ ن أ رإدوإ وك ّنم ،«فالنةُ  قالت  : » يف يُظ 

َّث؛ جعلوإ كام (1)«قليةل ويه للمؤن
يف هذإ إملوضع وجدانه إعمتد فعل تشبيه مضري   

تصل مع وجود إلفاعل إملرصح به  بـ اتء إلتأ نيث إلساكنة مع وجود إلفاعل إلرفع إمل 

إملرصح به،  م إس تعمل إلتشبيه بـ إدإة إلتشبيه " ك ّنم" و "إلاكف " يف "كام" لبيان 
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عةل هذإ  الاس تعامل كونه مشاهبا عندمه ملا قرروه يف إملؤنث،  م زإد يف هذإ الامر 

جرإء ابب ترصحيا فقال يف موضع إخر يف : "  بعض الامس يف عىل فيه إلصفة إ 

جرإء فيه يس توي وقد أ حسن إملوإضع "     فتنصبه خربإً  جتعهل وأ ن الامس عىل إلصفة إ 

ن به صائد   صقرٌ  معه برجل   مررُت   : فقوهل فيه إس تواي ما قال : )) فأ ما  جعلته إ 

ن . وصفاً  ر الامس عىل ومحلتمه إلرجل عىل حتمهل مل وإ    : فقلت نصبتمه إملعروف إملضمم

 حيمهل أ ن يرد مل حني به صائدإً  ابزٌ  معه  : قال ك نه به صائدإً  صقرٌ  معه برجل   مررُت 

ن قامئ به ومررُت  رجل   عىل أ تيُت   : تقول وكام  . إل ول عىل ن إلرجل عىل محلتمه إ   وإ 

 ننطل. قومٌ  حنن  : ومثهل . قامئاً  به مررُت   : قلت ك نك نصبته به مررت عىل محلته

ن كذإ بدل إىل امدونع ن  . وصفاً  جعلتمه إ   حنن  : قال ك نه نصبتم  وصفاً  جتعهل مل وإ 

(( عامدين ننطل.
(1)

، نلحظ هنا إعمتد إلتشبيه بني إلرتإكيب  ومحل بعضها عىل بعض 

لتبيان إحلمك إلنحوي يف هذه إملقوالت الافرتإضية، ويف موضع إخر للمتثيل جنده 

ذ قال: ))وك نإعمتد إلتشبيه يف خطابه إلنحو   قاهل لو عمديّ  تمي تميم  اي: يقول إذلي ي إ 

ّرإً  ن: قال. عديّ  تميُ  تميُ  هذإ: لقال إخلرب يف إحلد هذإ عىل مضطم  تميُ  اي قلت شئت وإ 

. أ خوان تميٌ  هذإ: تقول كام عدي تميُ  تميٌ  هذإ تقول ل نك أ خاان تميُ  اي: كقوكل عديّ  تميُ 

 أ ّنم قبل من عديّ  تميم  تميم  اي: يش به أ قبل   طلحةم  اي: قوهلم أ ن هللا رمحه إخلليل وزمع

آخرُ  لاكن ابلهاء جييئوإ مل لو أ ّنم علموإ قد  الامس تركوإ إلهاء أ حلقوإ فلام مفتوحاً  الامس أ

((يُلحقوإإلهاء أ ن قبل علهيا اكن إليت حاهل عىل
(2).
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َّك تقول هذ  ذإ تمي إخوان،إ ... كام تقول : هإعمتد سيبويه إملشاهبة بني إملقوالت " الن

وإخلليل  يس تعمل فعل إملشاهبة يقول : أ ن قوهلم: اي طلحة إقبل. يش به : اي تمي 

...وعند إلنظر يف هذإ إخلطاب إملكتوب ويف ضوء ما تقرر يف إعاله  وحبثنا عن 

ب أ ي منشئ إخلطاب فأ ننا  ب أ و صوته إذلي يقابل صوت إخملاط   دال جنردود إخملاطم

ب هو ذإٌت هل الا ما يقدمه إخملاط   " وهذإ يعين أ نَّ إخملاطم ب نفسه بقوهل : أ ذإ قلتم

ب، وهو يف هذه إحلال ال مينحها فرصًة يف رّد  ما يقول إو يعتقد،  مزنعة من إخملاط 

ب يف هذه إحلال يعمد إىل تكرإر إذلإت وبشلك ال يقبل إللبس بيهنا وبني  وإخملاط 

ب.  بنذإتية إخملاطم

يرى  -رأ ى  -بلحاظ إلفعل" زمع  فعال من إملتأ خرين إما إخلطاب إملدور وردود الا

ب إملتأ خر إذلي إعدم  قال"  فأ ننا جند منشئ إخلطاب الاول ال سبيل هل إىل إخملاط 

 فرصة إلرد للمتقدم .

 إملربد  وال سبيل هل يف رد ىلمثال ذكل رد إملربد قول سيبويه والاخري متقدم ع

ليل تكل إملقوالت وإلوقوف عىل ما ينسجم إعرتإض إملربد ويبقى هذإ الامر منوط بتح

حينه، قال إملربد يف عةل بناء ما يعتل يف موضع عدة إللغوية وما صدر عن إلعرب في وإلقا

م  كل  ذم مة حنم و إلالم من الاسامء: ))وم مة غماي إي رم نم  واثية وم إ ح.َّ  فماكم ذم ن هُ  يعتلّ  أَن هم ع م  وض   مم

م م  إل عني وتصحّ  إلالَّ ب يف   كلم  ذكرت َكم ن هُ ( فمعمةل) فميكون حي يت ابم مال عىل م  ث يماة م   حم

َّه َّام ولكن ن
ِ
ام بىُن إ مال عىل جير فممل إس  ث ل م  إ إل ف ع  ذم ل يل قمول هم زمع إل خم ي ه   وم يبموم رو س   بن َعم 

ان ل يل غري أَنَّ  ُعث مم مل إل خم نم  يُسّمهم وم مُقول اكم م  ي ةلم  يه  نم  إَلصل يف   فمع  اكم  تكون نأَ  حقَّها وم

لمك ن أَيّة إن إل تمقت ملّا وم حدإهام قلبوإ ايءم
ِ
يمة أَلفا إ إه  يف كمرم ع  از إلتَّض  جم كل   وم َّه ذم  غري إمس   َلن
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ل عىل جار   ع  قمول ف  ل يل وم لينا(( أَحبّ  إل خم
ِ
إ

(1)
وإخلطاب إملكتوب يدوم طويال بعد  

هتيي بلحظة مغادرة إلكتاب إو منشئ إخلطاب عىل عكس إخلطاب  إلشفايه إذلي ين 

 مغادرة صاحبه مقام إخلطاب.

وإخلطاب إملكتوب ميكن قرإءته بعد غياب إملؤلف
(2)

عىل عكس إلالكم إلشفايه   

من  إذلي ينهتيي إثره يف حلظة إلسكوت عنه الا يف حال مرإقبة ردود الافعال إو

اب ،  وإخلطعل يف زمهنا إذلي متثلت به إوال إملمكن إن تكون نوعا من  إلقرإءة كردة ف

 إملكتوب يعمل عىل إعادة رروف إنتاجه يف إلزمان نفسه.

سيبويه بكتةل إقتباسات  بعد إلنحوي نصف إخلطاب ن  ويف هذه إحلال ميكن لنا أ  

تتحرك عرب إلزمن إىل يومنا هذإ، وهذه الاقتباسات بنيت عىل خطاب سيبويه 

جند إن مثة إملكتوب ويف ضوء تعدد الاصوإت وصور إذلإت يف هذه إلكتةل إخلطابية 

نشئ إلرشعي للخطاب ا صاحبة إمل ذإت تنظمه وتوهجه ويه ذإت سيبويه ل ّنَّ 

ومن  . ميتلكون الا إلوريفة إلتصنيفيةمن جاء بعده من إلنحويني الإلنحوي. الن 

 إملسائل إليت تتعل. ابخلطاب إملكتوب تفرد لك حنوي و لغوي مبا صدر عنه وهذإ ما

َّ أ   حييل إليه إمس إملصنف نفسه، أ ي ك حيامن تسمع إسام ما تذهب بك ذإكرتك ن

 إللغوية وإملعرفية إىل تكل إملفارقات إليت متزي هبا عن غريه من إللغويني وإلنحويني.

ويف ضوء ذكل  ندرك ابن إخلطاب إلنحوي إملكتوب  وحده يتسم هبذه إلسامت 

  .فضال عن عرضه عرضا اكمال ملعايري إخلطاب
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نَّ  ب إملكتوب يتسم ابلثبات بعيدإ عن وصفه ابالعتباطية إخلطا وخالصة ذكل نقول إ 

إخلطاب  عىل عكس إخلطاب إلشفايه إذلي يمتثل هبذإ إلوصف، وهذإ يعين إنَّ 

ذ تقوم ذإت إخلطاب ابلتعبري عن إس تكامل ما اكن  إملكتوب خطاب س يايق منظم، إ 

د ذإت انقصا غري مفهوم ، والاجابة عن الاس ئةل إملتقدمة سلفا، زايد عىل ذكل جن

إخلطاب غري منفصةل اترخييا عن جممتعها ولسانه، وهذإ يفصح عن إن إخلطاب 

 إلنحوي إنعاكس للحاةل إللغوية إلسائدة يف ذكل إلعرص وإملاكن.
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 إلفصل إلثالث                               

 إذلإتية يف إخلطاب إلنحوي  
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الشكَّ يف أ نَّ إذلإتيةم يف إخلطاب إللغوي يه قدرة إللغوي عىل أ ن  يطرح نفسُه 

ذ تًتيُح لنا إلبحث  عن دإخل  لغة الاس تعامل إليت مثلت  حقهل  إملعريف وإال جرإيئ، إ 

أ سس ومعطيات تكل إلقدرة إليت متثل هبا إللغوي، وإصبحت  مسة من سامت إلتلفظ 

وأ ولها إلضمري)إان(  غ إليت توفرها إللغة لهذإ إلغرض،إذلإيت، كونه " يتوىخ بعض إلصي

يل للوعي ابذلإت"إذلي ميثل إس تعامهل إل ساس إلفع
(2)

شاراًي يفصح   بوصفه عنرصإً إ 

عن  ذإتية إملتلكم، وتوريفه يف إخلطاب يؤسس ذكل إلوعي بـ" إل ان" والاخر" 

بم   ب " أ نت" بسبب أ نَّ إخملماط  أ نت" مفجرد أ ن  يتلفظ ابلضمري "أ ان" يتضمن إخملاطم

تس تقي  مربرإت يتوجه خبطابه إىل من يتلقاه )يسمعه ويقرأ ه( فاذلإتية إخلطابية 

وجودها من إملقابل مع إلبينذإتيَّة إخلطابية
(3)

. 

نَّ إخلطاب إلنحوي ال ميكن للمتلقي أ ن  يستشعر ذإتية صاحبه عند طري. ما أُس ند  إ 

ال عن طري. إملقابةل مع عنرص إشاري  إخر قد متثل يف  إىل إلفعل من مضري إملتلكم إ 

أ ن  تقولم عنُه : تلفظًا ذإتيام، وقد إشار   إفعال إلقول، وهذإ ما يشلك خطااًب، وحي. لنا

(4)بنفنست
أ ن  يقف عنده  نإىل هذإ إملعىن، حيامن أ درك أ نَّ إلوعيَّ ابذلإت ال ميك 

ال ابلتوجه  مس تعمل إللغة الا عن طري. إملقابةل، فيقول : " فأ ان ال أ س تعمل " أ ان" إ 
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ىل خشص  فيتضمن خطايب " أ نت" " إ 
 (1)

 إىل مبدأ  وهو يف هذه إحلال يورش  

ب. ب وبنذإتية إخملاطم  إحلوإرية إذلي تشلكيه ذإتية إملُخاط 

ة يف لك يشء، أ ي أ نَّ لك خطاب جند إذلإتية قامئ  إلنحويوعند إلنظر يف إخلطاب 

وهذإ الامر  وعها إملوضوعي وإختالفها إلشلكي،ذإتيًا، عىل إلرمغ من تن لغوية موسوم

تلكمة ماكّنا وموقفها ابلنظر إىل ماهيَّة تطلب منا إلبحث فيه، وأ ن  نضع إذلإت إمل 

نشاطها إللغوي، إذلي يفصح عن إذلإت وعالقهتا مبعطيات مقام إلتوإصل إذلي 

خرإج إخلطاب أ وجدت  نفسها فيه وما إس تعملته من طرق إ 
(2 )

زايدة عىل ذكل 

تشلك  يف إخلطاب إللغوي " إلنحوي" وإثرها يفسنبحث عن إسرتإتيجيات إذلإت 

غوي، يقول شارودو يف وصف ذإت إخلطاب بصفة إلعموم: " ولها حرية خلطاب إللإ

آن  وإحد حمكومة مبعطيات مقام  نشاء إخلطاب، فهيي يف أ إلقيام ابختيارإت أ ثناء إ 

 إلتوإصل) إلعقد( إليت تؤدي هبا إىل أ ن  تسكل سلواكً خطابيًا  معينًا، وتمتتع حبرية 

إلفردنة مما حيملها عىل تويخ إسرتإتيجيات
("3)

وهذإ ما سيتضح للقارئ عند إلنظر يف  

آليات حتليل إخلطاب إللغوي يف   .إلقادم من إلصفحاتأ

عن الاغرإض إلالكمية ، وال يعد إخلطاب خطااًب الا  إخلطاب يه إملسؤوةلذإت ف

إذإ أ رجع إىل إذلإت
(4)

ويعرب عهنا بـ " إلصوت" يف ما يعرف "بنظرية تعدد 

 تقوم به ذإت وإحدة وإمنا تشارك يف إلقيام به الاصوإت" أ ي أ ن إلقول إملنطوق ))ال
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وال  فامي بيهنا للنط. به مرة وإحدة، ذوإت كثرية كام لو اكنت إصوإات خمتلفة تأ تلف

تقترص هذه إذلوإت عىل ذإت إملتلكم إذلي توىل إلنط. ابلقول وذإت إملس متع إذلي 

ليه إلقول، وإمنا تتعدإهام إىل ذوإت إخرى تكون يه إملسؤ  وةل عن الاغرإض توجه إ 

إلالكمية إليت حيملها هذإ إلقول ، وذوإت غريها تكون يه إليت تتوجه تكون يه 

إملسؤوةل عن الاغرإض إلالكمية إليت حيملها هذإ إلقول ، وذوإت غريها يه إليت 

لهيا هذه الاغرإض إلالكمية، وهذإ يعين أ ن إملتلكم عبارة عن ذوإت كثرية،  تتوجه إ 

 وريفة خطابية خمصوصة((لك وإحدة مهنا تقوم ب
(1)

ومن هنا جيب أ ن ال نفهم من   

إذلإت ما إعتاد إلفالسفة بتسميته هبذإ الامس ، أ ي إلشخص إلفرد، أ و مؤلف 

إلصياغة، أ و إلتشكيةل إخلطابية، بل إملقصود ابذلإت هو إلوضعية إليت ميكن أ ن  

(2)يشغلها أ فرإد خمتلفون
 ة.لك فرد مهنم يقوم بوريفة خطابية خمصوص 

نَّ ذوإت إخلطاب " إحلقيقية والافرتإضية" يه من حتدد طبيعة وشلك إخلطاب  إ 

، متثهل أ شاكٌل الانتظام بني ا بني إذلوإتتوإصلي لغواي سلواكإخلطاب إللغوي بوصفه 

إلسلوك هذإ  إملوضوعات وأ نوإع إلتعبريإت وإلتصورإت والاختيارإت إلفكرية. و

َُّه ))ذرة إخلطاب و وحدته الاوىل  وعنرصه إللغوي يمتثل ابملنطوق إذلي يوصف بأ   ن

 الاخري يامتثل مع إمجلةل وإلقضية و إلفعل إللساين((
(3)

كونه قوال ذإ خصائص نصية   

، أ ي أ نه نص موّجه بس ياق
(4)

 إذلي يعد شالًك من إشاكل إلتوإصل اكلعالمات 
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هذه إحلال والاعالانت وإللوحات إلتشكيةل إليت متثل خطااًب برصاًي، وإخلطاب  يف 

 ميكن يتصف ابملادية. 

تتكون من منظومة من إملنطوقات ال  إلتشكيةل إخلطابية جندها  وعند إلنظر يف

وإت عاقةل تسعى إىل إفهام صدرت عن ذ تكون فردية بل  يه مجموعة منطوقية،

: ))يه إملنظومة إملنطوقية إلعامة إليت حتمك مجموع فالتشكيةل إخلطابيةالاخر،

 فظية((الاجنازإت إلل 
(1)

رتبط ابملامرسة إملنطوق دإخل إلتشكيةل إخلطابية توريفة ف 

وهبا حيدد عالقاته إلتارخيية والاجامتعية وإللغوية وقوإعده بني إذلوإت إخلطابية 

إملوضوعية
(2)

 

وأ ن هذه إملنطوقات ) إملوضوعات( حتمكها  قوإعد ومن بيهنا ما يعرف ابالنبثاق أ ي  

ماكن ما ، وهذإ يعين وصف إلفضاءإت إليت إنبثقت مهنا كيفية رهور إملوضوعات يف 

تبعًا الختالف موضوعات إخلطاب، ومن إلطبيعي أ ن  ختتلف هذه إملوضوعات 

إجملمتعات وإلبيئات إللغوية
(3)

والامر يف الامع الاغلب منوط بذإت إخلطاب وإلنظر  

مبرجيعات تكل إذلإت إليت س تفصح عن تكل إلفضاءإت إلفكرية وإدلينية 

 والاجامتعية.

ن إلنظر يف طبيعية إخلطاب إللغوية و وصفه حسب مرإحل الاجناز وجدان ذإت  إ 

مرإتب إخلطاب إللغوي بني خمتلف إخلطاابت من بيان وتنظمي قادرة عىل إخلطاب 
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 وهذإ ما يس تدعي إخلطاب إللغوي نفسه من هجة إخرى  هجة وحتديد مرإتبه دإخل

ضاه نتبني مرإتب إخلطاب إللغوي ومنزيه عن مبقتابلتعيني وإلرتتيب إذلي  إلقول

إخلطاابت الاخرى
(1.)

 

بني إخلطاابت إللغوية فهذإ مردة إىل إلقدرة وإلكفاءة إللغوية إلقول  ابلمتيزي وإلفرز إما  

هيي من تسمح بظهور خطاب وإلتوإصلية إليت تمتتع هبا ذإت إخلطاب إحلقيقية ، ف 

بني خصائصه وإختالفه أ و متاثهل مع ت ن  ومن هنا نس تطيع أ ن معني يف إلتارخي، 

حىت إصبح خطاب سيبويه. ذإتية و الحقة، وهذإ ما يمتثل بى سابقة أ  خطاابت إخر 

 و شالك من إشاكل إخلطاب إلتعلميي يف منتصف إلقرن إلثاين وما تاله .نظاما أ  

ب" وإلنظر اخلطاب إللغوي خاضع لقوإعد ال تزإل حباجة إىل ف إفهام الاخر " إخملاطم

إل مر ال يتعل. بقوإعد حنوية  حتمك  هذإ ، و  دود إفعال إذلوإت إملشاركة يف تلقيهيف ر 

سالمة تكوين إمجلل تركيبيًا، بل يتعل. ابسرتإتيجيات جيب أ ن  تكون مقبوةل تدإوليًا 

يف جامعة مقالية
(2)

. 

بوصفه  إللغوي " إلنحوي" ومن إلثابت أ نَّ خمتلف إملنطوقات إليت تشلك إخلطاب

لتارخيية طابية ترتبط بوريفة إملنطوق دإخل إلتشكيةل  إخلطابية، وعالقهتا إممارسة خ

تعود إىل موضوع وإحد ،مفنطوقات  عمل إلنحو تعود إىل ا ل ّنَّ والاجامتعية وإللغوية ،

ويرى دكتور خليفة  إصل إلوضع إللغوي للغة الاس تعامل ابلنظر إىل سالمة إلرتكيب .
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مانقينو يقوم عىل)) درإسة الاس تعامل إلفعيل للغة بوجادي أ نَّ حتليل إخلطاب عند 

من خالل متلكمني فعليني، يف مقامات فعليه(( 
(1)

 

 

 صور إذلإت يف إخلطاب إلنحوي

 ذإت متعددة :

ويه ذإت إلنحوي إلفردية إحلامةل لعديد الاصوإت إلتلفظية إلتفسريية، وهذإ ما 

 يمتثل يف الاعتبارإت إالتية:

ب من غرض لغوي  ،إعتبار إملنط. إللغوي ب وإملُخاطم اط  وهذإ ما يكون بني إملُخم

حمض، ويف هذإ إملعىن يقول سيبويه يف أ ول ابب من إبوإب إلكتاب" هذإ ابب عمل  

عٌل، وح م : إمٌس وف  م من إلعربية": )) فاللكم   رٌف جاء ملعىن ليس ابمس وال فعل،إللكم 

وبُنيت ملا  لفظ أ حدإث إل سامء،ثةل أُخذت من فاالمُس: رجٌل وفرٌس، وأ ما إلفعل، فأ م 

 مىض ، وملا يكون ومل يقع ، وما هو اكئن مل ينقطع((
(2)

وبعد ذكل فرسَّ إبنية  

ُكثم و  ( و)مم عم بم و مسم  هم الافعال وجعل للاميض هجتني من خالل إلمتثيل ابلصيغة )ذم

) دم  مُح 
(3)

ويف هذإ إلمتثيل مزية إخرى تفصح عن ذإتية صاحب إخلطاب، إس تعامل  

( للاميض إلبعيد" إجملهول" كونه  لم ( للزمن إملايض و ) فمُعل و فُع  لم إلصيغة  )فعمل و فمع 

 بىن متثيهل عىل الاكُث دورإاًن يف لغة إلعرب " لغة الاس تعامل.
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ولننظر يف إلمتثيل الاخر لزمن إلفعل إذلي مل يقع، فقد قسمه عىل قسمني: الاول 

ب ، إق تُل  –ف عمل و إف ُعل وإرض  ب" يكون يف إل مر، ومثل هل بثالث صيغ " إ هم إذ 

، وهو يف هذه إحلال جاء عىل مجيع إلوجوه إليت يترصف فهيا إلفعل يف هذه -إرض  ب،

ُل و يُف عمُل"  مف ع  مف عمُل و ي إحلال، إما  إلقسم إلثاين فتكون فيه خمربإً وجاء بثالث صيغ "ي

مُب( وإلصيغة إلرإبعة " يُف عمُل" مثل لها مبا مثل هل م مرض  ُب ، يرُض  ُل" ) ي مف ع  ن قبل يف "ي

ب. إما بناء ما مل ينقطع وهو اكئن فكونك يف  ليك ال يلتبس هذإ إلبناء عند إخملماطم

حال الاخبار.
(1)

 

ذ جند سيبويه ك نه  إعتبار إملعاينة  ب، إ  بة ك ّنا ترى وس متع إخملاط  ، ويه إذلإت إخملاطم

نقف عليه من خالل توجيه إخلطاب إىل  يتحدث إىل خشص إمامه وهذإ ما ميكن أ ن

ب، قال سيبويه : ))وإعمل ى ال إذلي إلفعل أ ن بنذإتية إخملماطم ىل يتعدى إلفاعل يتعدَّ  إ 

منا ،ل نه منه أ خذ إذلي إحلداثن إمس  قد قوكل أ ن ترى أ ال. إحلدث عىل ليدل يذكر إ 

ذإ. ذهابٌ  منه اكن قد قوكل مبزنةل ذهب  أ ن يس تنب مل هللا عبد رضب قلت وإ 

 وهو صنف عىل دل قد ذهب أ ن كام صنف   عىل يدل وال َعرو أ و زيد إملفعول

 قعدتني وقعد سوء قعدة وقعد إلشديد إذلهاب هللا عبد ذهب قوكل وذكل إذلهاب

منه(( رضابً  يكون وما وإملرتني منه إملرة يف َعل إحلدث يف َعل ملا
(2)
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نذإتية  إملقالبة لذلإت، وهذإ ما فاذلإت إملعاينة تأ سست عىل إلعالمات الاشارية للب  

قوكل  000أ ال ترى أ نَّ  0000متثل يف خطاب سيبويه بـ  قوهل )) وإعمل 

 وذكل قوكل  ( 000وإذإ قلت 0000

 ترى  ____أ عمل                

 مربرإت وجود إذلإتية إملعانية             

 قوكل:     إنتم )إلعنرص الاشاري إملصاحب للبنذإتية(     

 قلتم             

 قوكلم               

يلحظ إلقارئ ومن متام إلتوإصل أ نًّ مثه متحاورين قد متكنا من ضبط إلوريفة 

إملرجعية ملوضوع إلتوإصل، وهذإ ما مثلته إذلإت إملعاينة للبنذإتية دإخل إحلوإر 

 0ابعامتد إلضمري إخملاطب

ل يف  إملعىن، وما يعمل فيه( قال ومثهل  يف ابب )صار إلفاعل فيه مبزنةل إذلي فمعم

سيبويه : )) وقد يش هبون إليشءم ابليشء  وليس مثهل يف مجيع إحوإهل، وسرتى ذكل 

 يف الكهمم ((
(1)

. 

م عىل  ( قال: )) ويدكلَّ ومثهل  قوهل يف) ابب من إلفعل مُسّ ي إلفعل فيه بأ سامء مضافة 

" فقد أَمضرت فاعاًل يف إلنيَّ  ذإ قلت : " عملمي كم َّك إ  َّام إلاكُف للمخاطبة،  أ ن ن ة، وإ 

ل ين زيدإً" (( ناّم إدخلت إلياء عىل مثل  قوكل للمأ مور:" أَو  َّ زيدإً" وإ  قوكل:" عميلم
(2)
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ذإ قال كل رجٌل: " مك كل" فقد سـأ كل عن عدد   ومثهل قوهل يف ابب "مك"  قال: )) وإ 

منا يه مسأ ةل عن عدد ههنا، فعىل إجمليب أ ن  يقول : " عرشون " أ و  ، ل نَّ " مك " إ 

ما يشاء .((
(1)

. 

وجاء يف موضع من إلكتاب وسيبويه خياطب الاخر بوصفه معاينًا سامعًا ومشاراكً يف 

ال والاسامء، قال: إنتاج خطاب رصيف ُعين بتبيان إلزوإئد ورشكهتا بني الافع

. وإعمل أ نَّ للهمزة وإلياء وإلتاء وإلنون خاصة يف الافعال ليست لسائر إلزوإئد..))

وقد بنُّي  رشكة إلزوإئد وغرُي رشكهتا يف الاسامء والافعال من بنات إلثالثة يف ما 

فهذإ إذلي عنيت يف  000مىض، وسأ كتب كل شيئًا حىت يتبني كل ما إعين  

نه يتنب يف إلفصول فامي إرشك بينه، فاعرفه يف هذإ إملوضع بعدد  إلرشكة. فتفطن هل، فا 

ذإ تعمدت ذكل يف  إلفصول تبينت  كل أ ن شاء هللا((إحلروف، ... وإ 
(2)

 

 ابعتبار الافرتإض 

بُ  ب الافرتإيض عىل ما قدمه إخملاط  من  هذإ الاعتبار يمتثل يف إعرتإض إخملاطم

، وعىل هذإ الاعرتإض الافرتإيض يتأ سس خطاب لغوي متثل خبصائص لغوية

آخر، قال سيبويه يف " ابب إلنفي بـ ال": )) وإعمل أ نَّ " ال" وما  َعم لمت  فيه خطاب أ

" فالالكُم مبزنةل أ مس مرفوع مبتدأ (( ، كام قلت : " هل من رجل  موضع إبتدإء 
(3)

  ،

ب الافرتإيض ملا قاهل سيبويه بأ نَّ " ال "و  فاخلطاب إذلي تأ سس عىل إعرتإض إخملاطم
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ب قال : كيف يكون ذكل؟ وما  ، يشعر إملتلقي بأ نَّ إخملاطم معمولها يف موضع إبتدإء 

" يف موضع إمس مبتدأ  هو دليكٌل ع  ليه ؟ قال سيبويه : )) إدلليُل عىل  أ نَّ " ال رجلم

مي قوُل إلعرب من إهل إحلااز : ، و "ما من رجل" يف موضع أ مس مبتدأ  يف لغة مت

"" ال رجلم أ فضُل منكم
(1)

 إحلسن بن عبدهللا إملرزابن ، يقول إبو سعيد إلسريإيف

" يف موضع أ مس هــ( : )) وأ ما إس تدالل سيبويه عىل 368)تـ يف  مبتدأ  أ نَّ " ال رجلم

لغة بين متمي بقول إلعرب من إهل إحلااز:" ال رجلم إفضُل منك"   فاكن بنو متمي 

رهار إخلرب، وإحتج بلغة إهل إحلااز الّنم  " ويسكتون عن إ  يقولون:" ال رجلم

يظهرون إخلرب((
(2)

. 

ذإ اكنت وقال يف " ابب ما اكنت إلوإو فيه أ واًل واكنت فاًء": )) و  إعمل أ نَّ هذه إلوإو إ 

ن  شئت أ بدلت إهلمزة  ن  شئت، تركهتا عىل حالها، وإ  مضمومة، فأ نت ابخليار إ 

" : " أ ُجوٌه"(( " ويف  " ُوُجوه  م " : أدُل  م ماكّنا، وذكل حنو قوهلم يف " ُودل 
(3)

أ نَّ متلقي 

ة   وأ ن يكون خمريإ  اءم ب" الافرتإيض ال يرتيض فعلم إال شم يف لغة إلنص " إخملاطم

ب بيان عةلَّ ذكل  الاس تعامل وعدم إلنظر يف تلمك إلوجوه من إلترصيف، وعىل إخملاط 

منا كرهوإ إلوإو حيث صارت فهيا  ، وهذإ ما ذهب إليه سيبويه من إلقول، فقال: )) وإ 

ُؤونة".(( " و " مم مضٌة كام يكرهون إلوإوين   فهيمزون، حنو " قمُؤول 
(4)

فال مر هنا  
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ني إلوإوين، وقلهبا مهزًة جائز جوإزإً مطردإً ال ينكرسكرإهة الاجامع ب
(1)

، إما من 

يم الاصل يف ذإ، ومل يقف سيبويه عند هذإ  الن إخملاطب  تركها عىل حالها فقد ُرع 

الافرتإيض  يُريد عةلَّ إحلذف والابدإل لهذه إلوإو، فقال : )) ومع ذكل أ نَّ هذه إلوإو 

وإ ماكّنا حرفًا أ جدل مهنا، وملا اكنوإ يبدلوّنا ضعيفة حتذف وتبدل، فأ رإدوإ أ ن  يضع

" و" أ انة" اكنوإ يف هذإ أ جدر أ ن  يبدلوإ حيث دخهل ما  انة  ويه مفتوحة يف مثل " وم

(2)يستثقلون، فصار إال بدإل فيه مطرإً حيث اكن إلبدل يدخل فامي هو أ خفُّ منه((
. 

 ذإت منقسمة:

 إدلقي. ابس تعامل وإملمتثةل هبا ملوصفةوإ إللغوية إملعارف من أ مناطا حتمل إذلإت هذه

 وهذإ ، غريها عن هبا تمتزي إليت  الاس تدالل و إلتفسري وطرإئ. للمصطلحات

 إليت إلظوإهر تفسري عن فضال إللغوية للظوإهر وإلتفسري للمصطلح الاس تعامل

 غريه، عن إلنحوي خطاب مزيت فكرية مرجعيات إىل مس ندٌ  إلقياس عن خرجت

ىل نوع من ويرى إدلكتور بش ري إبرير  أ نَّ فهم  إملصطلحات عند سيبويه)) حتتاج إ 

ىل قرإءة تسرب أ غوإر   إلقرإءة خترهجا من مس توى إملوجود ابلقوة إىل إلفعل، إ 

ىل أ سسها إملعرفية إليت تؤطرها و حتدد  هذه إملصطلحات يف س ياقاهتا إلنصية، وتنفذ إ 

مفاهميها إلعلمية((
(3)

 

                                                           
 56/ 3( ينظر شرح الشافية: 1

        474/ 4لكتاب: ( ا 2

( 11- 10(آليات حتليل اخلطاب يف كتاب سيبويه، أ.د. بشري ابرير، جملة كلية االداب واللغات. جامعة باجي خمتار، العدد ) 3

 16: 2012لسنة 
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إليت خرجت عن إلقياس وعين بتحليلها دون غريه قوهل : ومن الاس تعامالت إللغوية 

َّام هو يشٌء قاسوه مل تملكَّمم به  ن )) وأ ما قول إلنحويني: " قد أَعطاهوكم وأ عطاُهوين" فا 

إلعرب، فوضعوإ إلالكم يف غري موضعه، واكن قياس هذإ لو تلُكَّمم به ، اكن هينًا((
(1)

 

تست فهيا ذإت لغوية وإعية ومثال ذكل ما ومن إمناط إذلإت إملنقسمة إذلإت إليت تلب 

اّن لقينا إلعدو مفنحنا هللا  روي عن يزيد بن إملهلب ، قيل كتب يزيد إىل إحلااج: " إ 

ىل ُعرُعرة إجلبل، وحنن حبضيضه  أ كتافهم ، فأ رسان طائفة وقتلنا طائفة، وإضظررانمه إ 

َّ وأ ثنا إل ّنار" فلام قرأ  إحلااج إلكتابم قال: ما البن   ب ولهذإ إلالكم! حسدإً هلإملهل

ذإً" نَّ إبن يعمر هناك ، قال: فذإك إ  قيل هل: إ 
(2)

، نلحظ إثر حيىي بن يعمر يف الكم 

 إملهلب إذلي حسده عليه إحلااج ل نه مل يسمع هذإ إخلطاب من قبل.

 

 ذإت مزدوجة

 إذلإت إملنزتعة من ذإتية إملتلكم :

نزتعة مهناويه إذلإت إليت تعمل تناوبيًا بيهنا وبني ذإت م 
(3)

ذ إقاهما سيبويه من  ، إ 

ب الافرتإيض، وكثريإً  نفسه مقام إملس متع، وتكون متخيةل ملا يكون من رّد فعل إخملاطم

" قال سيبويه:)) رمبا  عةلم ُل  عىل ف  ما جتنح حنو إلتأ ويل، وهذإ ما متثل يف "تكسري فمع 

عم  عهل ((كام كرس عىل ف  ُل عىل )) ف  وذكل وليس ذكل ابل صل . ال و فُعول  ،ُكرس إلفمع 

                                                           
         .386/ 2( الكتاب :  1

 28( طبقات النحويني واللغويني: 2

 .539( ينظر معجم  حتليل اخلطاب:  3
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بمٌة ((  عم ق عٌب و ق  ٌة وم ق عم فمق ٌع و ف  بمأٌَة ، وم بُء وهو إلمك أَُة إمحلرإء وج  قوهلم : جم
(1)

بدأ  ،

سيبويه خطاب ابلعالمة إللغوية" رمبا" إليت إتسقت مع إلس ياق إلعام للخطاب من 

ليت تكون ضابطة خالل وريفهتا إلوصفية، ومن  مَّ هيئي إلتفسريإت إللغوية وإحلجج إ

 من ذإته إحلقيقية ذإات إعتبارية،ملثل هذإ إخلطاب، وسيبويه يف هذه إحلال جرد 

فأ قاهما من نفسه مقام إملس متع، فيكون توهجه إىل ذإته غري خمتلف يف حقيقته عن 

توهجه إىل غريه، وإلرإحج يف هذإ إخلطاب إلتوجه إىل إلغري اكلتوجه إىل إذلإت، كون 

لتوإصل مع حميطه إخلاريج، فـ يلقي ابلقول إىل نفسه كام يلقي به إىل إملرسل ملزمًا اب

غريه وتتلقاه نفسه كام يتلقاه غريه
(2.)

 

ماكنية  "  تيش اب  عمال و فُعول  عهل ((كام كرس عىل ف  ُل عىل )) ف  عبارة " رمبا ُكرس إلفمع 

م من قبُل إذإ جاوزت به إلعرشة عىل "  عال و فُُعول"  هذإ إملثال قياسًا عىل ما ُكرّس  ف 

وعلَّ هذين إلبنائني ثبتا يف هذإ إلظرب من إلوصف عن طري. تقاطع إملثال يف 

إخلطاب إلرصيف حىت قيل أ ن  هذإ إلبناء ))رمبا اكنت فيه إللغتان((
(3)

 

آلية لغوية قد  نَّ جتزئةم إخلطاب إلرصيف يف هذإ إملوضع من إلبحث يفصح عن أ إ 

كونه منطوقًا موهجًا إىل ذإت  ما أ و مجموعة من إعمتدها سيبويه ويه أ لية إحلااج 

إذلوإت الفهاهما إمرإً ما حي. هلم الاعرتإض عليه
(4)

، وإذإ ما عدان إىل نظائر هذإ إملثال 

بء إذلي قال عنه إلمكأَُة إمحلرإء، جند مبمأَة ها عند إخلليل بن إمحد يقول : ))كـ جم إجل

                                                           
                      4/48( الكتاب  1

 214ينظر اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي:  - 2

 47/ 4الكتاب:  - 3

 237اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي:  - 4
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مثل إلمكم أ ة إمحلرإء((
(1)

أ ة ويه  و يقول إجلوهري يف  مبُء وإحدة إجلب  إلصحاح : ))إجل

إحلُُمر من إلمك أَة((
(2)

وإد  والاصل فهيا إىل إلغربة و إلسَّ
(3)

، فـ جند سيبويه دقيقًا يف 

بيان مدلول إملثال، وهو يف هذه إحلال مل يكن  ينقل عن إخلليل بن إمحد عىل إلرمغ 

 ة يف بيان دالةل إملثال.من أ نّه يف الاصل ذإٌت انقةٌل، والامر يف ذإ ممارسة ذإتي

وقد إعمتد سيبويه يف هذإ إملوضع من إلبحث إجلانب إلتوإصيل إذلي إلغى ذإتية 

الاخر بلحاظ إلعالمة إللغوية" وزمع" ، مبتعدإ يف ذكل عن إلتخاطب، حيث 

أ وصل قول إخلليل إىل متل.  منزتع ، يطلب  إلنظائر، أ ذ قال)) وقد يكرس عىل" 

عاةل" فيُ  قون هاء إلتأ نيث إلبناءم وهو إلقياس أ ن  يكرسَّ عليه، وزمع إخلليل فُُعوةل و ف  لح 

َّام أ رإدوإ أ ن حيقّ قوإ إلتأ نيث، وذكل " إلف حاةل و إلُبعوةل و إلُعمومة، وإلقياس يف  ن أ ّنم إ 

َّك  ال ابلسمع  م تطلب إلنظائر، كام أ ن " ما ذكران، وما سوى ذكل فال يُعمل إ  ل  " فمع 

إل زاند قولم إلشاعر ل هاهنا فتجعل نظريتمطلُب نظائر إل فعا
(4)

    : وهو الاعش  

ح إلرإعي إللقاح معزاب       وم ذإ رم آانفها عرب إهتا         إ    وأ مست عىل أ

يف هذإ إخلطاب مثلت  إذلإتية فيه بعدإ إخالقيًا سلبيًا، كون صاحب إخلطاب إيت 

ببًا يف إنزتإع مبدأ  إلهتذيب من ابلعالمة إللغوية" زمع" إليت جعل مهنا إحمللل إللغوي س 

خطاب سيبويه، واكن به أ نَّ يأ يت ابلقول عىل إلوهجة إلىت يقتضهيا إخلطاب إلرصيف  

ويه بيان إلقصد، وسيبويه قصد إىل هذإ إلرضب من إخلطاب لغرض إقبال 

                                                           
 .213/ 1معجم العني: - 1

 .1/39الصحاح:  - 2

  .39/ 1ينظر املصدر نفسه:  - 3

  48/ 4الكتاب:  - 4
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ب عىل سامعه وإلقبول مبا يقول وإثبات نفسه، والا اكن خطابه ما قاهل  اطم إملُخم

ل  يف إلقةل: أ فُعل، ويف إلكُثة:  إلسريإيف يف ذ قال )) يريد أ نَّ مجع فمع  هذه إملسأ ةل  إ 

، عليه، فا ن جاء منه يشء خارٌج عن  ل  ُع فمع  اٌل، وذكر غري ذكل مما جاء مج  عم فُُعوٌل و ف 

 إلقياس، محلت عىل نظريه مما جاء عن إلقياس.  م قال: " فتجعل نظري إل زاند قول 

إلشاعر"((
(1)

نلحظ كيف إنزتع سيبويه ذإاًت خماطبًة من نفسه  وجنح هبا  ، مفن هنا

 إىل طلب إلنظائر يف تكل إملوضوعة إلرصفية.

 

 إذلإت إملنزتعة من بنذإتية إملتلقي.

هذه إذلإت تنزتع من إملتلقي إذلي توجه هل إخلطاب وتكون من ذوي إلعمل وإدلرإية 

يف أ ّن إخلطاب إللغوي وال س امي أ و من يريد معرفة مباين إلعربية وأ صولها. وال شكَّ 

خطاب سيبويه  هل تأ ثريه إللغوي عىل مس تعمل إللغة، وال س امي إلنحويون إذلين متثلوإ 

مبا قاهل ونقهل سيبويه، وهو يف هذه إحلال يشلك ضغطا كبريإ علهيم يف حال خروهجم 

عن قوإعد ذكل إخلطاب، الّنم يف حال خروهجم س يادون إنفسهم خارج إملنظومة 

 لغوية إلرإعية للقوإعد.إل

 إذلإت ابعتبار إلوريفة إخلطابية

ويه إذلإت إليت تتصل ابخلطاب  حىت يُظن  إّنا من إسهم يف   إذلإت إخلارجية

تدونه بلحاظ إس ناد فعل إلقول إىل منشئ الاخطاب يف ذهن إملتلقي  وهذإ ما يمثل 

                                                           
 –بريوت –وسف بن املرزبان السريايف، حتقيق: الدكتور حممد الرَّيح هاشم، دار اجليل شرح ابيات سيبويه، البي حممد ي- 1

                                                                                                                                                             .2/236م: 1996 -هـ1416لبنان، الطبعة )االوىل( لسنة 



 اخلطاب النحوي القديم وصف وحتليل
 

- 71 - 
 

 إلرحمي قال إلرمحن هللا يف كتاب الاصول البن إلرسإج يف ابب إقسام إلالكم ))بسم

منا إلنحو: إلنحوي إلرسإج بن محمد بكر أ بو ذإ إملتلكم ينحو أ ن به أ ريد إ   الكم تعلمه إ 

 منه وقفوإ حىت إلعرب، الكم إس تقرإء من فيه إملتقدمون إس تخرجه عمل وهو إلعرب،

 أ ن: فاعمل إلعرب الكم فباس تقرإء، إللغة هبذه إملبتدئون قصده إذلي إلغرض عىل

: قوهلم من عينُه تقلب وإو أ و ايء: عينه مما فعل وأ ن، نصب به وإملفعول، عرف إلفاعل

وابع (( قام
(1)

جند يف هذإ إلباب ذإت خارجية مل تفصح عن نفسها  قد متثلت يف  

 خطاب إبن إلرسإج.

وإحلال عيهنا يف كتاب الانصاف يف مسائل إخلالف اليب إلرباكت الانباري قيل يف 

ش يخ الامام إلعامل إلزإهد كامل إدلين عبد إلرمحن إيب سعيد مقدمة إلكتاب )) قال إل 

الانباري وفقه هللا: إمحلد هلل إملكل إحل. إملبني...((
(2)

ومثل ذكل ما وجدانه يف   

ذ قيل يف مقدمة كتابه كتاب إملذكر وإملؤنث اليب حامت سهل بن محمد إلس  جس تاين إ 

 ث من تأ ليف إيب حامت إلسجس تاينؤنبسم هللا إلرمحن إلرحمي     كتاب إملذكر وإمل))

قال إبو حامت : إلفصاحة زينة ومروءة ترفع إخلامل وتزيد إلنبية نباهة ...((
(3)

وهذه  

إذلإت يه ذإت تدوين إخلطاب بعد  سامعه من منش ئه، أ ي ذإت انَسة ومساةل 

 للخطاب.

                                                           
 35/ 1( االصول يف النحو :  1

 5/ 1( االنصاف يف مسائل اخلالف :  22

                  33( املذكر واملؤنث:  33
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ب إلرصحي وهذإ ما وجد   إذلإت إلناطقة انه يف ويه إذلإت إخملاطبة وإملوهجة للمخاطم

كتاب مهع إلهوإمع للس يوطي إذلي بني ذكل يف مقدمة كتابه هذإ وبني إلقصد من 

مُقول ذ قال :  ))ي من عبد ورإءه لطالبه إذلين إحلوإ عليه لعمل هذإ إملصنف إ  مح   بن إلرَّ

يّ  بكر أ يب ُيوط  ي إلس ُّ ع  اف  مكم  - ب ه   تمعماىلم  هللا لطف - إلشَّ ان ب حم  كعملمي   ثمنماء أ حيص الم ! س ُ

م  أَن ت مفسك عىل أ ثنيت َكم أ سمل وأ صيل ن د عىل وم مَّ  ب روح خصصته من أ فضل ُمحم

بعد قدسك ن وم
ِ
بيَّة يف   تأ ليفا لنا فما رم  مسائلها من يُغمادر مل وكتااب وأ قصاها أ دانها مجع إل عم

ة ريم غ  الم  صم ة وم ريم الَّ  كمب 
ِ
ب لفضهل تشهد ومجموعا أ حصاها إ ابم ائ ل أَر   تقرص  ومجوعا إل فمضم

ر مجوع عمنهُ  إخ  َوم يه   حشدت وإل وإئل إل  ا ف  َع ني يقر مم  وأ وردته إملسامع ويش نف إل 

ما فاض كتب مناهل مجعته إلهوإمع مهع عملمهي  مة حنم و من وم نف مائ  لقبته أَن غرو فمالم  ُمصم

ع مجع إم  وم قد إل جم ع أَن ُأر يد كنت وم ه   أَضم ًعا رشحا عملمي  إس  يل إلنقول كثري وم و   إذليول طم

امعا  إلضوإبط عىل منهبا وإل قاويل لل دةل ابالنتقاد معتنيا وإلتعاليل للشوإهد جم

إع د إل قموم أَي ت وإملقاصد وإلتقاس مي وم ان فمرم مم كل   من أ ضي. إلزَّ ما قمليةلم  َأههل ورغبة ذم مي  ف 

عم  ُهنماكل حلاح مم ىلم  يرشدمه رشح يف   عميلّ  إلطالب إ 
ِ
إئ   عىل ويطلعهم مقاصده إ  بهغمرم

مهُم فنجزت وشوإرده ه ل ذ  ل إلاكفةل إلعااةل هم ان يه وتوضيح مبانيه حب  عم  نظامه وتفكيك مم

مه وتعليل اكم اة أَح  مَّ ع مجع رشح يف   إلهوإمع هبمع ُمسم إم  وم هللا...  إل جم  ب ه   يبلغ أَن أ سأَل وم

ع نماف  ن وجيعلنا إل مم مَّ ىلم  يساب. م 
ِ
إت إ كمرمه. (( مبنه ويسارع إل خريم وم

(1)
 

                                                           
                         1/19اجلوامع : مجع شرح يف اهلوامع همع ( كتاب 1
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ويه إذلإت إليت تمتثل ابخلطاب إلنحوي وتتلبس فيه تقول وتفرس    إذلإت إلفاعةل

وترشح وتؤول وترد وتعرتض ومثال ذكل إبن هشام الانصاري يف كتابه مغين إللبيب 

ذ قال يف إل بماب ري إل ول "يف   إ  مف س  إت ت ذكر إل ُمف ردم آحاكهما" ))وأ عين وم  ابملفردإت أ

ا إل ُحُروف مم امم  تضمن وم نماهم ماء من ع  َمس  ما وإلظروف إل  ّنَّ
ِ
ىلم  إحملتاجة فما

ِ
كل   إ قد ذم  رتبهتا وم

ما تنماولهما ليسهل إملعجم ُحُروف عىل ُرمب م  غري أمَسماء ذكرت وم اجة ملسيس وأ فعاال ت كل   إل حم

ىلم 
ِ
رشهحا(( إ

(1)
ن  إملكسورة إخلفيفة   وقال يف موضع إخر ردإ عىل من هجل صور إ 

قد ملغين   ))وم ي من بعض أَن ب مدع  أَلم  إل فضل ي الَّ } يف   سم
ِ
ا فمقمالم { تفعلوه إ إ مم ذم ت ث نماء هم س    إال 

ُمن قمطع(( أ م أ متصل
(2)

مي سم   آي إبن ماكل ))ل ام من ومثل ذكل قوهل يف رأ الَّ  أَقسم
ِ
َّيت   إ  إل

الَّ } حنم و يف  
ِ
مرصه فقد تنرصوه إ ا{ هللا ن َّمم ن

ِ
إ ه وم ذ  ن لكمتان هم

ِ
يَّة إ من إلنافية الم وم  إلرّشط   وم

اكل إب ن أَن إل عجب ته عىل مم امم مم
ِ
ا إ ام من إلتسهيل رشح يف   ذكرهم ((  أَقسم الَّ

ِ
إ

(3)
 

 

ب( إذلإت ابعتبار  إدلور إخلطايب ) إخملاطم

ب ابلبعض ويه ذإت حقيقية الا إّنا   إذلإت إخلارجية ويه إذلإت إليت يصفها إخملاط 

ف هبا  وتكون مهبم ة عىل إدلوإم، وميكن للقارئ إن يقف عندها خارج إخلطاب مل يُعرَّ

من خالل قوهلم )) قال بعضهم  (( إو )) جامعة من إلفصحاء قالوإ ذكل(( وقد 

ب إخلارجية يف قول إملربد لذلين حذفوإ إهلمزة دون عةل، حيث قال  متثلت ذإت إخملاطم

                                                           
 17األعاريب:  كتب عن اللبيب مغين ( كتاب 1

 33: نفسهاملصدر (  2
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إع ملم  نم  إلنحوينّي من قوما أَنَّ  ))وم و  ة بدل يرم ائ زإ عةلَّ  غري من إل همزم ي ت فيازيون جم  قمرم

مي ت رتم أ ت معىن يف   وإج  إ وإجرتأْت قمرم ذم هم ل وم ن د هلمُ  وجهم  الم  إلقمو  رفمته تصحّ  ممّن أَحد ع  ع   مم

الم  ن د هلمُ  رمس وم ب ع  ة حذف هؤالء   وجُيزي إل عمرم الَّ  عةلَّ  لغري إل همزم
ِ
إ الاستثقال إ ذم هم  وم

ل ي اكلقول إل فساد يف   إلقمو  مُقولُونم  ومه قبهل إذلَّ  ي بر ئ مجع يف   ي آءُ  ُهوم  إذلَّ   كرمي عىل بُرأ

ين فهؤالء   وك رإم كرمي عىل وب رإءٌ  وكرماءم  صفنما إذلَّ مُقولُونم  وم ة فيحذفون فماع ملم  بُرإءٌ   ي  إل همزم

آءم  من مُقولُونم  برأ ي ة وم ما َلنَّ  فنحذفه مستثقل حرف إل همزم مي ل يال َأبقمينا ف  ا عىل دم  أَلقمينا مم

إ يش هّبونو  ذم ذإ بفاع ل هم
ِ
مي سم  إلسالحم  شاكٌ  رجل قلت إ ل إ وم كل   من ذم َّه يشء   يف   ذم  َلن

َّام إلسالحم  شاكٌ  قمالم  من ن
ِ
ا فاع ل أَلف أَدخل فا بعدهم َّيت   إَللف وم ل يف   إل  إملنقلبة إل ف ع 

يه   قد إلساكنني اللتقاء   فاع ل أَلف فتحذف عني وم مهُم قمالم  وم  كميفم  إلنحوينّي بعض ل

ي ت...(( مضارع يف   تمقولُونم  قمرم
(1)

 

ب إذلإت إملنطوق لهاومن ذوإت   ب يف  إخملاطم ويه إليت جترى عىل لسان إخملاط 

ب  ب ينقل قول إخملاطم الاصل، ك ن يقول إخملاطب : قال فالن كذإ وكذإ، فاخملاط 

بن ابلنص ك ننا نرإه ونسمعه مثل ذكل ما ورد يف خطاب إلس يوطي  من نقهل قول إ

اكل إب ن ماكل وإبنه  وإلفرإء  وإيب حيان حيث قال: ))قمالم  جيوز مم ن ف يّ  يف   وم  ب إل مم

احل( الم ) ماعا وإجلزم إلّرف ع( يك) قبلهما إلصَّ ب عمن مسم ل إب نه قمالم  إل عمرم ب فمقمو   ربطت) إل عمرم

ب د وأ وثقت تمن فمل ت الم  إل فرس ب أَن إل فرإء ُحيكم ( يفر الم  إلعم إ ترفع إل عمرم ذم  قمالم  وجتزمه هم

ا َّمم ن
ِ
إ َن جزم وم يهل ل  مأْو  ن ت

ِ
يَّان َأبُو قمالم  إلتَّأْو يل عىل فمجزم أ ربطه مل إ ا حم مم مل إدعياه وم  وم
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يه   حيكيا يه   خالفا خالفًا ف  ل يل ف  ائ ر وسيبويه إل خم سم يف   إل بمرص يني وم ري إل جمل رشح وم غ   إلصَّ

ب ن   ُفور ال  از ُعص  إاب جزمه يُّونم إل ُكوف   أ جم وم ل جم ب لل ف ع  إج  ذإ إل وم
ِ
نم  إ ببا اكم  حنم و للمجزوم سم

مأيْت   زيد ري ي َم  إ إللص يقطع الم  إل  ذم هم فعه جيب عندانم  وم الم  رم الَّ  جي زم وم
ِ
ة إ ورم ُ يف   رضم  كتاب وم

ي ه   يبموم أَلته س  ين   سم مع  ل يل ي آيت   عمن إل خم ري أ َم  زم  فمقمالم  إللص يقطع الم  إل  ا إءإل جم  الم  خطأ   ُهنما هم

إء يكون زم ىتَّ  أ بدإ إل جم م يكون حم م ب غري إل ول إل الكم إج  الَّ  وم
ِ
ر أَن إ طم ر يض  اع  الم  إلشَّ  وم

إ نعمل ذم اءم  هم ر يف   جم إن هتيى(( إل بمتَّةم  إلّشع 
(1)

 

ذإت إخلطاب بشلكها وطبيعهتا إللغوية  تسعى إىل تعديل موقعا ابس مترإر كوّنا منتاة 

 الامر قامئ عىل تفاعلها مع نفسها وطريقة تدوير إخلطاب إلنحوي.ومفرسة وهذ 

 ويعنارص إذلإت يف إخلطاب إلنح

ال شكَّ أ نَّ وعي إذلإتية يف إخلطاب إللغوي هل مؤرشإت لسانية جتعل إلوجود إللفظي 

(2)للمتلكم دإخل خطابه ممكنا
عرب  حتديد إملؤرشإت إللسانية، وهذإ ما يقوم به حملل  

 إخلطاب.
ويه إدوإت لغوية توكد ذإتية إملتلكم وبنذإتية إملتلقي يف إخلطاب،   شارايتالا 

 وتقسم عىل:

ب " أ نت"  –أ   ب )إان( راهرإ أ و مضمرًإ و مضري إخملاطم إس ناد إلفعل إىل مضري إخملاط 

أ و إلغائب " هو" أ و مضري إمجلاعة ، ويف هذه الاحوإل تتقابل تكل إلضامئر يف 

من حيث إملسافة بعدإً وقراًب، حبث تدل  " إلتاء" يف  إخلطاب إللغوي لسيبويه
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"مسعُت" أ و " ان" يف " مسعنا" أ و " بلغنا"  و " حدثنا" عن قرب إملسافة بني 

طريف إخلطاب، ويف هذه إحلال تتضح إلعالقة إلتوإصلية إلتقابلية  عىل إلرمغ من أ نَّ 

إخلطاب إلتوجهييي  طرإئقها تكون غري متساوية  نتياة إلوضع إلتخاطيب  وذإتية

لسيبويه، أ ما " إلوإو" و " هو" فميثالن مسافة  كبرية  من حيث إلزمن ، ويف هذه 

 إحلال تنتفي إلتقابلية وإملعاينة يف إخلطاب.

أ ما "إنت"  يس تعمل هذإ إلضمري يف إخلطاب إللغوي ل غرإض عدة، مهنا رغبة من 

ب خبل. ورائف توإصلية بني إذلوإت إملتلكمة، و  حتديد دوره وتعينُه فضال  إخملاط 

عن تعيني  ومس إلعالقة بني طريف إخلطاب 
(1)

، إما " أ نت" و" إلاكف" يف "كلم 

"  فنادهام يتدإخالن من  إلضمري" أ ان" و" إلتاء" من قلُت" حىت يتصور  وعليكم

ب هل إحل.ُّ  ب، قد جتاوز حدود إملسافة ، عىل إلرمغ من أ نَّ إخملاط  ب أ نَّ إخملاط  إخملاطم

ب عىل إصل  يف توجيه إخلطاب إىل إذلإت إملنزتعة منُه ابس تعامل إلضمري إخملاطم

 إلوضع هل.

 

 الاشارإت إلشخصية"

وهذإ ما يمتثل جبمةل من إلعالمات إللغوية كـ إسامء الاشارة )هذإ ، هؤالء( دون 

غريها يف إخلطاب إلنحوي أ ي أ ن الاشارإت إلشخصية تتشلك من طرف وإحد من 

                                                           
  .34يف معجم حتليل اخلطاب:  ( ينظر هذا املعنى 1



 اخلطاب النحوي القديم وصف وحتليل
 

- 77 - 
 

(، ومن حيث إجلنس ، والا ن  مر ينسحب إىل الاسامء إملوصوةل )إذلي ، إذلين ، مم

 إملعلوم أ ن ذإتية إخلطاب يف هذإ إملوضوع من إلتوصيف التظر الا بتظافر منطوقات 

إخلطاب مبعىن  أ نَّ إذلإتية إخلطابية يه نتاج عالقات إس نادية ملنشئ إخلطاب 

 وإلتعبري َعَّا يريد أ فهامه.

 

من إلعنارص إلتكوينية إليت تضاف إىل إذلإتية   وإملاكين" " إملقام إلزماين -ت 

ب  وعالقهتام مبوضوعة  إخلطاب إلنحوي ، كوّنا تفصح عن دور إلقائل وإخملاط 

إلتوإصل وموقفهام، مفرإجع الاشارايت يف هذإ إخلطاب تكون غري اثبتة، وإلضابط 

قائهل، فالقول شلك لهذإ إخلطاب هو إلضمري" إان"  إذلي خيرب عن إس ناد إلقول إىل 

ب خبطابه  فارغ خارج إلتلفظ ابخلطاب وال حيمل أ ي معىن  الا حني يبارش إخملاط 

إللغوي ، ويف هذه إحلال تتحد إملرجعية وإذلإتية معاً 
(1)

، مثال ذكل خطابه يف عدم 

م إجلارُ  يُضمر أ ن جيوز جوإز إضامر عامل إجلر، قال: ))وال  أ ول يف ذكروه ملا ولكهنَّ

ذإ أ قوى عندمه هذإ واكن. إلفعل من بغريه هبوهش  الكهمم   م 000" "رب أ مضرت   إ 

ن أ فضل أ هيم عىل إمرر: يونس قال ن زيد   إ  ن: يعين. َعر و وإ   مررت أ و بزيد مررت إ 

ن بعد يشء ينتصب ال أ نه وإعمل. بعمرو ال يرتفع وال إ  ن ل ن بفعل إ   إليت إحلروف من إ 

ن ويه إلفعل علهيا يبىن  ليبىن إل سامء بعدها يبتدأ   إليت إحلروف من وليست إجملازإة إ 

منا. إل سامء علهيا ن: بقوهل أ رإد فا  ن زيد إ  ن َعرو وإ   بعمرو مررت أ و بزيد مررت إ 

                                                           
                   289( ينظر آليات احلجاج يف اخلطاب االدبي عند املعتزلة، للدكتور ميلود نزَّار:  1

                       



 اخلطاب النحوي القديم وصف وحتليل
 

- 78 - 
 

آخر فعل عىل إلالكم جفرى ليه يصل ال ل نه ابلباء الامس وإجنر أ ال إلفعل إ   كام ابلباء إ 

 هذإ يف إجلر رأ ى ومن. إل ول إلفعل عىل ال أ خرى اكن عىل محموالً  اكن نصبه حني أ نه

ن برجل مررت: قال ن زيد إ  ن: يريد َعرو وإ   مررت كنت أ و بزيد   مررت كنت إ 

((0بعمرو
(1)

 

تلحظ لو أ نّك إقتطعت قول يونس بن حبيب عن س ياقه إذلي ورد فيه  مل يكن  شيئًا 

ب بعدم  ومل يعمل إملرإد منه، ولكن حيامن أُدخل يف خطاب سيبويه إذلي إلزم إخملاطم

 ذف عامل إجلر الا يف موإضع ورد فهيا إواًل يف الكهمم.جوإز ح

من ش يوخ  هـ( 182إلرمحن إلضيب )ت  عبد أ اب حبيب ومن إلثابت أ نَّ يونس بن

(2)سيبويه ومعارصيه يف إلزمان وإملاكن
، واكنت حلقته ابلبرصة ينتاهبا الادابء وفصحاء 

إل عرإب وإلبادية
(3)

نَّ إلندإء، لكَّ إمس مضاف قال سيبويه يف ابب إلندإء: )) إعمل أ  

رهاره، وإملفرد رفع وهو موضع إمس  ضامر فعل إملرتوك إ  فيه فهو نصٌب عىل إ 

منصوب((
(4)

جند ذإت إخلطاب يف هذإ إملوضع من إلبحث توإصلية وخطابية ويه  

مسؤوةل عن إمللفوظ، فضال عن كوّنا توإصلية يف مقاهما إلزماين وإملاكين، قال 

م هللا رمحه يلإخلل  سيبويه : ))وزمع  و "اي هللا" عبدم  اي حنو" إملضافم  نصبوإ أ ّنَّ

 "هو  : نصبوإ كام إلالكم، طال حني صاحلًا" رجالً  "اي  : قالوإ حني وإلنكرة أ خاان"

" ك وهو" قبكلم  وذكل وإحٌد، "وموضعهام و"بعدُ  "قبُل" رفعوإ كام إملفردم  ورفعوإ  ." بعدم
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(( ." "قبلُ  يف تركوه كام إملفرد يف إلتنوين ركوإوت  ." َعرو و "اي زيُد" اي " : قوكل
(1 )

لعلل 

نَّ ذإت إخلطاب  متلقي هذإ إخلطاب بلحاظ عبارة سيبويه " رمحه هللا" يقول  إ 

ليست توإصلية بل يه ذإت لسانية، لكون إذلإت حمكومة مبعطيات إملقام إلتوإصيل 

مسار إخلطاب إللغوي  فعليه و هذه إحلال أ ن  تكون ذإاًت متوإصةًل، لكن لو تتبعنا

ذ قال :  لسيبويه لعلمنا ذإت إخلطاب اكنت توإصلية يف مقاهما إلزماين وإملاكين إ 

 "إلطويل"؟ نصبوإ " عالمم  إلطويلم  زيدُ  : "اي قوهلم أ رأ يتم   : ))قلت

ن  : وقال  . ملنصوب صفةٌ  ل نه نُصب  : قالم     . أ عين" عىل" نصباً  اكن شئت وإ 

ذإ هو يشء أ ي عىل إلرفعم  أ رأ يتم   : فقلُت   "؟ إلطويلُ  زيدُ  اي قال: " إ 

  . ملرفوع صفةٌ  هو  :  قال

، موضع يف إملرفوع هذإ أ ن زَعت قد أ لستم   :  قلت  لقيُته كقوهل: " يكون ال فملم  نصب 

"؟ أ مس    إل حدثم

 موضع يف إمس لكُّ  وليس أ بدإً، مرفوعٌ  إلندإء يف مفرد إمس لك أ نَّ  قبل من  : قال 

"  ما مبزنةل عندمه صار إلندإء، يف مفرد لك يف إلرفعُ  إّطرد فلام جمرورإً، يكون "أ مس 

ذإ وصفمه ،جفعلوإ ابلفعل أ و ابالبتدإء يرتمفع   . مبزنلته مفردإً  اكن إ 

   : لكهم إلعرب قول أ فرأ يتم   :  قلت

ن ورقاءم  أ خا أ زيدُ         ت   فقد اثئرإً        كنتم  إ    خفاص   ح.   أ حناءُ  عرضم

  "إلطويل"؟ يف جاز كام إلرفعُ  فيه جيز مل يشء ل ي
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ذإ إملنادى ل ن  : قال ذإ مبزنلته ابملضاف، فهو ُوصف إ   هذإ جاز ولو موضعه، يف اكن إ 

ذإ فاملضاف  . حلنٌ  وهذإ إملفرد موضع يف جتعهل أ ن " تريد أ خوان اي لقلُت: "  ُوصف إ 

ذإ مبزنلته فهو إملنادى، به ، موضع يف ملنادى وصٌف  هنا ل نه انديته، إ   كام نصب 

 إلطويل يف اكن ما فيه يكن ومل نصب، موضع يف ل نه منادى اكن حيث إنتصب

  . لطوهل

ن  : كقوكل  . إل صل إىل رّدوه أ ضافوإ ملا ك ّنم  : هللا رمحه إخلليل وقال ك "إ   قد أ مسم

  ." مىض

ه" زيد اي "عن وسأ لُته هللا رمحه إخلليل وقال  " لكَّهم يُس ق  "و"اي لكَّمك متميُ  و"اي نفسم

 فيه فأ نته أ مجعون" متميُ  "اي وأ ما  . إجلُّمة" ذإ زيدُ  "اي  : كقوكل نصبٌ  لكّه هذإ  : فقال

ن ابخليار ن : "أ مجعون" قلت شئت إ   عىل ينتصب "وال أ مجيعن قلت: " شئت وإ 

 ينتصب أ مجعني" أ ن" عىل ويدكّل  . أ مجعني" أ عين تقول" أ ن ُمحال أ نه قبل من أ عين

 يف إملضاف وأ ما  . وإحدٌ  وإلنصب إلرفع يف إملعىن  : يونس قول صوبملن وصٌف  ل نه

ال يكون ال أ ن هل ينبغي فهو إلصفة ذإ نصباً  إ    . إلصفة يف ينتصب إملفردُ  اكن إ 

 " أ قبل زيدإً  أ خاان اي  ": إلعرب قول أ رأ يت  : قلُت 

 موضع يف منصوب ل نه إل صل وهو مثهل نصباً  فصار إملنصوب هذإ عىل عطفوه  : قال

(( . نصب  
(1)

آن   فضال عن ذكل هناك من يعمتد رروف إلزمان كـ إشارإت زمانية " إل

، غدإ ، أ مس، قبل إس بوع ...إخل ورروف إملاكن " هنا ، دإخل ، يف ماكن كذإ"  
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لكننا يف إخلطاب إلنحوي وإثناء َعليات إلتحليل ال نعول عىل هذه الاشارإت  ل ّنا 

اب عن ذإتية إخلطاب وال تشلك جزءإً من منظومات مل تس تعمل بوصفها منطوقا معر

 الاشارايت عنارص إذلإت.

 

ب وتعرب عن موقف لغوية    إفعال إجلهة-ث ويه الافعال إليت تس ند إىل إخملاط 

..."وهذه -إعتقد –إفرتض  –يتوخاه  من حمتوى تلفظه ومن هذه الافعال " رن 

إذلإيت إخلطايب( إذلي تربزه إلتعبريإت متثل مجموعة من موإقف إملتلكم )إملوقف 

إلعالقة الاس نادية وحمتوى إلتلفط
(1)

 إ كثري يف كتب إملطوالت إلنحوية،، وهذ

 وميكن إلرجوع إليه والاطمئنان هل. 

 ويف ، إملعلومة إنتقاء ، إملصطلح إختيارإت يف يمتثل ما وهذإ وإلتقديرإت إلتقس اميت-

 الامر هذإ يف إمرين إىل إلرجوع علينا ذكل

 - إللغوية إلروإايت مرإجعة  -أ  

 يف بدءإً  ، فيه لبس ال سلمي بشلك إللغوية إلظاهر عرض يف إلرتتيب تويخ  -ب

 تنسجم إليت إللغوية إملعلومة إنتقاء  م ومن) إللغوي إلباب إصل إو(  إملصطلح إختيار

 ".إللغوية إلروإية"  إىل رجوع ذكل ويف بيانه إملرإد إللغوي والاصل

 
 

 

                                                           
       .287( ينظر آليات احلجاج يف اخلطاب االدبي عند املعتزلة، للدكتور ميلود نزَّار:  1
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ث   من رجلٌ  مدحين: يقول حيىي إلفرإء وهللا مسعت: قال طهامن بن هللا عبد بن محمد حدَّ

ىل إختالفك ما: يل فقال إلنحويني : قال. نفيس فأ جعبتين: قال. إلعمل يف مثهل وأ نت إلكسايئ إ 

 .حبر من يغرف طائرإ كنت فك ين وسايلته، فناررته

 

  

 

 إلفصل إلرإبع                          

 إلتأ دب يف إخلطاب إلنحوي                   
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 ختاطبيه، عالقة ضوء يف همذب لغوي وسلوك إجامتعية، لغوية راهرة إلتأ دب

 مع لطيفًا إحدهام يكون أ ن عىل إخلطاب طريف بني حقيقية رغبة عىل تتأ سس

آخرين، ليه إلوصول ميكن ال إللغوي إلفرد لسلوك أ سايس دإفع وهو إل  خالل من الا إ 

ب حتفزي ب، مع أ قل أ و أ كُث همذابً  يكون أ ن عىل إخملاط   البد إحلال هذه ويف إخملاطم

 عنه تفصح ما وهذإ إحملاورين بني الاجامتعية إلعالقة مس توى يُرعى ن  أ   من

 ميكن ال الاجامتعية إلعالقة هذه أ ن من إلرمغ عىل إحلوإر، يف إملس تعمةل إملنطوقات

 نتاج يف إسهم إذلي إجملمتع ومعايري قمي مبعرفة الا إللغة حدود خارج للتقيمي ختضع أ ن  

 . إخلطاب هذإ

رتبط بشلك مبارش بذإت إخلطاب ، ل ننا ندرك أ نَّ هذإ والشك أ ن إلتأ دب ي 

ب  إخلطاب قامئ عىل عالقة ختاطبية وهذه إلعالقة  ال تكون الا من طرفني " خماط 

ب  يه من  ب" حقيقيني  ويف هذه إجلزئية من إلقول جند  بأ نَّ ذإت إخملاط  و خماطم

ا ستهنض بأ دوإر خمتلفة تسعى إىل إلتأ سيس لهذه إلعالقة إلتفاعلية الاجامتعية ل ّنَّ 

 .ال جناح إلعملية إلتوإصلية بني طريف إخلطاب

وإلتأ دب موقف إجيايب يصدر عن متلكم حقيقي، متثهل منطوقات  خاصة تشلكت  مع 

متوإليات إخلطاب إللغوي إملكتوب، عىل أ ن  يأ يت صاحب إخلطاب بفعل إلقول عىل 

(1)نتفاع إلعاجل به إلوجه إذلي ترُبز به داللته إلقريبة ويقوي أ س باب الا
، وال يظهر 
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للمحلل إللغوي الا ابلنظر يف إلس ياق إللكي للخطاب، بوصفه رإبطا إجامتعيًا تفاعلياً 

بني إذلوإت يسعى طرفا إخلطاب إىل حفاظ عرى إلتوإصل بيهنام، الن إلتأ دب بوصفه 

ء راهرة إجامتعية تفاعلية يورف يف ضبط إحلوإر بقصد من طرفيه أ و إحدهام ال عطا

مظهر خطايب فيه يشء من الاحرتإم وإلهتذيب، وهذإ الامر هل إثره يف إلكشف عن 

يف إلفاعل إحلاصل بني طريف إخلطاب من خالل الاشارايت  دالالت إخلطاب وإثرها

الاجامتعية إللفظية إليت "تشري إىل عالقات إجامتعية بني إملتلكمني من حيث يه 

عالقة أ لفة أ و عالقة رس مية"
(1)

 

 ب يف إخلطاب إللغوي  يجء به إىل إمرين :وإلتأ د

سعي طرفا إخلطاب إىل دميومة إلعملية إلتوإصلية وإلوصول هبا إىل  الامر الاول:

غاايهتا، وهذإ الامر قامئ عىل تبادل إحلوإر لتحقي. إقىص غاايت الانتفاع به وإلوصل 

 إىل إملعرفة إللغوية إليت يطلباّنا.

َّا جعز عن إالتيان مبا متثل به  إعامتد إحد طريف الامر إلثاين: إخلطاب مبدأ  إلتعويض مل

 صاحبه ، ذلكل جند إحدهام قد يكون إشدَّ حرصا 

 عىل أ ن  يكون متوإصاًل حىت يصل بصاحبه إىل إملنفعة إللغوية إملشرتكة.

ب وما يقومان به من تبادل لل دوإر و الاقبال عىل بعضهام، فأ نَّ  ب وإخملاطم وإخملاط 

هام، وحنن يف هذه إحلال ذكل أ حسن يف  الادب، كوّنام حيس نان الاس امتع إىل بعض 

وال س امي يف إملناررإت إللغوية  جند إحد طريف إخلطاب حيسن الاس امتع لصاحبه 
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ابنًة للمسموع وطمعًا يف بيان فساده، فيكون  َعاًل مببدأ  إلتعويض النَّ يف ذكل إ 

ىل  خطاُب الاخر عواًن هل يف كشف عورإت إخلطاب " وعىل هذإ، يكون إدلإعي إ 

إلتأ دب يف إلالكم هو قضاء إملصاحل وإلفوز ابخلدمات"
(1)

. 

ب و إخمل ذإ ما عدان إىل ذإت إخلطاب" إخملاط  ب" جندها ذإت حقيقية مقابةل،وإ   اطم

وال ميكن أ ن  تكون ذإاًت منزتعة إفرتإضية، وإذلوإت يف هذه إحلال إما أ ن  تكون 

ليتش" للعالقات بني ذوإت إخلطاب،   متساوية يف إلرتبة، وحسب تصنيف"

يعرف هذإ إلصنف بـ"إلصنف الافقي إذلي يتحدد عىل إساسه... معيار إلتضامنية 

(2)كبعد إجامتعي"
ضوحا بني إللغويني وإلنحويني عىل وهذإ إلتصنيف يكون إكُث و  

إختالف منازهلم ومشارهبم، أ ما إلصنف الاخر فيعرف ابلصنف إلعمودي وحموره 

إلسلطة
(3)

ب إليت متتكل إلسمة وإلرفعة   والامر يف ذإ ينقسم عىل قسمني ذإت إخملاطم

إلنحويني  إلنحوي" ويقابلهام" من –كـ ذإت إخلليفة والامري وإلش يخ " إللغوي 

   وحسب إلرتس مية إالتية:وإللغويني وتالميذمه 
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 إلتصنيف إلعمودي) حمور إلسلطة(                   

 

ب يعمتد مبدأ  إلتأ دب للوصول إىل هذه إذلوإت، إما إلقسم آخر  ومن هنا جند إخملاط  إل

ب ميتكل إلسلطة ومن  ب حمور إلسلطة وعىل إلرمغ من أ ن إخملاط  فتكون ذإت إخملاط 

حقه أ ن يؤكد عىل رغبته يف إبقاء إلفرق بيهنام الا أ نه قد يرغب يف إلتضامن مع 

ب" ابلتلفظ  ب يسعى إىل تأ سيس عالقة بس يطة مع إخملاطم ب أ ي أ نَّ إخملاط  إخملاطم

ل إليه، مبا جيعهل وإثقا بأ ن إملرسل مييل إليه مياًل ابخلطاب، بأ ن يتقرب من إملرسم 

طبيعيا خاليًا من أ ي دوإفع أ و إغرإض منفعيَّة. وهذإ هو عني إلتأ دب يف 

وما زلنا يف ذإت إخلطاب، قلنا يف ما تقدم أ نَّ إخلطاب قامئ عىل عالقة ختاطبية بني 

ثنني طرفني أ و إكُث، وهذإ يعين أ نًّ إملشاركني يف إخل طاب إلنحوي ميكهنم أ ن  يكونوإ إ 

                                                           
 258-257( اسرتاتيجيات اخلطاب:  1
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أ و أ كُث من ذكل ومه قريبون يف إلزمان وإملاكن وبيهنم عالقة أ لفة  وأ نس
(1)،

فالطرف 

ب  ل–الاول " إخملاط  آحادإً  وإلطرف إلثاين  -إملرس  إملقابل "  –إملتلكم" يكون أ

ب  ل إليه –إخملاطم آحادإ ومتعددإً، ويف هذه إحلال -إملرسم يكون  إملتلقي" يكون أ

ب يف ضوء مبدأ   إلطرف الاول ذإاًت وإحدًة ال تلتبس ابلطرف إلثاين، وإذلإت إخملاط 

إلتأ دب تعرف بـ "إذلإت إملتأ دبة"  وتأ يت يف مرتبة إعىل من مرإتب إذلإت إلقائةل" 

إملتوإصةل" إليت تنقسم وبفعل راهر الاقوإل وبوإطهنا إىل " ذإت انقةل" ويه ذإت 

ش ياء و " ذإت مبلغة" ويه إذلإت تنعم إلنظر يف ساكنة تعمل عىل راهر الا

بوإطن الاقوإل. فاذلإت إملتأ دبة " يه إذلإت إليت ال جتاوز بفعل إلقول حد عاجل 

الانتفاع به حتقيقا لغرض أ و طلبا لعوض"
(2)

 

وعىل هذإ الاساس يقتيض مبدأ  إلتأ دب إلنظر يف ما قدمه بعض إلباحثني إلغربيني 

فادة إخلطاب إلنحوي، النَّ حتليل إخلطاب يف هذه إحلال يذهب بنا منه يف حتليل  لال 

إىل درإسة إلعالقات إليت تقوم عرب إلتفاعل بني إملشاركني ابلنظر إىل درجة إمحلميية أ و 

إلعدوإنية
(3)
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 وي:لتأ دب لروبني اليكوف وإخلطاب إلنحقوإعد إ

  The Logic of Politeness "دعت روبني اليكون يف مقالهتا " منط. إلتأ دب"

إىل إعامتد  قوإعد إلهتذيب أ ثناء إلتخاطب، ويف ضوء ذكل يلزتم طرفا إخلطاب 

بضوإبطه حلظة دخوهلام يف إحلوإر، وهو يف هذه إحلال يشلك ضابطة من ضوإبط 

 إلتبليغ.

ويف إحلال إلنظر يف قوإعد هذإ إملبدأ  جند هل  حضورًإ يف إخلطاب إلنحوي  مما يعزز 

 ويقوي أ س باب الانتفاع به.وريفته إخلطابية 

ب، وحتصيهل أ ن   ب ال يفرض نفسه عىل إخملاطم قاعدة إلتعفَّف ، وهذإ يعين أ نَّ إخملاط 

ب ملزتمًا ملقاصد إخلطاب، ب  يكون إخملاط  وجمهتدإ يف إلتوسل مبا جيلب إقبال إخملاطم

عىل سامعه وفهم مرإده  وتلقيه هل ابلقبول
(1)

. 

وء هذإ إملبدأ  إخلطايب أ ن  يبني مقاصده من خالل ومن إملمكن حمللل إخلطاب يف ض

خرق هذه إلقاعدة، ل ننا جند إحد طريف إخلطاب من جيعل موضعم صاحبه موضعم 

، ويسعى إىل تبليغ أ غرإضه، وهناك من ال يظهر إي درجة من إمحلمية  إحرتإم  وتقدير 

ىل حتليل وإملقبولية ويتسم خطابه مبس توى إلتأ دب إملنخفض، ولبيان ذكل سنسعى إ
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ما نُقل لنا من خطاب لغوي يكشف لنا إلتفاعل بني إملتحاورين ابلنظر حفظ ُعرى 

 إلتوإصل بيهنام.     

 ورد إملرّبد إلعباس أ اب أ ن زَعوإ: قال  إلربوجردىّ  روإحة إبن قال إلقفطي : )) وحىك

ليه دخل ما فأ ّول ماهان، بن لعيىس زإئرإ إدّلينور  أ هيا: هل قال سالمه وقىض إ 

  محلها؟ أ لك عن وسمل عليه هللا صىل إلنبّ  ّنيى إلىت إجملثّمة إلشاة ما إلش يخ،

 . إلّلجبة مثل إللنب إلقليةل إلشاة ىه: فقال

 :إلرإجز قول نعم،: فقال شاهد؟ من هل: فقال 

آل من يب. مل الّ           نسمه  إجلعيد أ  جمثّمه جلبة عنزي إ 

ذإ  إبن عيىس هل قال دخل، فلام هل، فأ ذن ّى،إدّلينور حنيفة ل ىب يس تأ ذن ابحلاجب فا 

 أ لك محلها؟ عن وسمل عليه هللا صىل إلنيب ّنيى إليت إجملثّمة إلشاة ما: ماهان

 .قفاها من وحنرت ركباهتا عىل جثّمت إليت يه :فقال 

 مثل يه: يقول -إملرّبد إلعباس أ اب يعىن -إلعرإق ش يخ وهذإ تقول كيف: فقال 

 .إلبيتني ، وأ نشدإللنب إلقليةل إللّجبة،وىه

ن حنيفة أ اب تلزم إلبيعة أ ميان: حنيفة أ بو فقال   هذإ مسع إلش يخ هذإ اكن إ 

ن   ال إلبيتان اكن إلتفسري،وإ   .هذه لساعهتام إ 
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 من عليك أ رد أ ن أ نفت حنيفة، أ بو إلش يخ صدق: إملرّبد إلعباس أ بو فقال

 هذإ منه سنفاس تح . أ عرفه ال عنه تسأ لين ما فأ ّول شاع، قد ما إلعرإق،وذكرى

(( إلهبت وترك إال قرإر
(1)

 

بني إملتحاورين حول معرفة دالةل لفظ  عند إلنظر يف هذإ إخلطاب إللغوي إذلي دإر

ب " إمحد بن  آهل وسمل" يلحظ أ نَّ إخملاط  ورد يف قول إلرسول" صل هللا عليه وأ

فمر عيىس بن ماهان أَاب ع  إز يّ  جم إلرَّ
(2)

ونه ميتكل " اكن عىل درجة عالية من إلتأ دب ك 

صفة إلعلامء وإلنفس إلوإعية،  وَعاًل بقاعدة إلتعفف بعدم فرض نفسه عىل إملربد أ يب 

هـ(،وإملربد قيل ذكل إقبل عىل إمحد بن عيىس وسمل 285إلعباس محمد بن يزيد )تـ 

عليه وإحسن الادب والاس امتع هل، خفاطبم إملربدم بـقوهل: أ هيا إلش يُخ، مرإعاة قوإعد 

نه إىل الاخنرإط يف إلتوإصل وإلتفاعل إلالكيم ، والا مر الاخر إلتأ دب وقصد م 

حرص إلقول يف طلب معرفة حد إللفظ وهو بذكل مينع ما ليس منه أ ن  يدخل 

فيه
(3)

 أ لك محلها؟    عن وسمل عليه هللا صىل إلنيب ّنيى إليت إجملثّمة إلشاة ، فقال هل: ما

ب من نفسه،ن  ر بدأ  إمحد بن عيىس بن ماهان ابلسؤإل  بعد أ    إعى مرتبة إخملاطم

مام إلنحاة يف زمانه، فلاأ  إىل مبدأ  إلتأ دب ليك  وإملربد ش يخ إلعرإق عىل حد قوهل وإ 

 حيصل عىل مجةل من إملنافع إلتوإصلية  كتعزيز عالقة إل لفة والانساام بيهنام.

                                                           
 44-43/ 1( إنباه الرواة على أنباء النحاة :  1

( لقد اختلط االمر على القفطي يف عيسى بن ماهان وابنه امحد بن عيسى ، الن عيسى قد تويف قبل والدة ابي العباس يزيد بن  2

 َوَكاَن ِبالَبْصَرِة، ُوِلَد ِإنَُّه: براوية احلديث ُيَقاُل شرين سنة ، فكيف جيالسه ويأخذ عنه؟  فـ عيسى بن ماهان َعاِلُمحممد املربد بع

 ِدْيَناٍر، بِن َوَعْمِرو َرَباٍح، َأِبي ِنب َعَطاِء: َحدََّث َعْن .الصََّحاَبِة َبَقاَيا َحَياة ِفي التِّْسِعْيَن، ُحُدْوِد ِفي: ُوِلَد .ِبِه َوُيِقْيُم الرَّيِّ، ِإَلى َيتَِّجُر

 .َوماَئٍة َسْبِعْيَن َسَنَة: ُتُوفَِّي .َوَجَماَعٍة َأَنٍس، بِن َوالرَِّبْيِع َوَقَتاَدَة،

                             .10( املنهاج يف ترتيب احلجاج:  3
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َّمة"، وهذ  وبعد هذإ إلسؤإل نفرتض أ ن  إملربد س يقف عند حدود تكل إللفظة " إجملث

الافرتإض مرده إىل إمرين: الاول كونه علامً ابللغة وإلنحو وهو من علامء إلبرصة 

وش يوخها، والامر الاخر كون هذه إللفظة قد وردت يف حديث عن إلرسول صل 

آهل  وسمل.   هللا عليه وأ

 إلّلجبة. مثل إللنب إلقليةل إلشاة يه: فقال إملربد    

َّه تلكم عن يشء مل يقع هل إلعمل به، وحيامن يف هذإ إجلوإب خرق إملربد مبدأ  إلتأ دب  ل ن

ُطل ب منه شاهٌد عىل ما قال. إس تدل بدليل مل يقف عليه من قبل، بل جاء به من 

ساعته، ذلكل حي. إلقول بأ نَّ خصمه قد رفر به وبني إنقطاعه عن إجلوإب إلصحيح 

 يف حال رننا أ ن إبن ماهان اكن عارفا ابجلوإب خمتربإ للمربد.

ه إحلد من إخلطاب مل يفرض إمحد بن ماهان نفسه عىل إملربد، ورمبا تقبل منه إىل هذ

هذإ إلتفسري إذلي جاء به ش يخ إلعرإق، لكن الامر مل ينته  حيامن جاء حاجبه 

 يس تأ ذن ل يب حنيفة إدّلينوري ابدلخل إىل جملسه ، فأ ذن هل.

 هللا صىل إلنبّ  ّنيى إليت إجملثّمة إلشاة فلام دخل إبو حنيفة قال هل إبن ماهان: ما

 أ لكها؟ عن وسمل عليه

هنا خرق إبن ماهان مبدأ  إلتأ دب حيامن أ عاد إلسؤإل نفسه عىل إيب حنيفة وحبرضة 

ذ مل حيرتم إبن ماهان جوإب إملربد ومل يقنع به، وهو هبذإ إلعمل هدد وجه  إملربد، إ 

ب إخملاطم
(1)

 ويف ذكل خروج عن هذإ إملبدأ  ومل يصن وجه غريه. 

                                                           
  ( ينظر مبدأ التواجه لـ " براون  ووليفنسون"  1
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 .قفاها من وحنرت ركباهتا عىل جثّمت إليت إبو حنيفة: يهفقال 

 قال إبن ماهان: كيف تقول وهذإ ش يخ إلعرإق يقول... 

َّه مل يعمل ما اكن من الكم  يف ضوء هذإ إحلوإر ودخول إبو حنيفة إىل إجمللس ندرك بأ ن

طئُه ، بني أ بن ماهان وإملربد، ذلكل مل يعمل أ بو حنيفة  جبوإب إملربد ومل يُرد أ ن خي 

ومن هنا ذهب أ بو حنيفة إىل ترممي عالقة إلتوإصل بني طريف إخلطاب، الن ما فعهل 

إبن ماهان يف طرح إلسؤإل عىل إملربد اترة وعىل إيب حنيفة اترة إخرى فيه من 

يب حنيفة يف إهانة  إلهتديد لوجه إملربد، ورمبا تسبب طرح إلسؤإل مرة اثنية عىل إ 

 للمربد وسبب حرجًا هل. 

ن اكن هذإفقا  هذإ مسع إلش يخ ل إبو حنيفة : أ ميان إلبيعة تلزم أ اب حنيفة إ 

ن ال إلبيتان اكن إلتفسري،وإ   .هذه لساعهتام إ 

هنا إس تحلف إبو حنيفة عىل إلعهد بأ نَّ إملربد قد مسع هذإ إلتفسري ممن فرس هذه 

 إللفظة، وهو يف هذه إحلال مل يفرض نفسه عىل إملربد 

إما ما إستشهد به من إلشعر فريى إّنام قد قيال لساعهتام إي وتقبل ما قاهل إملربد، 

 جاء هبام إملربد ومل يسمعهام من قبل.

نَّ إذلي تقدم من إلقول  قد يتحق. للقارئ يف ما قاهل إملربد يف ّناية هذإ إحلوإر  إ 

 إلعرإق، من عليك أ رد أ ن أ نفت حنيفة، أ بو إلش يخ خماطبا  أ بن ماهان، قال: صدق

 أ عرفه. ال عنه تسأ لين ما فأ ّول شاع، قد ما وذكرى
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 قاعدة إلتشكك

به خيتار بنفسه، أ ي يُفسح   ب أ ن جيعل خماطم يمار   جمالم  تلزم إخملاط   إمامـــــه. إخل 

ىل يوما دخلت )) :ثعلب قال  محمد إلعباس أ بو وعنده طاهر بن هللا عبد بن محمد إ 

 ما:هللا  عبد بن محمد يل قال قعدت، فلام -هل وصفه عيىس بن محمد واكن -يزيد بن

 : إلقيس إمرئ بيت يف تقول

 إلنّمر ساعديه عىل أ كبّ ...  كام خظاات متنتان هل               

 

ذإ خظابظا،: يقال فقلت: ثعلب قال   "كام :وقوهل فرساء وصف مكتزنإ، صلبا اكن إ 

ذإ إلنّمر ساعد صالبة يف أ ي أ كّب"  عن ملمتّدةإ إلطريقة : وإملنت يده، عىل إعمتد إ 

 من إل لف أ عاد إلتاء حتّركت فلام خظتا،: قال أ نه إلعربية من فيه. وشامهل إلّصلب ميني

وإلفتحة إحلركة أ جل
(1)

. 

منا! إل مري هللا أ عز: هل فقال يزيد، بن محمد عىل بوهجه هللا عبد بن محمد فأ قبل: قال  إ 

ىل خظاات أ ضاف إال ضافة؛  «خظاات» يف أ رإد . أ حد هذإ قال ما :هل فقلت. «كام» إ 

                                                           
 ،"اللحُم َخظا: "قوهلم من ،"َخَظتا: "أراد: يقول وبعضهم. الفّراء رأُي وهو للضرورة، النون فحذف ،"َخَظاتاِن" أراد يش يف شرح املفصل: "(يقول ابن يع 1

 الضمري ألف حاقلَل حتّركت فلّما. بعدها التاء وسكوَن سكوَنها: الساكنني اللتقاء األلف ُحذفت وإّنما ،"خظاْت": "خظْت" يف واألصُل. وكُثر اكتنز،: أي

، قيال إنَّ رأري املربد والفراء  هو أنَّ " حظاتا" أصله " حظاتان" اسم مع فارق يسري ، هو أن "النون: قد 5/151ضرورًة" :  الساقطة األلف أعادوا بعدها،

با اىل أن " خظاتا" فعل اصله " خظتا" كـ " غزتا" اال ُحذفت من املثنى لالضافة اىل "كما" عند املربد و لضرورة النظم عند الفراء، اما الكسائي وثعلب فقد ذه

والصرفية،  أن " االلف" اليت كانت ساقطة باجتماع الساكنني يف الواحد قد ُرّدت بتحريك التاء ، ومسوغ ذلك ضرورة النظم . ينظر املناظرات النحوية

                                                                                                                                                            .233ر: نشأتها وتطورها حتى نهاية القرن الثالث اهلجري، لدكتور اسامه رشيد الصفا
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 هذإ قال ما وهللا، ال :هللا عبد بن حملمد فقلت يقوهل، سيبويه بل: يزيد بن محمد فقال

 ما: فقلت هللا؛ عبد بن محمد عىل أ قبلت  م فليحرض، كتابه وهذإ قطّ، سيبويه

ىل حاجتنا  نعت فيضاف َعرو، صديقي ابلزيدين مررت: أ يقال! سيبويه كتاب إ 

ىل إليشء  ونظر -هذإ يقال ما وهللا ال،: طبعه بصحة -هللا عبد بن محمد فقال غريه؟ إ 

ىل  ...إجمللس وّنض ومقت،. شيئا يقل ومل فأ مسك -يزيد بن محمد إ 

منا إملرّبد، قاهل ما وإلقول  تعّال ملّا طاهر بن هللا عبد بن محمد مع أ داب إجلوإب ترك وإ 

 إل جالء مباالسة خبريإ اكن دإملربّ  أ نّ  عىل يدكّل  مما وهذإ. هذإ يقال ال: وحلف إلميني

آدإب وإمللوك وإخللفاء ((.حصبهتم وأ
(1)

 . 

يف هذإ إلنص خرق وإحض لقاعدة إلتشكك والاختيار ل ن ثعلبًا مل يسمح للمربد 

وحبرضة محمد بن عبد هللا أ ن  خيتار بنفسه ما يس تدل من كتاب سيبويه لتبيان هذإ 

: هذإ إلكتاب فليحرض،  م إقبل  إملشلك إلنحوي، بل قطع إلطري. إمامه بعدما قال

عىل الامري وقال هل: ما حاجتنا إىل كتاب سيبويه، وهنا إملربد قد إلزتم قوإعد إلتأ دب 

ل نَّ إمحد بن حيىي والامري ميثالن حمور إلسلطة يف هذإ إخلطاب وخبطاهبام قطعا 

 إلطري. عليه ومل يصل إىل ما يريد تبيانه هلم.

 

 

 

                                                           
       145/ 1 ( انباه الرواة على انباه النحاة: 1
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 قاعدة إلتودد

ل إخملاطب يشعر ابلرإحة وإل طامن من خالل إرهارك إلود والاحرتإم هل، هو إن جتع 

 فيه الشكّ  وإلتودد  يعد من إمه إلقوإعد إلرئيسة والاساس ية يف مقرتح اليكوف "وممّا

ضافةً  إملنط.   هبذإ قّدمت قد إلفرنس يّةم  إلباحثةم  أ نّ  رإسات   جمال   يف وُمغريةً  الفتةً  إ   إدّل 

ً  إلتأ ّدب   مبدأَ  جعلت قد فهيي. إحلديثة ة  إلتدإوليّ  إللّسانيّة    جامعاً  رئيساً  خطابيّاً  مبدأ 

ىل ينضاُف  ط  بعرض   قامت ولقد. إخلطاب   يف غرإيس مبادئ   إ  ، لهذإ ُمبسَّ  حىت إملبدإ 

ن   وجوده أ نّ  تؤكّد اب   مبادئ   يف إلتّوس يع شأ نه م  طم  عىل ُمقترصةً  تعد مل إليت إخل 

".فقط إللّفظي إجلانب  
(1) 

 

 جفاءه ، َعرو بن إلعالء أ يب عند كنت:  يب عبيدة عن يونس بن حبيب قال"عن أ  

ليه أ بو َعرو عزرة بن شبيل ، لبد فأ لقى هل إلّضبعّي، فقام  إ  جفلس عليه،  م  بغلته 

إقبل حيّدثه. فقال شبيل : اي أ اب َعرو ، سأ لت رؤيبتمك هذإ عن إش تقاق إمسه مفا 

ليه  م قلتعرفه، قال يونس : فمل أ مكل نفيس عند ذ  لعكّل : كره لرؤبة، فزحفت إ 

 ، إلّروبة مفا ، رؤبة غالم فأ ان! رؤبة ومن أ بيه من أ فصح اكن عدانن بن معدّ  أ نَّ  تظن

ر جوإاًب، وقام ُمغضبًا، فاقبل عيلَّ إبو َعرو  وإلّرؤبة؟ وإلّروبة ، وإلّروبة وإلّروبة فمل حُي 

وقد أ سأ ت فامي وإهجته به، وقال: هذإ رجل رشيف، يقصد جملس نا، ويقيض حقوقنا، 

                                                           
 .2018 يونيو 134 العدد الكلمة اجلامعي، جملة ارالست ِخَطاِبّيًا لعبد َمْبدًأ ( الَتَأدُُّب 1
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فقلت هل: مل إمكل نفيس عند ذكره رؤبة، فقال هل إبو َعرو :أ و ُسلّ طتم عىل تقومي 

". إلناس! 
(1)

 

نلحظ أ نَّ إاب َعرو بن عالء كيف قرب شبيل بن عزرة إلضبعي إليه وإدانه من 

عدما جملسه، ورإح حيدثه ويف هذإ إرهر هل جلَّ إحرتإمه  وكبريم مزنلته عنده، وب

غضب شبيل بن عزرة من يونس ومقالته  إليت مل حتفظ وجه إخملاطب، جند إاب َعرو 

ساءة يونس هل، عىل إلرمغ من  بن إلعالء ينترص لهذإ إلرجل ويصفه ابلرشيف، ويبني إ 

 حيامن قال اليب َعرو بن إلعالء: أ نَّ شبيل بن عزرة أ ول من خرق مبدأ  إلتأ دب 

مسه.سأ لُت رؤيبتمك هذإ. بتحقري الا َّه مل يعرف إ   مس لتحقريه إملسمى  م وأ ن

َّه أ يب عن  إمحلى أ خذته: قال أ بوك، فعل ما: هل فقال هل صدي. إبن "لقى إل سود أ ن

 فعلت مفا: إل سود أ بو قال فرخًا، فرتكته رخضاً  ورخضته طبخاً  وطبخته فضخاً  ففضخته

 عنده حفظيت غريها جوتزو طلقها: قال وتضاره، وتشاره ومتاره تزإره اكنت إليت إمرأ ته

 من تدر   مل إللغة من حرف: قال بظيت؟ معىن مفا: إل سود أ بو قال وبظيت، ورضيت

".أ در مل فامي كل خري ال أ يخ إبن اي: قال درج، عش أ ي يف وال خرج بيض أ ي
(2 )

يف 

هذإ إحلوإر نلحظ أ نَّ إاب الاسود إدلؤيل عىل كبري قدره كيف حياور هذإ إلصيب 

َّه ال يعمل ما يقول ويتقرب إليه  وسأ   هل عن حرف مل يقع هل من قبل، وبعدما مسع منه أ ن

                                                           
أي  أهله بروبة يقوم فالن:  يقال ، احلاجة:  الّروبة:  فقال يونس فسر ، ثم35 - 34، وينظر مراتب النحويني: 52( طبقات النحويني واللغويني: 1

:  والّروبة. الليل من روبة مضت:  يقال ، الساعة حنو الليل نم القطعة:  والّروبة. فحلك روبة أعطين:  يقال ، الفحل مجام:  والّروبة ، حباجتهم

                                                                  .روبة الرجل مّسي وبه ، القعب به يرأب اخلشب من القطعة( : باهلمز) والرؤبة. احلليب به يرّوب اللنب احلامض من القطعة

                                                                                                  15بصريني: ( اخبار النحويني ال 2
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ومل يعرف حده، خفاطبه إبو الاسود  " اي إبن إيخ" ليك يطمأ ن إلصيب إىل ما س يقول 

، مبعىن ترفع عن ذكل إذلي ال تعرفه من إللغة.  هل َعه إلش يخ : ال خري كل فامي ال أ در 

 

 وي:وإخلطاب إلنح ن و ولفينسونمبدأ  إلتوإجه عند برإو 

قصدإ برإون و ولفينسون إىل ضبط عالقة إلتوإجه بني طريف إخلطاب، وجند أ نَّ 

مبدأ  إلتأ دب عندهام يقوم عىل مفهومني إساسني، هام : مفهوم "إلوجه"، ويرإد به أ ن 

حيفظ إملتلكم وجه غريه أ ثناء إحلوإر وهذإ الامر وإجب عىل من يتوجه لصاحبه 

وجه خماطبه صيانة لوهجه، وهذإ ما يمتثل يف هتذيب إلصياغة  ابخلطاب، النَّ صيانة

ب مع ربطها ابجملهود إذلي يبذهل لصون  إللغوية نسبيا وإليت تكون من أ ولوايت إخملاط 

وجه إحملاور
(1)

وهو يف هذه إحلال يسعى إىل إرضاء متطلبات وجه إملس متع 
(2)

 

عن إلثقفي،ااج بن يوسف ومنثل ذكل يف إخلطاب إذلي دإر بني حيىي إبن يعمر وإحل

يونس بن حبيب قال: " قال إحلااج البن يعمر: أ  تسمُعين أ حلُن عىل إملنرب؟ قال : 

؟  قال : يف إلقرإن. قال  الامري إفصح من ذكل. فأ حلَّ عليه، فقال: حرفًا، قال : أ ايَّ

ن قُل  ﴿إحلااج: ذكل أ ش نع هل، مفا هو؟ قال: تقول:
ِ
نم  إ ُؤمُك   اكم آابم أَب نماُؤمُك   أ إنمُُك   وم وم خ 

ِ
إ   وم

إُجمُك   وم َأز  تمُُك   وم ريم عمش  إلٌ  وم وم أَم  ا وم ف ُتُموهم م ةٌ  إق رتم مارم جت  نم  وم و  ا ختم شم هم ادم اك نُ  كمسم سم مم ما وم ّنم و  ضم  تمر 

بَّ  مي مُك  أَحم ل
ِ
نم  إ ُسوهل    إّللَّ   ّم  رم (  - 24سورة إلتوبة/ . ﴾وم بَّ  -إىل قوهل عز وجل : )أ حم

                                                           
 507( ينظر املضمر: 1

 507( ينظر املصدر نفسه:  2
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، قال : ال جرم! ال تسمُع يل فتقرؤها  ( ابلرفع، وإلوجه ابلنصب عىل خرب اكنم بُّ ) أ حم

(1)جلنًا أ بدإً "
. 

هنا حاول إبن يعمر أ ن يعمل عىل صيانة وجه إحلااج كونه فصيحا، الا أ نَّ إحلااج يف 

روإية إخرى أ نه قال البن يعمر:" عزمُت عليك لتُخربين" واكنوإ يعظمون عزإمئ 

الامرإء"
(2)

َّه مل يلحن الا يف حرف وإحد عىل إملنرب، وإحلااج يف هذإ إحلوإر فاخرب   ه أ ن

هو الاخر َعل عىل صيانة وجه إبن يعمر من خالل الاس تدرإج يف إخلطاب وهذإ ما 

مت بطرح الاس ئةل إملتوإلية  وإلُعز م عليه، حىت جعل  إبن َعر يصدقه إلقول ويفصل 

إلروإايت إلتارخيية أ نَّ إحلااج مل يصن  فيه  ويبني عةل إللحن، وحنن نعمل ومن خالل

وجه إمرئ قط، ذلكل  يف ّناية إحلوإر قال هل: ال تسمع يلَّ حلنًا إبدإ، فقيل بعد هذه 

إحلادثة إمر به، فأ حلقه خُبرإسان وعلهيا يزيد بن إملهلب.
(3)

 

وقد قسم إلوجه عىل قسمني : الاول يعرف بـ إلوجه إدلإفع ، وهذإ ما يمتثل برغبة 

ب يف أ ن  ال يعرتض الاخرون عىل ما يصدر عنه إخمل  اط 

:  قال" إمجلحيّ  ساّلم بن من فعل لغوي، ونلحظ هذإ الامر يف ما روي عن محمد

 إلربيع بن إلفضل عند كنّا:  قال إلربيع بن إلفضل كتبة بعض حّدثين
(4)

 أ بو وعنده 

 أ ن خشيت ماأ  :  حمذورة أ بو وهو ـ للمؤّذن إخلطاب بن َعر قل عن فسأ هل ، عبيدة

                                                           
 28( طبقات النحويني واللغويني:  1

 18( ينظر أخبار النحويني البصريني:  2

 28( ينظر املصدر نفسه:  3

 مقاومة على وعمل ، وزارته يف فأقره األمني واستخلف ، الرشيد مات أن إىل الربامكة نكبة بعد الوزارة للرشيد ولي يونس، بن الربيع بن الفضل ( هو 4

 خلكان ت  االعيان ابنينظر وفيا. )هـ  208  سنة بطوس وتويف ، حياته بقية وأهمله املأمون عنه عفا ثم ، زمانا الفضل استرت بأخيه املأمون ظفر فلما املأمون

1  /412.) 
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 إل محر عيلّ  فقال ، ميدّ :  عبيدة أ بو ـ فقال ؛ ميدّ  أ م أ يقرص مريطاؤك؟ ينشّ. 
(1)

 ـ 

 ودخل! مذبذب اي يدريك وما:  عبيدة أ بو هل فقال ؛ يقرص بل:  حارضإ واكن

 ؛ يقرص بل:  إل محر فقال ؛ أ يب عبيدة قول مثل فقال ، ذكل عن فسأ هل ، إل مصعيّ 

جامع مع تكّون ال فا نك ، إسكت:  عإلربي بن إلفضل هل فقال ((!خالفا هذين إ 
(2)

 

جند إاب عبيدة جييب إلفضل بن إلربيع ويرد عىل إعرتإض عيل الامحر إلكويف إذلي 

تكرر يف إكُث من موضع، حىت  وصفه بـ" إملرتدد"،  م يأ يت الامصعي بقول إيب 

أ ن يطلب عبيدة، ويقوي من وهجه حىت  نلحظ قوته جعلت من إلفضل بن إلربيع 

 من عيل بن الامحر إلسكوت والاقرإر مبا قاهل إبو عبيدة.

رإدهتام حمرتمة ومقبوةل  إما إلوجه إجلالب فهو رغبة طريف إخلطاب يف أ ن تكون إ 

ذ حيىك أ نَّ بعض  عندهام. ومنثل ذلكل يف ما روي عن مجع أ بُن طاهر للمربد وثعلب،" إ 

كتب هل مصحفا عىل مذهب إهل أ اكبر إوالد طاهر سأ ل إاب إلعباس ثعلبًا أ ن  ي 

إلتحقي.، فكتب " وإلضحى" ابلياءــــ ومن مذهب إلكوفيني أ نه إذإ اكن أ ول إللكمة 

ن  اكن من ذوإت إلوإو، وإلبرصيون  من هذإ إلنحو مضَّة أ و كرسة ُكتبت  ابلياء، وإ 

يكتبون ابل لف ــــ فنظر إملرّب د يف ذكل إملصحف فقال: ينبغي أ ن يكتب" وإلضحى" 

َّه من ذوإت إلوإو، جفمع إبن طاهر بيهنام، فقال إملرّب د لثعلب: ملم كتبت" اب ل لف، ل ن

ذن تضم أ وهل وهو من ذوإت إلوإو  .  فقال هل: وملم إ  هل  وإلضحى" ابلياء؟ فقال: لضم أ ّو 

آخره ايء، فتومهوإ أ ن  وتكتبه ابلياء؟ فقال: الن إلضمة تش به إلوإو، وما أ وهل وإو يكون أ

                                                           
 .158/  2 الوعاء للسيوطي: بغية ينظر ، الكسائي صاحب ، باألمحر املعروف الكويف احلسن بن علّي ( هو 1

  68-67( مراتب النحويني:  2
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ال إبو إلعباس إملرّب د: أ فال يزول هذإ إلتومه إىل يوم إلقيامة!"أ وهل وإو. فق
(1)

، نلحظ أ نَّ 

 خر وقبول ما إنهتيى إليه من إلقول.طريف إخلطاب يسعيان إىل إحرتإم إرإدهتام من الا

إما إملفهوم الاخر فيعرف بـ" إلهتديد" وهذإ انبع من طبيعية الافعال إلالكمية إليت 

وقد صنفت هذه الافعال عىل صنفني، الاول الافعال إليت هتدد إلوجه وتؤثر فيه، 

ب، وهو يف هذه إحلال يطلب  بم ال حيرتم إخملاطم َّنا جند إخملاط  هتدد إملرسل إليه، إي أ ن

ب إجناز بعض الافعال إللغوية إليت تشلك ضغطًا ورمبا إنقطاع عرى إلتوصل  من إخملاطم

ل إملربد : إخربين أ بو عامثن إملازين أ ن بيهنام، ومتثيل ذكل، عن إبن إلرسإج " قال : قا

مروإن إبن سعيد بن عبَّاد بن حبيب بن إملهلب بن أ يب صفرة، سأ ل إلكسايئ حبرضة 

يونس : أ ي يشء يش به" أ ي" من إلالكم؟ فقال : ما ومن. فقال هل: فكيف تقول  

تركب؟ ل رضبنَّ من يف إدلإر؟ قال : ل رضبن من يف إدلإر. قال كيف تقول : ل ركنب ما 

قال: ل ركنب ما تركب. قال: فكيف تقول: رضبت من يف إدلإر؟ قال : رضبت من يف 

، قال كيف تقول:  ؟ قال: ركبت ما ركبتم إدلإر. قال فكيف تقول: ركبُت ما ركبتم

م يف  م يف إدلإر. قال كيف تقول: رضبُت أ هيَّ م يف إدلإر؟ قال: ل رضبن أ هيُّ ل رضبن أ هيُّ

 ال : ملم؟ قال: أ يُّ كذإ خلقت.إدلإر؟ قال : ال جيوز. ق

قال : فغضب يونس وقال: تؤذون جليس نا ومؤدب إمري إملؤمنني"
(2 )

 

                                                           
  199-198( نزهة االلباء يف طبقات االدباء:  1

  28-27( اخبار النحويني البصريني: 2
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نلحظ أ نَّ مروإن بن سعيد يف ما طرحه من تكل الافعال تمنُّ عن عدم إحرتإمه 

للكسايئ عىل إلرمغ من أ ن إلكسايئ قد سعى إىل إجناز ما ُطلب منه من تكل 

 مروإن بن سعيد، الاقرتإحات إليت عرضها عليه 

وملا إحس يونس بن حبيب ذكل  غضب من إفعال مروإن وسعى إىل حفظ وجه 

 إلكسايئ وصيانته. 

ب إحلصول عىل فعل ما، فناد  وإذإ ما ذهبنا إىل الافعال إليت تعرب عن حرص إخملاطم

ثعلبًا يقول: "  دخلُت عىل يعقوب بن إلسكّ يّ ت ، وهو يعمل بعض كتبه، فسأ لين 

،  عن يشء من الاعرإب، فتلكمُت فيه، فمل يقع هل فهمه، فصحُت، فقال: ال تصح 

منا أ ريد أ ن أ تعمل، فس تحيُت" فا 
(1)

، هنا نلحظ إبن إلسكيت يطمع يف ما عند ثعلب 

من الاعرإب، الان أ نَّ ثعلبا مل يصن وجه إبن إلسكيت فصاح به النّه قرصَّ عن 

منا أ ريد أ ن بلوغ إلغاية من إخلطاب  ومل يقع هل ما قال به ثعل ب، فقال هل: ال تصح فا 

. به   أ تعمل. وهذإ ما جعل ثعلبا يرتإجع ويس تحي من فعهل إذلي هتك به وجه خماطم

اثبت، سأ هل إبو  بن إلنّعامن حنيفة وأ يب إلعالء بن ومن ذكل ما دإر بني أ يب َعرو

آخر رأ س رضب رجل عن َعرو"، : هبا،فقال رُضب من مهنا ينجو ال عظمية، بصخرة أ

 فقال بشع، الكم هذإ: َعرو أ بو هل فقال قبيس" بـ"أ اب رأ سه رضب ولو عليه، ودق ال

"! أ يضا إلبشع تعرف وال: َعرو أ بو فقال بشع؟ وما :حنيفة أ بو
(2)

، فناد إاب َعرو 

َّا  مل عل إلقول إذلي صدر عنه بـ إلبشع،إلعالء مل يصن وجه أ يب حنيفة، ووصف ف ومل

                                                           
 .1/148أنباه النحاة:( إنباه الرُّواة على  1

 132/ 4( إنباه الرُّواة على أنباه النحاة:  2
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ال تعرف إلبشع إيضًا"يعرف إلبشع، قال إبو َعرو : و
(1)

ك نه ما اكن يعرف شيئُا  

 فعطف ما هجهل لساعته.

 سار ممّا وال إلوقت، ذكل يف إلشائعة إملس تعمةل ابللّغة فليست «بشع: »قوهل وأ ما

ن إلوبر، أ هل عن نقال إملدر أ هل أ لسن عىل  إلعالء. بن َعرو أ بو نقلها وإ 

هتدد وجه إملرسل إو ما يعرف والافعال إليت هتدد إملرسل ويه الافعال إليت  

ابلوجه إدلإفع
(2)

ليه ومثال ذكل ما دإر من حديث   اكلتعبري عن قبول إعتذإر إملرسل إ 

بني إملأ مون وإلنرض بن مشيل،" قال أ بو بكر محمد بن حيىي إلصويل: حدثنا إملس يح 

مدها س نة مثانني ومائتني، قال: حدثنا إلنرض بن مش  ب يل بن بن حامت إلُعلكي ابلبرصة ب مر 

َّا قدم إملأ مون علينا خرسان وإس ُتخل ف ، دخلنا عليه حفدثنا عن  خرشة إملازين قال: مل

ُهثمي عن جمادل عن إلشعيب عن إبن عباس قال: قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل 

دإدًإ من عوز" ، فقلت هل: اي أ مري  " من تزوج إمرأ ة ذإت جامل ومال فقد أ صاب سم

الاعرإيب عن إحلسن عن عيل بن أ يب طالب رمحه هللا عليه  إملؤمنني، حدثنا عوف

رضوإنه، أ نَّ رسول هللا صىل هللا عليه وسمل قال: " من تزوج إمرأ ة ذإت جامل 

إدإً من عوز"، فقال: أ تُلمحنيّن اي نرض! فقلت: أ مري إملؤمنني  دم ومال فقد أ صاب س 
                                                           

 كانوا العرب من بالكوفة   النازلة الفرقة فإن عنه، اهلل رضى حنيفة أبى اإلمام يف يقدح ليس وهذا: ( التمس القفطي البي حنيفة تلك االغالط فقال: قلت 1

 :عرالشا قول ومنه هذا، مثل تثنية فى اإلعراب يظهرون ال

  غايتاها اجملد يف بلغا قد...  أباها وأبا أباها إّن                                                                   

 العالء عن نب عمرو أبو نقلها وإن الوبر، أهل عن نقال املدر أهل ألسن على سار مّما وال الوقت، ذلك يف الشائعة املستعملة بالّلغة فليست «بشع: »قوله وأما

 البلغاء ومنثور البادية أهل من الشعراء منظوم يف فتتّبعها وشذوذها، قّلتها تعرف أن أردت وإذا الكوفة، قاطنى عن حنيفة أبو نقلها فما املربد، أعراب

 مبيزان وزنتها وإذا اجلرس، جلّية غري وجدتها األلفاظ، ذوق بآلة تطّعمتها إذا ثم الوحشّى، كاحلوشّى كالمهم يف هى بل سائرة، سارية جندها فال منهم،

                                                                                                                                                                             الّنفس على خفيفة غري ألفيتها األلفاظ

 251داولية سياق احلال يف الفعل الكالمي:( ينظر ت 2
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جحتك؟ فقلت : قول فقال: وما  -واكن حلاان –أ فصح من ذكل، وهذإ لمحن ُهش مي  

 إلعريج:

دإد ثغر                أ ضاعوين وأ يُّ فىت أ ضاعوإ        ليوم كمرهية وس 

قال: فسكت"
(1)

 

هنا مل يصن إلنرض بن مشيل وجه إملأ مون حيامن جاء بروإية اثنية للحديث ليصحح ما 

 وقع به إملأ مون من إللحن، ولكن ملّا إدرك أ نَّ إملأ مون قد غضب من فعل نرض بن

ض بروإية اثنية  دون إس تعامل ما خيفف من ذكل إلفعل يف حرضة  مشيل إذلي عرَّ

فقال  ساس عالقة إلسلطة بني إملتخاطبنيإخلليفة، ومن هنا إخذ إخلطاب يُبىن عىل إ

 إخلليفة: " أ تُلمحنيّن اي نرض!" مفا اكن

وعلل سبب ردُّ بن مشيل الا إقرإرإً بفصاحة إخلليفة " أ مري إملؤمنني أ فصح من ذكل" 

.  إللحن إىل إلرإوي إذلي وصفه ابللحان 

 

 

 

 

 

 

                                                           
                               .56( طبقات النحويني واللغويني:  1
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كرموا: مناف عبد بن هاشم قال
 
ْعمر   الجليس   ا كم ي  اِديَّ  (1).ن 

 

 

 

 

                                                           
 2/244( التذكرة احلمدونية :  1

 إلفصل إخلامس                           

 إلنحوإلوقاحة وسوء الادب يف إخلطاب               
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نَّ سوء الادب وإلوقاحة حال تنهتيي إلهيا إلن  فس إلبرشية يف مرحةل توإصلية ما،إ 

يار عرى إلتوإصل إللغوي والاجامتعي، وحال  طريف إخلطاب قبل ذإ إما تؤذن ابّن 

آدإب أ و عىل غري ذكل فتكون إلوقاحة  إن يكوان مطبوعني مبنظومة الاخالق وإل

إصال فهيام ومهنا يكون طريقهام إىل الاخالق وإلتأ دب عن طري. إلتأ ديب وإلتعلمي 

وجمالسة الاخيار وإهل إلفضل 
(1)

. 

طاب فعل إو مجموعة إفعال ال تتوإف. مع إفعال إلفاعلني وإملشاركني وإلوقاحة يف إخل

فيه، وخرق لقوإعد إلتأ دب و لقوإعد إجملمتع وإّنيار عالقاته الاجامتعية، فالوقاحة 

سلوك خشيص غري همذب يرض ابلتوإصل بني إملتخاطبني مثل إلتوبيخ وإلهتديد 

وإلضحك. فهيي سلوك  والاهانة وإلتقليل من شأ ن الاخر، وإلغضب، وإلكذب،

ب  لفظيًا إو الاعرإض عنه أ و الانقطاع  بنية الايذإء  لغوي فردي هيدد وجه إخملاطم

 هل. 

نَّ  دالةل لفظ " وحق" يف إللغة تيش بتكل إملضام  ني إليت متثلت يف مفهوم إلوقاحة،إ 

كون إلرجل وقاح إلوجه صلبه، قليل إحلياء، أ ي أ نه يلبس ردإء إهل إلرديئة إليت ال 

قمع ابلتأ ديب فيهنمك فهيا وال جيد مهنا بدإ حىت تظن أ نه  ليس من إهل إلعمل ت

 وإلفضل، حىت قيل شعرإً:

إلوقاحة  يف وهجك عند هّش  إلّصخر
(2)

. 

                                                           
 26-25( ينظر تهذيب االخالق  وتطهري  االعراف: 1

  2/252( التذكرة احلمدونية: 2
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قماحُ : ويف دالةل لفظ " وحق" قال إخلليل بن إمحد إلفرإهيدي : ))وحق   إحلافر: إلوم

لب، قَّحٌ  ُوقُحٌ : وإمجليع. سوإء فيه وإل نىث إذّلُكر وقاح، وإلنّعت إلصُّ قاح ورجل. ووم  وم

قُحم  وقد. إحلياء قليلُ : ُصل ُبه إلوجه قاحةً  وم ةً  وم حم  : قال .وق 

الّ  ـــــات  للحاجــ ـ ليس ن                 إ  قاح   وجهٌ  هل مم  وم

وإح ـــــدوّ وغـــــــ              ــــــيّ   ـــــرفــــــصا ولسان  ورم

ن      وإستــــــــــــــــرإح عيّن            اجةــإحل أ بطأ ت تكن إ 

إلنّااح(( هللا وعىل               فــــــــــــــــــهيا إجلهد فعيّل       
(1)

 

قماحُ  مقمل إل زهري عن إلليث  ))إلوم ر ون ل ُب  إحلاف  ة عىل إل بمايق   إلصُّ ارم ام  وإلنعت. إل ح 

ُكر وقاٌح، ُن ىثم  إذلَّ إل  يه   وم إء ف  وم ُوقَّح، ُوقُح يعوإمجل  سم ه وقماحُ  ورجلٌ  وم ج   قليلُ  ُصلبه إل وم

)) إحلياء 
(2)

 

قمحم )وقال إبن فارس )) إوُ ( وم إل قماُف  إل وم اءُ  وم إل حم ةٌ : وم مم مة   عمىلم  تمُدلُّ  لكم  ب الم ء   يف   صم . إليشَّ 

رُ  اف  إل حم ل بُ  وم قماٌح، إلصُّ هم  وم بّ  ُجلُ  ب ه   ش ُ يماء   إل قمل يلُ  إلرَّ قماحٌ  فمق يلم  إل حم حٌ . وم ق  وم ُ : وم منّي  ة   ب  إل ق حم

ة   قماحم إل وم ((.وم
(3)

 

-nonإذلي يعنينا من ذكل دالةل إللفظ عىل " قليل إحلياء" إي رجل غري مؤدب 

politeness   - .وهمذب 

                                                           
 256/ 3( معجم العني:  1

 83/ 5تهذيب اللغة : (  2

  132/ 6( معجم مقاييس اللغة :  3
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ولعل مدلول  إلوقاحة وسوء الادب يس متد  داللته الاصطالحية  من توجيه 

 إىل إللياقة يف إلتوإصل إللغوي، تفتقرإخلطاب وإعادة تدويره  بطريقة غري همذبة 

ة الاندفاع يف إخلطاب جيعل منه حمفزإ  للعدوإن إللفظي  وهذإ ما  وبعضهم يرى حدَّ

وهو مقابل للمحفز   strategic motivatedيعرف ابسرتإتيجية إملندفع) إلوقاحة( 

 use of verbal aggressionللعدوإن إللفظي 
(1)

 .علامً أ ن الاندفاع يف إخلطاب

إللغوي ال يكون إبتدإًء، بل يس بقه توإصل لغوي ينطل. من نقطة إتصال حمددة بني 

إملتخاطبني وهذإ ما جيعلنا حندد طبيعة إخلطاب وإلوهجة إليت يرإد هبا وسعي طريف 

إخلطاب إىل عدم الاحنرإف وقبول الاخر مبا إنهتيى إليه إو ما يقدمه وحياول تفسريه،  

سس هذإ إحلوإر يف نقطة إتصال يظهر فهيا عدم الاحرتإم لكن يف مرحةل معينة تهنار إ

آدب إخلطاب إللغوي.  وإخلروج عن الاعرإف وإلس ياقات الاجامتعية و أ

ذإ ما إردان إلنظر يف بدإايت هذإ إملصطلح ) سوء الادب وإلوقاحة( يف إخلطاب  وإ 

إللغوي إلعريب إلقدمي وإلتأ صيل هل نذهب إىل مقوالت سيبويه إليت إفصحت عن 

معايري إخلطاب كحدود إساس ية للسلوك إللغوي إملقبول، ومن جتاوز تكل إملعايري 

وخرق إلعرف إلتوإصيل بني إلعلامء وإهل إلفضل وإدلرإية ينهتيي إىل فعل غري وهمذب 

 أ بو و وحقّ  حىت وصفه سيبويه بقوهل : )) هذإ سوء أ دب(( قال إلزجايج : ))حدثين

 وغريهام يزيد بن محمد إلعباس وأ بو حيىي، بن أ محد إلعباس أ بو حدثين: قال إحلسن

 عىل حيىي فعزم إلربإمكة، عىل سيبويه قدم :إلفرإء قال: قال سلمة حدثين: أ محد قال

                                                           
 ( ينظر هذا املعنى يف كتاب حدود االدب لروبن اليكوف : 1

 Lakoff, Robin (1989). "The limits of politeness: Therapeutic and courtroom 
discourse". Multilingua. 8 
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ذإ فدخلنا، وإل محر تقدمت حرض فلام يوما، ذلكل جفعل إلكسايئ، وبني بينه إمجلع  فا 

ىل وقعد حيىي، عليه فقعد إجمللس، صدر يف مبثال    ومن وإلفضل جعفرٌ  إملثال جانب إ 

 فهيا أ جاب مسأ ةل   عن فسأ هل إل محر عليه فأ قبل سيبويه وحرض حبضورمه، حرض

 سأ هل  م. أ خطأ ت: هل فقال فهيا، فأ جابه اثنية عن سأ هل  م .أ خطأ ت: هل فقال سيبويه،

أ دب (( سوء هذإ: سيبويه هل فقال. أ خطأ ت: هل فقال فهيا فأ جابه اثلثة عن
(1)

ويف  

ىل وحده سيبويه غدإ إليوم ذكل اكن فطي قال :))فلامروإية إخرى عن إلق  دإر إ 

 إل محر فسأ هل س بقوه، قد سعدإن بن ومحمد وإل محر وهشاما إلفّرإء فوجد إلرش يد،

ال جبوإب أ جابه مفا عهنا، فأ جابه مسأ ةل، مائة عن  فوج: برصىّ  اي أ خطأ ت: قال إ 

(( .أ دب سوء هذإ :وقال سيبويه  ذلكل
(2)

.    

خلطاب عدم إرهار الاحرتإم لسيبويه وهو ميثل رأ س إملدرسة نلحظ من هذإ إ

إلبرصية ، وإذلي يعمل هبذه إلوإقعة وما إعقهبا من مناررة بني إلكسايئ وسيبويه 

 س ياد كيف اكنت نقطة إالتصال الاوىل بني إملتناررين.

نَّ سوء الادب وإلوقاحة يف إخلطاب إللغوي يتشلك بعد الاحنرإف إلتوإصيل بني  إ 

إخلطاب إذلي يكون ابعثه الاول إنزعاج إحد إلطرفني من الاخر مما جيعل  طريف

من إحلوإر حوإرإ مشحوان غري متوإزن، ميثهل إنهتاك حدود إللياقة والادب كـ إلتغليط 

و إلقذف ابل لفاظ إلفاحشة و إلسخرية من خالل إلضحك إو إلكذب إو إس تعامل 

                                                           
 9/  1للزجاجي: العلماء جمالس ( كتاب 1

  358/ 2النحاة: أنباه على الرواة نباهإ ( كتاب 2
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خطاب إلكرإهية بني إللغويني بعض الالفاظ يف غري موضعها، ومن هنا يتودل 

 وإلنحويني ومن مه عيال علهيم .

مثال عىل ذكل الكم إلكسايئ إذلي إرهر عدم إحرتإمه اليب محمد إلزييدي قال 

 خلف حدثين: قال ثعلب إلعباس أ بو حدثين: قال إحلسن أ بو إلزجايج : ))حدثين

 هل فقال -الده أ و يعين– هؤالء أ م عرس يف وإلزييدي إلكسايئ مجعت :قال إلزبإز

ال إلناس مع يشء   وأ ي: فقال. ننكرها أ ش ياء عنك تأ تينا إحلسن، أ اب اي: إلزييدي  إ 

((.قام حىت لكمه مفا: قال. بزإيق فضل
(1)

 

 ود إللياقة يف إحلوإر مع إلزييدينلحظ رد إلكسايئ إذلي قطع إلتوإصل وإنهتك حد 

لفم ومفرزإته إليت تطرح فرد عليه بأ ن إذلي عند إلناس وإنت مهنم  هو إخر ماء إ

خارجه، وهذإ ما مثهل بـ " فضل بزإيق" وإلبصاق لغة فيه
(2)

. 

نَّ إلنظر يف إخلطاب إللغوي إلعريب إلقدمي  وحتديد سلوك إطرإفه و نعت مقوالهتم  إ 

وردود إفعاهلم ابملهذبة أ و إلوحقة قد ال تؤثر بسلوكيات إلطبقة إل اكدميية إليت إطلعت 

فه راهراًي، وجعلت منه خطااب مقبوال يصف مرحةل ما، قد عىل هذإ إخلطاب ووص

شهدت حتوال فكراي ودينيا وإجامتعيا، وما هذإ إلسلوك الا إنعاكس للثقافة إحلوإر يف 

ذكل إلوقت، وما صدر عن بعض إللغويني وإلنحويني من ممارسات خطابية تنهتك 

عر إلسلبية إجتاه حدود إللياقة إمنا يه نتوءإت و طفرإت خطابية إفرزهتا إملشا

الاخر، والامر عينه يف لك زمان وماكن،  ل ننَّا لو إنعمنا إلنظر يف سلوكياتنا يف 

                                                           
 11/ 1( جمالس العلماء:  1

  .93/ 5( ينظر معجم العني :  2
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إحملاورإت إو إملناقشات إو رود الافعال يف إلندوإت إلعلمية ووصفنا لعبارإت 

وإس تعامالت الاخر لوجدان إنفس نا نؤسس خلطاب كرإهية  ل ننا بطريقة ما  ننهتك 

ي. هدف توإصيل مع إمجلهور عىل حساب الاخر وإلتلبس مبظاهر حدود إحلوإر لتحق 

إلسلطة إللغوية. ويف هذه إحلال يكون إعامتد هذه الاسرتإتيجية يف إخلطاب إلشفايه 

عىل إّنا طريقة من طرإئ. إلتوإصل إللغوي إليت ختدم من تلبس هبذإ إخلطاب لسرت 

ال تفصح عن كفاءة إللغوية عورإته إللغوية وال يعمل إّنا طريقُة توإصل  معيبة  

 وإلتوإصلية.

وللعل إلقارئ  ملا تقدم  يرفض هذإ إلوصف للخطاب إللغوي ل نه يف مرحةل ما ال 

يفرق بني  حتليل إخلطاب وإلنظر إىل منشئ إخلطاب،  حنن يف هذإ إملقال ال ّنمت 

كثريإ مبنشئ إخلطاب وال نريد أ ن جنعل من سلوك ما قد متثل به هو إلغالب عىل 

ب عىل  ب وإخملاطم إخلُل. إذلي يعرف به، الن الامر يف حقيقته هو إس تعامل إخملاط 

حد  سوإء سلوكيات تنهتك حدود إللياقة  لتحقي. غرض ما إو إلهروب إىل الامام، 

ومبا أ ن هذه إلسلوكيات " إلوحقة" من طرإئ. إلتوإصل  وختدم إغرإض وريفية 

مرإحل إلتحول "من  وإىل"  إي مىت وتوإصلية فال بأ س من إلوقوف عندها وبيان 

تكون فظًا غليظا وحقًا ومىت تكون همذاب لطيفا لينًا، وهذإ الامر بعينة يفصح عن 

همارة إللغوي إو إلنحوي إذلي يمتثل هبذه إلسلوكيات وكفاءته إلربإغامتية حني خيرج 

 وبيعق و إملازين عامثن أ يب من سوء الادب إىل الادب مثال ذكل ما دإر يف جملس

حساق أ بو إلسكيت ))أ خربان بن  عن يزيد، بن محمد إلعباس أ بو أ خربان: قال إلزجاج إ 

 سهل: حرض من بعض يل فقال إجملالس، بعض إلسكيت وإبن مجعين :قال عامثن أ يب
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 لعلمي ابلسؤإل؛ أ هتجمه أ ن فكرهت ودٌّ، إلسكيت إبن وبني بيين واكن. مسأ ةل عن

ل  : وعز جل هللا قول يف تقول ما: هل قلت عيل أ حل فلام إلنحو، يف بضعفه س   معنا )فمأَر 

 ل نه وجزمه نفعل، وزنه: فقال جزمه؟ ومل إلفعل من نكتل وزن ما نكتل( أ خاان

: يل قال خرجنا فلام هل، فاس تحيت وتشور، ففكر ماضيه؟ مفا: هل قلت. إل مر جوإب

آنإ يف أ عرف ما وهللا: فقلت. إمجلاعة بني جخلتين إلود، حفظت ما وحيك  أ سهل لقرأ

 أ لفا إلياء فقلبت نكتيل، وأ صهل يكتال، إكتال من نفتعل نكتل وزن: قال .مهنا

((.نكتل فصار إلالم وسكون لسكوّنا إل لف حذفت  م قبلها، ما وإنفتاح لتحركها
(1)

 

فاكن من إملمكن إن يترصف إبو عامثن إملازين عىل غري إذلي أ وجده منه إبن 

ان إبن إلسكيت  يقول هل : )) وحيك ما حفظت إلسكيت، عىل إلرمغ من ذكل وجد

إلود(( ك نَّ ما صدر عن إملازين فيه إنهتاك لسلوك إلتوإصل بيهنام، وإنساق ورإء من 

يريد الاساءة البن إلسكيت وإلتعريض به، وهذإ إلنص يكشف عن ثقافة جممتع 

 يترصف حسب إمليول والاهوإء، فهناك سلوك وحق ينهتك قوإعد إلتوإصل إللغوي

وهذإ الامر ال ميكن لنا أ ن جنعل منه قاعدة عامة بل الامر منوط بثقافة إلرجل 

 يكون إلسلوك إلوحق سلواك فرداًي،وماكنه ورروفه إليت تؤثر فيه ويف هذه إحلال 

ب.  وهناك سلوك همذب يرعي تكل إلقوإعد ويلزتم هبا  ال س امي حفظ وجه إخملاط 

نَّ إللجوء إىل سلوك غري همذب" وحق" من إحد طريف إخلطاب كـ إلصمت أ و عدم  إ 

الالتفات إىل ما يقوهل الاخر إو رفع نربة إلصوت يسهم يف إّناء وقطع إحلوإر وهذإ ما 

                                                           
  230/ 1( جمالس العلماء:  1
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يسعى إليه إحد طريف إخلطاب إبتدإًء، أ ي أ نه ال يريد إلتوإصل مع الاخر، ويشفع 

ذكل الامر إلتلفظ بلكامت غري همذبة كام هو حال الاخفش سعيد إبن مسعد مع 

نّ : )يقرأ   إلبرصة أ مري اكن إمري إلبرصة حيث قال : ))  ابلرفع،( يصلّون ومالئكته هللا إ 

ليه مفضيت فيلحن،  !.أ مرإءمك تلّحنون :وقال و توعّدين، فزبرين  هل، انحصا إ 

 هذإ: نفىس يف فقلت. إملعزول مف من تلّقاها فك نه سلامين، بن محمد ووىل عزل  م

 عىل نفىس محلت  م إل ّول، به لقيين مبا يلقاين نأ   خفشيت وإجبة، ونصيحته هامشي،

ليه فرصت نصيحته،  أ هيا: فقلت رأ سه؛ عىل وإلغلامن أ خوه ومعه غرفة، يف وهو إ 

ىل وأ ومأ ت -هذإ :قلت قل،: قال لنصيحة، جئت إل مري،  قام ذكل مسع فلام -أ خيه إ 

 إلرشف بيت أ نمت إل مري، أ هيا: فقلت -وأ خالين -رأ سه عن إلغلامن وفّرق أ خوه،

نّ :)وتقرأ   إلفصاحة، وأ صل  نصحت قد: فقال جائز، غري وهذإ ابلرفع،( ومالئكته هللا إ 

ذإ إدّلرجة نصف يف رصت فلام. مشكورإ فانرصف خريإ، جفزيت ونهبت،  إلغالم إ 

  بغةل فا ذإ يب؛ أ غرإه أ خاه أ ن أ حسب: وقلت مرّوعا، فقعدت ماكنك، قف :يل يقول

 به أ مر كل، وإملال وإلغالم إلبغةل: يقول وقائل ثياب  وختت وبدرة وغالم  سفوإء

بذكل(( مغتبطا فانرصفت. إل مري
(1)

نلحظ الاخفش سعيد بن مسعدة مل يرصح  

ابللفظ إذلي صدر عن إمري إلبرصة وإمنا قال " زبرين " و " توعّدين"  عن إبن منظور 

ه بمرم بُُره، يف إلزبر قال )) وزم ّم ، يمز  لضَّ ب رإً  إَلمر عمن   اب  ماهُ : زم هُ  ّنم مرم إن هتم يف  . وم يث   وم د  ذإ: إل حم
ِ
 إ

                                                           
  2/43( انباه الرواة: 1
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تم  د  دم ائ ل   عمىلم  رم اثً  إلسَّ بُره َأي أَن   عملمي كم  فمالم  ثمالم هُ  تمز  مرم ل   يف   هلمُ  وتُغ ل ظ تمهن  ّد   إل قمو   وإلرَّ

ل فمت ح   ب ُر،اب  رُ : وإلزَّ ن عُ  إلزَّج  إل مم ن   َلن وم تمه مم بمر  ب ر   مكم تمهُ أَح   فمقمد   إل غمّي   عمن   زم ئ    كمزم ّي   إل ب  لطَّ ((.اب 
(1 )

 

َّد الامري هل فهتديٌد وختويف ابلعقوبة إما توع
 (2)

 هنا إل خفش مل يرصح مبا ُخوف به. 

وإذإ ما ذهبنا إىل تمتة إلنص نفسه بعد ما عزل الامري الاول وجدان قول الامري 

بطريقة همذبة، و وجد الاخر "محمد بن سلامن" للخفش يشعره بقبول مشاركة إحلوإر 

مري مبوضع إخلطأ  يف إلقرإءة  الاخفش الامريم همامتً ملا يريد أ ن يقوهل، وبعد إن رصح لل 

 .مشكورإ فانرصف خريإ، جفزيت ونهبت، نصحت قد: ، قال

إلقارئ لروإية الاخفش يدرك أ ن الاخفش يريد أ ن يقول  أ ن الامري محمد بن سلامين 

 قد: ا أ ريد تبيانه لكنه قطع إحلديث معي وقال هل قد إعطاين مساحة صغرية لبيان م

مشكورإ، وهو يف هذه إحلال وبعد إن مسع  فانرصف خريإ، جفزيت ونهبت، نصحت

 مرّوعا. فقعدت ماكنك، ندإء إلغالم  رن أ نه قد أ ُحيط به  بلحاظ قوهل : قف

عه هنا نؤرش عىل قول إلغالم حيامن صاح بـ الاخفش" قّف" ل نه فشل يف إلتوإصل م

يف ما إرإد الامري توصيهل هل تعبريإ عن شكره، وهذإ الامر يف حد ذإته خارج عن 

 حدود إللياقة وإنهتاك لطريقة إلتوإصل إملهذبة مع الاخفش.

نَّ إنهتاك معايري إلتأ دب يف إخلطاب إلنحو يف بعض الاحيان يكون مفيدإ، وال ميثل  إ 

ذإ إلسلوك الّنم يسعون إىل فعل فشال تدإوليا بني إطرإف إخلطاب إذلين يمتثلون هب

 إجنازي يمتثل ابلتنفيس عن مشاعرمه إلسلبية  إو إلمتثل بدور سلطوي.
                                                           

 315/ 4( لسان العرب :  1

  308( ينظر  داللة هذا اللفظ يف القاموس احمليط :  2
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َّنًا لطريف   من خالل إذلي تقدم عمُل أ ن إلسلوك إللغوي إملرغوب عنه يكون بي

إخلطاب وال س امي إذلي وقع عليه إلالكم، لكن يف بعض إلروإايت جند من نقل لنا 

ا صدر عنه فعال ما بـ " إملعتوه" وليس ابلرضورة إن يكون هذإ تكل إلروإية يصف م

إلفعل إلتوإصيل فعال وحقًا، وهذإ يؤرش إىل أ ن إلوقاحة وسوء الادب ممكن أ ن يمتثل 

هبا إلرإوي إللغوي إذلي يعمد يف مرحةل ما إىل تشويه صورة من عرف بقوإعد إلنحو 

ف بنفسه أ ن ه من إللغويني وإلنحويني، مثال إو الكم إلعرب وإرإد إن خيترب من عرَّ

ذكل ما نقهل إلزجايج من حوإر دإر بني إيب حامت ورجل مل يرصح بأ مسه وإمنا وصفه 

بـ: إملعتوة" وإجلذر إللغوي لهذإ إللفظ " معت"  هممل عند إخلليل وغريه من علامء 

إللغة 
(1)

تُّه: ، وجاء يف لسان إلعربعن إبن منظور يف جذر "عته" )) عته ُ : إلتَّعم ُنُّ  إلتَّام

ُعونُة؛ مةم  وأَنشد وإلرُّ ب  :ل ُرؤ 

يي يماكدُ  الم  لمااج   بعدم                   من هتم عمن   إلتَّصايب، عمن  ...  ي تُّه   وم  إلتَّعم

يلم  ق  تُّه: وم ُش، إلتَّعم هم قمد   إدلَّ اً  إلرجلُ  ُعت هم  وم اً  عمهت  ُتوه. وُعتماهاً  وُعهت  مع  ُهوُش : وإمل مد  ن   إمل  غمري    م 

ّ مم  ُتوه. ُجنُون   س  مع  ُفوُق  وإمل مخ  يلم  إجملنوُن،: وإمل ق  ُتوه: وم مع  ق ل   إلناقُص  إمل ُجلٌ . إل عم رم تَّهٌ  وم  ُمعم

ذإ
ِ
نم  إ ُنوانً  اكم ج  ابً  مم ر  طم ل ق ه يف   ُمض  يف  . خم يث   وم د   :إل حم

                                                           
ينظر مقاييس  .ُمْهَمٌل اْلَخِليِل ِعْنَد َوُهَو. َدَلْكُتُه: اْلَأِديَم َوَمَعتُّ الدَّْلُك: اْلَمْعُت: َبْكٍر َأُبو َقاَل. اُءَوالتَّ َواْلَعْيُن اْلِميُم( َمَعَت)(  1

                      335/ 5اللغة:
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عم  ثمة   عمن   إلقمملُ  ُرف  يب  ّ : ثمالم إلنَّامئ    إلصَّ ُتوه ، وم مع  ُنونُ إل   ُهوم : قمالم  وإمل ج  ، إملُصاب مم ق هل   قمد   ب عم  وم

ُتوه فمهُوم  ُعت هم  ع  ُجلٌ . مم رم تَّه وم ذإ ُمعم
ِ
نم  إ اًل  اكم اًل  عماق  تمد  ل ق ه يف   ُمع  مل    يف   فالنٌ  وُعت هم . خم ذإ إل ع 

ِ
 إ

صم  ب ه   أُول عم  رم ه   وحم ((.عملمي 
(1)

 

خوإين بعض قال إلزجايج : ))حدثين  إلطربي مترس  بن محمد بن أ محد حدثين: قال إ 

ىل معتوه رجلٌ  جاء :قال : رجل هل فقال حامت، أ يب الكم يسمع فوقف حامت أ يب جملس إ 

 ابلفعل، ش هبوه: فقال إجلر؟ موضع يف إل سامء من ينرصف ماال نصبوإ مل حامت أ اب اي

 ما عىل أ م أ سهل يرى ما عىل إلقياس حامت، أ اب اي: إملعتوه فقال. إجلر يدخهل ال وإلفعل

 يده وأ خرج هذإ؟ يش به ما: إملعتوه قال. أ سهل يرى ما عىل: حامت بوأ   فقال يسمع؟

 هذإ تش به أ ن حتسن ال فأ نت: قال. أ دري ال: حامت أ بو فقال أ انمهل، بني مض وقد

 مضمومة إل خرى يده وأ خرج ترى؟ ال مبا ترى ال ما تش به فكيف بيشء   ترإه إذلي

 خفال. هذإ يش به هذإ إذلهن، دبعي إلفطنة غليظ اي: وقال ابل خرى فعهل كام إل انمل

 إل مصعي أ خربين هذإ، من تعجبون ال: حامت أ بو فقال. متعجبني أ حصابه وبقى حامت أ بو

ىل جاء معتوها أ ن  خيال؟ إخليل مسيت مل َعرو، أ اب اي: فقال إلعالء بن َعرو أ يب إ 

 مناعل : فقال. أ دري لكين: فقال. أ دري ال: فقال. جوإب فيه عنده ليس َعرو أ بو فبقى

 إكتبوإ: إجملنون وىل ما بعد ل حصابه َعرو أ بو فقال. إمليش يف الختيالها: قال. نعمل

.معتوه عن ولو وإرووها إحلمكة
(2)

 

                                                           
                       512/ 13( لسان العرب: 1

 187/ 1( جمالس العلماء: 2



 اخلطاب النحوي القديم وصف وحتليل
 

- 116 - 
 

ب " إملعتوه" وإذلي تعلمه من  يف هذإ إجمللس إمرإن  الاول عدم إلترصحي ابخملاطم

ن إيب خطابه أ نه ليس مبعتوه، والامر الاخر ما نسب من روإية إىل إيب حامت ع

َعرو بن إلعالء إليت جاءت عىل غري ما اكن إمر إلرجل الاعرإيب فهيا. وإلروإية اكنت 

 مفرّ  يعرفه، فمل إخليل، إش تقاق عن َعرو أ بو عىل إلنحو الايت: قال إلقفطي ))وس ئل

 أ لطف فأ ان دعين،: َعرو أ بو هل فقال إل عرإيّب، سؤإل إلسائل فأ رإد حمرم، أ عرإىبّ 

 يعرف فمل إملسّمى، فعل من الامس إش تقاق: إل عرإىبّ  فقال هل،فسأ   وأ عرف، بسؤإهل

ىل ذهب: فقال ذكل، عن َعرو أ اب فسأ لوإ إل عرإىّب، أ رإد ما إلقوم  إلىّت «إخليالء» إ 

وتكرّبإ(( خيالء إلعرضنة متش أ ّنا ترى أ ال وإلعجب، إخليل ىف
(1)

ومن سوء الادب  

ذ )) وجدت بن دأ مح مع إل عرإيب زايد بن محمد ما اكن يف جملس  أ يب خبط حامت إ 

 طفيل قول عن فسأ لته إل عرإيب زايد بن ومحمد أ ان إجمتعت: قال حامت بن أ محد نرص

 :إلغنوي

 متعقب خربوإ عام يك ومل...  ريبةٌ  يل يكن مل حىت تتابعن       

 هل وقويل. أ خطأ ت: هل فقلت. تكذيب: فقال متعقب؟ معىن ما: هل فقلت

منا: هل قلت  م. يلع سفه بعدما(( أ خطأ ت))  إخلرب عن تسال أ ن(( : متعقب)) قوهل إ 

ذإ إخلرب، تعقبت يقال. مرة أ ول عنه سأ لت ما بعد اثنيةً   كنت من غري عنه سأ لت إ 

ذإ إلغزو، يف عقبت: يقال ومنه. مرة أ ول عنه سأ لته .سنتك من ثنيت  م غزوت إ 
(2)

 

                                                           
  135/ 4النحاة: باهأن على الرواة ( إنباه 1

 216/ 1النحاة :  أنباه على الرواة ( إنباه 2
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عقل ال حمل هل، وهذه جند قول إيب حامت " بعدما سفه عيل" إي صار سفهيا خفيف إل

ُفه نما، حاةل من سوء الادب، يقال ))سم ّم ، عملمي  لضَّ فاهاً  اب  ةً  سم فاهم  وسم

فمهًا، ،سم ل كمرس   ،اب  ف هم ، وسم ارم  أَي لُغمتمان  ف هيًا، صم إ سم ذم
ِ
ف هم  قمالُوإ فما ه سم مف سم ف هم  ن مه وسم أْي مم   رم  ل

مُقولُوهُ  الَّ  ي ، إ  ل كمرس   اًي(( نُ يمُكو الم  فمُعلم  َلن اب  ّد  ُمتمعم
(1 )

ف يهُ  ق ل   إخلفيُف : وقيل ))إلسَّ ن   إل عم  م 

ل ه م   فَّهمت   قمو  مسم ايحُ  ت إ إليشءم  إلّر  ذم
ِ
فَّت هُ  إ تمخم كمت هُ  إس   رَّ قمالم . فمحم دٌ  وم اه  ف يهُ : ُمام لُ  إلسَّ اه   إل ام

يُف  ع  إلضَّ إَلمح.(( وم
(2)

 

 إلوقاحة يف إلسؤإل والاجابة عنه و إلتفسري هل -

إ إلسلوك إذلي يؤدي إىل فشل إلتوإصل إللغوي يف جتاهل إخملاًطب جند هذ

ب بشلك وإحض حيامن يطلب منه الاجابة  عن سؤإل ما إو إنه يفرس إليشء  للمخاط 

عىل ما يكون عليه ، ومن هنا تكون إلتعبري تعبريإ غري همذاب  يمن عن جتاهل 

ب وإلسعي إىل إفشال إلعملية إلتخاطبية.  إخملاط 

ن ع ذإ يل بن سلامين بن إلفضل إبو إحلسن الاخفش إلصغري اكنقيل إ   عن س ئل إ 

(3)مساءلته يوإصل من وإنهتر جضر إلنحو يف مسأ ةل
وقد يكون تفسري إليشء عىل ما 

ب وهذإ ما فعهل إبو إلعباس  إملربد مع إيب  يكون عليه طلبا يف إلتوإصل مع إخملاط 

إلعبث ابملربد وفض حلقته بأ مر  إحساق إلزجاج ، علام أ ن غرض إلزجاج وإبن إخلياط

ىل ثعلب نظر من ثعلب، روى إلقفطي ))فلام  أ مر إملرّبد إلعباس أ ىب حول من إ 

                                                           
 499/ 13( لسان العرب:  1

 499/ 13: العرب ( لسان 2

  2/278النحاة: أنباه على الرواة ( ينظر إنباه 3
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برإهمي  إلرجل، هذإ حلقة فّضا: هلام وقال ابلهنوض، إخليّاط وإبن إلّزّجاج إلرّسىّ  بن إ 

برإهمي هل قال يديه بني صاروإ فلّما أ حصابه حرض من من معهام فهنض : إلرّسىّ  بن إ 

 مسأ ةل عن فسأ هل أ حببت، َّعا سل: إملرّبد هل فقال إملفاتشة؟ ىف -هللا أ عّزك -أ تأ ذن

 أ ىب جتويد من متعّجبا أ حصابه وجوه ىف إلّزجاج فنظر أ قنعه، جبوإب عهنا فأ جابه

: نعم؛: فقال. ابجلوإب؟ أ قنعت: إلعباس أ بو هل قال ذكل إنقىض فلام ، للجوإب إلعباس

ليه؟ رإجع أ نت ما كذإ، هذإ جوإبنا ىف قائل قال فا ن  يوهن إلعباس أ بو وجعل إ 

برإهمي فبقى. فيه ويعتلّ  ويفسده إملسأ ةل جوإب   م جوإاب، حيري ال سادرإ إلرسىّ  بن إ 

ن: قال  حنو عىل إلقول فا نّ : إملرّبد فقال. ذكل ىف يقول أ ن -هللا أ عّزه -إلش يخ رأ ى إ 

: نفسه ىف قال  م مهبوات، جاجإلز  فبقى. الاعرتإض وأ وهن إل ّول إجلوإب فصّحح كذإ؛

 ففعل اثنية، مسأ ةل فسأ هل فهيا؛ للقول مس تعدإ إملسأ ةل، لهذه حافظا اكن أ نه جيوز قد

 لكّ  عن جييب وهو مسأ ةل، عرشة أ ربع سأ هل حىت إل وىل؛ ىف فعهل ما فهيا إملرّبد

 .إل وىل إملسأ ةل ىف فعهل مبا مهنا وإحدة

ىل ودوإع: ل حصابه قال إلّزّجاج ذكل رأ ى فلام  وال إلرجل، هذإ مفارقا فلست إلش يخ، إ 

 إمسه، يعرف ال جمهول عن تأ خذ: وقالوإ أ حصابه فعاتبه. عنه وإل خذ مالزمته من ىل بدّ 

آفاق ىف وإنترش وعلمه، إمسه شهر من وتدع  وإمخلول؛ ابذّلكر أ قول لست :فقال! ذكره إل

وإلعمل.(( ابلعمل أ قول ولكىّن 
(1)
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ذ صدر سلوك وحق من إبرإهمي ومثل ذكل يف إلسؤإل وإلتع  قيب عىل الاجابة، إ 

إملوسوس إجتاه إيب بكر بن الانباري، حيامن قال هل : إذإ مل جتبين الطعمتك منه " يرد 

 فقلت إخلرإء"  وهذإ نص إلروإية إليت روإها إلقفطي، قال إبو بكر بن الانباري ))

 إلرجل؟ هذإ من: إملارس تان لصاحب

برإهمي هذإ: فقال  إلباب إفتح كعب، بن أ ىبّ  هذإ! وحيك: فقلت. حمبوس سإملوسو  إ 

ذإ إلباب ففتح عنه، : فقلت قدميه، يف وإل دمه إلنااسة، يف منغمس برجل أ ان فا 

 عىّل؟ إلسالم ردّ  من منعك ما: فقلت مقوةل، لكمة: فقال عليمك، إلسالم

 -عباسإل  أ ىب عند إجامتعنا تذكر أ لست أ متحنك، أ ن أ ريد وإىن أ مان، إلسالم: فقال

ذإ وعرفته، ذكرته ما وعرفين كذإ؟ يوم وىف كذإ يوم يف -ثعلبا يعىن  من رجل به وإ 

 هو؟ ما فيه منغمسا ترإين إذلى هذإ: يل فقال إلعمل، أ هل أ فاضل

 :وأ نشد! صدقت: يل فقال خروء،: فقلت مجعه؟ وما: فقال هذإ، اي إخلرء: فقلت

 رءوسهم فوق إلطري خروء ك ن

 أ جناىن إذلى هلل إمحلد: فقلت منه، ل طعمتك ابلصوإب جتبين مل لو وهللا: قال  م 

((.وإنرصفت وتركته. منك
(1)

 

وطاهر بن عبد هللا  إل عرإيب زايد بن ومثل ذكل يف تفسري إلشعر ما دإر بني محمد

 عن إلعلامء، من عدةٌ  ومعنا طاهر، بن هللا عبد بن طاهر سأ هل قال إلزجايج : )) م

 :طفيل قول
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 يتلهب عرف   من رضم   س نا...  وجلامه أ عرإفه عىل ك ن               

. إلنار كحمرة إلشقرة شديد، إلفرس هذإ أ ن أ رإد: فقال إلبيت؟ هذإ معىن ما: هل فقال

منا إلتفسري، هذإ من تس تحيي أ ما وحيك،: هل فقلت  جريه يف حفيفا هل أ ن معناه إ 

إلقيس إمرؤ قال. إلبيت لهذإ جحاا أ بياات أ نشدته  م. ولهبه إلنار كحفيف
(1)

: 

حضارها مجوحا س بوحا                إملوقد((   إلسعف مكعمعة...  وإ 

 بن محمد بن إلفضل َعي أ خربين: قال إلزييدي هللا عبد أ بو قال إلزجايج : ))حدثنا

 أ ن قبل رمضان شهر يف إملهدي مع ببدل   كنا :قال إلزييدي، إملبارك بن حيىي محمد أ يب

 يزيد خباهل متصال وكنت وإلعربية، إلنحو عنده ليةل فتذإكروإ أ شهر، بأ ربعة يس تخلف

يل فبعث إحلاجب، إحلسن ودل مع وإلكسايئ منصور، بن ىل إ  ىل فرصت إلكسايئ وإ   إ 

ذإ إدلإر، . محمد أ اب اي رشك من ابهلل أ عوذ: فقال س بقين، قد ابلباب إلكسايئ وإ 

 عيل أ قبل إملهدي عىل ادخلن فلام. قبكل من أ ويت أ و قبيل من تؤىت وهللا ال: فقلت

ىل نس بوإ كيف: فقال ىل أ و حبرإين، فقالوإ إلبحرين إ  : فقلت حصين؟ فقالوإ إحلصنني إ 

ىل إلنسب يف قالوإ لو إل مري، أ هيا ىل إلنس بة: يدر فمل اللتبس حبري إلبحرين إ   إ 

ىل أ م وقعت إلبحرين ىل إلنسب يف قالوإ كام بيهنام، للفرق ونوان أ لفا فزإدوإ إلبحر، إ   إ 

 .إلقياس عىل حصين فقالوإ به يلتبس يشء للحصنني يكن ومل. روحاين إلروح

. إلعةل هذه من بأ حسن ل جبته إل مري سأ لين لو: بزيع بن لعمر يقول إلكسايئ فسمعت

ن إل مري، هللا أ صلح: فقلت . جوإيب من بأ حسن أ جاب سأ لته لو أ نك يزمع هذإ إ 
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 بني فيجمعوإ حصناين يقولوإ أ ن إكرهو  إل مري، هللا أ صلح: فقال. سأ لته قد: فقال

ال يف إلبحرين يكن ومل نونني،  تنسب فكيف: فقلت. ذلكل حبرإين فقالوإ وإحدة نون إ 

ىل ن جنان؟ بين من رجل إ   إملنسوب وبني بينه جفمعت جين: قلت قياسك لزمت إ 

ىل ن إجلن، إ   .نوانت ثالث بني ومجعت قياسك عن رجعت جناين قلت وإ 

ىل إلالكم تفاوضنا  م ن: تقول كيف: هل قلت أ ن إ   خريمه أ و وأ فضلهم إلقوم خري من إ 

 فيخطئ جييب ل ن إل مري، هللا أ صلح: فقلت إلفكر، وأ طال مفكرإ فأ طرق. زيدٌ  بتة

ن: فقال. إال طاةل هذه من أ حسن فيتعمل . زيدإ بتة خريمه أ و وأ فضلهم إلقوم خري من إ 

ن، ابمس تأ يت أ ن قبل خريمه لرفعه: قلت كيف؟: قال. أ خطأ ت: هل فقلت  ونصبه إ 

 لعهل: هل متعصبا دفافة، مع إلوليد بن شيبة فقال. أ حد جيزيه ال وهذإ إلرفع، بعد زيدإ

. غريه أ ردت ما: فقال إلكسايئ، فلقنه. معىن لعمري إملعىن هذإ: فقلت. بل: بأ و أ رإد

ن جائز غري ل نه مجيعا؛ أ خطأ متا: فقلت  لفقا. زيدإ خريمه بل وأ فضلهم إلقوم خري من إ 

ن: ]قلت عندك؟ إلصوإب فكيف: قال. إليوم مثل بك مر ما: للكسايئ إملهدي [ إ 

ن تكرير معىن عىل زيٌد، بتة خريمه أ و وأ فضلهم إلقوم خري من  : إملهدي فقال. إ 

 .إملطبوعون إل عرإب فصحاء: قلت بينكام؟ يفصل مفن عاملان وأ نامت إختلفامت قد

ىل فبعث ىل أ بياات هل فعملت إملطوق، أ يب إ  ىل مييل إملهدي واكن جييء، أ ن إ   أ خوإهل إ 

 :فقلت إلمين من

 إحلسب ذوي من بصنعاء َعن...  ل خربه إلسائيل يأ هيا      

 إلعرب حجاحج طرإ لـــــــــــابلفض...  لها تقر سادإهتا محري    

ــ وأ فض  خريمه من فا ن      كرب أ بو بتةً  ريمهـــــــــخ أ و...  لهمـــ
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فوإفقين (( إملسأ ةل عن وسأ لته إل بيات، أ نشدته إملطوق أ بو جاء فلام
(1)

 

 عىل مبينة عل. إلزجايج عىل ما جاء به إلكسايئ وإلزييدي حيث قال ))إملسأ ةل

 أ يضا إلزييدي وجوإب أ حد، عند مرىض فغري إلكسايئ جوإب فأ ما. للمغالطة إلفساد

ن أ مضر ل نه عندان؛ جائز غري  فأ ما.  لفتعم تضمر أ ن قوهتا من وليس وَعلها، إ 

آن يف جاء قد. جفائز تكريرها  .إلالكم من وإلفصيح إلقرأ

  ﴿:وعز جل هللا قال
ِ
ينم  نَّ إ آمم  إذلَّ  ينم  نُوإأ إذلَّ  اُدوإ وم اب ئ نيم  هم إلصَّ ى وم ارم إلنَّصم ُجوسم  وم إل مم  وم

ينم  إذلَّ  ُكوإ وم م نَّ  أَرش 
ِ
م  إ لُ  إّللَّ مف ص  ُم   ي مي هنم مم  ب مو  ة   ي يمامم ن جفعل ﴾إل ق   خربإً  وخربها إمسها مع يةإلثان  إ 

 :إلشاعر وقال. إل وىل عن

ن       ن إخلليفة إ   إخلوإتمي تزج به مكل   رسابل...  رسبهل هللا إ 

ن: يقال أ ن إملسأ ةل يف عندان وإلصوإب  زيٌد، إلبتة خريمه أ و وأ فضلهم إلقوم خري من إ 

ن إمس فيضمر  .بعدها ما ويس تأ نف فهيا إ 

ال إلعرب س تعمهلت  مل مصدر إلبتة أ ن سيبويه وذكر  مهنا حذفهام وأ ن وإلالم، ابل لف إ 

((.خطأ  
(2)

 

إء قال : "  سأ لُت نرص بن عاص   -وهو إول من وضع إلعربية –و عن خادل إحلذَّ

ن، فأ خربته أ ن عروة بن إلزبري  -كيف تقرأ  ) قل هو هللا أ حٌد، هللُا إلصمُد(، فمل ينوَّ

إهٌل"  بن إلعوإم ، ينون، فقال: بئسام قال، وهو للبئس
(3)

تلحظ كيف اكن رد نرص  
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بن عاص عىل خرب نقل هل وهو ال يعمل حصة ذكل إخلرب، جفعهل وصاحبه من إملرغوب 

 عنه.

 أ اب اي: للكسايئ إلزييدي فقال وإلزييدي، إلكسايئ فدعوت ولمية، أ وملت: خلف وقال

 اطبخي أ مثيل: إلكسايئ فقال. بعضها ننكر بنا، تتصل وحاكايت تبلغنا أ مور إحلسن،

ال إلعربية من إلعامل مع وهل! هبذإ  .إلزييدي فسكت. بص.  م! هذإ بصايق فضل إ 

ب  هذإ إلقول وما صدر من فعل إلبصاق عىل الارض يفصح للمتلقي عن حال إخملاطم

" إلكسايئ" إذلي قصد إىل قطع إحلوإر مع إلزييدي هبذه إلطريقة إليت تيش بسوء 

 ُ  قل إىل إلزييدي .الادب وإلوقاحة ، ل نه يعمل حصة ما ن

 إلضحك وإلشغب صورة من صور سوء الادب -

نعمل أ ن إلضحك يف غري حمهل ومورده ال يلي. بصاحبه، وما صاحب إخلطاب إلنحوي 

ال يصنف الا يف دإئرة سوء الادب الن إذلي متثل به ال يقصد الا هانة خصمه 

 إلكسايئ))حدثناوإلعبث به وإلتأ ثري عليه. كام هو حال الامصعي وحضكه وهتانفه مع 

حساق بن حامد  :قال أ بيه عن إ 

 :وقوهل إلرإعي بيت عن إلرش يد فسأ ل وإلكسايئ، إل مصعي حفرض إلرش يد عند كنا

 خمذوال مثهل أ ر فمل ودعا...  حمرما إخللفية عفان إبن قتلوإ        

 ما: إلرش يد هل فقال وهتانف إل مصعي فضحك. ابحلج أ حرم قد اكن: إلكسايئ فقال

 يقال كام حرإم، شهر يف دخل أ نه أ يضا أ رإد وال ابحلج أ حرم ما وهللا: فقال عندك؟
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ذ وأ عام، أ شهر ال هو ما: إلكسايئ هل فقال. عام ويف شهر يف دخل إ  ال هذإ، إ   مفا وإ 

 :زيد بن عدي قول عن خفربين: إل مصعي قال إال حرإم؟ معىن

 بكفن ميتع مل فتوىل...  حمرما بليل كرسى قتلوإ            

حرإم أ ي  شيئا يأ ت مل عامثن أ ن يريد: فقال إملعىن؟ مفا: إلرش يد فقال لكرسى؟ إ 

 اي: إلرش يد فقال. ذمة يف فهو ذكل مثل حيدث مل من ولك دمه، حتليل يوجب

إلشعر يف تطاق ما أ مصعي،
(1)

 

ومثهل ما اكن بني الامصعي وإملفضل إذلي شغب أ ي رفع صوته إس هتزإء وإعرتإضا 

عي من تفسري وتصحيح  لفظ " جذع" حيث قال إلزجايج: عىل ما جاء به الامص

: قاال يزيد، بن ومحمد حيىي بن أ محد حدثين: قال سلامين بن عيل إحلسن أ بو ))حدثين

 :قال إل مصعي عن إلراييش حدثنا

 :جحر بن أ وس بيت فأ نشد جعفر، بن عيىس عند إملفضل انررين

 جذعا تولبا ءابملا تصمت...  نوإرشها عار هدم   وذإت          

منا ابال جذإع، إلتولب يوصف ال تصحيف، هذإ: هل فقلت : وإجلدع(( . جدعاً )) هو وإ 

 لو وأ صب، إلمنل الكم تلكم: هل فقلت يشغب، إملفضل جفعل: قال. إلغذإء إليسء

.شيئا نفعك ما هيودي ش بور يف نفخت
(2)

. 
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 إلوصف ابلكذب من سوء الادب -

إملناف.، لكن يف هذإ إملقال جند إن إهتام  إلكذب صفة مذمومة ويه إمارة من إمارة

يقاع به وللخصومة معه إو  إلنيل منه   ب ابلكذب لال  إخطأ  يف مسأ ةل ما  ل نهإخملاطم

وصفت رجال ال يمتثل مبا وصفته به من  ل نكفهذإ إلفعل من إلوقاحة وسوء الادب ، 

: قال سنإحل  أ بو إلقول. وهذإ ما اكن كيسان والامصعي  قال إلزجايج : ))حدثين

 إجلعدي إلنابغة شعر عليه إل مصعي أ حصاب بعض قرأ  : قال ثعلب إلعباس أ بو حدثين

ىل إنهتيى حىت  :قوهل إ 

نك  تقم نهيم تنو فا ن...  إحلي أ ثر يف إحملزون أ نت إ 

آخر قال كام حنومه، تظعن إال بل، صدور تقم نهيم تنو فا ن معناه: إل مصعي فقال  :إل

 ايبسبس صدورها لها أ مق

نك أ ما كذبت،: كيسان هل فقال منا نسيت، لكن إلعالء، بن َعرو أ يب من مسعت إ   إ 

 إلقطيعة من فيك نووإ ما مثل هلم تنو فا ن وتركوك، فذهبوإ فرإقك نووإ قد أ ّنم أ رإد

تطلهبم وال عهنم ترحل وال وماكنك، دإرك يف تقم
(1)

. 

يل بعث: إل مصعي قيل : ))قال ومثهل قول الامصعي لعباس الاحنف  بن محمد إ 

 عبد اي: يل فقال منه، ويتعجب فيه إلنظر يدمي كتابٌ  يده ويف عليه فدخلت هارون،
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 بن عباس: فقال هو؟ من: فقلت به؟ جييء وما إلشاب هذإ من تعجب أ ما إملكل،

يل رىم  م. إل حنف ذإ إلكتاب إ   :وهو عباس، قاهل شعرٌ  فيه فا 

ذإ  إلناسا يعجب شيئاً        تصنع أ ن شئت ما إ 

 عباسا  م وصور               فوزإ هاهنا فصور

ن               شربإ بيهنام ودع  ابسا فال زدت وإ 

 رإسا رإس هيام ترى حىت                يدنوإ مل فا ن

 قاس مبا ذبهــــــــوك             قاست مبا فكذهبا

. إملؤمنني أ مري اي مسرتٌق : فقلت يشء عباس وبني بيين واكن: إل مصعي قال

  اكن ما: يل قال. وإلعجم إلعرب نم: قلت ممن؟: قال

 :فقال ،(( مقر)) لها يقال جارية هوي ،(( َعر)) هل يقال رجلٌ : قلت إلعرب؟ من

ذإ  إلبرشإ يعجب شيئاً ...  تصنع أ ن شئت ما إ 

 مقرإ هاهنا وصور...  َعرإً  هاهنا فصور

 برشإ برشهيام ترى...  حىت يدنوإ مل فا ن

 كرإذ مبا وكذبه     ... ذكرت مبا فكذهبا

 لها يقال جارية هوي ،(( فلقا)) هل يقال رجل: قلت إلعجم؟ من اكن مفا: قال

 :فقال(( روق))

ذإ  إخللقا يعجب شيئاً ...  تصنع أ ن شئت ما إ 

 فلقا هاهنا وصور...  روقا هاهنا فصور



 اخلطاب النحوي القديم وصف وحتليل
 

- 127 - 
 

 خلقا خلقهيام ترى...  حىت يدنوإ مل فا ن

 يلقى مبا وكذبه      ... القت مبا فكذهبا

ذ كذكل حنن فبينا : فقال فدخل. هل إئذن: فقال. ابلباب عباٌس : فقال إحلاجب جاء إ 

 هذإ: محمد فقال. أ حد س بقين ما: فقال! وتدعيه إلشعر معاين ترسق عباس، اي

ىل إجلائزة إدفع غالم اي: قال  م. وإلعجم إلعرب عن حيكيه إل مصعي  فلام. إل مصعي إ 

 أ نشأ ت  م. كذإ يوم أ تذكر: فقلت! جائزيت وأ بطلت كذبتين: إلعباس يل قال خرجنا

 :أ قول

ذإ        (1)عنبا  به حيصد ال إلشوك يزرع من...  عدإوته فاحذر إمرأ   وترت إ 
 

 إملبادرة وإلتخطئة من سوء الادب -

ن إملبادرة يف إلسؤإل وإلتوجه إىل الاخر بقصد الايذإء وإلتخطئة وإلتقليل من شأ نه  إ 

 نرص أ يب مع يعقوب  جملس رضب من سوء الادب وإلوقاحة يف إخلطاب، جاء يف

ذ روى إلزجايج تكل إلوإقعة بقوهل : ))قال إل مصعي، صاحب  بن أ محد إلعباس أ بو إ 

 واكن جمالسه، أ حرض وكنت إلشامخ، شعر ميل إل مصعي صاحب نرص أ بو اكن: حيىي

ىل جفاءين إلرايسة، وطلب جمالسهم عن قعد قد اكن ل نه قبيل، حيرضها يعقوب  إ 

ىل بنا إذهب: فقال مزنيل  شعر من فيه وحصف أ خطأ   ما عىل نقفه حىت نرص أ يب إ 

نه إلشامخ،  ما: فقال ساكت، وأ ان: قال. كذإ حرف يف وحصف كذإ بيت يف أ خطأ   فا 

  م عنه، ونكتب نسأ هل إلش يخ ابب عىل نرى أ مس هذإ، حيسن ليس: فقلت تقول؟
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ليه نصري لينا إلش يخ خفرج وهتجينه؟ لتخطئته إ  : فقال قوبيع عليه فأ قبل فرحب، إ 

 للشامخ؟ إلبيت هذإ تنشد كيف

 فلام. أ خطأ ت: قال. كذإ: قال شعره؟ من إحلرف هذإ يف تقول فكيف: قال. كذإ: فقال

 هذإ مبثل تس تقبلين ماص اي: قال  م إلش يخ، إغتاظ مسائل أ ربع أ و ثالث مرت

 وّنض! بك إلناس يهتمين حىت تلزمين ابل مس وأ نت هذإ، مثل عىل نفسك وتقوى

: هل فقلت عليه فأ قبلت يعقوب فاس تخذى. وجوهنا يف اببه ورد بيته فدخل نرص أ بو

.مرة وال حبلوة نط. وال فأ مسك. هذإ عن أ غناان اكن ما تف
(1)

 

 صاحب نرص أ بو اكن: ثعلب ويف روإية إخرى تيش بهتاني وختطئة إيب نرص ))قال 

 حيرض ّسكيتإل  بن يعقوب واكن جمالسه، أ حرض وكنت إلّشّماخ، شعر ميلّ  إل مصعي

ىل جفاءين إلّرايسة، وطلب جمالسهم، عن قعد قد واكن قبيل، : يل فقال مزنيل، إ 

ىل بنا إذهب نه إلّشامخ، شعر من وحّصف فيه أ خطأ   ما عىل نقفه حىت نرص أ ىب إ   فا 

 هذإ: فقلت تقول؟ ما: فقال -ساكت وأ ان -كذإ حرف يف وحّصف كذإ، بيت يف أ خطأ  

آن نصري  م عنه، ونكتب نسأ هل لش يخإ ابب عىل نرى ابل مس حيسن، ال ليه إل  إ 

 إلش يخ خفرج إلباب، عىل ووقفنا مفضينا ذكل، من بدّ  ال: فقال! وّنّجنه لنخّطئه

 . كذإ: قال للشامخ؟ إلبيت هذإ تنشد كيف: فقال يعقوب، عليه فأ قبل بنا، فرّحب
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 أ خطأ ت،: قال. كذإ: قال شعره؟ من إحلرف هذإ تقول وكيف: قال. أ خطأ ت :قال

 هذإ، مبثل تقابلين ، مّصان اي: قال  م إلش يخ، إغتاظ مسائل أ ربع أ و ثالث مر ّمافل

 بيته ودخل  إلناس بك يهتمين حىت تلزمين ابل مس وأ نت ذكل، عىل نفسك وتقوى

 عن أ غناان اكن ما: فقلت عليه، فأ قبلت يعقوب، فاس تخذى وجوهنا، يف اببه وردّ 

((.حبرف نط. وما فأ مسك! هذإ
(1)

 

 غري حمهل من سوء الادب إلسؤإل يف -

ب إمام   هو إن يبادر إللغوي بسؤإل ليس يف حمهل وإمنا إلغاية من ذكل هتاني إخملاطم

 إملغرية بن عيل إل ثرم إلعامة  ومثل ذكل  ما فعهل يعقوب بن إلسكيت يف جملس

 شعر ميل وهو إل مصعي صاحب إل ثرم عند كنا: حيىي بن أ محد إلعباس أ بو ))قال

  من البد: يعقوب قال إجمللس وإستمت يده من إلكتاب إلش يخ وضع فلام إلرإعي،

 جهنته قد فتكون جوإبٌ  حيرضه ال فلعهل تفعل، ال: هل قلت. إلرإعي أ بيات عن أ سأ هل أ ن

 .ذكل من البد: فقال. إملل   رؤوس عىل

 :إلرإعي بيت يف تقول ما: فقال وثب  م

ذ إل ابرق ذي من...  جبرة كظوهمن بعد وأ فضن      حقيال رعني إ 

 :بيته يف تقول مفا: هل فقال. بيشء جيب ومل وتنحنح إلش يخ، فتلالج: قال

 مبلوال عرجفا رضم غراثن...  تلعة بأ عىل مرجتل   كدخان       

                                                           
 4/186النحاة: أنباه على الرواة ( إنباه 1
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ىل إلش يخ فعاد: قال  من يشء ومر وإال ناكر إلكرإهية وهجه يف ورأ ينا إلصورة، تكل إ 

منا: تصحيف هذإ: يعقوب فقال ،(( بدفيه إس تعان مثقل: ))إل ثرم فقال إل مثال  هو إ 

نه: إل ثرم فقال(( . بذقنه))  إلبعري أ ن إملثل ومعىن. بيته ودخل. برسعة إلرايسة يريد إ 

ذإ  . رإحة ذكل يف هل يكون فال ذقنه، عىل وإعمتد عنقه مد إمحلل فأ ثقهل عليه محل إ 

ذإ للرجل فيقال  عليه عنيفيس ت فيه، فيضعف عليه يغلظ أ مر به يزنل أ و أ مرإ تلكف إ 

((.وأ جعز منه أ ضعف هو مبن
(1)

 

 إلرتإش. اباللفاظ وإلسب  من سوء الادب  -

ن إلرتإش. ابللفظ إملرغوب عنه إو ما يوصف هبذإ إلوصف هو رضب من سوء  إ 

إل خفش   عند إلتوزي مع حامت أ يب الادب يف إخلطاب  وجاء مثل ذكل يف جملس

: قال مسمل بن هللا عبد أ يب ينحدث: قال هللا عبد بن أ محد جعفر أ بو قال ))حدثين

 مسعدة بن سعيد إحلسن أ يب عند كنت :قال محمد بن سهل حامت أ بو حدثنا

 إملذكر كتاب يف صنعت ما حامت، أ اب اي: يل فقال إلتوزي، وعنده إل خفش،

. مذكر: قلت إلفردوس؟ يف تقول مفا: قال. شيئا ذكل يف َعلت قد: قلت وإملؤنث؟

هيما مُه  : }يقول هللا فا ن: قال ىل ذهب: قلت{ . خادلون ف   يل فقال. فأ نث إجلنة إ 

 اي: هل فقلت. إل عىل إلفردوس أ سأ كل: يقولون إلناس إتسمع أ م غافل، اي: إلتوزي

.بفعيل وليس أ فعل هنا ها إل عىل انمئ،
(2)

 ، فوصف إحدمه الاخر ابلغافل وإلنامئ.

                                                           
                                             40-39( جمالس العلماء:  1
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 إلفصل إلسادس                          

 إخلطاب إلنحوي وإحلااج                   
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 تلكمة يه إملسؤوةل عنه،إحلاايج كام يصفه ))ديكرو(( ترسهل ذإت م  إخلطاب    

وهو ميزي يف هذإ إملقام بني إملتلكم وإملتلفظ عىل إعتبار إن هذإ الاخري يعرب ابمس 

آرإءإملتلكم عن  إملطروحة يف إخلطاب إحلاايج ، وإلطبيعة إجملردة لهذإ إملتلفظ  إل

ة قدرة إكرب عىل إن تعضد الاليات بدورها تتيح ملبدع إخلطاب وإملتلكمني عام

إدلاللية ملقاصد إلتدإولية )إلربإغامتية( الن إملعىن ال ميكن إن حيدد دون إلرجوع إىل 

مقاصد إلقول وجحاجه.
(1)

ومن هنا ندرك إن إخلطاب إلنحوي قامئ عىل تكل إذلإت  

معينة ، إليت إسهمت يف تشلكه  أ ذ تقوم بتقدمي إجلج والادةل إليت تنهتيي إىل نتياة 

وإذلإت يف إخلطاب إلنحوي يه من تسعى إىل تقدمي متوإليات من إملقوالت بوصفها 

ب وإس امتلته إلهيا. ل قناعجحاا   إخملامطم

َّه طائفة من تقنيات إخلطاب  ن   ))  إحلااج هو بذل إجلهد لغاية إال قناع ، أ ن وقيل إ 

و إىل زايدة درجة تكل إليت تقصد إس امتةل إملتلقني يف إلقضااي إليت تعرض علهيم ، أ  

الاس امتةل((.
(2)

وإلقارئ للخطاب إلنحوي ال ميكن هل إن يقف عىل يشء يوصف  

ابحلااج إو إملناررة إو إجلدل يف متون إملطوالت إلنحوية، إمنا يلحظ ذكل من 

ب من مقوالت تعج ابحلجج وإلربإهني إليت  خالل ما تقدمه ذإت إخلطاب إىل إخملاطم

ي يرإد تبيانه وإلوقوف عىل قوإعده،  فالعمليةم إلتوإصليةم بني تدمع إصل إملوضوع إذل

ىل مبادئ ومعايري  إذلوإت إلعاقةل تقتيض إلعقالنية يف تدإولية إخلطاب، وإلركون إ 

                                                           
 .193 – 192 :احلجاج يف البالغة املعاصرة: د. حممد سامل حممد االمني الطلبة   –( 1)

                                                                4:  اجلديدة فهومه وجماالته ، دراسات نظرية وتطبيقية يف البالغةاحلجاج م - (2)
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يلزتهما طرفا إخلطاب يف إطار إلكفاية إلتوإصلية وإلتدإولية، أ ي أ نَّ طريف إخلطاب 

دئ وإملعايري إليت تتصف خبصائص منطقية و البد هلام من أ ن  يتفقا مضنًا عىل تكل إملبا

بب  من إل لفاظ إليت ال تفارق معانهيا، وال تزنإح عن إل صل إلتدإويل  وريفية ب سم

ف يف بيان إلغرض إل ساس من توجيه  رم  إلسؤإل _ بوصفه خطااًب توجهيياً إذلي يوَّ

ا من إذلي يتطلب إال جابة عنه وإلوقوف عىل مضامني تكل إملناررإت وما يقابله_

 خطاب.

ىل ذإت عاقةل أ و مجموعة من إذلوإت تدعي إملعرفة  فاملُناررإت خطاابت موهجٌة إ 

طار إلكفاية إلتدإولية وإلتوإصلية  وقادرة عىل إلتوإصل مع حميطها الاجامتعي يف إ 

للخطاب
(1)

ا فنٌّ من فنون إلقول  ، ويرى إدلكتور رحمي جرب إحلس ناوي إملناررة أ ّنَّ

طرفني من أ هل إلعمل وإملعرفة وإدلرإية وإلرأ ي يف جملس ما، إذلي نتج عن إجامتع 

، وقد تبدأ  إملناررة برأ ي أ و سؤإل، وتنهتيي   يكون جلساؤُه حكامً بني إملتناررين 

ابنقطاع جحج أ حد إلطرفني وإعرتإفه، وتكون إلغلبة للآخر
(2)

، وإملناررة يف هذه 

إملفاعةل إملوهجة((إحلال تكون ))خطااًب إس تدالليًا يقوم عىل إملقابةل و 
(3)

، فهيي مجموع 

خطاابت متثلت ببنية لغوية وقوإعد تضبط سلوك طريف إخلطاب، زايدًة عن ذكل 

جند من صدرت عهنم  تكل إخلطاابت يس تعملون إسرتإتيجيات معينة ملا يقتضيه 

                                                           
 .45م: 2014ينظر املدخل إىل فن املناظرة، للدكتور عبد اللطيف سالمي، مؤسسة قطر للنشر، الطبعة)اأُلوىل( لسنة  - 1

االردن،  –وية واالدبية يف احلضارة العربية االسالمية، الدكتور رحيم جرب امحد احلسناوي، دار اسامة للنشر والتوزيع، عمان ينظر املناظرات اللغ - 2

 .54م: 1999الطبعة) اأُلوىل( لسنة

 -ملعرفة للنشر والتوزيع، االردنخطاب املناظرة يف االدب األندلسي من القرن الرابع إىل نهاية القرن الثامن اهلجري، د. حممد أحبري، دار كنوز ا - 3

بريوت  -، وينظر املناظرة يف االندلس، االشكال واملضامني، د: امنه بن منصور، دار الكتب العلمية13م: 2016 -هـ1436عمان، الطبعة)اأُلوىل( لسنة 

                                                               .11م: 2012الطبعة ) اأُلوىل( لسنة  -لبنان
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 قامئة عىل إلتفاعل بني متخاطبني إلس ياق إلتدإويل للمناررة، فهيي ))ممارسة حوإرية

يف صنع إملعرفة عرب مسار جحايج((يشرتاكن 
(1)

. 

ولبيان ذكل س نعمتد إخلطاب إحلاايج لصاعد بن إحلسن وردود إفعاهل مثاال صاحلا  

وي إحلاايج يف إملناررة لتبيان مقومات مقومات و إسرتإتيجية إخلطاب إلنح

جفاء حطاب بشار إل َعى إل ندليس إلنحويإللغوية،
(2)

وإلعامصي محمد بن عاص  

إلقرطيبإلنحوي 
(3)

هـ"380وإلزبيدي محمد بن إحلسن إلنحوي أ يب بكر إملتوىف" 
(4)

 

عامر أ يب بن محمد بن جلساء إملنصور
(5)

لصاعد بن أ يب إحلسن 
(6 )

نقف  ةمادًة حتليلي

َّنا نقدم  من خاللها عىل مجةل مقومات وإسرتإتيجيات خطابية يف تكل إملناررإت، لعل

جرإئيًا ميكن الافادة منه يف حتليل خطاب إللغوية وتفكيكه بعيد عن  للقارئ َعاًل إ 

 ةإملثال الافرتإيض إذلي يجء به يف مظان إلكتب وإدلرإسات إليت عنيت مبوضوع

 إخلطاب.

                                                           
 م.2013 -هـ1434لبنان، الطبعة)اأُلوىل( لسنة: –بالغة االقناع يف املناظرة، للدكتور عبد اللطيف عادل، دار ضفاف، بريوت  - 1

املقتبس يف قال عبد اهلل بن حممد احلميدي صاحب كتاب جذوة املقتبس  يف ترمجته لبشار:" ذهب عين نسبه، كان حنويا استاذا يف اللغة، ينظر جذوة  - 2

هـ( حتقيق: بشار عواد معروف و حممد بشار معروف، دار الغرب 488تاريخ علماء االندلس، ألبي عبد اهلل حممد بن فتوح بن عبد اهلل احلميدي)تـ

 258م: 2008 _هـ1429الطبعة) اأُلوىل( لسنة  -االسالمي، تونس

 .122ينظر جذوة املقتبس يف تاريخ علماء االندلس:  - 3

 .74-73املصدر نفسه:  ينظر - 4

 باملوفق إليه، وتلقب موإليه، فنسب مع عامر أبي بن املنصور ورباه. بقرطبة ولد .األصل رومي وأطرافهما، وميورقة دانية يف العامرية الدولة مؤسس - 5

 باألندلس الطوائف ملوك من وهو .عصره لوكم وأديب دهرا أمراء بفتى نعته القرآن، مؤرخيه بعض وعلوم باألدب عارفا شجاعا، يقظا حازما باهلل، وكان

 278/ 5م: 2002:  لسنة(15الطبعة ) –للماليني  العلم دار -الزركلي  الدين خلري األموية . ينظر كتاب االعالم  الدولة انقراض بعد

هـ( حققه وضبط نصه وعلق عليه: بشار 578تـ)  ينظر الصلة يف تاريخ أئمة االندلس وعلمائهم وحمدثيهم و فقهائهم وأدبائهم، ألبي القاسم بن بشكوال - 6

. وينظر معجم االدباء ) ارشاد األريب ملعرفة االديب، ألبي عبد اهلل 1/321:  2010تونس، الطبعة ) اأُلوىل( لسنة  -عواد معروف، دار الغرب االسالمي

                                                                                                                                                      .3/415م : 1991-هـ 1411الطبعة ) اأُلوىل( لسنة  لبنان، –بريوت –هـ( دار الكتب العلمية 626ياقوت بن عبد اهلل الرومي احلموي تـ) 



 اخلطاب النحوي القديم وصف وحتليل
 

- 135 - 
 

 

وتعد مناررإت صاعد بن إحلسن من إلرضب إلثاين
(1)

إملعروف بـ" إملناررإت  

ذ تقوم عىل مساءةل أ هل إلهتمة وإال دعاء، وهذإ ما اك يف إملناررإت  نإال متحانية"، إ 

ىل إملناررإت إللغوية، فهيي قامئة عىل كشف  إدلينية وإلعقدية، وقد ترسبت مضاميهنا إ 

جباره عىل إال قرإر عىل نفسه ابخلطأ . ب إللغوية، وإ   عورإت إخملاطم

َّام    ن رهار إحل. وإلامتس جادة إلصوإب، وإ  ىل إ  وإملناررإت يف هذه إحلال ال هتدف إ 

اطم  ىل إال طاحة ابملُخم ب من خالل إُلسلوب إلقامئ عىل تبادل إلسؤإل وإجلوإب تسعى إ 

إلذلين يسهامن يف تنويع بنيهتا إخلارجية
(2)

. 

ه عن غريه  يف أ ثناء  ال شكَّ يف أ نَّ مس تعمل إللغة ميتكل طرإئ. لغوية خاصة متزّي 

رإدي مظروف بس ياق معني و بـ "زمان وماكن  إلعملية إلتوإصلية إليت يه نتاج فعل إ 

ميثالن حميط ذكل إلس ياق إلفعيل، وملا اكن إلفعل إللغوي إال رإدي وبصفة  حمددين "

 إلعموم من حيث طبيعته إال جنازية خمتلفًا ابختالف إملقاصد، فـ مس تعمل إللغة يتوجه 

ىل طرإئ. خمتلفة فهيا يشء من إلتخصص حيامن تتس. مع س ياق ما بوصفه)) مجموعة  إ 

وقف إلالكم((من إلظروف إليت حتف حدوث فعل إلتلفظ مب
(3)

زايدًة عىل ذكل  

إجلانب إلتفاعيل إملنس. بني مس تعيل إللغة، وهذه إلطرإئ. تعرف بـ "الاسرتإتيجية" 

                                                           
 ذكر اخلصال احملمودة واملذمومة ، والتنافس إظهار النقصان كون الضرب اأُلول قائما على املفاضلة، إذ يتعلق بالتناظر يف - 1

تداولية، باشا حممد العيادي، دار كنوز املعرفة العلمية،  –والرجحان. ينظر: فن املناظرة يف االدب العربي دراسة اسلوبية 

 .169م.:2014 -هـ1435عمان، الطبعة )اأُلوىل( لسنة  -االردن

  .274تداولية:  –العربي دراسة اسلوبية  ينظر فن املناظرة يف االدب - 2

 الكتاب دار ، اخلطاب، اسرتاتيجيات الشهري، ظافر بن اهلادي تداولية، لعبد لغوية اسرتاتيجيات اخلطاب، مقارنة - 3

 41م: 2004 لسنة الطبعة)اأُلوىل( اجلديد،
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فها  دُث بيهنا تفاعاًل ويورم لها إملتلكمم، وحُي  إليت متثل مجموعة إلوسائل إللمغوية  إليت يتوسم

حية وإلضمنية يف حتقي. إملقاصد إلرصم
(1)

. 

د مس تعمل إللغة يُعىن بتكل إلوسائل وإملقومات إليت تسري يف ويف هذه إحلال  جن

إجتاهني متوإزيني، إُلول يمتثل يف إلكفاية إللغوية ومعجم إملتلكم، وهذإ ما يكون يف 

مرحلتني ما قبل إلتلفظ بـ"إلفعل إللغوي"، وإلثاين ميثهل فعل إلتلفظ )إلالكم 

رروف، ونتياة ذكل جند إمجلةل( وما يصاحبه من  -إلعبارة -إلنص -إخلطاب

، فهو  لهيا مس تعمُل إللغة  الاسرتإتيجية تتنوع بتنوع إلعنارص إلس ياقية إليت سعى إ 

َُّل مجموعم إلس ياقات   إلفعيل و الاقتضايئ و إملوقفي وإللغوي وغري إللغوي  -إذلي حيل

، وخيطط لها، ليختار من إال ماكانت ما يفي مبا يريد فعهل حقًا،  -وس ياق إملقام

ن هل حتقي. أ هدإفه ويضم
(2)

. 

نَّ إسرتإتيجيةم مس تعمل  إللغة  وطري. رصف إللكامت وصياغة إلعبارإت مبا يتناسب  إ 

وإحلدث إللغوي وس ياقه، تيش ابلكفاية إللغوية ملس تعمل إللغة قبل فعل إلتلفظ 

خبطابه، فهيي إملعرفة بطرإئ. تركيب إمجلل يف ضوء معيارية إلقوإلب إلقوإعدية يف 

.  ذهنه 

آخر من طريف إخلطاب وإ لكفاية إللغوية يف إخلطاب إللغوي ال ختتص بطرف  دون أ

ب( ويس تعمل مفهوم ) إلكفاية إللغوية(  اطم ب وإملُخم اط  بل تتسع وتمتثل هبام معًا ) إملُخم

                                                           
 – لبنان -بريوت ، العربي االنتشار مؤسسة ،حجاجيه أسلوبية مقارنة هجريا، الرابع القرن إىل األدبية ينظر  الوصايا - 1

 .332م:2011الطبعة)اأُلوىل( لسنة

            .53 -41 :الشهري اهلادي لعبد اخلطاب، ينظر اسرتاتيجيات  - 2
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نتاج منطوقات  ىل جانب ) إلكفاية إلتوإصلية( لكوّنا تمتثل بـ )) مقدرة إملتلكم عىل إ  إ 

إالتصالية إخملتلفة، ال نتاج مجل حنوية((مناس بة ل مناط إملوإقف 
(1)

، وهذإ ال يعين أ نَّ 

إلكفاية إلتوإصلية س تحلُّ  بدياًل من إلكفاية إللغوية بل يه قوإنني توإصلية تصف ما 

ُب و  اط  يس تحسن فعهل بعد ما قدمت  إلكفاية إللغوية قوإنيهنا إليت متثل هبا إملُخم

ُب يف َعلية إلتخاطب، ومن  مَّ  اطم  يعمتد إحمللل إللغوي إلكفاية إلتدإولية إليت إملُخم

ب ومدى وعيه يف حتديد إلعنارص إلرئيسة للخطاب بوصفه ممارسة  اط  تمتثل يف إملُخم

توإصلية جتري تدإوليًا يف إلس ياق 
(2)

، و يرى عبد إلهادي إلشهري أ نَّ )) إلكفاية 

 من كوّنا أ ساساً إللغوية ال تهنض لوحدها بعملية إلتوإصل إملناسب للس ياق، ابلرمغ

فهيا، وذكل َلنَّ إلكفاية إلتدإولية يه إليت تستمثر تكل إلقوإلب إلاكمنة يف ذهن 

الانسان، مبا يف ذكل كفاءته إللغوية، مبا تفرضه من قوإنني حسب مظاهر إلس ياق، 

وما يس تحس نه إملرسل، ففهيا تتبلور مجيع إملعطيات من معطيات لغوية و معطيات 

(3)س ياقية أ خرى.((
 

ب( إذلي يبحث عن إملعرفة إللغوية  اط  ففي إملناررإت إللغوية جند طرفها إُلول)إملُخم

ثبات أ مر ما _ وهذإ ما س تفصح عنه إدلرإسة إلتحليلية_ قد قيد نفسه بأ مرين  أ و إ 

، وحتديد أ دوإته إللغوية و وسائهل  ىل غايته  هام : إلقصد يف إخلطاب وإذلهاب به إ 

                                                           
 .49:. 2005 – الطبعة ) اأُلوىل( لسنة –القاهرة   اجلامعية لكتب احلديثة األكادميية العبد، حملمد واالتصال، واخلطاب النص - 1

  .40:الشهري اهلادي لعبد اخلطاب، ينظر اسرتاتيجيات - 2

 .59الشهري:  اهلادي لعبد اخلطاب، اسرتاتيجيات - 3
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لهيا يف موضوعة إلكفاية إللغوية وإلكفاية إلتوإصلية، وهذإن إلتعبريية إليت أ رشان إ  

ب(  ةإل مرإن من مقومات إسرتإتيجي اط   إخلطاب، فال مر هنا ال يقترص عىل ) إملُخم

ب( يف مرحةل تلقي إلرساةل إللغوية من )  اطم بل تتشلك تكل إملقومات يف ذإتية )إملُخم

ثبا ب( للرّد  عليه وإدلفع مبا يريد إ  اط  ب( بؤرة إملُخم اطم ته، ويف تكل إملرحةل ميثل) إملُخم

ب( من معرفة ما  حيدث، وما  نلفظية مشحونة ال ميك اط  للطرف إُلول) إملُخم

ب إلرساةل إللغوية، ومتثل هذه إحلال  يصاحبه من فعل لغوي عند ما يس تقبل إملُخاطم

نية وإملفرتضة إليت تس ب. رّدة فعل  ب مدة زمنية تتصارع فهيا الاحدإث إلظم اطم إملُخم

عىل صاحب إلرساةل إللغوية ))وهذإ يس توجب معرفة دقيقة مبقام إخلطاب وخمتلف 

إل بعاد إملؤثمرة يف إلعملية إخلطأ بية((
(1)

. 

 مقومات إسرتإتيجية إخلطاب                    

ب (            قصدية إخلطاب اط   إلوسائل إلتعبريية -2)إملُخم

 )أ (إلرساةل إللغوية                                                         

ب(                                اط   )ب() الاحدإث وإملوإقف إلظنية ابلنس بة للُمخم

               )جـ( ) إلرّد عىل إلرساةل إللغوية( 

ب(    اطم  )إملُخم

                                                           
                     .336الوصايا األدبية:  - 1
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هل، بصفة مس مترة ويتاىل هذإ إلتقس مي عند إلتلفظ ابخلطاب بوصفه منجزإً))خمططًا 

وشعورية، ومن هنا يتحمت عىل إملرسل أ ن  خيتار الاسرتإتيجية إملناس بة((
(1)

 

 والاسرتإتيجية يف تدإولية خطاب إملناررإت أ نوإع: 

أ و ما يعرف بـ"إلترصحيية" إليت تكون يف قبال الاسرتإتيجية  الاسرتإتيجية إلتوجهيية

إللغوي إذلي إكتسب سلطته من رروف إلتلميحية، فالترصحيية يف إملناررإت ميثلها 

إملقام، ويتسم خطابه ابلقوة كونه صاحب سلطة، ومن هنا يصتبغ إخلطاب يف هذه 

ب يف ما نقل عنه من إحلال بصبغة تعلمية و توجهيية أ و تسفيه لرأ ي إ اطم ملُخم

فتجري إل ساليب إال نشائية يف ذكل إخلطاب اكشفة إدلورم إلسلطوي إذلي قبل،

ب.ميارسه إملُخم   اط 

ويرى عبد إلهادي إلشهري أ نَّ ))إخلطاب ذإ الاسرتإتيجية إلتوجهيية يعد ضغطًا 

ىل فعل مس تقبيل  ليه، وتوجهيه إ  وتدخاًل، ولو بدرجات متفاوتة عىل إملرسل إ 

معني((
(2)

 

))يه إليت يعرب هبا إملرسل عن إلقصد مبا يغاير معىن إخلطاب إحلريف، إما إلتلميحية فـ

ذ يتااوز قصده جمرد إملعىن إحلريف خلطابه، فيعرب عنه بغري لينجز هبا أ كُث مم ا يقوهل، إ 

ما يقف عنده إللفظ مستمثرإً يف ذكل عنارص إلس ياق(( 
( 3)

 

                                                           
  .56:الشهري اهلادي لعبد اخلطاب، اسرتاتيجيات - 1

 .322اخلطاب:  اسرتاتيجيات - 2

 .370اخلطاب:  اسرتاتيجيات - 3
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نتاج خطابه إملبين عىل الاسرتإتيجي ب كفاءته إلتدإولية عندما يقوم اب  اط   ةويستمثر إملُخم

َّه يسكل طرئ.م يف إلقول والافتنان، وي قصد مهنا ما هو خالف إلتلميحية أ ي أ ن

إلوضع إللغوي قاصدإً إلسخرية أ و إلهتمك أ و إلتشبيه، وهذه من الاماكانت إملتاحة 

آليات وأ دوإت الاسرتإتيجي إلتلميحية، وللك مهنا خصائصها ونظاهما إذلي  ةبوصفها أ

(1)يسهم يف جتس يد إلعالقة بني إملنطوق وإملفهوم
. 

إتيجية إجلفاء أ و إملرإوغة، ويه ما تمتثل إسرتإتيجية إلـتأ دب إليت تكون مقابل إسرت 

ابلسلوك إلفردي ملنتج إخلطاب من خالل إخنرإطه يف س ياق معني، ابس تعامهل 

إلعالمات إللغوية وغري إللغوية لاميرس هبا خطابه، ومن هنا يوصف هذإ إلسلوك 

ابلسلوك إلتأ ديب، أ و ابلسلوك إلعدوإين 
(2)

، ومن إملمكن أ نَّ تكون هذه 

غاهتا يف إخلطاب  ةيجية فرعًا عىل الاسرتإتيجيالاسرتإت  إلتلميحية، ومن إمه مسوُّ
(3)

. 

عن بشار إلرضير إلنحوي إل ندليس واكن يعرف بـ " بشار إل َعى
(4)

َّه اكن يف   أ ن

إلعامري  -أ و بن عبدهللا -جماهد بن يوسف عامر، أ يب بن محمد بن حرضة إملنصور

( ـ ه 436إملعروف بـ " إملوف." ت)
(5)

أ رإد أ ن  ينال من أ يب إلعالء صاعد بن و  

                                                           
  .384: املصدر نفسهينظر   - 1

 55ينظر اسرتاتيجيات اخلطاب:  - 2

 .371ينظر املصدر نفسه:  - 3

وينظر انباه الرُّواة على انباه النحاة، جلمال الدين أبي احلسن علي بن يوسف القفطي تـ)   308-307/ 1ينظر بغية املتلمس يف تاريخ رجال االندلس:  -4

 .1/243م.: 2005القاهرة، الطبعة) اأُلوىل( لسنة  -ضل ابراهيم، دار الكتب والوثائق القوميةهـ( حتقيق: حممد ابو الف646

 . 278/ 5الزركلي :  الدين خلري . ينظر كتاب االعالم - 5
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إحلسن بن عيىس إلربعي إملوصيل إل صل إلبغدإدي إللغوي إل ديب إملتوىف س نة 

هـ( 417)
(1)

 عامر. أ يب بن محمد بن ، يف جملس عقده  إملنصور

)ت جعفر أ بو َعرية، بن أ محد بن حيىي بن قال أ محد هـ(: قال إمحليدي: 599إلضيبَّ

 وإفدإً   د عبدهللا بن عامثن إلفقيه، قال: ملا ورد أ بو إلعالء، دإنية))أ خربين هبا أ بو محم

: للموفّ. بّشار عنه، قال يُسأ ل فامي إجلوإب برسعة يوصف واكن إملوفّ.، إل مري عىل

قط؟  يسمع مل إلغريب من حرف يف حبرضتك إلعالء أ اب أ فضح أ ن أ تريد إل مري، أ هيا

نه هل، تتعّرض  أ الّ  كل إلرأ ي: إملوفّ. هل فقال  فأ ىب تكره. ما أ ىت ورمبا إجلوإب، رسيع فا 

ال  لبيك،: قال! إلعالء أ اب: بشار قال إجمللس وإحتفل عنده، إجمتعوإ فلام .يفعل أ ن إ 

 هل ففطن إلعرب؟ قال: الكم يف إجلرنفل ما: قال قل،: قال إلغريب، من حرف: قال

 وال ،-يكىن ال -انإلعمي بنساء يفعل إذلى هو: فقال أ رسع  م فأ طرق، إلعالء، أ بو

ىل يتعّدإهنّ  ال حىت جرنفالً  إجلرنفل  يكون  وحضك وإنكرس، بّشار خفال. غريهن إ 

هذ(( مثل عليك خشيت قد: إملوفّ. هل وقال. وتعّجب حارضإً، اكن من
(2)

 

 أ ن أ تريد إل مري، أ هيا: للموفّ. بّشار هـ(: ))قال646قال جامل إدلين إلقفطي )ت 

 إلرأ ي: إملوفّ. هل قط؟ فقال يسمع مل إلغريب من حرف يف حبرضتك إلعالء أ اب أ فضح

نه هل، تتعّرض  أ الّ  كل ال فأ ىب تكره. ما أ ىت ورمبا إجلوإب، رسيع فا   فلام .يفعل أ ن إ 

 من حرف: قال لبيك،: قال! إلعالء أ اب: بشار قال إجمللس وإحتفل عنده، إجمتعوإ

                                                           
ملعرفة االديب، ألبي عبد  . وينظر معجم االدباء ) ارشاد األريب1/321ينظر الصلة يف تاريخ أئمة االندلس وعلمائهم وحمدثيهم و فقهائهم وأدبائهم:   - 1

                                                                                                                                                                  .3/415م : 1991-هـ 1411لبنان، الطبعة ) اأُلوىل( لسنة  –بريوت –هـ( دار الكتب العلمية 626اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي احلموي تـ) 

هـ( حتقيق : ابراهيم األبياري، دار الكتب 599الضيب تـ ) جعفر أبو عمرية، بن أمحد بن حييى بن بغية املتلمس يف تاريخ رجال االندلس، أمحد - 2

 .258وينظر جذوة املقتبس يف تاريخ علماء االندلس:، 308-307/ 1م : 1989 -هـ  1410( لسنة 1القاهرة، الطبعة ) –املصرية 



 اخلطاب النحوي القديم وصف وحتليل
 

- 142 - 
 

 فأ طرق، إلعالء، أ بو هل نففط إلعرب؟ الكم ىف إجلرنفل ما: قال قل،: قال إلغريب،

 جرنفالً  إجلرنفل يكون وال ،-يكىن ال -إلعميان بنساء يفعل إذلى هو: فقال أ رسع  م

ىل يتعّدإهنّ  ال[ حىت]  حارضإً، اكن من وحضك وإنكرس، بّشار خفال. غريهن إ 

هذإ (( مثل عليك خشيت قد: إملوفّ. هل وقال. وتعّجب
(1)

 

هـ( )) اكن يف إجمللس أ ديب 1041قّري )توروي يف نفح إلطيب ل محد بن محمد إمل

َّه رسيع  ن ليه ، فا  َّ.: دعين أ عبث بصاعد، فقال هل: ال تتعرض إ  يقال هل بشار، فقال للموف

ال ُمساءلته، واكن بشار أ َعى، فقال لصاعد: اي أ اب إلعالء ما إجلرنفل يف  إجلوإب، فأ ىب إ 

َّه وضع هذه إللكمة، وليس لها  أ صل يف إللغة، فقال بعد الكم إلعرب؟ فعرف صاعد أ ن

ىل  أ ن أ طرق ساعة: إجلرنفل يف إللغة إذلي يفعل بنساء إلُعميان وال يتااوزهن إ 

غريهن، وهو يف ذكل لكَّه يرصح وال يكىن، خفال بشار وإنكرس، وحضك من اكن 

حارضإً، فقال هل إملوف.: قلت كل ال تفعل. فمل تقبل.((
(2)

 

نصور بن أ محد إلعامري إذلي روإه من خطاب بشار إل َعى إلنحوي إل ندليس للم 

إجهتد لروإية فيه إختالف لفظي بني " أ فضح و أ عبث" و " أ تريد، ودعين" جفاء 

 من حرف يف حبرضتك إلعالء أ اب أ فضح أ ن   أ تريد إل مري، إخلطاب إُلول ))أ هيا

قط؟(( يسمع مل إلغريب
(3)

َّ.: دعين أ عبث بصاعد، فقال هل:  ، وإلثاين))  فقال للموف

َّه رسيع إجلوإب، فأ ىب الا ُمساءلته، ؟(( ال ن ليه ، فا  ( 4)تتعرض إ 
 

                                                           
                   .1/243وينظر انباه الرُّواة على انباه النحاة :  - 1

 .84/ 3بريوت:  –نفح الطيب من غصن االندلس الرطيب، للشيح امحد بن حممد املقري السلمساني، حتقيق: احسان عباس، دار صادر  - 2

 .244/ 1ة على انباء النحاة: ينظر انباه الرُّوا - 3

 .3/84نفح الطيب من غصن االندلس الرطيب:  - 4
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أ بو إلعالء صاعد بن إحلسن معروف عند بشار إل َعى إلنحوي معرفة جيدة، وهو 

ال أ نَّ بشارإً رغب يف  ب إملعاين إحلارض، فالتوجيه خيتص به دون غريه، إ  اطم ميثل إملُخم

 لته إذلإتية رغبة يف الاس تعالء،حرضة إل مري جماهد بن يوسف من أ نَّ يسمو مبزن 

ىل هذه إل لفاظ  ويكتسب إملرشوعية لسلطته عىل صاعد بن إحلسن، ذلكل قصد إ 

لكونه خُيري إل مري بفضح صاعد بن إحلسن، وطلب إلعبث به يف جملسه، ومن هنا 

ىل مدلول خطابه، وهذإ ما يفهم من تتبع  ب )بشارإً( قد قصد قصده إ  اط  جند إملُخم

 الء.خشصية أ يب إلع

َّفم كتااب سامه"   َّه اكذٌب فامي يروي من إللغة، كونه أ ل ذ يروى عن أ يب إلعالء أ ن إ 

سامعيل إلفصوص يف إل دب وإل شعار وإل خبار "عىل مست  كتاب إلنوإدر ل يب عيل  إ 

إملعروف بـ" إل مايل" وأ رإد أ ن  يكون هذإ  (هـ 356)إملتوىف إلبغدإدي إلقامس بن

سامعيل إلقايل، دون أ ن  يورد إملصنف أ رفعم قدرإً و أ ج ل خطرإً من كتاب أ يب عيل إ 

فيه خربإً مما قال به أ بو عيل إلقايل، وإعمتد روإايت  وأ خبارًإ مل يسمع عهنا إل ندلس يون 

َّه ال حيمل يف كتابه  ن من قبل، فتصدى هل بعض أ هل إلعمل وإدلرإية يف إللغة، وقالوإ إ 

الا إل اكذيبم 
(1)

. 

نَّ أ اب حيَّان إلقرطيب إملتوىف س نة) قال أ بو إلقامس بن بش هـ( وهو أ حد 469كوإل إ 

َّعي قال: )) ومجع أ بو إلعالء للمنصور محمد بن أ يب عامر  تالميذ صاعد بن إحلسن إلرب

آالف  كتااًب سامه" إلفصوص يف إل دب وإل شعار وإل خبار"...و أ اثبه عليه خبمسة أ

                                                           
 دار عباس، احسان. د:  حتقيق( هـ542 تـ) الشنرتيين بسام بن علي احلسن ألبي اجلزيرة، اهل حماسن يف ينظر الذخرية- 1

                                                                              15: 1 مج/ الرابع القسم: م1979-هـ1399 لسنة( اأُلوىل) الطبعة لبنان، -بريوت – الثقافة
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إهرة  يف عقب س نة  دينار درإمه يف ُدفعة، وأ مرُه أ ن  تُسمعه إلناسم  ابملساد إجلامع ابلزَّ

ٌة.  مخس ومثانني وثالث مئة، وإحتشد هل من جامعة أ هل إل دب و وجوه إلناس أ مُّ

))... وقال إبن حيَّان : وقرأ ته عليه ُمنفردإً يف دإره 
(1)

َّه ذكر   و روي عن إخلوالين أ ن

َّفه َّه إجاز هل ما روإُه وأ ل هذإ إخلرب وزإد فيه أ ن
(2)

. 

 إحلسن قد ُأهتم ابلكذب وإلتدليس،ل هذه إلروإايت ندرك أ نَّ صاعدإً بن مفن خال

 أ يب بن محمد بن فأ رإد بشاُر أ ن َّ ينارره يف إللغة ويكشف للجمهور يف حرضة إملنصور

َّه اكذٌب. عامر ىل الاحتيال مرتني، إُلوىل  أ ن بشار إل َعى يف هذه إملناررة َعد إ 

ىل إملنصور أ نُّه ير  يد ما يريده إملنصور نفسه من فضح صاعد بن خطابه إملوجه إ 

ىل مبتغاه، وهو  إحلسن يف إجمللس، فاعمتد هذإ إملسكل يف إخلطاب  ل جل إلوصول إ 

أ تريد أ نَّ أ فضح أ اب إلعالء؟(، وإلثاين الاحتيال  –قبول إل مري طلبه ) دعين أ عبُث. 

َّه س يدفع حبرف من إللغة مل تتلك ؛عىل صاعد ومن يف حرضة إل مري م به إلعرب ل ن

قط. فاكن يقصد من ذكل تسقيط وهتميش صاعد  بن إحلسن، وهذإ إل مر من 

إلتوجهيية ةمسوغات الاسرتإتيجي
(3)

ب يريد إلتأ ثري يف نفس ية  اط  ، ل نَّ إملُخم

ب" صاع اطم إملنصور بن محمد بن أ يب عامر  فقالد" حيامن يقول إل خري : ال أ عمل. إملُخم

نه هل، تتعّرض  أ الّ  كل ))إلرأ ي :لبشار إلرضير  ما أ ىت ورمبا إجلوإب، رسيع فا 

تكره((
(4)

ليه((.   ،  ويف روإية نفح إلطيب: ))فقال هل : ال تتعرض إ 

                                                           
 322/ 1الصلة يف تاريخ أئمة االندلس وعلمائهم وحمدثيهم و فقهائهم وأدبائهم:  - 1

 .322/ 1ينظر املصدر نفسه:  - 2

          328ة( : اخلطاب) مسوغات استعمال االسرتاتيجية التوجيهي اسرتاتيجيات ينظر - 3

 .243/ 1النحاة:  انباه على الرُّواة انباه - 4
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ليه" و" ورمبا أ ىت ما تكره" يفصح عن معرفة إملنصور   نَّ قول إملنصور: " ال تتعرض إ  إ 

ة تفاواًت يف بـكفاءة صاعد بن إحلسن إلتدإولية، وعدم إلترصحي لبشار إل َعى بأ نَّ مث

َّك س تقف عاجزإً دون  إلكفاية إللغوية وإلتوإصلية بينك وبني صاعد بن إحلسن ل ن

 حتقي. هدفك.

ثل بـ" الاسرتإتيجية خطاب إل مري إملنصور بن محمد لبشار إل َعى مت  

وسبب إذلهاب يف هذإ الاجتاه هو إلبعد إذلإيت لل مري، أ ي صيانة إذلإت إلتلميحية"،

ب يف أ ذهان إجمللسعن إلتلفظ مبا ي اط  لهيا أ و مبا يعكس دانءة إملُخم يسء إ 
(1)

والس امي ،

ىل موإقف رنية س تكون أ شدَّ وقعًا عىل بشار إل َعى.   أ نه أ شار إ 

نَّ بشار إلرضير  ال أ ىب فقيل إ  يفعل أ ن   إ 
(2)

ىل ُمساءةل صاعد بن  َُّه ذإهٌب إ  ، أ ي أ ن

 إحلسن. 

،: قال إلغريب، نم حرف: قال لبيك،: قال إلعالء أ اب: بشار قال  إجلرنفل ما: قال قل 

 إلعرب؟ الكم ىف

                                                           
 - اللغوي البغدادي فهو واالخبار، االدب وفنون باللغة عارفًا كونه أواًل، الصاعد عيسى بن احلسن ابن مبكانه دراية املنصور بن حممد العامري عن كان 

 سليمان وأبي( هـ377)سنة املتوفى الفارسي امحد بن احلسن علي وعن ،(هـ368)سنه املتوفى يفالسريا اهلل عبد بن احلسن سعيد أبي القاضي عن علمه اخذ

 ابن مجع ثانيًا) ( اجملالسة ممتع املعاشرة وطيب الشعر، وحسن اجلواب، سريع كان ذلك زيادًة على ذلك وغريهم،( هـ380) سنة املتوفى اخلطأبي علي

 فيه، كان مبا وانتفعوا به وحفلوا االندلس اهل تقبله وقد عليه وكافئه الغريب من فيه ما علم وقد حممد، بن راملنصو إىل ودفعه الغريب يف كتابا احلسن

 قال وقد. 86-85/ 2:النحاة أنباه على الّرواة انباه وينظر. 3/416: االديب ملعرفة األريب ارشاد)  االدباء معجم ينظر .القرطيب حيَّان ألبن روايته واجاز

 َعِلَم صاعٌد سيما وال والتحصيل، النقد صدره يف ويدفع التعديل، عنه يضيق تأليف، وأبداء تصنيف أخراج على جيرتيء احدًا أنَّ احسب وما))  : بسام ابن

 وكذبِه(( تنّحلِه من هب ينطق كان مبا نفسه على هو وأعانهم بكثري، منه يظفَّروا فلم املشهور، غري اشرتط لكنه وجالد، جدال وبلُد جياد، ميداُن قرطبَة أنَّ

 16: 1 مج/ الرابع القسم: اجلزيرة اهل حماسن يف الذخرية

 .371ينظر اسرتاتيجيات اخلطاب، مقاربة لغوية تداولية:  - 1

                             .243/ 1ينظر املصدر نفسه:  - 2
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نَّ حتليل هذإ إخلطاب وما صدر عن بشار إل َعى يشعر إملتلقي _ إمجلهور_  بأ نَّ  إ 

ىل  ىل تأ سيس عالقة رشإكة كون بضاعهتام إللغة، فهنا سعى بشار إ  بشارإً يسعى إ 

أ اب إلعالء"   م قال "  تأ سيس هذه إلعالقة بطريقة إلتلفظ ابخلطاب إذلي إفتتحه بـ " 

َّه يعمل بأ ّن صاعدإً عامل ابلغريب. فهذإ إخلطاب بين عىل  حرف من إلغريب" ل ن

ليه ويريد إال فادة  يةإسرتإتيج  ىل حّد  أ نَّ بشارإً مييل إ  تضامنية، جعل من صاعد وإثقًا إ 

ال أ ّن  قال: "لبيك    م قال: قل." ، –من معرفته ابلغريب، ذلكل ما اكن قول صاعد إ 

نَّ مقتضاه أ ن  يأ يت إملتلكم بفعل  ذ إ  وهذإ إللون من إخلطاب ميثل عني إلتأ دب فيه ))إ 

إلقول عىل إلوجه إذلي يربز به داللته إلقريبة ويقوي أ س باب الانتفاع إلعاجل به، 

ىل حتقي.  ومعلوم أ نَّ لك تبادل بني طرفني يكون مبناه أ ساسًا عىل سعي لك مهنام إ 

ساوية بيهنام((أ غرإض تكون مشرتكة أ و مت 
(1)

وهذإ ما اكن يظنه صاعد بن إحلسن  

 ومن اكن يف حرضة إل مري.

 إلعرب؟ الكم ىف إجلرنفل ما: قال قال بشار : ،

ىل هدفه إذلي رصح به  إس تعمل بشار إلعالمة إللغوية يف خطابة من أ جل إلوصول إ 

مري يف قوهل: أ فضح أ اب إلعالء ... و أ عبث  بصاعد.  لل 
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نَّ إلسؤإل يف هذه إملناررة الامتحانيَّة جاء ُملغزًإ قاباًل للتأ ويل حيمتل أ كُث من جوإب  إ 

يف ذهن صاعد بن إحلسن، وجوإاًب وإحدإً يف ذهن بشار، ومل يدرك بشار أ نَّ صاعدإً 

ىل صاحبه رغبة يف  أ حرض جوإاًب وأ حسن بدهية، واكن صاعُد قبل إلسؤإل مشدودإً إ 

ىل إفشاهل وخذالنه إلتوإصل معه، لكن بعد إلتلفظ به سعى ل نَّ بشارًإ يف  ؛صاعد إ 

ليه، زايدًة عىل ذكل  ىل إلتحايل وإلتغطية وإلتعميَّة َّعا يريد إلوصول إ  هذه إحلال َعد إ 

ذ جعل من  قام ابلنكوص عن مبدأ  إلتعاون إذلي إسس هل مع صاعد، وقام خبرقه، إ 

مري قبل فع ؛خطابه مشاركة لغوية غري منتاة َّه رصح بذكل لل   ل إلتلفظ ))أ هيال ن

قط؟(( يسمع مل إلغريب من حرف يف حبرضتك إلعالء أ اب أ فضح أ ن   أ تريد إل مري،
(1)

 

َّمة إلكيف أ ي حبرف ال وجود هل يف لغة إلعرب، وإل مر إل خر خرق ُمسل
(2 )

إليت 

سهامك إلتخاطيب  تنص عىل أ نَّ ال تقل ما تعتقد أ نه اكذب،)) وحاول أ ن  جتعل إ 

صادقًا((
(3)

َعى يف هذه إحلال اكن خطابه عىل غري ما اكن يعتقده صاعد وبشار إل   

 بن إحلسن وإمجلهور.

 

 

                                                           
 .244/ 1انباه الرُّواة على انباء النحاة:  ينظر - 1

 33م: 2005لبنان، الطبعة)اأُلوىل( لسنة  -ينظر التداولية عند علماء العرب، د . مسعود صحراوي، دار الطليعة للطباعة والنشر، بريت - 2

           104م: 2000املغرب، الطبعة )الثانية( لسنة  -ءالدار البيضا-يف اصول احلوار وجتديد علم الكالم، طه عبد الرمحن، املركز الثقايف العربي  - 3
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قد مارس بشار تضلياًل ملقاصده إخلطابية إليت يه أ ساس إلعملية إلتوإصلية بني 

طريف إخلطاب، علها تنطيل عىل صاعد بن إحلسن، وابت ينتظر صاعدًإ ماذإ يقول 

 يف هذإ إحلرف؟

طن هل أ بو إلعالء، فأ طرق  م أ رسع ...(( ويف روإية أ خرى إلرإوي يقول: ))قال: فف

َّه وضع هذه إللكمة، وليس لها أ صل يف إللغة، فقال بعد أ ن   قال: ))فعرف صاعد أ ن

 أ طرق ساعة..((.

أ درك صاعد بن إحلسن أ ن بشارإً قد إس تعمل دإاًل مل خيضع للموإضعة إللغوية، ومل جيد 

دد مقصدية إللفظ، ومن هنا أ درك إملنصور بن فيه أ ي عالقة لغوية من إملمكن أ ن حت

محمد إلعامري هذه إحلقيقة، وما س يكون حال بشار إذلي نقل عالمة لغوية من حزّي 

ىل حزيَّ إملعىن الافرتإيض إذلي سيتحمك به صاعد يف خطابه رّدإ  إخللو من إملعىن إ 

رتباط عىل ما اكن يقصده بشار من هذه إحملاورة، ل ّن من إلرضوري أ ن يتضح إ

ب يف خطابه ؛إلقصد ابلعالمة إللغوية عند الاس تعامل اط  (1)لينجح إملُخم
. 

ىل الارض قيل: " إطرق..." أ ي سكتم فمل يتلكم، وأ رىخ عينه ينظر إ 
(2)

، وهذإ 

 ؛خطاب غري لفظي، كونه عمل ما اكن خيفي بشار إل َعى هل، جفاوزه وما عاد هيمت ل مره

َّه جماوزُه يف هذه إحلال، وأ مسعوإ ما أ قول، ل نه أ شاح بنظره عنه ليدلل للجمهور  بأ ن

                                                           
 .185:تداولية لغوية مقاربة اخلطاب، اسرتاتيجيات - 1
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لزإم  وليس إل مر أ نَّ إلصمتم يف هذه إحلال تسلمٌي أ و رغبٌة يف إلتنصل أ و إلهترب من إ 

إحلاة لبشار  إل َعى
(1)

. 

 يكون وال يكىن_، إلعميان_ال بنساء يفعل إذلي قال صاعد بن إحلسن: " هو

ىل يتعّدإهنّ  حىت ال جرنفالً  إجلرنفل  ريهن".غ إ 

ىل إعالء ذإتُه عىل حساب  ضفاء إلتفوق عليه،فعمد يف خطابه إ   بشار إل َعى وإ 

وجعل للجرنفل مدلواًل لغواًي حقهل إملسكوت عنه،  وجعهل فاعاًل  بنساء إلعميان 

آدإب  خاصة لالنتقاص من قدر بشار وإحتقاره، ويف ذكل خرق لضوإبط و أ

إملناررة
(2)

ىل إلطعن وإلتجرحي، وهو يف هذه لكونه جاء ابلقول غري إملهذب، و   جلأ  إ 

ض ببشار إل َعى، زايدًة عىل ذكل جند  ةإحلال إعمتد إسرتإتيجي إلتلميح عندما عرَّ

ف كفاءته إللغوية يف إختيار إل لفاظ وطريقة س بكها الس امي حرفا  صاعدإً قصد و ورَّ

 " إلباء" و " حىت" إلذلإن قيدإ دالةل وفعل إجلرنفل.

إلضمري يعود عىل  –هـ( )) ومناررإته 626ايقوت إمحلوي)تـ  و قال أ بو عبد هللا

مع أ يب إلعالء صاعد إللغوي  -إحلسني بن إلوليد إبن نرص إملعروف اببن إلعريف

مملكته من أ هل  أ عيانُ  وعندهُ  يوماً  إلبغدإدي مشهورٌة، مفن ذكل أَنَّ إملنصور جلس

. وغريمه، فقال هلم إلعمل، اكلزبيدي صاحب إلطبقات، وإلعايص وإبن إلعريف..

َّه يزمع علينا إلوإفد إلرجل إملنصور: "هذإ . أَن وأُحبُّ  إلعلوم، يف هذه متقدم أ ن نم تمحم  يُم 

                                                           
لبنان، الطبعة )اأُلوىل( لسنة  -من كتاب بالغة االقناع يف املناظرة، للدكتور عبد اللطيف عادل، مشورات ضفاف، بريوت -الصمت–ينظر ادوار احلوار  - 1

                                                                                                                                م.2013 -هـ1434
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ليه فوجَّه جخل صاعد  قد غصَّ ابلعلامء وإل رشإف، وإجمللس يديه، بني مثل فلام ، إ 

 ،إلسريإيف سعيد أ يب عن وسأ هل عليه وأ قبل وإحتشم، فأ دانه إملنصور ورفع حمهل،

َّه فزمع  ابلكتاب، مسأ ةل عن ابلسؤإل إلعامصي فبادره سيبويه، كتاب عليه وقرأ   لقيه أ ن

 أ هيا حتسن مفا إلزبيدي فقال. بضاعته جلَّ  ليس إلنحو بأ نَّ  وإعتذر جوإهبا حيرضه فمل

؟ وزن مفا قال إلغريب. حفظ: فقال إلش يخ؟ م.م ل  يُسأ ل أ مثيل: وقال فضحك صاعدٌ  أَو 

منا ؟ هذإ عن مسأ   إ   إنك نشكُّ  وال سأ لناك قد إلزبيدي فقال إملكتب. صبيان عنه لي

: صاعد هل فقال. ممخرق صاحبمك: إلزبيدي أَف عل. فقال وزنه: فقال لونه، فتغري جتههل،

خال إلش يخ صناعته  حفظ أ ان وبضاعيت: صاعد فقال أ جل، هل فقال إل بنية؟ إ 

ى وفكُّ  إل خبار وروإية إل شعار ..((.إملوس يقى وعمل إملعمَّ
(1)

 

نَّ قول إملنصور: "هذإ َّه يزمع علينا إلوإفد إلرجل إ   أَن   وأُحبُّ  إلعلوم، يف هذه متقدم أ ن

ىل أ عيان مملكته ودولته، وهو خطاب سلطة، وقد تنكر  ميتحن" خطاب موجه إ 

إملنصور لصاعد بن إحلسن بقوهل " هذإ إلرجل"  وإل مر يف ذإ مبيّن  عىل خروج عن 

ىل دور إمس الاشارة يف إ لس ياق الاجامتعي ومن وريفهتا إدلاللية إدلإةل عىل إملرجع إ 

وريفهتا إلتدإولية ابنعاكسها مؤرشإً عىل إلقصد
(2)

، و ميكن أ نَّ يكون هذإ إلرضب 

ىل قرب ذكره من جلساء  من الاشارة والاس ناد إشارًة للبعيد بلفظ إلقريب نظرإ إ 

إل مري
(3)

يف مثل  (هـ626 تـ) عيل محمد بن يوسف ، أ و كام قال إلساكيك إبو يعقوب

                                                           
 .3/210إرشاد االريب إىل معرفة االديب) معجم االدباء( : - 1

 .287:تداولية لغوية مقاربة اخلطاب، ينظر اسرتاتيجيات - 2

هـ(، حققه و وضع هوامشه، 816رجاني)تـ ينظر احلاشية على الكشاف للزخمشري، ألبي احلسن السيد الشريف اجل - 3

                                                 .295م :2015وفهارسه: الدكتور رشيد بن عمر أعرضي، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة) اأُلوىل( لسنة 
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هذإ إملوضع من الاس ناد ))أ ما إحلاةل إليت تقتيض كونه إشارة فهيي مىت حصَّ إحضاره 

ليه حسًا، أ و إتصل بذكل دإع، مثل أ ن  ال يكون  يف ذهن إلسامع بوإسطة الاشارة إ 

ليه سوإها... أ و أ ن  تقصد بقربه حتقريه وإسرتذإهل...(( كل أ و لسامعك طري. إ 
(1)

. 

نَّ  إلنظر يف هذإ إخلطاب يفصح عن إسرتذإل إل مري لصاعد بن إحلسن ملا عل. يف  إ 

ذهنه من خرب إلكذب وإلوضع  يف إللغة إذلي لُص. بصاعد من قول بعض جلسائه 

إس تعامل إل مري للفعل" يزمع" إذلي ييش بأ نَّ  ناقضته حسدإً، زايدًة عىل ذكل من م 

، وهذه الاشارة إل لغوية من مسوغات هذإ إخلطاب، فسعى إل مري صاعدًإ يدعي إلعملم

ىل هتميش هذإ إلش يخ إلبغدإدي إلوإفد عىل بالد  من خالل إسرتإتيجية إلتوجيه إ 

ثُلم  لهيا صاعد عندما مم إل ندلس، وهذإ ما يتبني من خالل حتليل إحلال إليت إنهتيى إ 

َّه قد أ درك حافل ابلعلامء والارشإف، وإجمللس يدي إل مري، بني ،  أُحيط به صاعد أ ن

 ورفع منه فأ دانه ذكل إملنصور وملح إخلال، وهجه عىل وبدإ إلتأ ثر عليه فقيل رهر

َّه فزمع إلسريإيف، سعيد أ يب عن وسأ هل عليه وأ قبل حمهل  كتاب عليه وقرأ   لقيه أ ن

 سيبويه.

ىل أ نَّ الامعَّ إل غلب من أ حصاب إلرتإج غرُي متابعني  أ ودُّ أ ن  أ شري يف هذإ إملوضع إ 

ل إملرشق و ُمكذٌب لصاعد بن إحلسني معمتدين إلروإية إل ندلس ية دون حتقي. أ و ل ه

م يشككون بأ خذه إلعربية عن أ يب سعيد إلسريإيف،  متحيص، حىت وصل إل مر بأ ّنَّ

                                                           
ع هوامشه وفهارسه: الدكتور عبد هـ(  حققه و وض626مفتاح العلوم ، ألبي يعقوب يوسف بن حممد علي السكاكي )تـ  - 1

                                                                      .277-275م :2014احلميد هنداوي،، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة) اأُلوىل( لسنة 
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َّه لقيُه.... زايدًة عىل ذكل ذكل تناقضاهتم يف ما رو عنه من  يفيقولون " زمع أ ن

يف روإية إلشعر وتفسريه  مسائالت
(1)

. 

وما وجدته يف مقدمة أ يب إحلسن عيل بن بسام صاحب إذلخرية ييش مبخالفته ل هل 

ذ قال ال أ نَّ أ هل هذإ إل ف.  :إملرشق وإملتابعة ل خبارمه، إ  -يرد هبم إل ندلس يني –))إ 

ىل  ىل أ خبارمه إملعتادة، رجوع إحلديث إ  ال متابعة أ هل إلرشق، يرجعون إ  ، أ بوإ إ 

آفا ق غرإب، أ و طنَّ بأ قىص إلشام وإلعرإق ُذابب، جلثوإ قتادة، حىت لو نع. بتكل إل

عىل هذإ صامنً، وتلوإ ذكل كتااًب حمكامً، وأ خبارمه إلباهرة، وأ شعارمه إلسائرة 

...فغارين مهنم ذكل، وأ نفُت مما هناكل، وأ خذُت نفيس جبمع ما وجدت من 

(2)حس نات دهري، وتتبُّع حماسن أ هل بدلي وعرصي...
 ما ، زايدًة عىل ذكل ذكل 

فعهل صاحب كتاب إلصةل يف اترخي أ مئة إل ندلس إذلي تنكر هل وترج هل حتت عنوإن 

" ومن إلغرابء"  صاعد إبن إحلسن
(3)

. 

 -وال نعمل ما إملسأ ةل –بعد مبادرة إلعامصي لصاعد وإلسؤإل عن مسأ ةل من إلكتاب 

 وإعتذإر صاعد أ نَّ إلنحوم ليس ُجلَّ بضاعته. 

إلش يخ؟((أ سس إلزبيدي مناررة  إهيا حتسن إحلسن: ))مفا قال إلزبيديُّ لصاعد بن

ىل إلتأ دب اكسرتإتيجية يف 4الامتحانية إملركبة عىل تبادل إلسؤإل وإجلوإب) ( فعمد إ 

                                                           
 ينظر حبثنا " ًمساَءالَت صاعد بن احلسن النثرية" - 1

 .12/ 1زيرة: القسم اأُلول: الذخري يف حماسن اهل اجل - 2

                                                                    321/ 1االندلس :  ائمة تاريخ ينظر الصلة يف - 3

 289تداولية: – اسلوبية دراسة العربي االدب يف املناظرة ينظر: فن - 4
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ىل ذكل بغية إلتقارب فامي بيهنام،  خطابة إلتضامين مع صاعد بن إحلسن، وهو سعى إ 

 وهو خيار قصده إلزبيدي سيتضح أ كُث يف ختام إملناررة.

َّه ال حيسنم شيئًا من إلعربية، فأ رإد أ ن  و  جاء خطاب إلزبيدي  فيه يشء من إلتلميح أ ن

ال ممن ميتكل  ىل إحرإجه مبارشة، وهذإ إخلطاب ال يصدر إ  مينحه فرصة وال يعمد إ 

ب اطم ب أ ن  ميارسها عىل إملُخم سلطة إخلطاب، وحياول إخملماط 
(1)

عادٌة   ويف ذكل إ 

ئل عنه من قبل.الاعتبار لصاعد، كونه إعتذر ل  لعامصي لعدم معرفته مبا س ُ

 إلغريب. حفظ: فقال صاعد  

؟ وزن : مفا قال  م.م ل  أَو 

يف هذإ إلسؤإل خرق ملبدأ  إجلهة إذلي ينص عىل إلوضوح يف إلالكم والابتعاد عن 

إللبس
(2)

ذ قيل   ( لها صوراتن لفظيتان عامدهام إملعىن، إ  م.م ل لكون إلعالمة إللغوية )أَو 

منا يكون  ( إ  م.م ل ذإ يل. ول. من جعهل فمين أ فعل )أَو  ذإ فاهلمزة فيه زإئدة، وأ ما أ رسع إ   إ 

ذإ أ ل. من اكن ، إ  غري، لكون إهلمزة من أ صل إلبناء ال فوعل فهو جنَّ
(3)

. 

ىل  ىل هذإ إللفظ ما فيه من معىن إلكذب، فاكن قاصدإً إ  ولعل إذلي دفع إلزبيدي إ 

ل ُ.: إال رسإُع: عن أ يب َعرو، ويقال: جاءت الابل تمل ُ.،  ذكل، قال إجلوهري: ))إلوم

أ ي ترسع... وإلول. إيضا: الارسإع يف إلسري وإلكذب،.. وإُلولُ. : ش به إجلنون،... 

                                                           
 373: ينظر اسرتاتيجيات اخلطاب، مقاربة لغوية تداولية - 1

 .34ينظر التداولية عند علماء العرب: - 2

  264/ 12لسان العرب:  - 3
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م.،  ل و  أ لوٌق عىل مفعول، وإيضًا: ُمؤم وقال: وهو " أ ف عُل" ل ّنم قالوإ: أ ل .م إلرجُل فهو مم

مثال معول.، فان جعلته من هذإ فهو" فوعل"((
(1)

 

خطاب إلزبيدي جحاجًا عىل ما س يكون من صاعد بن إحلسن "خطاب متخيل" ميثل 

ل ن هذإ إحلرف" أ ول." حيمتل معنيني، ذلكل رإعى إلزبيدي يف خطابه أ مرين: 

ذ ))يضعها يف إحلس بان  الاقناع وإحلجج إليت ميكن أ ن  يعارضه هبا صاعد بن إحلسن إ 

يفندها ويعارضها ابحلجج إليت يف أ ثناء بناء خطابه، وميحصها عند إس تحضار جحاه، ف 

ليه(( (2)يتوقعها من إملرسل إ 
 ن إحلااج يعرف ابحلااج إلتقوميي،وهذإ إلرضب م 

ب وذإت  اثنية  قد جردت من نفسه، وغرضه درء  بوصفه حوإرًإ مضنيًا بني إخملاط 

ب إلشك إملتوقع من إخملاطم
(3)

. 

منا ؟ هذإ عن يُسأ ل أ مثيل: وقال فضحك مسأ ل إ    كتب.إمل  صبيان عنه ي

ىل إلسؤإل نفسه بوصفه فعاًل جحاجيًا ابلقصد  ذهب صاعد بن إحلسن ابخلطاب إ 

إملضمر لكون إلسؤإل يف هذه إملناررة ليس إس تفهامًا عن جمهول، وهذإ ما أ دركه 

ليه بأ نًّ هذإ إحلرف خمتلٌف عليه، ذلكل جاء خطاب صاعد  إلزبيدي من قبُل، وأ حملنا إ 

إلتضامنية يف شقه إُلول، وإلش. إلثاين حاول  بن إحلسن عىل وف. الاسرتإتيجية

صاعد بن إحلسن أ ن  يعرض ابلزبيدي أ نَّ هذإ إلسؤإل اليصدر عن عامل ابللغة 

                                                           
 1568/ 4العربية:  وصحاح اللغة تاج - 1

 .473اسرتاتيجيات اخلطاب: مقارنه لغوية تداوليه:  - 2

  .473بنظر املصدر نفسه:  - 3



 اخلطاب النحوي القديم وصف وحتليل
 

- 155 - 
 

ىل أ نَّ هذإ إحلرف  وصناعته إل بنية، بل عن صبيان إملكتب، ويف ذكل إيضًا أ ملح إ 

 خمتلٌف عليه حىت يسأ ل صبيان إملكتب عنُه.

 جتههل. إنك نشكُّ  وال سأ لناك قد إلزبيدي فقال

ىل الاسرتإتيجي إلتضامنية لتعزيز صورته عند  ةهنا َعد إلزبيدي يف هذإ إخلطاب إ 

َّه يعمل سلفًا جبوإب  صاعد بن إحلسن.    إمجلهور، ل ن

 فتغري لون 

 أَف عل. وزنه: فقال

ىل إلش يخ  نَّ قول إلرإوي : )) فتغري لونه(( عبارة جاءت  متسقة مع إخلطاب إملوجه إ  إ 

ثمُه صاعد بن إملرش د  يح  يق، بوصفها عالمات لغوية تيش ابلكذب وإلوضع إذلي س م

 إحلسن يف رّن  إحصاب إجمللس.

ذإ جاء إجلوإب عىل إل كُث دورإاًن وش يوعُا يف إلعربية.  فقال: )وزنه أ ف عل(  إ 

  .ممخرق صاحبمك: إلزبيدي فقال 

مري إملنصور بن محمد يعلمه أ نَّ صاعد بن إحلسن  رجل كذإب، يقال: هنا خطاب لل 

إلتَّخري. إلمتزي. وكُثة إلكذب
(1)

 ، وإملُمخر ق إلاكذب.

ىل أ نَّ قوهل " صاحبمك ممخرق" فيه يشء  نودُّ أ نَّ نشري يف هذإ إملوضع من إلتحليل إ 

ليه، ل نَّ إلزبيدي حبمك  من إلتحايل عىل إل مري إملنصور بن محمد كون إخلطاب موهجًا إ 

                                                           
ـ(،اعداد وتقديم: حممد عبد الرمحن املرعشلي، ه817ينظر القاموس احمليط، جملد الدين حممد بن يعقوب الفريوزآبادي )تـ - 1

                                                                                 .810م:2003 -هـ1424دار احياء الرتاث العربي، الطبعة ) الثانية( لسنة 
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إولية إس تطاع توريف هذه إلعالمة إللغوية" ممخرق" يف علمه ابلعربية  وكفاءته إلتد

ثبات إحلاة ومتريرها يف خطابه.  إ 

ىل صاعد بن إحلسن، وإل خري مل يسمع من إلزبيدي  وإخلطاب يف هذه إحلال مل يوجه إ 

ىل  مري "بأ نه ممخرق"، وأ غلب إلظّن  أ نَّ صاعد بن إحلسن اكن مطمئنًا إ  ما قاهل لل 

" ذلكل جاء خطاب صاعد بعد ذكل عىل وف. قوهل بأ نه عىل وزن "أ فعل

َّه مل يسمع من إلش يخ إلزبيدي قواًل أ و تفصياًل للمبىن"  ةالاسرتإتيجي إلتلميحية، ل ن

أ ول." ، فاس تعمل أ حدى إل دوإت إللغوية إليت تعرف بـ" إمللمحات"
(1)

 ويه إلفعل"  

ذ تس تعمل هذه إل دوإت يف بنية إخلطاب إملنجز خال"  إ  إً تلميحيًا لتكون مؤرش ؛إ 

إىل إلقصد
(2)

ىل تزييف إلقول إحرتإمًا منه لقاعدة إلكيف، وإلتبليغ  َّه مل يعمد إ  ، وأ ن

ابلقدر إلاكيف من إملعلومة، ليتناسب مع قاعدة إلمكّ  
(3)

. 

خال إلش يخ صناعته     إل بنية؟ إ 

 أ جل. هل: فقال

 ملوع إملعمى وفك إل خبار وروإية إل شعار حفظ أ ان وبضاعيت: صاعد فقال 

 إملوس يقى.

                                                           
 .397: تداوليه لغوية مقارنه: اخلطاب اسرتاتيجيات - 1

 .397نفسه:  ينظر املصدر - 2

 لغوية مقارنه: اخلطاب ينظر قول " جرايس" مفصال عن امللمحات وما تقتضيه قواعد مبدأ التعاون عنده ، ينظر اسرتاتيجيات - 3
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 إلسمل إحلاايج يف خطاب إلزبيدي وصاعد بن إحلسن:

 ش يخ جاهل ابل بنية إلرصفية                صاعد رجل كذإب       

 إجل.       صاحبمك ممخرق                             

خال إلش يخ صناعته إل بنية؟                             وزنه" أ فعل"          إ 

 وزنه " أ فعل"                           ال نشك أ نك جتههل.       

 أ مثيل يُسأ ل عن هذإ؟                   إمنا يُسأ ل عنه صبيان إملكتب.      

  ما وزن " أ ول."؟         ما وزن" أ ول." ؟                     

 

ىل حّد  ما بك  نَّ حتليل خطاب إملناررإت إللغوية تدإوليًا يسهم إ  شف إحلقائ. إللغوية إ 

إليت غابت عن إذهان إلروإة وأ حصاب إلرتإج إذلين نقلوإ تكل إملروايت دون حتقي. 

 وتدقي. يف حيثيات إل مور إليت اكنت حتيط بتكل إملناررإت.

ىل الاسرتإتيجية إلتضامنية  يف ّناية إملناررة مع يشء  ذ خلص صاعد بن إحلسن إ  إ 

ىل جانب معرفته من إلتعريض بأ نه قادر عىل فّك  إمل ئ ل عنه من قبل إ  عمى إذلي س ُ

بعمل إملوس يقى، وحفظ الاشعار وروإية الاخبار،  وبه أُغلقت إملبادةل إحلوإرية بني 

 صاعد بن إحلسن وإلزبيدي.                                                                     
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آليات-  إر ميلود لدلكتور إملعزتةل، عند الاديب إخلطاب يف إحلااج أ  إجلزإئر. -نزَّ

وإة إنباه-  يوسف بن عيل إحلسن أ يب إدلين لمجلا إلنحاة، إنباه عىل إلرُّ

 -إلقومية وإلواثئ. إلكتب دإر إبرإهمي، إلفضل إبو محمد: حتقي.( هـ646إلقفطي)ت

            -161  .م2005 لس نة( إُلوىل) إلطبعة إلقاهرة،
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 عبد أ بو إلزرعي أ يوب بكر أ يب بن حملمد  إجلوزية إلقمي إبن - إلفوإئد بدإئع- 

 نزإر ،مكتبة إلعدوي إمحليد عبد عادل - عطا لعزيزإ عبد هشام:  هللا،حتقي.

 .م1996 – 1416 ، إل وىل إلطبعة إملكرمة، مكة - إلباز مصطفى

 جعفر أ بو َعرية، بن أ محد بن حيىي بن أ محد الاندلس، رجال اترخي يف إملُلمتس بغية- 

 بعةإلط  إلقاهرة، – إملرصية إلكتب دإر إل بياري، إبرإهمي:  حتقي.( هـ599)ت إلضيب

 . م1989 - هـ 1410 لس نة( 1)

          إلس يوطي إلرمحن عبد إدلين جالل للحافظ إلنحاة، إللغويني طبقات يف إلوعاء بغية-

 .بريوت – صيدإ -إلعرصية إملكتبة إبرإهمي، إلفضل إبو محمد حتقي.( هـ911) تـ

 ضفاف، مشورإت عادل، إللطيف عبد إملناررة، لدلكتور يف الاقناع بالغة -

 .م2013 -هـ1434 لس نة( إُلوىل) إلطبعة لبنان، -وتبري 

خدلون أ يب زيد ويل إدلين عبد إلرمحن، إعتىن به  أ بو صهيب إلكريم،  إبن اترخي-

 بيت الافاكر إدلولية.

 ،(هـ393ت)إجلوهري عامد بن إسامعيل نرص إلعربية، ل يب وحصاح إللغة اتج -

( إُلوىل)  إلطبعة إلقاهرة، يني،للمال إلعمل دإر عطار، إلغفور عبد إمحد :حتقي.

 .م1956 -هـ1376لس نة

ً  إلتمأَدُُّب - ب دأ  اب يّاً  مم طم  .2018 يونيو 134 إلعدد إللكمة جمةل إجلامعي، إلس تار لعبد خ 

 في إلزليطين و د. منري إلرتييك،يول، ترمجة وتعلي. محمد لط ج لـ ، إخلطاب حتليل-

 م.1997ية إلسعودية، منشورإت جامعة إملكل سعود ، إململكة إلعرب 

       .  .                                                                                                                         2003 -دمش. ، عزإم محمد إحلديثة، إلنقدية إملناجه ضوء يف إخلطاب حتليل -
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آن روبول و جاك موشالر، تأ ويل إخلطاب من تأ ويل إمللفوظ إىل تدإولية-  إخلطاب، أ

 ه.1441-2020ترمجة حلسن بو تالكين، دإر كنوز إملعرفة إلطبعة )الاوىل( 

 لية تطبيقية، د. سامية بن ميامة،إلالكيم درإسة حتلي  إلفعل يف إحلال س ياق تدإولية-

 ه.1440 -2019دإر كنور إملعرفة  إلطبعة)الاوىل(لس نة 

 وإلنرش، للطباعة إلطليعة حصرإوي، دإر مسعود.  د عرب،إل علامء عند إلتدإولية- 

 .م2005 لس نة( إُلوىل)إلطبعة لبنان، -بريت

 هإيب عيل إمحد بن محمد بن مسكويالاعرإف للش يخ   وتطهري  الاخالق هتذيب-

 ه( إلطبعة )الاوىل( مطبعة إحلس ينية إملرصية، إلقاهرة.421ت )

 محمد إلسالم عبد:حتقي. (ه370) زهريالا إمحد بن محمد منصور إبو إللغة، هتذيب-

 م1964  وإلنرش والانباء للتأ ليف إلعامة إملرصية إملؤسسة هارون،

 هللا عبد بن فتوح بن محمد هللا عبد ل يب الاندلس، علامء اترخي يف إملقتبس جذوة- 

 إلغرب دإر معروف، بشار محمد و معروف عوإد بشار: حتقي.( هـ488ت)إمحليدي

 م.2008_ هـ1429 لس نة( إُلوىل) إلطبعة -ستون الاساليم،

 إلرشيف إلس يد إحلسن ل يب للزخمرشي، إلكشاف عىل إحلاش ية- 

 َعر بن رش يد إدلكتور: وفهارسه هوإمشه، وضع و حققه ،(هـ816ت)إجلرجاين

 . م2015 لس نة( إُلوىل) إلطبعة بريوت، إلعلمية، إلكتب دإر أ عريض،

إجلديدة. إرشإف د  إلبالغة يف وتطبيقية نظرية تدرإسا ، وجماالته مفهومه إحلااج- 

 الاردن  -حافظ إسامعييل علوي، عامل إلكتب
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 الامني محمد سامل محمد. د إملعارصة حبث يف بالغة إلنقد إملعارص إلبالغة يف إحلااج-

 م.2008،دإر إلكتاب إجلديد إملتحدة بريوت لبنان، إلطبعة ) الاوىل(  إلطلبة

 ترمجة عبد إلوهاب علوب، منشورإت إملركز إلقويم للرتمجة، إخلطاب، لسارة ميلز،-

 م.2016إلقاهرة، إلطبعة ) الاوىل( 

إخلطاب ، حبث يف بنيته وعالقاته عند ميش يل فوكو، درإسة ومعجم، د. إلزوإوي -

 م.2015بغوره، مكتبة لبنان انرشون، إلطبعة ) الاوىل( 

 م.2005( 34) إلعدد نوإفذ جمةل إس يدإه، محمد ترمجة لهرمان، إخلطاب-

ىل ّناية إلقرن إلثامن -  خطاب إملناررة يف الادب إل ندليس من إلقرن إلرإبع إ 

 عامن، -ة للنرش وإلتوزيع، الاردنإلهجري، د. محمد أ حبري، دإر كنوز إملعرف

 م.2016 -هـ1436إلطبعة)إُلوىل( لس نة 

ط، د. إمحد إلعربية، درإسة يف إلوريفة وإلبنية وإلمن إللغة وخصائص إخلطاب-

 ه.1432-2010م انرشون إلطبعة )الاوىل( إملتولك، منشورإت إدلإر إلعربية للعلو 

( هـ542 ت) إلش نرتيين بسام بن عيل إحلسن ل يب إجلزيرة، إهل حماسن يف إذلخرية-

 لس نة( إُلوىل) إلطبعة لبنان، -بريوت – إلثقافة دإر عباس، إحسان. د:  حتقي.

 .م1979-هـ1399

 إلبغدإدي إلقادر عبد إجلليل للعامل شوإهده رشح مع إحلاجب إبن شافية رشح-

 إلريض إحلسن بن محمد: إملؤلف إلهجرة من 1093 عام إملتويف إل دب خزإنة صاحب

 مهبمهام، ورشح غريهبام، وضبط حققهام،( هـ686: إملتوىف) إدلين جنم إال سرتإابذي،

 إلزفزإف محمد إلعربية غةإلل لكية ختصص يف إملدرس - إحلسن نور محمد: إل ساتذة
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 لكية ختصص يف إملدرس - إمحليد عبد إدلين حمىي محمد إلعربية إللغة لكية يف إملدرس

 هـ 1395: إلنرش عام لبنان - بريوت إلعلمية إلكتب دإر: إلنارش إلعربية إللغة

 .م 1975

( ه368 ت)إملرزابن هللا عبد بن إحلسن إلسريإيف سعيد اليب سيبويه، كتاب رشح-

 .إلعلمية إلكتب دإر عيل، س يد عيل و همديل حسن إمحد: قي.حت 

 بن إلقامس ل يب وأ دابهئم، فقهاهئم و وحمدثهيم وعلامهئم الاندلس أ مئة اترخي يف إلصةل -

 دإر معروف، عوإد بشار: عليه وعل. نصه وضبط حققه( هـ578 ت) بشكوإل

 م2010لس نة ( إُلوىل)  إلطبعة تونس، -الاساليم إلغرب

 دإر إلعيادي، محمد ابشا تدإولية، – إسلوبية درإسة إلعريب الادب يف إملناررة فن -

 م.2014 -هـ1435 لس نة( إُلوىل) إلطبعة عامن، -الاردن إلعلمية، إملعرفة كنوز

 إدلإر- إلعريب إلثقايف إملركز إلرمحن، عبد طه إلالكم، عمل وجتديد إحلوإر أ صول يف-

 .م2000 لس نة( يةإلثان ) إلطبعة إملغرب، -إلبيضاء

 زويم، منشورإت إملكتبة إلعرصية،وتوجيه، إدلكتور همدي إخمل نقد إلعريب إلنحو يف-

 م.1964صيدإ بريوت، 

تأ صيلية يف إدلرس إلعريب إلقدمي، إدلكتور خليفة إبو  حماوةل  إلتدإولية إللسانيات يف-

 م.2009جادي، بيت إحلمكة للنرش وإلتوزيع، إلطبعة ) الاوىل( 

آابدي يعقوب بن محمد إدلين جملد إحمليط، وسإلقام-  ،إعدإد(هـ817ت) إلفريوزأ

( إلثانية)  إلطبعة إلعريب، إلرتإث إحياء دإر إملرعشيل، إلرمحن عبد محمد: وتقدمي

 م2003 -هـ1424 لس نة
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 دإر هارون، محمد إلسالم عبد:  حتقي. قنب، بن عامثن بن َعرو برش ل يب إلكتاب-

 .1983 إل وىل إلطبعة لبنان، – بريوت - إجليل

 إللسان وإملزيإن أ و إلتكوثر إلعقيل، طاه عبد إلرمحن، منشورإت  إملركز إلثقايف-

 .م1998إلعريب، إدلإر إلبيضاء، إلطبعة ) الاوىل(

جمالس إلعلامء اليب إلقامس عبد إلرمحن بن إحساق إلزجايج، حتقي. عبد إلسالم محمد -

 .هارون، مكتبة إخلاجني ، إلقاهرة

ىل دخلإمل-  للنرش، قطر مؤسسة ساليم، إللطيف عبد لدلكتور إملناررة، فن إ 

 .م2014 لس نة( إُلوىل)إلطبعة

حامت هـ ، حتقي. د.255د إلسجس تاين تـ إملذكر وإملؤنث اليب حامت بن سهل بن محم-

إلطبعة ) الاوىل ( لس نة  دمش. سوراي.صاحل إلضامن، دإر إلفكر إلعريب ،

 ه.1418-م1997

ه( 351ويني، اليب إلطيب عبد إلوإحد بن عيل إللغوي إحلليب)ت مرإتب إلنح-

 .حتقي. محمد إبو إلفضل إبرإهمي، مكتبة إلهنضة، إلقاهرة

 إخلطاب، درإسة معجمية، وحتليل إلنص لسانيات يف الاساس ية إملصطلحات-

الاوىل(  إلكتب إحلديث، إربد ، إلطبعة )منشورإت عامل لدلكتور نعامن إبو قره،

 ه.1429 -م2009

محمد حيياتن،  دومنيك مانغونو، ترمجة: إخلطاب، حتليل مفاتيح مصطلحات-

 .م2008منشورإت إدلإر إلعربية للعلوم  انرشون، إجلزإئر، إلطبعة ) الاوىل( 
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إملنظمة إلعربية  مرإجعة جوزيف رشمي، إملضمر اكترين كرييرإت، ترمجة ريتا خاطر،-

 م.1998للرتمجة 

 هللا عبد بن ايقوت هللا عبد ل يب الاديب(، ملعرفة بإل ري إرشاد)  الادابء معجم- 

( إُلوىل) إلطبعة لبنان، – بريوت– إلعلمية إلكتب دإر( هـ626ت)  إمحلوي إلرويم

 . م1991- هـ1411 لس نة

لباتريك شارودو و دومنيك مغنونو، ترمجة عبد إلقادر  إخلطاب، حتليل معجم-

 .م2008نس إملهري وحامدي مصود، مشورإت دإر سيناترإ، تو 

 إمحليد عبد إدلكتور حتقي. ،( هـ175 تـ)إلفرإهيدي إمحد بن للخليل إلعني معجم-

 هـ1424-م2003(1)إلطبعة لبنان،– بريوت إلعلمية، إلكتب دإر هندإوي،

 بريوت، إلهنار دإر انرشون، مكتبة زيويت، لطيف إلروإية، نقد مصطلحات معجم-

 م.2002 لس نة( 1) إلطبعة

 س نة إجليل، دإر زكراي، بن فارس بن أ محد إحلسني ال يب غة،إلل مقاييس معجم-

 .م1999/  هـ1420:إلنرش

 منشورإت دإر إملدإر الاساليم، إملعىن، محمد محمد يونس عيل، ورالل إملعىن-

 م.2007بريوت، إلطبعة ) الاوىل( 

هـ 761إل عاريب عن كتب الاعاريب البن هشام إملرصي تـ كتب عن إللبيب مغين-

عيل عاشور،دإر إحياء إلرتإث إلعريب،بريوت   وعل. عليه إبو عبدهللا إخرج إايته

 .لبنان
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 و حققه(  هـ626 ت) إلساكيك عيل محمد بن يوسف يعقوب ل يب ، إلعلوم مفتاح-

 بريوت، إلعلمية، إلكتب دإر هندإوي،، إمحليد عبد إدلكتور: وفهارسه هوإمشه وضع

 . م2014 لس نة( إُلوىل) إلطبعة

 إلكتب، عامل عضمية، إخلال. عبد: حت إملربد، يزيد بن محمد إلعباس ل يب إملقتضب،-

 .بريوت

 إمحد جرب رحمي إدلكتور الاسالمية، إلعربية إحلضارة يف والادبية إللغوية إملناررإت-

( إُلوىل) إلطبعة الاردن، – عامن وإلتوزيع، للنرش إسامة دإر إحلس ناوي،

 م.1999لس نة

 إلثالث إلقرن ّناية حىت وتطورها نشأ هتا ة،وإلرصفي إلنحوية إملناررإت-

 إلصفار. رش يد إسامه إلهجري،دلكتور

إملناررة يف الاندلس، الاشاكل وإملضامني، د: إمنه بن منصور، دإر إلكتب -

 م.2012إلطبعة ) إُلوىل( لس نة  -بريوت لبنان -إلعلمية

عبد إجمليد ه(  حتقي. 474إحلااج، اليب إلوليد إلبايج )ت  ترتيب يف إملهناج-

 تريك، منشورإت دإر إلعرب الاساليم.

مرإجعة إمحد خربس، هيئة إبو ريب  إندرو بينيت، ترمجة رسى خربس، إملؤلف،-

 .م2011للثقافة وإلرتإث إلطبعة ) الاوىل(

نزهة الاابء يف طبقات الادابء اليب إلرباكت كامل إدلين بن عبد إلرمحن بن محمد -

 م.1998دإر إلفكر إلعريب ، إلقاهرة،  إبرإهمي، حتقي. محمد إبو إلفضل الانباري،
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 إلقاهرة  إجلامعية لكتب إحلديثة إل اكدميية إلعبد، حملمد وإالتصال، وإخلطاب إلنص-

 م. 2005 – لس نة( إُلوىل)  إلطبعة –

 بركة إلطيال لـفاطمة ،درإسة ونصوص جاكوبسن رومان عند الالسنية إلنظرية-

لبنان  –، إلطبعة ) الاوىل( بريوت نرش وإلتوزيع إملؤسسة إجلامعية لدلرإسات وإل 

 م.1993

 إلتّ لمساين إمل قري محمد بن إمحد للش يح إلرطيب، الاندلس غصن من إلطيب نفح-

 بريوت. – صادر دإر عباس، إحسان: حتقي.

 إدلين جالل بكر، أ يب بن إلرمحن عبد: إملؤلف إجلوإمع مجع رشح يف إلهوإمع مهع-

 إلتوفيقية إملكتبة: إلنارش هندإوي إمحليد عبد: إحملق.( هـ911: إملتوىف) إلس يوطي

 .مرص

ىل إل دبية إلوصااي-  الانتشار مؤسسة جحاجيه، أ سلوبية مقارنة جهراي، إلرإبع إلقرن إ 

 .م2011لس نة( إُلوىل)إلطبعة – لبنان -بريوت ، إلعريب

 عباس، إحسأ ن :حت خلاكن، بن محمد بن ل محد إلزمان، أ بناء وأ نباء إل عيان وفيات-

 .بريوت صادر، دإر

 

 

 

 

 



 اخلطاب النحوي القديم وصف وحتليل
 

- 167 - 
 

 

 إلفهرس

 

 4-3...... ...............إملقدمة ........................................................

 45-5     إلفصل الاول : تشلك إخلطاب إلنحوي                       

 40-25......................... .....................عنارص إخلطاب....................

ب من إحلضور إىل إلغيبة................  26................................. إخملاط 

ب  28...... ....................................................................... صور إخملاط 

 28........................................إملتلكم / إملرسل............................

 29.....................إمجلاعة إخلطابية................................................

ب .................................  30...........................................إخملاطم

 32...........................................إلس ياق...................................

 39.....................................................................إلرساةل.........

 39.......................................................إلقناة..........................

 40.................................................إلنظام والاسلوب.................

 41.......................ورائف إخلطاب.......................................

 42.............................................إلوريفة الانفعالية......................

 43...................................................إلوريفة الافهامية................

 44.........................................إلوريفة إملرجعية...........................



 اخلطاب النحوي القديم وصف وحتليل
 

- 168 - 
 

  44......................إلوريفة الانتباهية............................................

 45...... ..................................................إلوريفة إملا ورإء إللغة....

 54 -46.............إلفصل إلثاين: إخلطاب إلنحوي إملكتوب ...............

 

 82-55...............إلفصل إلثالث: إذلإت يف إخلطاب إلنحوي...........

 60...................................صور إذلإت يف إخلطاب إلنحوي........

 60.....................إواًل: ذإت متعددة......................................

 60....... ...............................ابعتبار إملنط. إللغوي................

 62........................................... .................ابعتبار إملعاينة...

 64............................  ..............ابعتبار الافرتإض.................

 66..............................اثنيًا: ذإت منقسمة..............................

 67....................اثلثًا: ذإت مزدوجة ......................................

 70.........................................عة من بنذإتية إملتلقي.إذلإت إملنزت 

 71..........................إذلإت ابعتبار إلوريفة إخلطابية..................

 71.....................................................إوال: ذإت خارجية.....

 72...............................................اثنيا: ذإت انطقة.............

 73.... ................................. ............اثلثا: ذإت فاعةل ........

 74.............. .............إذلإت ابعتبار إدلور إخلطايب للمخاطب......

 74............................................ذإت خارجية....................



 اخلطاب النحوي القديم وصف وحتليل
 

- 169 - 
 

 74............................................ذإت منطوق لها................

 75................ ..................عنارص إذلإت يف إخلطاب..........

 76...............................................إس ناد إلفعل .............

 77............................................الاشارإت إلشخصية.......

 77........  .. .................إملقام إلزماين وإملاكين....................

 81.................إفعال إجلهة.............................................

 104 -83......................إلفصل إلرإبع: إلتأ دب يف إخلطاب.....

 89....................................قوإعد إلتادب عند روبني اليكوف

 94....................قاعدة إلتشكك.......................................

 95.......................................................قاعدة إلتودد......

 79.............................نسون....مبدأ  إلتوإجه عند برإون و ولفي 

 132 -105............إلفصل إخلامس: إلوقاحة وسوء الادب .....

 118....................إلوقاحة يف إلسؤإل والاجابة عنه وإلتفسري هل..

 124...............................إلضحك وإلشغب من صور إلوقاحة..

 126...........................................إلوصف ابلكذب............

 128...........................................إملبادرة وإلتخطئة............

 130..........................إلسؤإل يف غري حمهل.........................

 131.........................................إلرتإش. وإلسب..............

 159 -133....................إخلطاب إلنحوي وإحلااج.............



 اخلطاب النحوي القديم وصف وحتليل
 

- 170 - 
 

 

 168-160فهرس إملصادر..........................................

 

 172-169فهرس إحملتوايت........................................

 



 
 

 

 صدر للمؤلف

         2009وإلنرش  للطباعة إلس ياب سيبويه مؤسسة كتاب يف درإسة إلرتإث يف إللغوي الاطلس كتاب

 2012 للطباعة إلس ياب مؤسسة إللغة فقه يف مقارابت كتاب

 2012 إزمنه دإر  إلناكح عن به كين ما يف  إملعاين لتصاقب لفاظالا تعاقب كتاب

 2013 إلبصائر دإر إلعربية وخصائص  إلعروبية إللغات فقه كتاب

  2021 إملرشق دإر إللغوية إلتطبيقات يف الاقتباس فلسفة كتاب

 2021 إملرشق دإر الاضدإد فقه كتاب

 



 


