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 هـ(483جهىد الرماني )ت

 التداولية في كتابه )معاني الحروف(
 

    ايمان مطر مهدي السلطانيأ.م.د. 
               كلية التربية للبنات /جامعة الكوفة

 
 2/3/2182تاريخ قبكؿ النشر :                                   81/2/2182تاريخ استالـ البحث: 

 المقدمة

بطرائؽ استعماؿ المغة مف ضمف مقاصد  ىجديدا يعن منيجامسانية الحديثة افرزت الدراسات ال
يدعى  المنيجة ، ككيفية تحكيؿ الرسالة التكاصمية إلى أفعاؿ إنجازية لدل المتمقي ، كىذا ينكسياقات مع

ـ سات البالغية كالنحكية ؛ فيدؼ البالغة ينصب عمى مطابقة الكالرابالتداكلية . كترتبط التداكلية بالد
إنجازية متضمنة في اساليب بالغية ؛  ةلمقتضى الحاؿ ، كاف يسيـ الخطاب في تحقيؽ قكل إبالغي

كاالستفياـ كالترجي كالتمني كاالمر كغيرىا . أما ىدؼ النحك فيقـك عمى تحقيؽ غرض الفائدة لدل المتمقي 
اف تدرس التداكلية في كتاب  . كالفائدة ىي استيعاب المعنى كتحقيقو سمككيا اك ضمنيا لذلؾ ارتأت الباحثة

 ىػ( .314نحكم ىك )معاني الحركؼ( لمرماني)ت
لقد قسمت بحثي عمى ثالثة مباحث كمدخؿ تناكلت في المدخؿ )كتاب))معاني الحركؼ((منيجو 
كتبكيبو( منيج الكتاب ككيفية تبكيب المؤلؼ لمفصكؿ كالمكضكعات . كدرست في المبحث االكؿ )ظكاىر 

ىر التداكلية في كتاب )معاني الحركؼ( في االفادة كالغرض ، كينطكم تحت مبدأ تداكلية( بعض الظكا
االفادة :التعريؼ كالتنكير كالنفي كاالثبات ، كينطكم الغرض عمى الكظائؼ النحكية كالتداكلية لكؿ مف 

جازية التي فعاؿ الكالـ( القكل االنأقصدية المتكمـ كتكاصؿ المتمقي كانجازه . كتناكلت في المبحث الثاني )
تكمف في داخؿ حركؼ المعاني كتتحكؿ إلى افعاؿ كالـ في سياؽ النص ، مثؿ العرض ، كالتحضيض ، 
كالتكبيخ كالردع كغيرىا . كدرست في المبحث الثالث )الحجاج النحكم( آليات الحجاج التكاصمي كعممية 

كافرة في )معاني الحركؼ( مف أنكاع الحجاج المت االستجابة لدل المتمقي اك المخاطب ، فضال عف تناكؿ
. كختمت البحث بخاتمة تفرز أىـ االستنتاجات التي حجاج تفسيرم كحجاج استقرائي كحجاج استنتاجي 

 تكصؿ الييا البحث .
 كآخر دعكانا أف الحمد هلل رب العالميف .
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 مدخل : كتاب )معاني الحروف( ، منهجه وتبويبه
كنكع ، كضكع البحث اك الكتاب الذم يركـ تأليفو يستعمؿ كؿ باحث منيجية معينة تنسجـ مع م

شكالياتيا  نكاعو ككظائفو ، كتعرض لألخذ أما كثر الجدؿ حكؿ المكضكع ، كتشعبت مكف ،المادة كآلياتيا كا 
. كالرماني ، كالعكس صحيحتنكعت المنيجية المتبعة النتيجةكالرد كمما اتسعت المادة الخاصة بو ، كب

ي الحركؼ( اتخذ منيجية تتالءـ مع المادة التي حاكؿ دراستيا كىي الحركؼ )معان كتابوىػ( في 314)ت
ة الكتاب الذم حققو كخرج شكاىده ، كعمؽ عميو كقدـ لو كترجـ لمرماني كارخ عكبحسب طب نيياكمعا

مكتبة اليالؿ في بيركت كدار الشركؽ في لعصره )الدكتكر عبد الفتاح اسماعيؿ شمبي(الصادرة عف دار 
ف الكتاب قد قسـ عمى قسميف ، كؿ قسـ يعتمد عمى مخطكطة تختمؼ عف االخرل في أ نجد  جدة ،فإننا

مكضكعاتيا ؛ فالقسـ االكؿ يعتمد عمى نسخة البديرم في القدس ، كالقسـ االخر يعتمد عمى نسخة 
 ككبريمي باسطنبكؿ .

حركؼ  كقد قسمت نسخة القدس عمى نكعية الحركؼ مف ناحية عدد حركؼ المفظ ؛ فقسمت إلى
دأ بتما نسخة اسطنبكؿ فقد قسمت عمى ابكاب كا. أحادية كحركؼ ثنائية كحركؼ ثالثية كحركؼ رباعية أ

بالحركؼ المفردة كالالـ كااللؼ كالياء كالياء كالنكف كالتاء ، ثـ تطرؽ إلى قضايا نحكية متعددة ككجكه 
ك أبصمة ما ، اك تتقارب في عمميا اعرابية لمحركؼ كالفركؽ المغكية كالنحكية بيف الحركؼ التي ترتبط 

 تؤدم كظائؼ متشابية ،كغيرىا.
حادية بحسب النظاـ االلفبائي ) اليمزة ، رتبت الحركؼ في نسخة القدس في باب الحركؼ األ

الباء، التاء، السيف، الفاء، الكاؼ، الالـ، الكاك( ، كرتبت الحركؼ في الحركؼ الثنائية بصكرة عشكائية 
)أؿ ، أـ ، أف ، أك  ، أم ، ال، ما ، كا ، ىا ، يا ، بؿ ، عف ، في ، مف ، قد ،  عمى غير نظاـ محدد

كي ، لف ،لـ ، لك ، ىؿ ، مذ( . عمى الرغـ مف اف ىذه الحركؼ تختمؼ في دخكليا عمى االسـ اك الفعؿ 
في كتختمؼ في عمميا ، فمنيا عاممة كمنيا غير عاممة ، كاحيانا اخرل تككف عاممة ، معا  عمييماك أ

، ككذا الحاؿ مع الحركؼ الثالثية )منذ ، نعـ ، بمى، ثـ، (1)مكاضع ، كغير عاممة في مكاضع اخرل 
جير، خال ، رّب، عمى ، سكؼ ، إّف ، أّف، ليت ، أال، إلى، إذا ، أيا ، ىيا ( كالحركؼ الرباعية ) حاشى 

 ت، لّما، لكف( . أما نسخة إسطنبكؿ فاتخذ، حتى ، كأّف ، كاّل ، لكال ، لكما ، لعؿ ، إاّل ، أّما، إّما ، ىالّ 
ا ترتيب عمى آلية بعينيا ، بؿ جاءت كأنيا مكضكعات مالمنيجية نفسيا في تسمسؿ المكضكعات دكن

ة بيف بعض الحركؼ التي ترتبط بعضيا مع نمتفرقة ال رابط بينيا ، عمى الرغـ مف انيا قدمت دراسة مكاز 
إّما كأّما( ، )الفرؽ بيف إّف كأّف( ، )الفرؽ بيف أـ ك أك ( ،)الفرؽ  برابط الكظيفة اك العمؿ )الفرؽ بيف بعض

ْف( كحاكؿ الرماني )ت ىػ(في نسخة اسطنبكؿ أف يكرر في المكضكعات المدركسة في نسخة 314بيف لْك كا 
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جكه أم كجكه مف ، كجكه ما ، باب الالمات ، التاءات ، الـ االضافة ، مف ( ك القدس )إْف ، أْف المخففة ، 
كنو درسيا مف جكانب أخرل ، كاف قد تناساىا في النسخة االكلى ، كبذلؾ ال يعد ذلؾ تكرارا، بؿ اضافة ل

 إلى المكضكع نفسو.
كعند التمعف في آلية دراسة كؿ حرؼ نجد أنو يبتدأ بتعريفو كبياف عممو إذا كاف عامال ، 

الخميؿ ، كسيبكيو ، كالمازني ،  كمكاضع دخكلو كاستعماالتو ككظائفو مستندا إلى أقكاؿ النحاة مثؿ :
كالمبرد ، كعمي بف سميماف االخفش ، كقد يعقب عمى رأم النحاة بالقبكؿ أك الرفض أك الترجيح ألحد 

 (2)آراء سيبكيو ، كيخالؼ الكسائي كالفراء ىنا هاآلراء، ككاف معظـ ما يعتمد

بيف إّف ك أّف( يحاكؿ  بيف الحركؼ في نسخة اسطنبكؿ نجده في باب )الفرؽ مكازنةكعند عقده 
بتعريفيا كمكاضعيا ، فيقكؿ: " اعمـ أف مكاضع )إّف( مخالفة لمكاضع ئا دبتأف يفصؿ القكؿ في ) إّف( م

ثـ يفصؿ  (3))أّف( ، فإلّف المكسكرة ثالثة مكاضع . االبتداء كالحكاية بعد القكؿ ، كدخكؿ الالـ في الخبر"
، ثـ ينتقؿ إلى )أّف( مستعمال الطريقة اىدشارحا مكضع الشفي ىذه المكاضع مستشيدا باآليات القرآنية 

، كفي نياية الباب يعطي خالصة ليذا الفرؽ بيف الحرفيف ، كلكف ىذه المنيجية ال  انفسيا في التعريؼ بي
تتحقؽ في كؿ األبكاب التي تحمؿ عنكاف ) الفرؽ...( ؛ ففي باب ) الفرؽ بيف أـ ك أْك ( يحاكؿ أف يكازف 

ا ، إذ يقكؿ : "اعمـ أف )أـ ( استفياـ عمى معادلة األلؼ بمعنى أم مف ، فيك ينتقؿ سريعا بينيبيف الحرفي
نت، أك االنقطاع عنو ، كليس كذلؾ )أك( ألنو ال يس نما مفيـ بيا ، كا  ا أصميا أف تككف ألحد الشيئيف ، كا 

يدا ضربت أـ عمرا ؟ فيذه تجيء )أـ( بعد )أك( يقكؿ القائؿ : ضربت زيدا أك عمرا ، فتقكؿ مستفيما : أز 
المعادلة لاللؼ ، كأنؾ قمت : أييما ضربت ؟ فجكابو "زيد" إف كاف ىك المضركب ، أك "عمرك" إف كاف 

 كقع بو الضرب.
كلك قمت : أزيدا ضربت أك عمرا؟ لكاف جكابو "نعـ" أك "ال" ؛ ألنو في تقدير : أحدىما ضربت ؟        

ـّ أعطى شكاىد لكؿ حرؼ ليبيف مكضع كؿ منيما  ؛ فقد عّرؼ كاّل منيما كحّدد  (4)" عمؿ كؿ منيما ، ث
 في الجممة كعمميما  ككظيفتيما .

لو في النسخة اكثر مف نسخة ، فإنو لـ يكرر ما قأكعندما تناكؿ الرماني الحركؼ نفسيا في        
نما اضاؼ في النسخة الثانية مااأل رؼ )أْم( ؛ ففي فاتو في النسخة االكلى ، فمثاؿ ذلؾ ح كلى ، كا 

. أّما في  (5)النسخة االكلى يقدـ نكعيف منو ، ىما : )أم( النداء ك)أم( المفسرة ، كيعطي شاىدا لكؿ نكع 
النسخة الثانية فقد أعطى كجكىا سبعة لػ)أْم( كىي :"استفياـ ، كجزاء كبمعنى الذم ، كصفة ، كحاؿ ، 

ثـ يفصؿ في الشكاىد لكؿ نكع ، كيذكر  (6)كـ "فة  في االفراد كاالضافات ، كمنقكلة إلى معنى ر كمتص
مكضع الشاىد في ذلؾ . كبذلؾ فقد تجاكز ما ذكره في النسخة االكلى عف ) أْم( كلكف ذلؾ لـ ينطبؽ 
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عمى الحركؼ االخرل المكررة في النسخة الثانية ؛ ففي باب )الالمات ( في نسخة القدس يذكر نكعيف 
دا في المبتدأ ، كالتي تأتي في خبر إّف تككيدا ، كقصد بذلؾ الالـ مف الالـ ىما الالـ التي تأتي تككي

، أما في نسخة اسطنبكؿ فقد فصؿ القكؿ في النكعيف معا المفتكحة كالمكسكرة   (7)المفتكحة غير العاممة 
كأنكاعيما ، كقد كرر الـ االبتداء كاعطى الشاىد نفسو الذم كرد في نسخة القدس مف دكف أف يذكر الـ 

 . (8)كيد المذككرة في النسخة االكلى التك 
مذىبو البصرم ، فنجد الكثير مف  نابعة مفكقد كانت منيجيتو في ترجيح اآلراء بيف النحاة 

عمى رأم الككفييف في  واالعتراضات عمى آراء الككفييف في كتابو )معاني الحركؼ ( ؛ فمف ذلؾ اعتراض
ي قكلو : " كتككف مخففة مف الثقيمة ، كيمـز خبرىا الالـ ف المخففة استعماؿ )ما( النافية أف تستعمؿ )إف(

لمفرؽ بينيا كبيف النافية ، كذلؾ قكلؾ : إْف زيد لقائـ ، ك إْف عبد اهلل الخارج. قاؿ اهلل تعإلى : " إف كؿُّ 
ا يزعمكف أف )إْف( بمعنى "ما" كالالـ بمعنى إال ، كالتقدير عندىـ : " مكف نفسو لما عمييا حافظ" كالككفي
ذىب  . لكف " اعتراض الرماني ىنا ال مسكغ لو آلنو ال صمة لو بما (9)كؿ نفس إال عمييا حافظ"  "

عندىـ )إف النافية( كالالـ بعدىا بمعنى )إال( كىذا ما ذىبكا إليو في قكلو  باألصؿفيي إليو  الككفيكف 
 .( 10)تعإلى : " إّف ىذاف لساحراف " 

القرآف الكريـ كالشعر العربي ، كقد رأيتو يستشيد  بالحديث " عمى  هكقد اعتمد الرماني في شكاىد
 الشريؼ كما أكرد بيتا لبعض المكّلديف ، كعّمؽ عمى قكلو بالقبح .

كتجد اشارات إلى ليجات القبائؿ في قمة يذكرىا في معرض الحديث عف االستعماالت المختمفة        
كالتميمييف كالحجازييف كما يتعرض لرسـ  لألحرؼ ، كإشارات إلى ليجة ىذيؿ ، كالحرث بف كعب

 . (11)المصحؼ كيحتج بو "
راـ دراستيا كىي معاني الحركؼ  التيمنيجية تستكعب مادتو  ارخمص إلى أف الرماني قد اختن

كبكبيا عمى كفؽ رؤية تكافقية يكمؿ احدىا اآلخر ؛ كما في تكرار بعض الحركؼ في قسمي الكتاب ، 
حاكؿ استقراء كؿ ما يتعمؽ  مف ثـربطيما عالقة الشكؿ أك العمؿ ك الكظيفة ك كعقده مكازنة بيف حرفيف ت

 بالحركؼ كمعانييا .

 ول : ظواهر تداولية المبحث ال 
كالمستقبؿ ، كما يحيط بيما مف مقامات أك  ثظير اتجاه لساني جديد يعني بالعالقة بيف البا

تداكلية بالقكاعد المالئمة بيف النص كالسياؽ سياقات داخمية ، في نص لغكم أك غير لغكم ؛ لذلؾ تعنى ال
، أم تدرس المغة في استعماليا كطرائؽ تحقيؽ   (12)، كالعالقة بيف التداكلية كالداللة كالنحك كالبالغة 
كلما كاف كؿ نّص يمثؿ " تتابعا منظما أفقيا مف  (13)األغراض التكاصمية الخاصة بيا ، كانجازىا 
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عمى أنيا تكجييات مف مرسؿ معيف إلى مخاطب معيف ، كتدرؾ االشارات االشارات المغكية التي تفيـ 
النصية عمى نحك محدد ، كيقع استيعاب النص مف خالؿ المتمقي عمى اساس بيانات النص كالمكقؼ 

كالمستقبؿ كالعالقة بيف الجممة  ث،  فإفّ  التداكلية ىي دراسة التكاصؿ المغكم بيف البا( 14)كالذاكرة " 
أما عمـ النحك فيك عمـ  (15) داخمي كالخارجي كاالحكاؿ كالمقامات التي استعممت المغة فييا .كسياقييا ال

دراسة الجممة ، كقد دأب النحكيكف العرب عمى دراسة النحك مف الجانبيف : الحركات االعرابية في الجممة 
حركؼ كمعانييا في ثر تمؾ الحركة االعرابية في تككيف المعنى كدرسكا االلفاظ مف أفعاؿ كاسماء ك أك 

ىما إلى االخرل سكاء أفاد .... احدإالجممة ، كلما كانت الجممة " عبارة عف مركب مف كممتيف أسندت 
قسميف : جممة مفيدة ، كجممة غير مفيدة ، كما ييمنا  ىنا ىك  عمى، فإف الجممة تنقسـ  (16)أكلـ يفد"

 لنتيجة.كبا (17)أكثر ، كليا معنى مفيد مستقؿ"أنيا " ما تركب مف كممتيف أك بالجممة المفيدة التي تعرؼ 
فإف التداكلية كالنحك يمتقياف في التكاصمية كاالفادة ، فإف حصؿ التكاصؿ بيف الباث كالمستقبؿ حصمت 

فادة لدل المتمقي فإنو يعني كجكب حصكؿ التكاصؿ بيف ف حصمت اإلا  فادة مف الجممة كالنص ، ك اإل
 كالمتمقي . منشىء النص أك المتكمـ

فادة ألصؽ بالمخاطب كما يجنيو فادة كمراعاة الغرض صنكاف ال يفترقاف ، عمى أف " اإلكمبدأ اإل
ما الغرض فمتعمؽ بالمتكمـ أم بالقصد كالغاية المذيف يرمي إلى أمف فائدة تكاصمية مف خطاب المتكمـ ، ك 

الة التي يكجييا المرسؿ نيا الفائدة الحاصمة لدل المخاطب مف الرسإفادة ب، كتعرؼ اإل (18)تحقيقيما "
  (19)فادة قصدية المتكمـ لممرسؿ إليو ، عمى أف تتضمف تمؾ اإل

 :رىاكأىـ ظكاى:فادة اكال : اإل
 التعريؼ كالتنكير :   -8

ارتبط التعريؼ كالتنكير بعضيما ببعض ؛ إذ قاما عمى قيـ المخالفة فالمعرفة ىي : " ادراؾ 
 . (20) الشيء عمى ما ىك عميو ، كىي مسبكقة بجيؿ "

، فاحدىما يخالؼ اآلخر مف ناحيتي العمؿ  (21)أما النكرة فيي : " ما كضع لشيء ال يعينو " 
عمييا ، كتحتفظ النكرة بتجردىا مف كؿ لكاـز  بإضافةكالكظيفة ؛ كتؤدم المعرفة كظيفتيا بنفسيا أك 

كاز كالكجكب في كاختمؼ النحاة في مكاضع التعريؼ كالتنكير كحاالتيا ، كمكاضع الج (22)التعريؼ 
كالنكرة في الحركؼ الثنائية  ةىػ( المعرف314االبتداء بالنكرة أك المعرفة كاالخبار عنو . كتناكؿ الرماني )ت

في )أؿ( ، فقاؿ في مكاضع كركدىا : " كأما دخكليا في نحك الحسف كالحسيف كالقاسـ كالحارث كالضحاؾ 
، يريد أف ىذه االسماء صارت بمنزلة الصفات الغالبة  كالعباس ، فقاؿ الخميؿ: دخمت لتجعمو الشيء بعينو 

ف السمة الغالبة لدخكؿ )أؿ( التعريؼ عمى االسماء المتقدمة ألجؿ اعطائيا تمييزا لشخصية معينة إ (23)"
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، كلكف تميز الشخصية االكلى باالسـ ، يككف بمثابة عالمة دالة  نفسوشخصية أخرل تحمؿ االسـ مف 
بالغية كالتكاصمية في يره ممف يحمؿ االسـ نفسو ، كفي ذلؾ تماـ العممية اإلعمى الشخص المعني دكف غ

 .طب قصد المتكمـ كأمف المبس لديوافادة المخا
كتعد النكرة " معنى يدركو العقؿ سريعا .... لكف ىذا المعنى العقمي المحض ، كالمدلكؿ الذىني 

عمى المتماثالت  ينطبؽ ىذا المعنى ادذ يك،إ (24)المجرد غير معيف كال محدد في العالـ الكاقعي ..." 
كالمتشابيات كال ينطبؽ عمى شيء بعينو ، أما في المعرفة " فإف الشيكع يزكؿ ، كاالبياـ يختفي ، بسبب 

ؿ( أكيقكؿ الرماني في )  (25)تحديد المدلكؿ كحصره في كاحد معيف ... فال ينصرؼ الذىف إلى غيره "
زيادتيا : " اف تككف زيادتيا الزمة ، كذلؾ كنحك زياتيا في الذم  التعريؼ الزائدة  ، كفي احد مكاضع

نيما يتعرفاف بالصمة كما يتعرؼ مف ، كما كانما زيدت ىاىنا ، كليستا لمتعريؼ ؛ ألليت كالتي ، كاالصؿ 
ليككف الذم كالتي عمى ما يجب  في الصفات مف إثبات اؿ .... كمف ذلؾ زيادتيا في "اآلف" ، كليس 

نما يتعرؼ بأخرل ، كلذلؾ بني ؛ ألنو يضمف معناىا "متعرفا بي كضماف المعنى ىك سمة تحقيؽ  (26)ا ، كا 
مية التكاصؿ بيف طرفي الخطاب )المرسؿ كالمرسؿ إليو( ؛ فزيادة مبالغ لممخاطب ، كضماف ععمميو اإل

يؽ لتداكلية ىك لثبات الصفة في المعني المتحدث عنو ، كفي ذلؾ تحق ك)التي( ؿ( التعريؼ في )الذم(أ)
 )آؿ( التعريؼ نحكيا كتكاصميا.

 النفي كاالثبات.-2
ساليب العربية التي تستعمؿ في انكار الشيء كاثباتو ، كيرتبط كؿ االثبات مف األ ك يعد النفي

نو : " عبارة عف االخبار عف بإكيعرؼ النفي  (27)تي الصدؽ كالكذب يالخبرم مف ناح باألسمكبمنيما 
 ، انكار كجكد الشيء اك فعمو كعممو ، كعدـ فعالية أجزائو ، فيك انكار بالكؿكيعني (28)ترؾ الفعؿ "

كفعاليتو كجكد فعمو كعممو ، كىك  ه، أم بكجكد (29)نو : " الحكـ بثبكت شيء آخر"أكيعرؼ االثبات عمى 
 اثبات لكؿ ما يتعمؽ بالشيء .

ب زيد" أك " زيد ضارب " فقد أثبت مثبتا لو ، نحك انؾ اذا قمت " ضر مثبتا ك كاالثبات يقتضي "        
الضرب فعال أك كصفا لزيد ، ككذلؾ النفي يقتضي منفيا كمنفيا عنو فاذا قمت " ما ضرب زيد " ك" ما زيد 

مر كذلؾ احتيج  إلى رجتو عف أف يككف فعال لو . فمما كاف األخضارب" فقد نفيت الضرب عف زيد كا
حدىما منفيا كاالخر أىما مثبتا كاالخر مثبتا لو ، ككذلؾ يككف شيئيف يتعمؽ االثبات كالنفي بيما فيككف احد

منفيا عنو ، فكاف ذانؾ الشيئاف  المبتدأ كالخبر كالفعؿ كالفاعؿ ، كقيؿ لممثبت كلممنفي مسند كحديث 
 (.31مسند اليو كمحدث عنو") كلممثبت لو كالمنفي عنو
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مييا مف نفي أك أثبات ، فيك فأم تركيب جممي يحتكم عمى مسند كمسند اليو ، كأم طارلء ع
طارلء عمى عنصرم الجممة )المسند كالمسند ( فاإلثبات يككف مثبتا كمثبتا لو مف العنصريف المتقدميف ، 
كالنفي يككف منفيا كمنفيا عنو مف العنصريف نفسيما ؛ فالمسند ىك المثبت في حالة االثبات ، كىك المنفي 

 ت لو في حالة االثبات ، كىك المنفي عنو في حالة النفي .في حالة النفي ، كالمسند إليو ىك المثب
كيقكؿ الرماني في حرؼ النفي )ال( غير العامؿ ، كيككف حرؼ عطؼ كمف كجكىو : " أف تزاد  

مع الكاك إلزالة االحتماؿ ، كذلؾ نحك قكلؾ : ماقاـ زيد كال عمرك ؛ كذلؾ أنؾ إذا قمت : ما قاـ زيد 
ما معا كلكف قاما منفرديف . فإذا زدت "ال" زاؿ ىذا االحتماؿ ، كصار إعالما كعمرك ، احتمؿ انيما لـ يقك 

ف زيادة "ال" مع )الكاك( ىك لتأكيد النفي في الجممة لمطرفيف المنفييف )زيد كعمرك( ، إبأنيما لـ يقكما البتة" 
القياـ لكمييما  كازالة المبس المتضمف عف قياـ الفاعميف أك عدميما ، كتخفيؼ االبالغ لممخاطب بعممية

 معا ، كبذلؾ تتـ الفائدة المتكخاة مف الخطاب ، كمف زيادة )الكاك( مع حرؼ النقي)ال( .
إذ المعنى  المتكخى مف (30)كالنفي في المعنى المتقدـ ىك " اسمكب لغكم تحدده مناسبة القكؿ " 

صرىا ، كالسياؽ العاـ ليا ، عالقات المقامة بيف عنالالجممة ال يتحدد بعناصر الجممة نفسيا فقط كانما با
 كما يكتنفو مف دالالت تنصب جميعيا في معنى الجممة العاـ .

كيقكؿ الرماني في )ما ( النافية : " أف تككف نفيا لمحاؿ كاالستقباؿ ، نحك قكلؾ : ما يقكـ زيد ، 
تنصب كما يخرج عمرك . فإف دخمت عمى االسـ كاف لمعرب فييا مذىباف : احدىما أف ترفع االسـ ك 

الخبر ، كىذا مذىب أىؿ الحجاز ، كذلؾ قكلؾ : ما زيد قائما ، كما عبد اهلل خارجا .     ....كالثاني : 
أال تعمؿ شيئا ، كىذا مذىب بني تميـ ، تقكؿ مف ذلؾ : ما زيد قائـ ، كما عبد اهلل خارج . فإف قدمت 

. اف دخكؿ )ما(  (31)كما زيد إال قائـ ."  الخبر أك اكجبتو ، استكت المغتاف ، كذلؾ قكلؾ : ما  قائـ زيد ،
النافية عمى الجممة الفعمية يككف لنفي األحداث في الزمنيف الحاضر كالمستقبؿ ، كفي ذلؾ تأدية لداللة 
المرسؿ في النفي في الزمنيف المذككريف ، كتحقيؽ عممية التكاصؿ مع المخاطب لكف عند دخكؿ )ما( 

مفت في مذىبيف بحسب ليجة كؿ مذىب ، ففي االكؿ تككف عاممة عمؿ النافية عمى االسـ فإف العرب اخت
)كاف كاخكاتيا( كفي الثاني تككف غير عاممة في االسـ ، كيككف عمميا النفي الغير كتتساكم المغتاف في 
االستعماؿ عند تقديـ الخبر عمى االسـ ، كفي ذلؾ تحقيؽ لمتداكلية في استعماؿ )ما( النافية في المغة 

 . العربية
 : الغرض : اثاني

الغاية التكاصمية التي يريد  القدامىاتنا نحكيرتبط الغرض بقصدية المرسؿ كيراد بو " في تصكر 
المتكمـ تحقيقيا مف الخطاب كقصده منو كعميو تككف مراعاة الغرض مف الكالـ في عرؼ اغمب النحاة 
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. فالعممية  (32)تحميؿ النحكم لمجممة "ال  قرينة تساعد في تحديد الكظيفة النحكية لمكممة كبياف دكرىا في
إال بمعرفة قصدية المرسؿ ، كتقكـ ىذه القصدية عمى ما يختزنو  قؽتحتالتكاصمية بيف المرسؿ كالمتمقي ال 

المرسؿ مف مرجعيات دينية كعقائدية كتاريخية كثقافية متنكعة ، كيشكؿ ىذا الخزيف شفرة يتمقفيا كيفيميا 
ة عبر االستعماالت المغكية المعركفة ، تتمثؿ " بالمفظية في معناىا الجزئي ، المتمقي ، كتتـ ىذه الشفر 

كمف دكف معرفة قصدية المرسؿ ال تتـ  (33)الداؿ عمى المفظ المفرد ضمف السياؽ بعد ربطو بالقصد " 
م بالغية ، كتمتبس الدالالت لدل المخاطب ، كربما يصاب التعبير المغكم بالغمكض ، كال يؤدالعممية اإل

بالغية  كما في اإل ؽيحقالكالـ كظيفتو التكاصمية . كحاكؿ الرماني تحقيؽ الغرض مع مقصدية كاضحة لت
( : " ضربت القكـ حتى زيدا ضربتو ، فيجكز في زيد ثالثة أكجو : النصب عمى حتىقكلو في حرؼ )

 كجييف : 
 عمى القـك . بحتىأحدىما : أف يعطؼ 

الرفع فعمى االبتداء كما بعده الخبر ، كأما  ماؿ عميو ضربتو ، كأكالثاني : أف تنصبو بإضمار فعؿ يد
ىذه  الكجكه االعرابية ( 34)، عمى أف تجعؿ ضربتو تككيدا بعد أف مضى كالمؾ عمى الجر" فبحتىالجّر ، 

المتنكعة لمفظة )زيد( ىي لتحقيؽ معافو نحكية تنصب في تحقيؽ فائدة نحكية كاحدة  أال كىي )ضرب 
يد ( لكف يبقى لمتعبير النحكم قكتو كتأكيده مف ناحية الفعمية أك االسمية ، فاالسمية اكثر القكـ كضرب ز 

 ثباتا كفعالية كديمكمة مف الفعمية التي تتسـ بالتغير ، كالحدكث ، كعدـ الثبات .
 كيقكؿ الرماني في مكضع آخر ، في حكـ المستثنى : 

 زيدا لـ يقـ .  محذكفة ىي كغيرىا ، كالتقدير إال أفّ  بأفّ  صب المستثنى في قكلؾ : قاـ القـك إال زيدا نت" ا
 وهذا تفسير المفظ

 صب المستثنى ألنو شبو بالمفعكؿ ، كىذا يقرب مف قكؿ البصرييف .نتكحكي عنو أيضا أنو قاؿ : ا 
ـّ الكالـ ، جاز لؾ فيما بعد إال البدؿ كالنصب ، كالبدؿ أجكد ، كذلؾ  كاذا كاف ماقبميا منفيا ، كت

فعمى الرغـ مف تنكع التقدير في حكـ المستثنى  (35)كلؾ : ما قاـ أحده إال زيده ، كما مررت بأحد إال زيد" ق
الحكـ كاحد كىك النصب في حالة االثبات ، كفي حالة النفي تتجمى حالتاف مف االعراب في  إاّل أفّ 

ؽ غرضو في اتماـ معنى النصب كالبدؿ ، كفي كؿ حاالت االعراب المذككرة آنفان قصد المتكمـ تحقي
 الجممة أك التركيب ، كتماـ الفائدة لدل المخاطب .

ثبات مف الظكاىر التداكلية التي تكافرت في التعريؼ كالتنكير كالنفي كاإل نخمص مما سبؽ إلى أفّ 
كتاب معاني الحركؼ لمرماني ، ككانت ىذه الظكاىر تقصد إلى تحقيؽ تماـ الفائدة لدل المخاطب كفي 

 بالغية كالتكاصمية .اإلالمرسؿ في تحقيؽ العممية  ةرتبطت مقصديالغرض ا
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 المبحث الثاني : )أفعاؿ الكالـ ( :
ترتبط التداكلية بالمغة في بعدىا الكظيفي ، كيقصد بالكظيفية الجانب السمككي لمغة ، فتعنى 

القات الداخمية التداكلية بالمكاقؼ العممية كالكاقعية المشار إلييا في الخطاب مع مجمكعة مف الع
لمغة تقكـ بتحكيؿ الصكرة الذىنية اإذ  (36) توكالخارجية التي تسيـ في اضاءة دالالت النص كتحقيؽ تداكلي

االداء كترتبط مباشرة  كير ر السمعية لأللفاظ إلى صكرة كاقعية نفعية ك " داللة الممفكظات تتداخؿ بيف التق
عرؼ عمى كتلفاظ بأفعاؿ الكالـ ، عمى ىذا النكع مف األكيطمؽ  (37)بالمكقؼ الذم تقاؿ فيو أك تنجز فيو "

 –أنيا : " دراسة نسقية لمعالقة بيف العالمات كمؤكلييا ، كيتعمؽ االمر بمعرفة ما يقـك بو مستعممك 
، أم أنيا عالقة نصية بيف عناصر ( 38)التأكيؿ ، كأم فعؿ ينجزكف باستعماليـ لبعض العالمات "

كتقسـ ىذه االفعاؿ إلى االفعاؿ الكصفية ...  "ي مف ناحيتي  السمكؾ كالعمؿ .الخطاب ثـ عالقتيا بالمتمق
ا لشيء أك شخص ، كقد أسماىا النحاة العرب باألساليب الخبرية ينىي تمؾ األقكاؿ التي تصؼ حاال مع

مثؿ ر كال تبنجازية ...كتقابؿ ما يسمى في العربية االنشاء االيقاعي ، كىي التصؼ كال تخ...األقكاؿ اإل
كىي  ،كغير خاضعة لمعيار التصكيب ، إنما ميزتيا االساسية أف التمفظ بيا يساكم تحقيؽ فعؿ في الكاقع

. كلكف ىذه   (39)أقكاؿ بكجكد شركط كمالبسات معينة يقترب التمفظ بيا بتغيير حالة االشياء في الككف "
أنكاع مف االفعاؿ ىي : العمؿ القكلي  االفعاؿ الكالمية بنكعييا التي تحقؽ فعال أك تخبر بفعؿ تككف ثالثة

نجاز( ، كالفعؿ التأثيرم الذم يحدث أثران في ، كالعمؿ المتضمف في القكؿ ، أم الفعؿ الغرضي ) اإل
فعاؿ جميعيا بأنكاعيا ال تتعدل األفعاؿ اآلتية : " أكّد ، ككضع سؤاال ، كأعطى ، كىذه األ (40)المتمقي 

 . (41)ترجى كتحدل ، كرخص " أمرا ، ككصؼ ، كاعتذر ، كىدد ، ك 
فعاؿ الكالمية عمى كفؽ ف الرماني قد حاكؿ دراسة األأكعند استقراء كتاب معاني الحركؼ نجد 
 معطيات الدرس التداكلي ، ككما مبيف في أدناه: 

 األمر: -8
 ، أم بمعنى آخر كىك " ما إذا لـ يفعمو المأمكر (42)أنو " قكؿ القائؿ لمف دكنو ، أفعؿ " بكيعرؼ 

بيف المرسؿ  تفاكتاأم ، أف ىناؾ (43)بو سيّمي  المأمكر بو عاصيا كيككف بمفظ )افعؿ( ك)ليفعؿ( "
كالمخاطب ، كاالكؿ منيما آمر ، كالثاني مأمكر ، كالرسالة )األمر( المكجية مف األعمى إلى األدنى ىك 

داكليا كما في قكلو : " ىػ( االفادة مف صيغ األمر ت314كاجب الطاعة كالتنفيذ ، كقد حاكؿ الرماني )ت
كأما الجازمة فالـ األمر ، كذلؾ نحك قكلؾ : ليقـ زيد كالغالب عمييا أف تدخؿ عمى فعؿ الغائب ، كذلؾ 

عف بحاجتي ...ككذلؾ فعؿ المتكمميف ، نحك قكلؾ : لنقـ ، كلنخرج ... كقد يؤمر بيا تنحك قكلؾ : ل
اؿ ثمر في الماأل (44)) لتأخذكا مصافكـ (  "  المخاطب : كركم اف النبي )ص(  قاؿ في بعض مغازيو :
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السابؽ قد كجو إلى مخاطب غائب أك جماعة الغائبيف أك متكمـ أك جماعة المتكمميف ، كىك طمب يستمـز 
تنفيذه عمميا كسمككيا ، كيمـز تنفيذ االمر عمى الصكرة التي يراىا المرسؿ ، فمثال في : ) لنقـ ، كلنخرج ( 

لجماعة الغائبيف عمى كجو االلزاـ ، كالتقيد باألمر ، كىما سمككاف عممياف حركياف  يتبعو القياـ كالخركج
 يمتزماف باألمر .

 النيي: -2
عمى إلى األدنى يتضمف أمرا بالكؼ عف القياـ بفعؿ ما ، كىك "ضد االمر ، كىك خطاب مف األ

د الرماني في اكاف (46)زاـ لكيككف عمى كجو االستعالء كاأل( 45)كىك قكؿ القائؿ لمف دكنو : ال تفعؿ "
ـْ ، ال تخرْج .  تداكلية النيي بحرؼ النيي )ال( بقكلو : " أف يككف نييا فتجـز ، كذلؾ نحك قكلؾ ال تق
كالدعاء يجرم مجرل النيي في االعراب ، كذلؾ قكلؾ : ال تؤاخذ ربنا كال تسمط عمينا مف ال يرحمنا 

عمييـ كال تؾي في ضيؽ مما يمكركف " ...ككذلؾ الشفاعة ، ككذلؾ الترفيو ، نحك قكلو تعإلى : " كال تحزف 
 . (47)نحك قكلؾ لصديقؾ : ال تضرب غالمؾ، ال تعاقبو " 

ماني أف النيي ظاىرة كالمية تمنع المخاطب عف أداء عمؿ ما ، اك القياـ ر إف ما انتيى إليو ال
ما ، كلكف ىذا النيي قد يخرج عف بحدث ما ، فاألمثمة التي كردت إنما ىي أمر بمنع العمؿ بعدما كاف قائ

 طياتيامعناه الحقيقي إلى معافو أخرل كالدعاء كالترفيو كالشفاعة كغيرىا كىذه المعاني تتضمف النيي بيف 
 كتستمـز االنجاز العممي ليذا األمر .

 االستفياـ : -3
 المستفيـ ، " ألفّ أم معرفة ما لـ يكف معركفا لدل   (48)كىك" استعالـ ما في ضمير المخاطب "        

، كيتـ االستفياـ   (49)طمب الفيـ إما طمب فيـ المستفيـ أك كقكع فيـ لمف لـ يفيـ كائنا مف كاف " 
ؿ ادكات ، كقد تناكؿ الرماني مجمكعة مف ادكات االستفياـ ، منيا عمى سبيؿ المثباستعماؿ عدد مف األ

ىؿ ،كجكابيا نعـ اك ال ، كذلؾ ىؿ قاـ زيد )ىؿ( كما في قكلو : " أف تككف استفياما عف حقيقة الخبر 
  (  50)عمرك خارج "  

محددة ككاضحة ، كاالجابة ىي استجابة سمككية إجابة  إف أم سؤاؿ يستفيـ منو لمحصكؿ عمى         
ف إالسؤاؿ )بيؿ( بنعـ أك ال . بؿ  فلممخاطب لمسؤاؿ المطركح ، فالمثاؿ السابؽ يؤكد كجكب االجابة ع

 .بيذيف الجكابيف ال غير ، كاالجابة تعد انجازا لفعؿ االستفياـ  االجابة تتحدد
 التمني: -4

، كيتـ ىذا  (51)كاف ممكنا أـ مستحيال  أفضؿ لممرسؿ سكاء أكىك خطاب يكجو لحصكؿ حالة         
الخطاب بأداة لحصكؿ حالة التمني ، كقد استثمر الرماني حرؼ )ليت( الستحصاؿ التمني كتداكلية 
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ؾ عندنا ايك يقكؿ في )ليت ( : " كمعناىا التمني ، تقكؿ حيف ذلؾ : ليت زيدا قائـ ، كليت أخالخطاب ف
، فتنصب االسـ ، كترفع الخبر إذا كاف مفردا فإف كاف غير مفرد حكمت عميو بالرفع ... كأىؿ الككفة 

"ليت" يستمـز  اةبأالد. اف التمني   (52)جز أجرل ليت مجرل كددت ؛ ألنيا في معناىا " ايزعمكف أف الر 
فعال انجازيا أك محاكلة االلتزاـ بما كرد في جممة التمني ، فالتمني يتضمف امكانية تحقيؽ الفعؿ ، كلكف 

إف تغيير الحكـ النحكم  ، انجازه مرتبط بالمخاطب ككيفية تمقي الكالـ كمدل امكانية قيامو بتحقيؽ الفعؿ
 مة في التمني .بيف المفرد كالجمع جاء متسقا مع االداة المستعم

 العرض كالتحضيض:-4
  (53)ف سمس ، كيتـ باألداة )أال( انو طمب يتـ بيف المرسؿ كالمخاطب بأسمكب ليّ ب ض العر  ؼيعر         

. كالعرض     (54)"ىال"  أداةا التحضيض فيك خطاب يكجو لممخاطب بأسمكب فيو شدة كالحاح كيتـ ب، أمّ 
لمخاطب ، كيقع عمى االخير القياـ بإنجاز ذلؾ الطمب كتحقيقو كالتحضيض اسمكباف طمبياف يكجياف إلى ا

 سمككيا كعمميا .
تيا ، ففي االداة )أال( يقكؿ : "أف يكقد حاكؿ الرماني االفادة مف حركؼ المعاني في تحقيؽ تداكل        

سطة العرض اف الطمب بكا (55)كرمؾ " نتككف عىْرضان ، نحك قكلؾ : أال ننزؿ فنصيب خيران ، أال تقصدنا ف
ـّ بأداة تقدـ عرضان كنتيجة ىذا العرض ؛ فمثالن الفعؿ )ننزؿ( ىك فعؿ العرض كفعؿ )نصيب خيران(  قد ت
ىك نتيجة العرض كيبقى المتمقي أماـ العرض إما ال نجازه أك لتمقيو فقط ، ألنو تـّ بصكرة فييا الكثير مف 

 فعالن سمككيان لممخاطب.، كيقدر  طياتوالمركنة ، لكنو يبقى متضمنان االنجاز في 
كىي مف الحركؼ اليكامؿ ، كمعناىا التحضيض ، كال يمييا إال  "كيقكؿ الرماني في االداة )ىال( :      

بو ، كىي مركبة مف ىؿ كال ، تقكؿ مف ذلؾ : ىاّل أكرمت زيدان ،  ألختصاصياالفعؿ مظيران أك مضمران 
الفعؿ قمت : ىاّل زيدان ، ىاّل خيران مف ذلؾ ، أم ىاّل أكرمت زيدان ىاّل أتيت خيران مف ذلؾ . فإذا أضمرت 

، ىاّل أتيت خيران مف ذلؾ ، تضمر فعالن تدؿُّ عميو الحاؿ المشاىدة ، كمف العرب مف يقكؿ : أال أكرمت 
إف اندماج اداة التحضيض مف )ىؿ ، ال( يمنح التركيب انفتاحان  (56)زيدان ، أاّل أحسنت إلى عمرك " 

يان مزدكجان مع عمؽ كشدة فيو ، كىذه الداللة الصكتية كاف ليا انسجاـ مع الغرض الذم سيقت ألجمو صكت
ىذه االداة ، لذلؾ فإّف التحضيض ىك طمب فيو شدة كغمطة ، كطمب تحقيؽ الفعؿ ىك الغرض االساسي 

نجاز إاج إلى لمتحضيض ، كقد جاء الفعؿ ظاىران كمضمران يحتاج إلى تقدير ، لكنو فعؿ قكلي ، كيحت
نجاز اإلينتظر منو اإلستجابة كتنفيذ المطمكب كبذلؾ يتحقؽ كاقعي كسمككي ، كىذا يقع عمى المتمقي الذم 

. 
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 المبحث الثالث: الحجاج النحوي 

رسطك كأفالطكف أكلد الحجاج في كنؼ التداكلية ، عمى الرغـ مف أف أصكلو فمسفية تعكد إلى          
المغات الطبيعية التي يتكفر  كبإمكاناتنو : " نظرية لسانية تيتـ بالكسائؿ المغكية بأكيعرؼ الحجاج   (57)

عمييا المتكمـ ، كذلؾ بقصد تكجيو خطابو كجية ما ، تمكنو مف تحقيؽ بعض األىداؼ الحجاجية ، ثـ 
ىك خطاب  ، بمعنى آخر  (58)إنيا تنطمؽ مف الفكرة الشائعة التي مؤداىا : أننا نتكمـ عامة بقصد التأثير"

بقصد التأثير فيو لتغيير رأيو أك سمككو أك تثبيت مكقفو إزاء الناس كاالشياء ، كالخطاب  ؽمكجو إلى متم
بيف الجانب العقمي   كالنفسي كالعاطفي . لذلؾ فإف الحجاج ك سمكبية مكانات المغكية كاإليجمع بيف اإل

ة باعتبارىا فعالية خطابية ال تظير كتتجسـ يعتمد عمى البالغة ، كيندمج معيا ؛ ألف " الفعالية الحجاجي
البياف كالتبييف تقّكم الحجج كتزيد مف  كميارات لغكيا إال بميارات اسمكبية كتأثيرات بالغية ...فاألساليب
مكف النظر إلييا كظكاىر أدبية كخطابية قائمة يفعاليتيا ، أم تعمؿ لمصمحة التأثير كاالقناع ، لذلؾ 

. كيتميز الخطاب  (59)قناعية"ر إلييا في عالقتيا بأدكارىا الحجاجية كقيمتيا اإلالذات ، كما يمكف النظ
الحجاجي في استعماؿ التقنيات الحجاجية ألجؿ تسميـ المخاطب بالحجج كاالدلة التي تعرض مف المرسؿ 

كز الكظيفة ر لذلؾ تت   (60)كرد  في رسالتو ، كعدـ امكانية نقض أك دحض تمؾ الحجج.  لماكاالذعاف 
أنو " ما تصح بأما الحجاج النحكم فيعرؼ  (61)االكلى لمحجاج في " خدمة التكجيو الحجاجي لمممفكظات "

. كيبرز الحجاج النحكم في  (62)متناع"بو مصطمحات النحك كأحكامو كقكاعده في الكجب كالجكاز كاإل
عتراض كتنقيح النص اإلركني القاعدة النحكية السماع كالقياس ، كفي العمة كاالجماع ، كفي االستدراؾ ك 

 .   (63)النحكم ، كفي الشركح
لقد تنكعت أنكاع الحجاج تبعان لرؤل كؿ باحث كآليات اشتغالو ؛ فمنيـ مف تنكع الحجاج لديو عمى         

الحجاج البرىاني ك يرل أف الحجاج أنكاع منيا : الحجاج المكجب كالحجاج السالب فكفؽ منيجو التحميمي 
الصريح كالمضمر كالمتساند كالمقيد كالمتعاقد الميمؿ كالمتعاقد المقيد ، كمنيـ مف  ىعمالذم يقسـ بدكره 
، كمنيـ مف صنؼ  (64): الحجاج التجريدم ، كالحجاج التكجييي كالحجاج التقكيمي عمى  صنؼ الحجاج

تصنيؼ كرأينا أف ال  (65): الحجاج التفسيرم ، كالحجاج االستقرائي ، كالحجاج االستنتاجي  عمىالحجاج 
االخير ىك أقرب إلى ما جاء في )كتاب معاني الحركؼ( لذلؾ نحاكؿ استقراء النماذج عمى االنكاع 

 المذككرة آنفان:
 الحجاج التفسيرم:-8
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الممكنة ليذه  سكغاتكايجاد المكتكضيحيا يقكـ الحجاج التفسيرم عمى شرح القاعدة النحكية 
ستعمؿ اسمكبي التعميؿ كالتفسير لشرح الظكاىر النحكية  القاعدة ، كالحجج التي اعتمدت في تأسيسيا ، كي

ىػ( تكظيؼ الحجاج التفسيرم في كتابو ،كما في قكلو في حرؼ السيف: 314، كاستطاع الرماني )ت(  66)
"مف الحركؼ اليكامؿ ؛ ألنيا قد صيغت مع ما دخمت عميو حتى صارت كأحد أجزائو ، كلك ال ذلؾ 

لفعؿ ، كمعناىا التنفيس ، كذلؾ قكلؾ : سأخرج كساذىب ، فيي عدة لكجب أف تعمؿ ؛ ألنيا مختصة با
كتنفيس كما قاؿ سيبكبو ، كاذا دخمت عمى الفعؿ أخمصتو لالستقباؿ بعد أف كاف محتمالن الزمانيف ، فيي 

يظير الحجاج التفسيرم في المثاؿ المتقدـ في تعريؼ حرؼ  (67)في األفعاؿ بمنزلة الـ المعرفة لألسماء "
ح عممو كاختصاصو ، ثـ عمؿ عمى تفكيؾ معانيو ، في أف معناه ي( كتبياف مفيكمو ، كتكض)السيف

التنفيس كعممو في داللتو عمى االستقباؿ ، كقد مثؿ لما يقكؿ ) سأخرج كسأذىب (كشرح )حتى صارت 
 كأحد اجزائو( كفسر )كلكال ذلؾ لكجب أف تعمؿ ، النيا مختصة بالفعؿ ( كعمؿ )اذا دخمت عمى الفعؿ

 .بعد أف كاف محتمالن الزمانيف ( أخمصتو لالستقباؿ
كفي قكلو في الفرؽ بيف إف كأف   يظير الحجاج التفسيرم كاضحان ، إذ يقكؿ : " اعمـ أف مكاضع         

 إف مخالفة لمكاضع أف ، فإلف المكسكرة ثالثة مكاضع :
كاما المفتكحة : فيي مع ما بعدىا بمنزلة االبتداء ، كالحكاية بعد القكؿ ، كدخكؿ الالـ في الخبر ...      

المصدر ، كال بد مف أف يعمؿ فييا ما يعمؿ في االسماء ، نحك : يسرني أنؾ خارج ، كأنؾ قمت : يسرني 
خركجؾ ، فمكضع أف ىاىنا رفع ؛ ألنيا بمعنى المصدر يرتفع كما يرتفع المصدر كتقكؿ : أكره أنؾ مقيـ 

، فيككف مكضعيا خفضان  بأنؾ راحؿأكره اقامتؾ كتقكؿ : مف لي  فيككف مكضعيا نصبان . كأنؾ قمت :
 كالمصدر الذم كقعت مكقعو .

فالمفتكحة ابدان بمعنى المصدر ، كالمكسكرة بمعنى االستئناؼ كما جرل مجراه ، ألف الحكاية بعد 
 سكرة اليمزةنحكية بيف حرفيف )إف( المك كازنةقاـ كاضع الكتاب بعقد م (68)رل االستئناؼ"جالقكؿ تجرم م

)أف( المفتكحة اليمزة ، فقد كضع مكاضع االكلى كشرح كؿ مكضع مع التمثيؿ ليا بالشكاىد ، كبيف ك
مكضع الشاىد فييا ، ثـ تناكؿ الثانية بالتعريؼ كمكاضع عمميا كالشكاىد عمى ذلؾ ككضح مكضع كؿ 

إلى أف المكسكرة اليمزة تأتي  شاىد كمكقعو االعرابي . ثـ خمص إلى النتيجة النيائية بيف ىذه المقارنة
 بمعنى االستئناؼ كالمفتكحة اليمزة تأتي بمعنى المصدر.

 الحجاج االستقرائي:-2
حصائية التي تستعمؿ لمكصكؿ إلى حكـ قطعي أك حقيقة عامة ، يعد االستقراء مف  العمميات اإل

ى بدراسة كؿ الظكاىر مف ىنا جاء الحجاج االستقرائي منسجمان مع االستقراء االحصائي ، الذم يعن
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الجزئيات إلى الكميات مف  كالحقائؽ الجزئية كصكالن إلى الحقائؽ العامة كالكمية ، أم أف االنطالؽ يككف
ىػ( ىذا الحجاج ليستثمره في بناء القاعدة النحكية أك الحكـ النحكم ، فيك 314كاستعمؿ الرماني )ت (69)

تككف اسمان ، فإف كانت حرفان جّرت ما بعدىا ، كاذا يقكؿ في )ميّذ( : " كىي عمى ضربيف: أحدىما أف 
كانت اسمان ارتفع ما بعدىا ، كاالختيار أف ترفع بعدىا ما مضى ، كأف تجّر ، أنت فيو ، كذلؾ نحك قكلؾ 
: ما رأيتو مذ يكماف . كالتقدير : بيني كبيف لقائو يكماف ، كقيؿ التقدير : مدة فراقو يكماف .... كتقكؿ : 

ذ عامنا ، حرؼ بمنزلة كىي في الزماف بمنزلو في المكاف ...كاالصؿ في مذ منذ ، يدلؾ عمى ما رأيتو م
  (70)تو لقمت : منذ ألف التصغير يرّد االشياء في غالب االمر إلى أصكليا "ر ذلؾ أنؾ لك سميت بمذ كصغ

. 
عف المكاضع تقديمو حقائؽ  عف طريؽيظير الحجاج االستقرائي كاضحان في الشاىد المتقدـ         

)مذ(تأتي اسمان فترفع ما بعدىا ، كتأتي حرفان فتجر ما بعدىا ، ثـ فصؿ القكؿ ؼالنحكية التي ترد فييا ؛ 
ضع الشاىد فييا ، كتقدير الجممة عمى ما شرح سابقان ، ثـ خمص إلى تأسيس قاعدة ) ك في الشكاىد كم

ينتيي إلى  نتيجةا كىك )منذ( ؛ كبالصرفية ( تتمثؿ في تصغير )مذ( فيظير االصؿ المغكم لي –لغكية 
حقيقة الكممة كاصميا ، كلكف القاعدة النيائية التي خرج بيا جاءت منفصمة كميا عف الجزئيات التي تحدث 

 عنيا كفصؿ فييا .
كيقكؿ الرماني في) إذا( : " كىي مف الحركؼ التي تعمؿ مرة كال تعمؿ أخرل ، كعمميا النصب 

مف قاؿ: سأفعؿ ، كليا ثالثة احكاـ : أف تقع مبتدأ ، فيذه عاممة ... في الفعؿ خاصة ، كىي جكاب 
كالثاني : أف تقع بيف الشيئيف  ال يستغني أحدىما عف االخر، فيذه ال تعمؿ شيئان ...كالثالث : أف تككف 
ة مخيران في االعماؿ كاالىماؿ ، كذلؾ إذا دخمت عمييا الفاء أك الكاك ... كىي في عكامؿ االفعاؿ بمنزل

أرل في عكامؿ االسماء إال أف أرل إذا تكاسطت جاز الغاؤىا كاعماليا، كاذا في التكسط ممغاة ال غير ، 
 (71)ألف عكامؿ االفعاؿ أضعؼ مف عكامؿ األسماء "

يبدأ الشاىد بتعريؼ لػ)اذان( كعمميا كمكاضعيا االعرابية ؛ فيي عاممة في مكضع ، كغير عاممة        
ضع ثالث يصبح المتمقي مخيران بيف العمؿ كاالىماؿ ، كيرل أنيا تعمؿ عندما في مكضع آخر ، كفي مك 

ر في   العمؿ كاالىماؿ عند ما  تتكسط بيف ياء أك الكاك ، كيخفدأن كتيمؿ عندما  تدخؿ عمييا البتتقع م
. االسـ كالفعؿ ، لذلؾ انتيى إنيا ال تعمؿ في االفعاؿ ألف عكامؿ االفعاؿ أضعؼ مف عكامؿ االسماء 

 كىي القاعدة النحكية التي استقرأ ىا   مف الجزئيات التي تناكليا بالتعريؼ كالشرح كالتفصيؿ لػ)إذان( .
 الحجاج االستنتاجي: -3
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االستنتاج يعاكس كيقابؿ االستقراء ، كىك عممية االنتقاؿ مف القاعدة الكبرل إلى الصغرل ، أك 
ستنتاجي جمع كاستنباط االفكار النحكية العامة كصكالن االنتقاؿ مف العاـ إلى الخاص ، كيمثؿ الحجاج اال

كحاكؿ الرماني االفادة مف الحجاج االستنتاجي في ذكر القاعدة   (72)إلى النتائج الخالصة ليذه القكاعد 
العامة ، ثـ يذكر الشاذ ليذه القاعدة ، ثـ يذكر النتائج الخالصة لمقاعدة كالشاذ ، كما في قكلو في )أْك( : 

جكز أف يقع )أك( مع األفعاؿ التي تقتضي فاعميف ، كال مع األسماء التي عمى ىذه الصفة كال يجكز " كال ي
 أف تقكؿ : تخاصـ زيد أك عمرك ، كال جمست بيف زيد أك عمرك ، ككذلؾ ما جرل ىذه المجرل. 

 فأما قكؿ الشاعر:     
 سَّكحي بّرت الغفكاف سياف أال يسرحكا نىعىماى          أك يسرحك بيا كا

ابف سيريف عمى معنى االباحة ، كىك  كفإنما سّكغ ذلؾ أنو كجدىـ يقكلكف : جالس الحسف أ
     . (73) كقكلؾ : جالس الحسف كابف سيريف ، فاستعمؿ ذلؾ ىذا التقدير ، كال يجكز مثمو في الكالـ (

ككنان قاعدة يتجسد في المثاؿ السابؽ المكاضع التي ال يجكز فييا أف تقع )أك( تمؾ المكاضع م
ع فاعميف كال تأتي بيف اسميف ، لكف ىذه القاعدة يشذ ترفأنيا ال تأتي مع االفعاؿ التي بنحكية ، تتمثؿ 

بيات مف الشعر العربي مف قبيؿ االباحة . أم أنو ذكر القاعدة النحكية العامة ثـ ذكر الشاذ أعنيا بعض 
 فإنو استنبط األخص مف االعـ .  مف ثـكىك األخص ، ك 

قكؿ الرماني في مكضع آخر في الكاك : " مف الحركؼ اليكامؿ ؛ ألنيا تدخؿ عمى االسـ كي
كالفعؿ جميعان ، كال تختص بأحدىما ، فاقتضى ذلؾ أال تعمؿ شيئان ؛ ألنيا ليست بالفعؿ في االسـ أحؽُّ 

 منيا بالعمؿ في الفعؿ ، كليا معاف : 
ا قبؿ مكؿ كاحد مني ـر . يحتمؿ أف يقك منيا أف تككف عاطفة جامعة ، كقكلؾ : قاـ زيد كعم

صاحبو ، كيحتمؿ أف يقكما معان في كقت كاحد ، ...كذىب قطرب ، كعمي بف عيسى الربعي ، إلى أنو 
قكلؾ : استكل الماء كالخشبة  نحكيجكز أف يككف مرتبة ... كيجكز أف تككف جامعة غير عاطفة ، كذلؾ 

فأكصمت الفعؿ إلى ما بعدىا ، كىك الذم يسمى المفعكؿ كبالكاك  ء، أم مع الخشبة ، فحذفت مع ، كجي
     (74)معو ..." 

الكاك ، كمكاضع دخكلو في ؼ يظير جميان الحجاج االستنتاجي في الشاىد المتقدـ ، إذ عرؼ حر 
التي يرد فييا ، فيككف حرؼ عطؼ ، كيككف جامعة غير عاطفة  والجممة ، كاختصاصو كعممو ، كمعاني

ع بشاىد نحكم مع بىياف مكضع الشاىد كشرحو كتأكيمو أك تقديره . لذا فإّف الرماني . كقد مثؿ لكؿ مكض
 قد انتقؿ مف القاعدة النحكية العامة لحرؼ )الكاك( إلى الجزئيات الخاصة بو ثـ النتيجة التي خمص إلييا.
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سيس إلى أدلة كبراىيف مف أجؿ القياـ بتأ تستندالية عنخمص مما سبؽ إلى أف الحجاج النحكم ف
الجزئيات الخاصة كالشذكذ كبكؿ اجراءاتو كشكاىده حتى أصبح قاعدة فرعية ك القكاعد النحكية العامة ، 

لمقاعدة العامة . كالحجاج عمى ثالثة أنكاع ، كقد حاكؿ الرماني استثماره ليشرح كيستقرئ كيستنبط القكاعد 
                كاألصكؿ النحكية.                      

 ةالخاتم
اف ىذا البحث )جيكد الرماني التداكلية في كتابو )معاني الحركؼ( يقدـ رؤية عف بعض 
العناصر التداكلية التي استعمميا الرماني في كتابو )معاني الحركؼ( ، ككانت أىـ النتائج التي تكصؿ 

 الييا البحث تندرج كاالتي : 
ي تحقيؽ التكاصؿ االبالغي بيف الباث تنسجـ التداكلية مع النحك في تحقيؽ االفادة مف الخطاب كف -

 كالمتمقي .

يمتقي مبدأ اإلفادة مع مراعاة الغرض في مقصدية الباث كحصكؿ الفائدة لدل المتمقي بتحقيؽ العممية  -
 اإلبالغية لمرسالة.

تتمظير ظكاىر عدة في تحقيؽ االفادة ، تتمثؿ في االفادة كالغرض كيظير في االفادة التعريؼ  -
 ي كاالثبات في كتاب )معاني الحركؼ( .كالتنكير كالنف

تظير اليات التعريؼ كاضحة في كتاب )معاني الحركؼ( متمثال بأؿ التعريؼ ، أّما التنكير فال أداة  -
لو ، فأنو لـ يتناكلو الرماني بالدراسة ، كىذا ما ينطبؽ عمى ظاىرتي النفي كاالثبات ، فأف النفي ظير 

ال ،ليس ، لف كغيرىا ، كلـ يظير اإلثبات لدل الرماني ألنو ال  بالدراسة بأدكات مختمفة مثؿ : ما ،
 يحتاج الى أدكات .

يتجمى االمر كالنيي كاالستفياـ كالتمني كالعرض كالتحضيض بكصفيا ظكاىر مجسدة لألفعاؿ المغكية  -
 ، كقد جاءت ىذه األفعاؿ بحركؼ تضمنت معنى الطمب كاالنجاز .

ع ، كىي : الحجاج التفسيرم كالحجاج اإلستقرائي كالحجاج جاء الحجاج النحكم عمى ثالثة أنكا -
اإلستنتاجي ، كيعد الحجاج التفسيرم كاإلستنتاجي األكثر كركدا في كتاب )معاني الحركؼ( ، أما 

 الحجاج اإلستقرائي فجاء قميال قياسا بالنكعيف االكلييف.

مف الجزء الى الكؿ ، كمف  ظير الحجاج االستقرائي في الشكاىد النحكية ، إذ عف طريقيا ينتقؿ -
 الخاص الى العاـ .
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اعتمد الحجاج التفسيرم عمى كؿ االجراءات التفسيرية مف تعريؼ كتفكيؾ كشرح كتفصيؿ ككصؼ  -
 كترتيب كمقارنة .

ظيرت القاعدة الشاذة أكثر ما ظيرت في الحجاج االستنتاجي ، اذ يذكر القاعدة العامة لألداة كيشرح  -
متعمقة بيا ثـ يذكر القاعدة الفرعية أك الشكاىد التي كردت فييا االداة شاذة كيفصؿ في كؿ الظكاىر ال

 في مكضعيا ، كبذلؾ حقؽ عممية االنتقاؿ مف العاـ الى الخاص .

 المصادر والمراجع
د. عبد الفتاح  –ابك عمي الفارسي ، حياتو كمكانتو بيف أئمة التفسير العربية كاثاره في القراءات كالنحك (8

 .8111، دار المطبكعات الحديثة ، جدة ،3بي ،طاسماعيؿ شم

ىػ( ، تح : محمد ابك الفضؿ ابراىيـ ، المكتبة 911( االتقاف في عمـك القراف ، جالؿ الديف السيكطي )ت 2
 ـ . 2008العصرية ، صيدا ، بيركت / 

، اكتكبر  40/ مج 2ع ( االستدالؿ الحجاجي التداكلي كآليات اشتغالو ، د.رضكاف الرقبي ، مجمة عالـ الفكر ،3 
 ـ .2011، ديسمبر ، الككيت ، 

(  اعتراضات الرماني عمى الككفييف في كتابو معاني الحركؼ ، د . ناصر عبد االلو دكش ، مجمة كمية الفقو  4
 ـ .2013، 17، العدد 

يا ، د. فائز الشرع ، ( انساؽ التداكلية التعبيرم ، دراسة في نظـ االتصاؿ االدبي ، الؼ ليمة كليمة انمكذجا تطبيق5
 ـ.2009، دار الشؤكف الثقافية العامة بغداد ،  1ط

 الككيت . 1644( بالغة الخطاب كعمـ النص ، د. صالح فضؿ ، سمسمة عالـ المعرفة 6
ايمكؿ / تشريف االكؿ ، دار الشؤكف الثقافية العامة  5( التداكلية النشأة كالمفيـك ، مؤيد عبيد مجمة االفالـ ، ع7

 ـ . 2008،  بغداد
( التداكلية عند العماء العرب ، دراسة تداكلية لظاىرة "االفعاؿ الكالمية " في التراث المساني العربي ، د. مسعكد 8

 ، دار الطميعة لمطباعة كالنشر بيركت . 1صحراكم ، ط
، دمشؽ ، صفحات لمدراسات كالنشر ، سكرية  1( التداكلية كالحجاج / مداخؿ كنصكص ، صابر الحباشة ،ط9

 ـ. 2008،
، اكتكبر ، ديسمبر ،  40، مج 2( الحجاج في الدرس النحكم ، د. حسف خميس الممخ ، مجمة عالـ الفكر ع10

 ـ.2011الككيت ، 
( شرح ابف عقيؿ عمى الفية ابف مالؾ ، بياء الديف عبد اهلل بف عقيؿ لعقيمي اليمداني المصرم ، تح: محمد 11

 ـ . 2009-القاىرة  –طالئع لمنشر كالتكزيع كالتصدير محي الديف عبد الحميد / دار ال
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ىػ( تح : السيد أحمد صقر / دار 395(الصاحبي في فقو المغة ، أبك الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا )ت12
 احياء التراث العربي ، القاىرة .

، 1حي ابراىيـ الفقي ،ط( عمـ المغة النصي بيف النظرية كالتطبيؽ ، دراسة تطبيقية عمى السكر المكية ،د. صب13
 ـ ،.2000دار قباء لمطباعة كالنشر كالتكزيع القاىرة ،

،  5مجمة االفالـ ، ع –( في التداكلية ، اشكالية المصطمح بيف المفيـك كالترجمة كالتعريب ، د. عيد بمبع 14
 ـ. 2008ايمكؿ / تشريف االكؿ ، دار الشؤكف الثقافية العامة بغداد ، 

، دار احياء التراث العربي لمطباعة كالنشر 1ت ، السيد الشريؼ عمي بف محمد الجرجاني ، ط( كتاب التعريفا15
 ـ. 2003كالتكزيع ، بيركت ، 

 ىػ( .384 -296( كتاب معاني الحركؼ البي الحسف عمي بف عيسى الرماني النحكم )16
، كمية االداب ، جامعة  ( لغة شعر ديكاف اليذلييف ، عمي كاظـ محمد عمي المصالكم ، رسالة ماجستير17

 ـ.1999الككفة ،
 40، فج  2( مدخؿ إلى الحجاج ، أفالطكف كارسطك كشايمر بيرلماف ، د. محمد الكلي مجمة عالـ الفكر ، ع18

 ـ .2011، اكتكبر ، ديسمبر ، الككيت ،

، 2طالنص ، زتسيسالؼ كاكرزيناؾ ، ترجمو كعمؽ عميو : أ.د. سعيد حسف بحيرم ، عمـ ( مدخؿ إلى 19
 ـ ،.2010مؤسسة المختار لمنشر كالتكزيع القاىرة ، 

، دار 1ىػ( ، تح : عبد الحميد ىنداكم ، ط626( مفتاح العمـك ، يكسؼ بف محمد بف عمي السكاكي ت )20
 ـ. 2000الكتب العممية ، بيركت ، لبناف ، 

 ماء القكمي .( المقاربة التداكلية ، فرانسكاز أرمينكك ، تر: د. سعيد عمكش ، مركز االن21
، المركز الثقافي العربي ، بيركت ، الدار  1( المساف كالميزاف أك التككثر العقمي ،د طو عبد الرحمف ،ط22

 ـ..1998البيضاء ،

 ، دار المعارؼ ، مصر . 12( النحك الكافي ، عباس حسف ، ط23
 البحكث المنشكرة عمى األنترنت:

كمكقعو  .2111سبتمبر (88(، )38بيدة ، مجمة فكر كنقد،ع): الحجاج في الفمسفة كفي تدريسيا ، حميد اع (8
 www.aljabriabed.net\n39-08abida.htmعمى االنترنت :

 الحجاج كأنكاعو ، كمكقعو عمى األنترنت: فمسفتنا. (2

 الهوامش
                                                 

د. عبد الفتاح اسماعيؿ  –(ينظر ابك عمي الفارسي ، حياتو كمكانتو بيف أئمة التفسير العربية كاثاره في القراءات كالنحك 1
 .593،  ص 1989، دار المطبكعات الحديثة ، جدة ،3شمبي ،ط



 
ولية في كتابه التدا هـ(384جهىد الرماني )ت                            ايمان مطر مهدي السلطانيأ.م.د. 

 )معاني الحروف(

 

38 
 

المجلد التاسع                                                               نسانية     مجلة القادسية للعلىم اإل

 م2/2061عشر: العدد 

                                                                                                                                                         

 37-36ىػ( 384 -296ركؼ البي الحسف عمي بف عيسى الرماني النحكم )(ينظر: كتاب معاني الح 2

 .189(كتاب معاني ا لحركؼ  3
 .187(كتاب معاني الحركؼ  4
 .90( المصدر نفسو  5
 .173(كتاب معاني الحركؼ  6
 .60( ينظر المصدر نفسو  7
 كما بعدىا  155( ينظر :  معاني الحركؼ  8
اعتراضات الرماني عمى الككفييف في كتابو معاني الحركؼ ، د . ناصر عبد االلو (  كتاب معاني الحركؼ كينظر :  9

 . 172ـ  ، 2013،  17دكش ، مجمة كمية الفقو ،العدد 
 .7( اعتراضات الرماني عمى الككفييف في كتابو معاني الحركؼ ، 10
 .36( كتاب معاني الحركؼ  11
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Rummani efforts (d. 384 AH) deliberative in the book (the meanings of the letters 

       

          O.M.D.Aaman Mahdi Mattar Royal 

      Kufa University - College of Education for Girls 

 

Modern linguistic studies spawned a new trend in mean ways to use the language from 

among the purposes and contexts involved, and how to convert communicative message to 

turnkey actions of the recipient, and this Alttiaraday Baltdolah linked deliberative studies 

rhetorical and grammatical objective of rhetoric focused on matching speech case may be, and 

contribute to discourse in a strong Ablagah turnkey are included in the rhetorical methods, 

Kalastvham and Esperance and it's wishful thinking, and others. The goal as to who shall 

afflict interest the recipient .ulfaidh purpose is to absorb the meaning is achieved behaviorally 

or implied felt so Find deliberative be taught in a grammar book is (the meanings of the 

letters) of threw me (v 384 e.) 

The results were as follows: 

- Consistent with the deliberative as to achieve benefit from speech and in achieving Alablaga 

communication between the researcher and the receiver. 

- Meet the principle of benefit, taking into account the purpose in Mqsidih researcher and 

interest for the recipient of the message reporting obligations to achieve the process. 

- Several phenomena expresses itself in achieving the benefit, it is the benefit and purpose, 

and appears in the testimony and saying that the indefinite definition, exile and proof in the 

book (the meanings of the letters.) 

- Mechanisms definition and clear appear in the book (the meanings of the letters) represented 

Pal definition, either saying that the indefinite no administration has therefore not covered 

Rummani (d. 384 AH) Baldarch, and this applies to the phenomena of exile and of proof, the 

afternoon to study different instruments such as: What, no, no, and others would not and did 

not show the proof Rummani (384 e) of the tools he needs to. 

- Reflected the commands and prohibitions and question and wishful thinking, presentation 

and Althouded phenomena embodied linguistic actions. These actions came in letters included 

a demand meaning and achievement 

- Grammar pilgrims came on three types, namely: interpretative pilgrims and pilgrims 

inductive and deductive pilgrims, and pilgrims is interpretative and deductive most flowers in 

the book (the meanings of the letters), either inductive pilgrims came a little of both types 

compared to the first two. 

- In the back of the pilgrims inductive evidence of grammatical, as part of which goes to all, 

and from the private to the public. 

- Pilgrims interpretative relied on each of the explanatory definition, dismantle and explain 

and detail and description, arrangement and compare procedures. 
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- Al-Qaeda appeared more anomalies appeared in deductive pilgrims, Recalling the general 

rule of the tool and explains separated in all phenomena related to the then little sub-rule or 

evidence which the instrumen 
 


