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 رؤية جديدة 
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 لصستخامل

الكشؼ عف رؤية جديدة في دراسة أسموب التعجب في المغة العربية،  ييدؼ ىذا البحث إلى
ومدى تناسب ىذا المنيج  ىذا األسموب منيج النحاة القدماء في دراسة وذلؾ مف خالؿ مراجعة

وما شاكمو مف األساليب  ألسموب الّتعجبحيث ترّكز البحث النحوي القديـ لتو، لتحميمي مع دالا
عمى أساس المعنى النحوي المتمّثؿ باإلعراب وتقديراتو المختمفة؛ ففوتت ىذه المنيجّية الكثير المغوّية

شاء التعّجب في ترّكزت دراستو بالدرجة األولى عمى صيغتيف اثنتيف في إن،و مف داللة ىذا األسموب
 المغة العربية دوف إفراد باب خاص لمتعّجب يمكف مف خاللو استيفاء جميع األساليب والتراكيب

وقد اتخذت الدراسة مف الوصؼ ي مفيـو التعّجب بصورة متكاممة. التي يمكف أف تؤد   المغوّية
 وستكوف األسئمة اآلتية محاورىا:والتحميؿ منيجًا ليا،

 تحميؿ النحوي لمجممة العربية في الدراسات النحوّية القديمة؟ػ ما ىي معايير ال ٔ
 ؟مألساليب المغوّية مع داللتيا التي وِضعْت لياالقديذم ػ إلى أي مدى يتوافؽ التحميؿ النحوي ٕ
 ػ ما ىي النتائج التي تمّخضت عف طبيعة التحميؿ النحوي القديـ لبنية التراكيب؟ ٖ
دراسة األساليب المغوّية مف آراء البالغييف واألصولييف التي ػ  إلى أي مدى يمكف اإلفادة في ٗ
 ت بالناتج الداللي لألسموب المغوي أكثر مف عنايتيا بالجانب اإلعرابي؟ينعُ 
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 مقّدمة:

قدماء في دراسة األساليب المغوّية ثابتة الداللة في تناولت ىذه الدراسة منيج عمماء المغة ال
البحث النحوي القديـ، وبياف طبيعة ىذا البحث الذي رّكزعمى المعنى النحوي )الفاعمّية والمفعولّية 
ّنما مف أحداث  واإلضافة...( بصورة تفوؽ المعنى الداللي الذي ال يتكّوف مف مفردات فحسب، وا 

ّية تكّوف جماًل تتحدد معالميا بسكتات أو وقفات أو نحو ذلؾ؛ ألّف كالمّية، أو مف امتدادات نطق
الكممات ما ىي إاّل وحدات َيبني منيا المتكّمـ كالمو، وال ُيمكف اعتبار كؿ منيا حدثا كالميا مستقال 

(. ومعنى ما سبؽ أف الجمؿ والتراكيب تتحد ضمف نسؽ لغوي معّيف، فُتشك ؿ معنى ٔقائما بذاتو)
 د الكممات مفردة، وىو المعنى الكّمي لمتركيب.يتجاوز حدو 

وفّوت ىذا المنيج البحثي في الدرس النحوي القديـ عمى ىذه األساليب المغوّية: كالتعّجب، 
واالستفياـ، والشرط، واالختصاص، وغيرىا، الكثير مف داللتيا،ونأى بيا عف مظاف المعنى المراد 

صورة خاّصة عمى أسموب التعّجب طمبًا لمدّقة مف جية، مف االستعماؿ المغوي ليا.ورّكزت الدراسة ب
 ولغرابة تناوؿ ىذا األسموب في الدرس النحوي القديـ مف جية أخرى.

وجاءت الدراسة بمقدمة، ومبحثيف. ُعِرض في المقّدمة مشكمة البحث، ومنيجو، والدراسات 
وي القديـ، وأىـّ النتائج التي السابقة. أما المبحث األوؿ فقد ُعِرض فيو أبرز معايير التحميؿ النح

تمخّضت عف طبيعة ىذا التحميؿ. وفي المبحث الثاني ُعِرضت جممة مف المسائؿ ذات الصمة 
عرابو، والتراكيب التي  بأسموب التعّجب ومنيج دراستو في التحميؿ النحوي القديـ، مثؿ: مفيومو، وا 

 تخرج في داللتيا إلى التعّجب في سياقات لغوّية معّينة.
التعّجب بيف البصرييف والكوفييف، لمحيي ناولت دراسات أخرى أسموب التعّجب، ومنيا:وت

التعّجب مف فعؿ المفعوؿ بيف المانعيف والمجيزيف، إلبراىيـ سميماف العايد.والتعّجب الديف إبراىيـ. و 
وفييف صيغو وأبنيتو، دراسة لغوّية نحوّية مقارنة، لجميؿ عموش، وصيغ التعّجب بيف البصرييف والك

أسموب التعجب القياسي بيف الدرس النحوي وخالفيـ في )ما أفَعؿ(، لموضى بنت حميد السبيعي. و 
. ولعّؿ ما يمّيز ىذه الدراسة عف غيرىا مف الدراسات السابقةتركيزىا عمي مدلؿ،لواالستعماؿ القرآني

دى ارتباط التغّير في عمى بياف أثر طبيعة التحميؿ النحوي القديـ في فقداف داللة ىذا األسموب، وم
 ودور السياؽ المغوي في إبراز داللة أسموب التعجب. الحركة اإلعرابية بالحالة النفسّية لممتكّمـ،

 القدماءعمماء المغة المبحث األول: معاييرالتحميل النحوي عند 
كاف لعمماء المغة العربية القدماء إسيامات متميزة في دراسة المغة العربّية عمى جميع 

وياتيا: النحوّية، والصرفّية، والصوتّية، والداللّية. ووِضع ليذه الدراسة مفاىيـ أساسية وثوابت في مست
مراحميا األولى، ممثمًة أواًل بوضع المعايير الزمانية والمكانية لممادة المغوّية التي ُيحتّج بيا )مرجعّية 

د تـ اعتماده أساسًا مف أسس التقعيد وكذلؾ التحميؿ( مف كالـ العرب نثرًا وشعرًا. أّما القرآف الكريـ فق
قراءاتو. وأّما الحديث النبوي الشريؼ فقد دار حولو في مسألة االحتجاج جدؿ مستفيض بيف 
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الدارسيف والباحثيف، ورّجح معظميـ عدـ األخذ بو في مسألة االحتجاج؛ لعّمة روايتو عمى 
 (.ٕالمعنى)

 قدرفحظيت ب دماء في دراستيـ لمغة العربية،وكانت الجممة مف بيف ما عني بو النحاة الق
 -عند النحاة -وافر مف الدراسة والتحميؿ، فكاف ليـ الجيد العظيـ المشكور في ىذا الجانب. والجممة

فييا عبد  ::"أال ترى أّنؾ لو قمتىػ(ٓٛٔ) ما يحسف السكوت عميو، وفيو تماـ المعنى، يقوؿ سيبويو
(. وربما كاف َٖحُسَنواستغنى في قولؾ: ىذا عبد اهلل") ماتقيمًا، كحُسَف السكوت وكاف كالمًا مس ،اهلل

ىػ( في كتابو المقتضب، حيث يقوؿ ٕ٘ٛواضحة عند المبّرد ) ةأوؿ ظيور لمصطمح الجممة بصور 
ّنما كاف الفاعؿ رفعًا ألّنو ىو والفعؿ جممة يحسف عمييا السكوت، وتجب بيا  :في باب الفاعؿ "وا 

"كؿُّ لفٍظ  لفظ الكالـ بمعنى الجممة في قولو:ىػ( ٕٜٖ)ستعمؿ ابف جّني وي(.4الفائدة لممخاطب")
 (.٘")مؿَ مستقؿٍّ بنفِسيمفيد لمعناه، وىَو الذي ُيسم يو النحويوَف الجُ 

وقد أولى النحاة المتأخروف دراسة الجممة عناية خاّصة، ويعّد ابف ىشاـ األنصاري  
ة دراسة مستوفاة، فجعميا في ثالثة أنواع، وقسميف. ىػ( مف أبرزىـ في ىذا الباب؛ فدرَس الجممٔٙٚ)

(. ٙاألنواع: فعمية، واسمّية، وظرفّية. والقسماف: الصغرى، نحو: قاـ زيٌد، والكبرى، نحو: زيٌد قاـ أبوه)
 .(ٚوأفرد ليا بابًا خاصًا في كتابو )مغني المبيب( سّماه )في تفسير الجممة وذكر أقساميا وأحكاميا()

مفيـو الجممة عند النحاة، وبدأوا بوضع األسس والمعايير التي  ُحد داألساس وعمى ىذا      
عت لدراسة بنية الجممة العربية وكاف مف أبرز ىذه األسس التي وضِ  يأخذوف بيا في دراسة بنيتيا.

أساساف: وىما )اإلسناد والعامؿ(. أّما اإلسناد فقد كاف  -باإلضافة إلى ما سبؽ -وتحميميا عند النحاة
(، وىما "عبارة عف ٛلو نصيب وافر في دراسة بنية الجممة العربّية بعنصريو )المسند والمسند إليو()

(. وىذا المرّكب المغوي "ال يتأّتى إال في اسميف، ٜمرّكب مف كممتيف ُأْسِندت إحداىما إلى األخرى")
مسند والمسند إليو( وىما (. وذكرىما سيبويو وعقد ليما بابا في الكتاب سّماه )باب الٓٔأو فعؿ واسـ")

(. فالجممة ال تقـو إال بيذيف ٔٔما ال يستغني واحد منيما عف اآلخر وال يجد المتكّمـ منو ُبدًا)
العنصريف: لفظًا أو تقديرًا؛ حّتى تستقيـ بنية الجممة لفظًا وداللة. فاّتخذوا مف التأويؿ والتقدير 

لتراكيب المغوّية التي تبدو في ظاىرىا خروجًا لممحذوؼ وسيمة لتحقيؽ التوافؽ بيف القواعد وبيف ا
عمى المألوؼ مف قواعده أي )اإلسناد(. فالفعؿ مثاًل ال بّد لو مف فاعؿ، حتى يستقر )المسند والمسند 

فالفاعؿ مستتر تقديره  ،)اكتْب أنَت أو ادرْس أنَت( :)اكتْب أو ادرْس( كاف التقدير :إليو(، فإذا قمنا
لنسبة لمعالقة بيف المبتدأ والخبر، فإذا وِجَد طرؼ ُقد ر اآلخر، فعمى سبيؿ )أنت(. وكذلؾ الحاؿ با

ـْ ِبَبْعٍض لََّفَسَدِت اأَلْرُض َولَػِكفَّ الّمَو ُذو َفْضٍؿ  َعَمى المثاؿ في قولو تعالى:}َوَلْواَل َدْفُع الّمِو النَّاَس َبْعَضُي
 (. ٕٔتدأ والخبر محذوؼ تقديره )موجوٌد()(. قاؿ النحاة: إف )دفع( مبٕٔ٘اْلَعاَلِميَف{)البقرة: 
وقد أواله النحاة القدماء أىمّية كبيرة،  ،فقد أخذ حّيزًا وافرًا في مناقشاتيـ النحوّيةأما العامم

وأفردوا لو أبوابًا في مؤلفاتيـ، ووضعوا لو نظريات عّدوىا مف الفروض التي ال يجوز الخروج عمييا. 
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تغّير الداللة بتغّير حركات ىذه الكممات، فاصطمحوا عمى تسميتو  يقوؿ ابف خمدوف في ذلؾ:"ثـّ رأوا
 (.ٖٔإعرابًا، وتسمية الموجب لذلؾ التغّير عاماًل")

وأوؿ ذكر لمعوامؿ في الدرس النحوي القديـ عند الخميؿ بف أحمد فيما ينقمو عنو سيبويو 
وزعـ الخميؿ أنيا … بعده  بقولو: "ىذا باب الحروؼ الخمسة التي تعمؿ فيما بعدىا كعمؿ الفعؿ فيما

(. وتابع سيبويو شيخو في ذلؾ، إذ يقوؿ في باب مجاري أواخر ٗٔعممْت عمميف: الرفع والنصب")
الكمـ:" إّنما ذكرُت لَؾ ثمانيَة مجاٍر ألفرَؽ بيف ما َيدخمُو ضرٌب مف ىذه األربعة لما ُيحِدُث فيو 

ُيبنى عميو الحرُؼ بناء ال يزوؿ عنُو لغير العامؿ ػ وليس شيء منيا إال وىو يزوؿ عنُو ػ وبيف ما 
 (. ٘ٔشيء أحدث ذلؾ فيو مف العوامؿ")

كاف لمعامؿ أثر واضح في التحميؿ النحوي لبنية الجممة العربّية، وُعّد أساسًا مف األسس في 
(. ٙٔتقدير مكونات التراكيب المغوّي؛ ألف المغة عبارات وتراكيب يعّبر بيا كّؿ قوـٍ عف مقاصدىـ)

نما قالوا: لفظي ومعنوي لما ظيرت آثار و كممات مفردة.والع وليستْ  امؿ عمى نوعيف: لفظيومعنوي، "وا 
(. فالمفظي يأتي ُمسبَّبًا عف لفظ ٚٔفعؿ المتكمـ بمضامة المفظ المفظ، أو باشتماؿ المعنى عمى المفظ")

تدأ باالبتداء، ورفع يأتي عاريًا مف مصاحبة لفظ يتعّمؽ بو، كرفع المب ،والمعنوييصحبو، كمررُت بزيدٍ 
 الفعؿ لوقوعو موقع االسـ.

ونتيجة الىتماـ النحاة بالعامؿ فقد وضعوا لو جممة مف المعايير كاف ليا األثر الواضح في  
عْت لمعامؿ أف يعمؿ بمعموؿ ضِ التحميؿ النحوي لبنية التراكيب المغوّية. ومف ىذه المعايير التي وُ 

المغوّية معموالف كاف األقرب أحّؽ بالعمؿ )مذىب البصرييف(، واحد، فإذا ُوِجد في بنية التراكيب 
ومثاؿ ذلؾ نجده في باب االشتغاؿ الذييعني: "أف يتقدـ اسـ، ويتأخر عنو فعؿ متصرؼ أو ما جرى 
مجراه قد عمؿ في ضمير ذلؾ االسـ أو في سببو، ولو لـ يعمؿ فيو لعمؿ في االسـ المشتغؿ عنو 

آخر ِلَما لـ َيَنْؿ حّقو مف العامؿ الذي يميو، فإذا قمنا )زيدًا ضربتو( كاف (.قّدروا عاماًل ٛٔأو موضعو")
(. فنصب )زيد( بالمحذوؼ المقدَّر. ومثمو كذلؾ في باب التنازع ٜٔالتقدير )ضربُت زيدًا ضربتو()

ـْ َتْفَعُموْا َوَلفالذي يعني َتْفَعُموْا  : توجيو عامميف أو أكثر إلى معموؿ واحد، نحو قولو تعالى: }َفِإف لَّ
(. فقد تنازع )أْف( و)لـ( الفعؿ َٕٗفاتَُّقوْا النَّاَرالَِّتي َوُقوُدَىا النَّاُس َواْلِحَجاَرُة ُأِعدَّْت ِلْمَكاِفِريَف{)البقرة: 

 (ٕٓبعدىما في اآلية)
ومف المعايير األخرى لمعامؿ االختصاص، فقد كاف ليذا المعيار أثر واضح كذلؾ في     

اكيب المغوّية. فالعوامؿ عمى نوعيف منيا ما يدخؿ عمى األسماء، ومنيا ما يدخؿ عمى دراسة بنية التر 
األفعاؿ، وخصوصًا في جانب األدوات، فإذا وِجَد تركيب حوى أداة مف أدواة الفعؿ دخمت عمى 

يقوؿ سيبويو في باب )الحروؼ التي تضمر فييا األسماء أو العكس، ُقد ر العامؿ المختّص بعدىا. 
"وذلؾ الالـ التي في قولؾ ِجئُتَؾ ِلَتفعَؿ. وحّتى، وذلؾ قولؾ: حّتى تفعَؿ ذاؾ. فإّنما انتصب  أْف(:

إّنما تعمالف في  (حّتى)و (الالـ)رة، ولو لـ ُتضمر لكاف الكالـُ ُمحااًل؛ ألّف ضمَ ىذا بأف، وأف ىينا مُ 



 (2017 ديسمرب – أكتوبرعدد )   45 اجمللد -حوليات آداب عني مشس 
 

- 150 - 
 

 

قوؿ كذلؾ في نصب (. وئٕاألسماء فَيُجرَّاف، وليست مف الحروؼ التي ُتضاؼ إلى األفعاؿ")
المضارع بعد )أو( "واعمـ أّف ما  انتصب بعد أو فإّنو ينصب عمى إضمار أْف كما انتصب في الفاء 

ومف أمثمة ذلؾ أيضًا دخوؿ )إْف( عمى االسـ، فيي في ُعْرؼ النحاة  .(ٕٕ)والواو عمى إضمارىا"
اعدي قّدروا ما يقّدـ ليا تختّص بالدخوؿ عمى األفعاؿ، فإذا وِجدْت تراكيب تخالؼ ىذا النسؽ الق

َـّ  َف اْلُمْشِرِكيَف اْسَتَجاَرَؾ َفَأِجْرُه َحتَّى َيْسَمَع َكاَلـَ الّمِو ُث ْف َأَحٌد م  َأْبِمْغُو تبريرا، فمثال في قولو تعالى:}َواِ 
ـْ َقْوـٌ الَّ َيْعَمُموَف{)التوبة تقدير )إف استجارؾ أحٌد مف ( قّدروا فعاًل بعد )إف( فُيصبح الَٙمْأَمَنُو َذِلَؾ ِبَأنَُّي

(. حتى يستقيـ النسؽ القاعدي القائـ عمى فكرة االختصاص مع ما خالفو مف ٖٕالمشركيف استجارؾ()
 التراكيب الفصيحة.

وانطالقًا مما سبؽ في دراسة بنية الجممة العربّية كاف التركيز عمى الجانب اإلعرابي،    
النحوي في النظرّية النحوّية عند القدماء يقتضي فأصبح مفيـو العمؿ لبياف العامؿ والمعموؿ؛ 

بالضرورة وجود أطراؼ ثالثة فيو، وىي: العامؿ، والمعموؿ، والحركة اإلعرابّية )رمز تأثير العامؿ 
 ظاىرًة أو مقّدرة. ،(ٕٗبالمعموؿ()
ف كّنا نتفؽ مع النحاة القدماء في اىتماميـ بالعامؿ، حّيث قّدـ تبريرًا منطقيًا     يقبمو ونحف وا 

العقؿ لدراسة المغة وتفسير ظواىرىا تفسيرًا سميمًا، إال أف مغاالة النحاة بو أحياينًا قد حدا بيـ إلى 
االىتماـ بالمعنى النحوي المتمّثؿ باإلعراب أكثر مف عنايتيـ بالناتج الداللي الكّمي لمتراكيب المغوّية. 

التراكيب المغوّية بصورة قد ُتْخِرجيا عف  تفكيكمكوناتفكانت المغاالة في تقدير العامؿ، ومحاولة 
داللتيا، وضرورة إيجاد إعراب لكّؿ كالـ منطوؽ، سببًا في جممة مف التحديات أو المالحظات التي 

 واجييا التحميؿ النحوي القديـ، يمكف إجماليا عمى النحو اآلتي:  
ء الخالؼ في : رفض بعض االستعماالت الفصيحة مف قبؿ النحاة؛ مما ينبئ عف نشو أولا 
بينمعايير المتكّمـ التي يسعى إلى تحقيقيا، والتي قد تتنافى مع الحكـ –أحيانا  –دراسة المغة

اإلعرابي،ومعايير النحوي التي يحاوؿ أف يفرضيا عمى االستعماؿ المغوي؛ لضرورة إيجاد إعراب 
رمي النحوي عندما (. ومما يمّثؿ ذلؾ األمررّد الفرزدؽ عمى أبي إسحاؽ الحضٕ٘لكّؿ كالـ منطوؽ)

 سألو عف رفع )مجّمؼ( في قولو:
ـْ َيَدْع          ِمف الَماِؿ إاّل ُمْسَحتًا أو ُمَجمَّؼُ   َوَعضُّ زماٍف يابَف َمْرواَف َل

عمى السؤاؿ الذي ينبئ عف اعتراض مف النحوي عمى طريقة االستعماؿ  -فردَّ الفرزدؽ 
 ينا أّف نقوؿ وعميكـ أف تتأّولوا. ثـّ قاؿ الفرزدؽ:عمى ما يسوؤؾ وينوؤؾ، عم-المغوي عند المتكّمـ

 َفَمو َكاَف َعْبُد اهلِل َموًلى َىَجْوُتُو           وَلِكّف عبَد اهلِل َمْولى َمواِلَيا

(.يقصد قولو )مواليا( فالقاعدة النحوّية 26فقاؿ لو عبد اهلل: أردَت أف تيجوني فمحنت أيضًا)
َكُب َتصطؾُّ في تسوية تقتضي قولو )مواٍؿ(. وقاؿ الزمخش ري فيما سبؽ ذكره: ىذا مما ال تزاؿ الرُّ
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(، ويقصد رفع )مجمَّؼ(. وجاء في العقد الفريد: أف النحوييف قد أكثروا االحتياؿ ليذا ٕٚإعرابو)
 البيت، ولـ يأتوا فيو بشيء ُيرضي، ومثؿ ذلؾ قوؿ الشاعر:

 ِت السَّدائِؼ والخمرُ غداَة أحمَّت البف أْصَرـَ طعنًة       ُحَصيٌف َعبيطا

 (.ٕٛفنصب )عبيطات السدائؼ( ورفع )الخمر( وىي معطوفة عمييا، وكاف وجييا النصب)
لـ يمَؽ ىذا المنيج النحوي في التحميؿ المغوي لبنية الجممة قبواًل عند بعض الدارسيف؛ : ثانياا  

""و كانت عناية النحاة ف.(29)أصبح القوؿ بيدـ العامؿ سنة المجدديف مف لدف ابف مضاء إلى اليـو
الخاّصة بالعامؿ سببًا في أف ألصقْت بالنحو العربي سمة الشكمّية في التحميؿ النحوي، بمعنى أف 

أعطى أولوّيةلمفظ عمى حساب الداللة.ومف ىؤالء الدارسيف المحدثيف إبراىيـ التحميؿ النحوي قد
مداه، فالنحو ينبغي أف يكوف قّصرْت  ةلفظيّ  رسموا لمنحو طريقاً مصطفى، حيث يرى أّف النحاة قد

قانوف تأليؼ الكالـ، وبيانا لكّؿ ما يجب أف تكوف عميو الكممة في الجممة، والجممة مع الجمؿ، حّتى 
تتسؽ العبارة وتؤدي معناىا. ورأى كذلؾ أّف النحوييف حيف قصروا النحو عمى أواخر الكممات قد 

نظـ الكالـ وأسرار تأليؼ العبارة. وقمؿ مف شأف ضّيقوا مف حدوده الواسعة، وضّيعوا كثيرًا مف أحكاـ 
العامؿ وأثره في الكالـ، حيث يرى أّف "أكثر الخالؼ بيف النحوييف، وأشّد جداليـ، ىو في العامؿ، 

 (.ٖٓولو أّنيـ )النحاة( وضعوا نظريتيـ عمى أصؿ صحيح لقّؿ خالفيـ وتقاربت آراؤىـ")
يمًا في دراسة األساليب المغوّية وتدريسيا عمى أصبح ُينظر إلى المنيج النحوي السائد قدفقد 

أّنو منصّب عمى مبنى التراكيب المغوّية دوف معناىا، حيث كاف التركيز عمى الجانب التحميمي دوف 
الجانب المعنوي، سواء في مستواه الوظيفي كاإلثبات والنفي والشرط، أو في مستواه المقامي 

حاة القدماء قد حصروا النحو في كثير مف جوانبو باإلعراب ومما يؤّكد ذلؾ األمر أّف الن السياقي.
:"اإلعراب الذي ىو الّنحو أفّ مف جاء في لساف العرب  مابؿ أصبح الخمط بينيما بّينًا،  ،دوف سواه

ففي الّنص السابؽ داللة واضحة عمى مدى حصر النحاة .(31إّنما ىو اإلبانة عف المعاني باأللفاظ")
ف كاف اإلعراب جزءًا مف النحو ال النحو كّمو.، واحد منو، وىو اإلعرابلمنحو في جانب  القدامى  وا 

غمبْت عمى التحميؿ النحوي لمتراكيب المغوّية سمة التعقيد والصعوبة في كثير مف  ثالثاا:
األحياف؛ فتشّكمت نظرة الصعوبة منو، إلى حّد النفور. ومما يوّضح ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ إعراب 

( قّدروا فعاًل بعد ٔد )إذا(، ونحو ذلؾ في قولو تعالى:}ِإَذا السََّماُء انَشقَّْت{)االنشقاؽ:االسـ المرفوع بع
(. وكاف ُيمكف أف يكتفى بإعراب واحد لالسـ ٕٖ)إذا(، فيصبح التقدير )إذا انشّقْت السماُء انشّقت()

يقوؿ جممة االسمّية. في مثؿ ىذا الموضع عمى أّنو مبتدأ مرفوع  قياسًا عمى أي اسـ مرفوع تبدأ بو ال
عبد القادر مرعي في ىذا التأويؿ وما ماثمو:" وقد أوقع ىذا الخمط النحاة في مشكالت كثيرة، فمـ 

 (.ٖٖيستطيعوا توجيييا إال بالتقدير والتأويؿ، ونرى في ىذا التأويؿ شيئًا مف التكّمؼ")
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لو تعالى:}ِلَكْياَل وكمثاؿ آخر مجيء الفعؿ المضارع منصوبًا بعد: )لكي(، ونحو ذلؾ في قو 
ـْ َوالمَُّو اَل ُيِحبُّ ُكؿَّ ُمْخَتاٍؿ َفُخوٍر{)الحديد:  ـْ َواَل َتْفَرُحوا ِبَما آَتاُك (. فأعربوا َٖٕتْأَسْوا َعَمى َما َفاَتُك

فقد ، (ٖٗ)لكي( فجعموا الالـ حرؼ جّر، وجعموا )كي( والفعؿ بعدىا )تأسوا( مصدرًا مجرورًا بالالـ)
اء في وصؼ ىذا النمط مف التراكيب بقاعدة بسيطة قياسًا عمى )كي + الفعؿ كاف يمكف االكتف

المضارع المنصوب(، ولكف الدرس النحوي القديـ لـ يكتِؼ بيذه المنيجّية البسيطة مف العرض، 
نما لجأ إلى التحميؿ المعّقد. وتتجّمى صعوب التحميؿ النحوي وغرابتو بصورة أوضح في إعراب  وا 

 عّجب كما سيظير معنا في المبحث الثاني مف الدراسة.مركبات صيغتي الت
كانت ىذه المنيجّية في دراسة التراكيب المغوّية سببًا في أف بعض أنماط الجممة  رابعاا:

ّنما ترّكز البحث  العربّية لـ تستوِؼ حّقيا الوافي مف الدراسة، ونقصد بحّقيا )الناتج الداللي(، وا 
ي اإلعرابي. وأمثمة ما سبؽ كثيرة، نذكر منيا أسموب االختصاص النحوي القديـ عمى الجانب الشكم

ِصر تناولو في المغة العربّية، فقد ترّكز البحث النحوي القديـ ليذا الباب فيما يخدـ فكرة العامؿ، وحُ 
في ىذا المفيـو مف حيث تقدير العامؿ في االسـ المنصوب، نحو قولنا: نحُف العرَب، وكاف تقدير 

) أو )أعني( تبريرًا لوجود الحركة اإلعرابية. فقد جاء في كتاب سيبويو: "ىذا باب مف  الفعؿ )أخصُّ
 ،االختصاص يجري عمى ما جرى عميو النداء......، وذلؾ قولؾ: إّنا معشَر العرب نفعؿ كذا وكذا

 يظير وال يستعمؿ. وذلؾ نحو قوؿ عمرو بف األىتـ: ؿ العْ و فِ ولكنّ  ،أعني :كأنو قاؿ
ْنَقٍر قْوـٌ َذُوو َحَسٍب    فينا َسراُة بني َسْعٍد وناِدَييا")إنَّا بني مِ 

35)  

وقد استقر عند المتأخريف مف النحاة أف المنصوب عمى االختصاصيو: اسـ معموؿ 
( واجَب الحذِؼ) المفيـو عمة نحوية مفس رة لحالة انتصاب االسـ  ا(. واالختصاص في ىذٖٙلػ)أُخصُّ

في حيف نجد مفيـو االختصاص  الناتج الداللي لمتركيب المغوي. بتقدير فعؿ محذوؼ، وال تؤثر في
في المغة العربية قد يتجاوز ىذا التحديد النحوي الضّيؽ إلى تراكيب أخرى تنبىء في داللتيا عف 

 االختصاص، ونحو ذلؾ: 
{)الفاتحة: َرب  اْلَعاَلِميفَ  لّمهِ الـ االختصاص الداخمة بيف معًنى وذات، نحو قولو تعالى:}اْلَحْمُد  -

ٕ.) 
 .زيد  . وبئس الرجُؿ خالد  المخصوص بالمدح أو الذـ، نحو قولنا: نعـَ الرجُؿ  -
.النعت المقطوع،  -  نحو قولنا: أكرمُت عمَر القويُّ

ومثؿ ذلؾ أيضًا جممة الشرط؛ فمـ يدرسيا عمماء المغة القدماء تحت باب مستقؿ اسمو      
ؿ المضارع. مع أننا نجد جماًل شرطّية ال عالقة )باب الشرط(، بؿ ُدِرست في باب إعراب الفع

لممضارع بيا، نحو قولنا: إف درسَت درسُت. ولذا فإّف جممة مف ىذا النوع ال محّؿ ليا بيف أنماط 
تنّبو المحدثوف إلى مثؿ ىذا األمر واستدركوا عمى القدماء؛ و جممة الشرط عند النحاة القدامى، 
 (: ٖٚث أنماطا مختمفة لمجممة الشرطّية عمى النحو اآلتي)فأصبحنا نجد في البحث المغوي الحدي
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 إْف + فعؿ ماٍض + فعؿ ماٍض. نحو : )إْف قاتمونا قاتمناىـ(. -
 إْف + فعؿ ماض + فعؿ مضارع. نحو: )إف افترقتـ لـ تجتمعوا بعدىا أبدًا(. -

يؿ النحوي في كثير وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لمتقديـ والتأخير في التركيب المغوي، فقد ترّكز التحم
مف جوانبو عمى جانب اإلعراب، فإذا قمنا: جاء محمد. ومحمٌد جاء، كاف التركيز عمى اإلعراب في 
الحالتيف، والخالؼ حوؿ جعؿ االسـ المقدَّـ فاعاًل أـ مبتدأ، ونحو ذلؾ. ولـ يتجاوز إلى المعنى 

الكالـ عمى فائدة )االىتماـ والعناية(. في تعميميـ لفوائد التقديـ في الداللي حدود ما صّرح بو النحاة 
 ،كما صرح بذلؾ سيبويو في قولو:"واعمـ أف التقديـ والتأخير والعناية واالىتماـ ىنا مثمو في باب كاف

فَّ  ومثؿ ذلؾ قولؾ: إفَّ  فْ  أسدًا في الطريؽ رابضًا، وا  شئت جعمت بالطريؽ  بالطريؽ أسدًا رابضًا. وا 
(. وقد ٖٛمف النكرة في باب كاف") ذا يجرى ىنا مجرى ما ذكرتُ )مستقرًا( ثـ وصفتو بالرابض في

عند موقؼ النحوييف مف التقديـ  ىػ(ٔٚٗ)توّقؼ الدرس البالغي عمى يد عبد القاىر الجرجاني
وعرض لرأي سيبويو السابؽ. إذ يقوؿ:"وقد َوقَع في ظنوِف الناِس َأنَّو يكفي أْف يقاَؿ: "ِإنو ُقد ـ لمعناية، 

؟ وِلتخيُّمِيـ ذلؾ، قد ْكرَ وألفَّ ذِ  ـَ كاَف أىَـّ "، ِمْف غير أف ُيْذَكر، ِمْف أيف كانت تمؾ العنايُة؟ وب ه َأىُـّ
نوا الَخْطَب فيو، حتى ِإنؾ لَترى أكثَرىـ َيرى َتتبَُّعو  َصُغر أمُر التقديـِ والتأخير في نفوسيـ، وَىوَّ

 (. ٜٖصاحبِو مف ىذا وشبيو")والنظَر فيو ضربًا مف التكمُّؼ. ولـ تَر ظّنًا َأزرى عمى 
ومنيا أيضًا أسموب األمر في المغة العربية، فقد قصره النحاة عمى باب فعؿ األمر فقط، 

 تناولواورّكزوا اىتماميـ عمى الجانب اإلعرابي، وبياف الحركة وحالة البناء،غير أف البالغييف ربما 
، ولـ تنؿ حّقيا يتحقؽ فييا مفيـو األمر وبّينوا الحاالت التي يمكف أف، بصورةأفضؿ ألسموبىذا ا

 في البحث بصورة تكاممّية في باب األمر، ومنيا:
ْنُو وَ  َفْمَينُظرْ الفعؿ المضارع المتصؿ بالـ األمر، نحو: } -  ْلَيَتَمطَّفْ َأيَُّيا َأْزَكى َطَعامًا َفْمَيْأِتُكـ ِبِرْزٍؽ م 

ـْ َأَحدًا{)الكيؼ:   .(َٜٔواَل ُيْشِعَرفَّ ِبُك
 ـ فعؿ األمر، )صْو، وحذاِر(اس -
بَُّؾ َأالَّ َتْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه َوِباْلَواِلَدْيِف   }َوَقَضٰى رَ ونحو ذلؾ قولو تعالى:  المصدر النائب عف فعمو، -

 (.ٖٕ)اإلسراء:  ِإْحَساًنا{

، وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لدراسة األزمنة في المغة العربّية، فمـ ُتدرس دراسة مستقّمة مستوفاة 
ّنما ترّكز البحث النحوي القديـ عمى دراستيا مف حيث عالقتيا بالفعؿ)ماض، ومضارع، وأمر(. ولـ  وا 
يدخموا في تفاصيميا، ولـ يجعموا لكّؿ مف الصيغ الزمانّية بابًا خاصًا بو، حاليا حاؿ المغات األخرى؛ 

 (.    ٓٗإذ نجد األزمنة البسيطية، والمقّيدة، والمطمقة)

 -ر يرتبط بما سبؽ، إذ أصبحْت الدراسات النحوّية الحديثة تستقي أنظارىا وىو أم خامساا:
مف آراء البالغييف واألصولييف الذيف عنوا بالناتج الداللي لمتراكيب أكثر  -في الكثير مف األحياف 
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مف عنايتيـ بالجانب الشكمي المتمّثؿ بالحركة اإلعرابية وما تؤديو مف معاٍف نحوّية. وبرز ىذا 
ج البالغي بصورة جمّية عمى يد الجرجاني الذي سّمط الضوء عمى بالغة التراكيب المستوحاة المني

مف النحو العربي، إذ وجد النحاة ال يعتنوف كثيرًا بالناتج الداللي لمتركيب، فأولى اىتمامو لبعض 
تج الداللي ليا. أبواب النحو، مثؿ: التقديـ والتأخير والقصر، واإلضافة والتعريؼ والتنكير معماًل النا

يكونبمعرفة مدلوؿ العبارات ال بمعرفة  - في منظور الجرجاني  - إذ إناالعتبارػفي نظـ الكالـ
فمو كانالنظـ يكمف في معاني النحو"لكاف البدوي الذي لـ يسمع بالنحو قط، ولميعرؼ .العبارات

فّ  . المبتدأ والخبر وشيئا مما يذكرونو ال يتأتى لو نظـ الكالـ اه يأتي في كالمو بنظـ ال يحسنو النر  وا 
فإذا عرفالبدوي  . االعتبار بمعرفة مدلوؿ العبارات ال بمعرفة العبارات قيؿ إفّ  . المتقدـ في النحو

الفرؽ بيف أف يقوؿ: )جاءني زيد راكبا(، وبينقولو: )جاءني زيد الراكب(، لميضره أال يعرؼ أنو إذا 
ذا قاؿ)الراكب( أنو صفة جارية قولوا في: راكبا كانت عبارة النحوييف فيو أف يقاؿ )راكب(أنو حاؿ، وا 

 (.ٔٗعمى زيد)
وانطالقًا مف رأي الجرجاني السابؽ أخذْت الدراسات النحوّية الحديثة توّسع مجاؿ دراسة 
النحو؛ لتدخؿ فييا المعاني السياقية والمقامية. فالنحو الحديث لـ يعْد ميتما بمظاىر اإلعراب 

عداه إلى ما ىو أوسع مف ذلؾ، ومف ىنا أخذت بعض الدراسات النحوّية تنحى الشكمية، بؿ أصبح يت
تماـ حسانفي كتابو )المغة العربية لجممة العربّية وبنيتياالىذا المنحى، ومنيا عمى سبيؿ المثاؿ دراستو 

 معناىا ومبناىا(، فقد أقاـ حدود دراسة الجممة في ضوء فكرة التعميؽ التي أفادىا مف نظرية النظـ
عند الجرجاني في كتابو دالئؿ اإلعجاز. وقاـ عمى دراسة بنية الجممة العربية في ضوء العالقات 
السياقّية والقرائف المفظّية والمعنوّية، وجعمو اإلطار الضروري لمتحميؿ النحوي. وبناء عمى ذلؾ رأى 

المعاني النحوّية أف النظاـ النحوي لمغة العربية ينبغي أف ُيبنى عمى مجموعة مف األسس، منيا: 
العاممة )معاني الجمؿ أو األساليب(. ومجموعة مف المعاني النحوّية الخاّصة، أومعاني األبواب 
المفردة )كالفاعمّية، والمفعولّية، واإلضافة، وغيرىا(. ومجموعة مف العالقات التي تربط بيف المعاني 

 (.ٕٗإلسناد، والتخصيص، والتبعّية)الخاّصة حتى تكوف صالحة عند تركيبيا لبياف المراد منيا، كا
والخالصػػة أف المػػنيج النحػػوي الحػػديث فػػي معظػػـ دراسػػتو لمغػػة مػػاؿ إلػػى جانػػب الوصػػؼ فػػي 
الوصوؿ إلى المعنى أكثر مف جانب التحميؿ الذي ماؿ إليو النحاة القدماء؛ وسبب ذلػؾ أف النحػاة قػد 

ف كاف عالمة ال عمة) مؿ عند المحدثيف يعتمػد عمػى عالقػات فالعا(. 43جعموا العامؿ كالعمة المؤثرة وا 
الكممات في الجمؿ ووظائفيا والداللة عمييػا شػكمّيًا، ال عمػى أسػاس التػأثير والتػأّثر، إذ إّف األخيػر فػي 

 رأييـ منبعو العقؿ والمنطؽ، أّما األوؿ فأساسو االستعماؿ القائـ عمى الُعرؼ المغوي.
 المبحث الثاني: أسموب التعّجب

عّجب أّوؿ أبواب النحو دراسة عمى يد النحاة األوائؿ، وبالذات أبو األسود لقد كاف الت     
فقاؿ: نجوميا. فقالْت لـ  "،السماءِ  ما أحسفُ "الدؤلي. فيروى في ىذا الباب أّف ابنتو قالت لو: يا أبِت، 
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ّنما تعجبُت مف حُ  وضع ف !"ما أحسَف السماءَ "نيا. فقاؿ: إذًا قولي: سْ أرد أّي شيء منيا أحسف، وا 
 (. ٗٗالتعّجب أّوؿ باب في النحو)

فكانت بداية التحميؿ النحوي عند القدماء بالتعّجب. فاّتسـ تحميؿ ىذا التركيب بالصعوبة 
لعّمة مفادىا ضرورة إيجاد إعراب لكّؿ كالـ منطوؽ، مما يعني ضرورة التركيز  ؛والغرابة والتجزئة

ّجية غّيبت جانبًا كبيرًا مف جوانب المعنى لألسموب، وىذه المني )اإلعراب( عمى المعنى النحويّ 
الداللي لألسموب، الذي قد ال يرتبط بالمعنى النحوي قدر ارتباطو بجوانب أخرى كما سيظير في 
الدراسة فيما بعد. يقوؿ الدكتور عمي عبد الواحد وافي في وقوفو عند إعراب صيغ التعّجب القياسي 

ّف )ما( التعجبّية اسـ موصوؿ مبتدأ، والجممة بعدىا :"ولسنا بحاجة إلى األخذ برأي مف يقوؿ: إ
صمتيا، والخبر محذوؼ. وال برأي آخر يقوؿ: إّنيا نكرة ناقصة، والجممة بعدىا نعت ليا والخبر 
محذوؼ، وال استفيامّية، وال، وال... فكؿ ىذه اآلراء تحمؿ في طياتيا كثيرا مف التعّسؼ، وتقـو عمى 

مما يدعو إلى القوؿ بضرورة إعادة النظر في التقعيد لصوغ (.٘ٗالحذؼ والتأويؿ مف غير داع")
أساليب التعّجب بطريقة أسيؿ وأشمؿ، اعتمادا عمى ما يزخر بو القرآف الكريـ واالستعماؿ المغوي 

 (.ٙٗعند العرب مف أساليب تعجبّية كثيرة ُتسِعؼ في تأسيس قواعد وضوابط ليذا األسموب)
 أول: مفهوم التعّجب:

ارتبط المفيـو المغوي لمتعّجب في المعاجـ العربّية بػ )الُعْجب والَعَجب(، بمعنى: إنكار ما  لقد
 يرُد عميَؾ ِلقمَِّة اعتيادِه. وجمعُو )أْعَجاب(، ومنو قوؿ الشاعر:

 يا َعجبًا لمّدْىِر ذي األعجاب         اأَلْحَدِب الُبْرُغِث ذي األنيابِ 

ًا، وتعّجَب، واستعجب. والتعّجب: أف ترى الشيَء ُيْعِجُبؾ، تظفُّ وقد َعِجَب منو َيْعَجُب َعَجبَ 
ه، أي جاء أّنؾ لـ تَر مثَمو، وقوليـ: هلل زيٌد، كأّنو جاء بو اهلل مف أمٍر عجيب، وكذلؾ قوليـ: هلل درُّ 

 (.ٚٗاهلل بَدّره مف أمر َعجيب لكثرتو)
: )عجب رّبؾ مف شاب ليس والتعّجب قد يدّؿ عمى محّبة الفعؿ، ونحو ذلؾ في الحديث     

(. وقد يدؿ عمى بغض ٛٗلو صبوة(، و)تعّجب رّبؾ مف رجؿ ثار مف فراشو ووطائو إلى الصالة()
ـْ َأِئَذا ُكنَّا ُتَرابًا َأِئنَّا َلِفي َخْمٍؽ َجِديٍد ُأْولَػِئَؾ الَّ  ف َتْعَجْب َفَعَجٌب َقْوُلُي ِذيَف َكَفُروْا الفعؿ، كقولو تعالى:}َواِ 

{)الرعد:  ِبَرب ِيـْ  ـْ (. فصار في إنكارىـ بعدما تقّدـ ليـ محؿ عجب َ٘وُأْوَلِئَؾ اأَلْغاَلُؿ ِفي َأْعَناِقِي
(. وقد يدّؿ عمى امتناع الحكـ، كقولو تعالى:}َكْيَؼ َيُكوُف ِلْمُمْشِرِكيَف َعْيٌد ِعنَد الّمِو َوِعنَد ٜٗالمتعّجب)

متعّجب، كما تقوؿ كيؼ يسبقني فالف، أي: ال ينبغي (. قاؿ القرطبي :"كيؼ ىنا لَٚرُسوِلِو{ )التوبة: 
 (.ٓ٘أف يسبقني. وفي اآلية السابقة إضمار: كيؼ يكوف لممشركيف عيد مع إضمار الغدر")

يعني: الدىشة، واالستعظاـ بزيادة في فأما عف مفيـو التعّجب في الدراسات النحوّية،      
نظائره، أو قّؿ نظيره، ونحو ذلؾ قولو  وصؼ الفاعؿ خفي سببيا، وخرج بيا المتعجَّب منو عف
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ـْ َعَمى النَّا اَلَلَة ِباْلُيَدى َواْلَعَذاَب ِباْلَمْغِفَرِة َفَما َأْصَبَرُى ِر{)البقرة: تعالى: }ُأولَػِئَؾ الَِّذيَف اْشَتَرُوْا الضَّ
وينقص، (. فالتعّجب في ُعْرؼ النحاة ال يكوف إال ممف يزيد ٔ٘(. أي ىؤالء ممف ُيتعّجب منيـ)٘ٚٔ

مما ُيسمع وال ُيقاس عميو، نحو:ما عند النحاة  دّ وما شّذ عف ذلؾ في االستعماؿ المغوي الفصيح، عُ 
 .(ٕ٘)أىوجو! وما أحمقو! وما أشنعو!

فال نقوؿ: ما ، يكوف مف فعؿ الفاعؿ، وال يجوز التعّجب مف فعؿ المفعوؿعندىم والتعّجب
أجاز و خالفو ابف مالؾ، وىو مذىب الجميور، ،وأضرَب زيدًا، إذا تعجبَت مف الضرب الذي أوقع ب

، حيث يقوؿ:" إّف ِفْعؿ المفعوؿ إذا لـ ُيْجيؿ معناه ببناء ِفْعؿ ف المبسمِ أُ  التعّجب مف فعؿ المفعوؿ إذا
.وأخذ برأيو بعض (ٖ٘)التعّجب منو جاز َصْوغ )أفَعؿ( و)أفِعؿ( مف لفظو، نحو: ما أزىى زيدا"

ع عف العرب في التعّجب مف فعؿ المفعوؿ عّده النحاة كذلؾ مف مِ . ومما سُ (ٗ٘الباحثيف المحدثيف)
ماأولعو ،و : ما أعناُه بحاجتؾ، وما أزىاه عميناامنيأمثمتو كثيرة، الشاذ الذي ُيسمع وال ُيقاس عميو، و 

 (:٘٘بالشيء، وما أعجبو برأيو، وما أحّبو إلي، وما أمقتو عندي. ومنو قوؿ كعب بف زىير)
 إْذ أكممو        وقيؿ إّنؾ محبوس ومقتوؿ فَمْيَو أخوُؼ عندي

 ويتضح مف العرض السابؽ لمفيـو التعّجب بنوعيو )المغوي والنحوي( أّنو يتضّمف أمريف، وىما:
فالتعّجب ظاىرة إنسانّية تمّثؿ غريزة  التأّثر النفسي الناتج عف مشاىدة غير المألوؼ مف األمور. -

 (.ٙ٘بني البشر قاطبة) الخوؼ والحذر واالسغراب، وىي غريزة تعـّ 
التعبير المفظي المعب ر عف ذلؾ التأثُّر النفسي بأساليب لغوّية مختمفة: السماعي، والقياسي.  -

فالسماعي نحو: سبحاف اهلل المؤمف ال ينجس، وهلل دره فارسًا،. أما التعّجب القياسي فمو صيغتاف 
س، وىما: ) ما أفعَمو، نحو: ما قياسيتاف تستعمالف عند إرادة التعّجب مف شيء تنفعؿ بو النف

 و)أفعْؿ بو، نحو: أحسْف بزيٍد!(. ،أحسَف زيدًا!(
 ثانياا: شروط فعل التعجب

حدد النحاة لصياغة التعّجب مف الفعؿ جممة مف الشروط يجب تواجدىا فييمجتمعًة، فإذا 
عنيا في عندىـ. وىي ثمانية شروط مجتمعة، وما خرج  القياسي نقص شرط واحد بطؿ التعّجب

 االستعماؿ الفصيح عند العرب ُعّد عند النحاة مف باب الشاذ الذي ال ُيقاس عميو، وىذه الشروط:
ػ أف يكوف فعاًل، فال ُيبنياف مف االسـ، نحو قوليـ: ما أحسنو، وما أصبره، مف )حُسَف( و)َصَبَر(. ٔ

مف قوليـ: ىو َقِمٌف بكذا، والثاني مف  ومما شّذ قوليـ: ما َأْقَمَنو بكذا، وما أجَدَرُه بكذا، فاألوؿ بنوه
 (.ٚ٘قوليـ: ىو جديٌر بكذا. والمعنى فييما: ما أحّقو بكذا، وال فعؿ فييما)

ػ أف يكوف الفعؿ ثالثيًا، فال ُيبنياف مف رباعي مجّرد، وال مف مزيد فيو، وال ثالثي مزيد حرفًا أو ٕ
نطمؽ( و)استخرج(، ونحوىما. وعّمة حرفيف أو ثالثة، نحو: )دحرَج(، و)تدحرج(. و)ضارَب(، و)ا

المنع فيما سبؽ عند النحاة: أّف التعّجب مما أصولو أربعة، يؤدي إلى حذؼ بعض األصوؿ، فيؤدي 
إلى إخالؿ بالداللة. وأما المزيد فإّف التعّجب يؤدي إلى حذؼ الزيادة الدالة عمى معنى مقصود. فإذا 
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: ما أضربو، وما أطمقو، وما أخرجو؛ لفاتت المشاركة تعجبنا مف )ضارَب، وانطمَؽ، واستخرَج(، فقمنا
والمطاوعة والطمب. واستثني عند بعض النحاة )ما أْفَعَؿ(، فقيؿ: يجوز بناء التعّجب منو قياسًا 
مطمقًا، فنقوؿ: ما أعطاه لمماؿ، ِمْف )أعطى(. وما أواله لممعروؼ، ِمْف )أولى(. وىو مذىب سيبويو، 

ىناؾ مف منع ذلؾ وعّده مف باب الشذوذ، ومنيـ المازني، واألخفش، وصاحب التسييؿ، وشارحو. و 
 (.ٛ٘والمبّرد، وابف السراج، والفارسي)

ػ أف يكوف الفعؿ متصرفًا؛ ألّف التصّرؼ فيما ال يتصّرؼ نقٌض لوضعو، وعدـ التصّرؼ عمى ٖ
 وجييف:

، وِبْئَس(. فال أػ يكوف بخروج الفعؿ عف طريقة األفعاؿ مف الداللة عمى الحدث والزماف، نح ـَ و: )ِنْع
ـْ بو، أو أبِئْس بو.  ُيقاؿ: ما أنعَمُو، أو ما أبأَسُو. وال أنِع

ف كاف باقيًا عمى أصمو مف الداللة عمى  ب ػ يكوف بمجّرد االستغناء مف تصرفو بتصّرؼ غيره، وا 
ال ُيقاؿ: ما الحدث والزماف، نحو: )َيَذُر، وَيَدُع( حيث اسُتغني عف ماضييما بماضي )َيْتُرُؾ(. ف

 (.ٜ٘أوَذَرُه. وال ما أْوَدَعُو. ومما شذ: قوليـ: ما أعساُه. وأْعس بو)
ػ أف يكوف قاباًل لمتفاضؿ في الصفات اإلضافّية التي تختمؼ بيا أحواؿ الناس، سواء كانت بالنسبة ٗ

أعَمَمُو!، إلى شخص واحد في حاليف، كالعمـ والَجْيؿ. أو بيف شخصيف، كالُحْسف والُقْبح؛ فنقوؿ: ما 
وما أجيَمُو!. بخالؼ ما ال يقبؿ التفاضؿ ويشترؾ فيو الجميع، فال ُيبنياف مف نحو: )َفِنَي، وَماَت(؛ 

َب منُو)  (.ٓٙألّنو ال مزية فيو لبعض فاعميو عمى بعض حّتى ُيتعجَّ
زيٌد )بضـّ ػ أْف )ال( يكوف الفعؿ مبنيًا لممفعوؿ )تحوياًل أو تأصياًل(، فال ُيبنياف مف نحو: ُضِرَب ٘

أولو وكسر ما قبؿ آخره(. وال ُيقاؿ: ما أضرَب زيدًا. وأنت تريد التعّجب مف الضرب الذي وقع عمى 
 (.ٔٙزيد، لئال يمتبس التعّجب منو بالتعّجب مف الفاعؿ)

ألّنيف نواقص.  ؛ػ أْف يكوف الفعؿ تامًا، فال ُيبنياف مف نحو: )كاف، وظّؿ، وبات، وصار، وكاد(ٙ
رييف. وذىب الكوفيوف إلى جواز ذلؾ، نحو: ما أْكَوَف زيدًا ألخيؾ! دوف ما أْكَوَف وىو مذىب البص

زيدًا ِلَقاِئـ. وحكى ابف السراج والزجاج عنيـ: مأكوَف زيدًا قائمًا، وىو مبنّي عمى أصميـ مف أّف 
 (.ٕٙالمنصوب بعد )كاف( حاؿ)

ف مالزمًا لمنفي، نحو: ما َعاَجبالدواء، ػ أف يكوف الفعؿ مثبتًا، فال ُيبنياف مف فعؿ منفي، سواء أكاٚ
، نحو: ما قاـ زيدٌ   .(ٖٙ)أي ما انتفَع بو. أـ غير مالـز

عمى وزف )أْفَعَؿ َفْعالَء(، فال ُيبنياف مف نحو: )َعِرَج(، فيو أعرج، مف  الوصؼ منوػ أْف )ال( يكوف ٛ
و أخضُر مف األلواف، و)َلِمَي( العيوب. وال مف )َشِيَؿ( فيو أْشَيَؿ مف المحاسف. و)َخِضَر الزرُع( في

 (. ٗٙفيو ألمى مف اْلِحمى)
وذكر سيبويو سببًا تاسعًا، وىو أف ال ُيستغنى عنو بالمصوغ مف غيره، نحو: قاؿ مف القائمة، 
فإّنيـ ال يقولوف: ما أْقيَمُو، استغناًء بقوليـ: ما أكَثَر قائمتُو. وشّذ عف ذلؾ قوليـ: ما 
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اف التصّرؼ أو التفاوت في الفعؿ المنوي التعّجب منو سببا مانعا لذلؾ، وجعؿ النحاة فقد(.٘ٙأنومُو!)
ويتوّصؿ إلى التعّجب مما سواىما بػ)أشدَّ( ونحوىا، ويؤتى بالمصدر منصوبا، نحو: مأ أشدَّ عطاَء 

 (.ٙٙفالف!)
 ثالثاا: إعراب صيغ التعجب

َمو(، و)أفعْؿ بو(. وتتكّوف صيغة لمتعّجب كما أشرنا سابقًا صيغتاف قياسيتاف، وىما: )ما أفعَ        
)ما أفعمو( في ُعرؼ النحاة مف: ما) التعّجبّية ( + فعؿ التعّجب + المتَعَجب منو. ومثاؿ ذلؾ قوليـ: 
ما أكرـَ زيدًا! وتتكّوف الصيغة الثانية:) أفِعْؿ بو( مف : فعؿ التعّجب + الباء + المتعجَّب منو. ونحو 

 ذلؾ: أكرـْ بزيٍد.
ي ىذا التركيب المغوي يمحظ أّنو واضح ال يحتاج إلى الكثير مف العناء في المعرفة والناظرف    

، وال أحد يشكو مف صعوبة ىذا األسموب في االستعماؿ قديمًا  واالستعماؿ، فيو واضح مفيـو
وحديثًا، ولكّف الصعوبة صعوبة إعراب مف جية، وتعدد آراء المعربيف مف جية أخرى، وصعوبة 

فإعرابالصيغتيف يحتاج إلى تأويالت (. ٚٙوالضوابط الكثيرة في القاعدة الواحدة)حفظ التفريعات 
 وتقديرات قد ال يقبميا العقؿ أحيانًا.

ويؤّكد ذلؾ الرأي دراسة إحصائّية لصيغ التعّجب القياسّية في القرآف الكريـ لعمي مدلؿ، خمص فييا 
رآف الكريـ، بينما نجد النحوييف يحفوف إلى أّف وجود عدد قميؿ لصيغتي التعّجب القياسيتيف في الق

بيما، وكأّف التعبير عّما يحدث في النفس مف عواطؼ وانفعاالت مقتصر عمى ىذيف 
أف )ما( نكرة في محّؿ رفع مبتدأ،  ،قاؿ النحاة في إعراب الصيغة األولى: )ما أفَعَمو((.فٛٙالقالبيف)

 (.ٜٙمنصوب عمى أّنو مفعوؿ بو) و)أفعَمُو( فعؿ ماٍض. وفاعمو تقديره )شيء( واالسـ بعده
ويظير التعّسؼ بصور أوضح في محاولة تحميؿ تركيب أسموب التعّجب في إعراب الصيغة    

"وىي النحاة ىذا التركيب كسابقو،  فّكؾفقد ، ـْ بمحمٍد(ْؿ بػ(، نحو قولنا: )أكرِ األخرى منو، وىي )أفعِ 
فذىب (؛ ٓٚالمغوّية في كثير مف جوانبيا")سمة غمبت عمى طبيعة التحميؿ النحوي القديـ لمتراكيب 

ؿ ماٍض جاء عمى صورة األمر، والباء زائدة في الفاعؿ، فمعنى قوليـ: عْ ْؿ( فِ أكثرىـ إلى أّف )أفعِ 
. ونحو ذلؾ )أغّد البعيُر( أي: صار ذا غّدة، و)أورقت )أكرِ  ـْ بزيٍد(: أكرـَ زيٌد، أي: صار ذا كـر

ُغّيرْت صيغة الماضي إلى صورة األمر، فصارت )أكرـْ  الشجرُة(، بمعنى: صارت ذا ورؽ. ثـّ 
محمٌد(، فقب ح إسناد صيغة األمر إلى االسـ الظاىر، فزيدْت الباء في الفاعؿ لمداللة عمى 

ْؿ( أمٌر عمى الحقيقة، بمعنى أمر التعّجب.وذىب الفراء وتبعو الزمخشري وابف خروؼ في أف )أفعِ 
(. مع أف السياؽ  ليس فيو ٔٚفكأف قيؿ: ِصْفُو بالحسف كيَؼ ِشئت) لكّؿ واحٍد بأْف يجعؿ زيدًا حسنًا،

ماٍض وليس فيو أمر، فيو سياؽ تعّجب ليس إاّل، ولذا يمكف القوؿ إف ىذا التأويؿ مرّده إلى منيجّية 
ف كاف ىذا اإلعراب ال  النحاة القدماء التي تتمّخص في ضرورة إيجاد إعراب لكّؿ كالـ منطوؽ، وا 

ة الصيغة وداللتيا؛ فكاف األولى تناوؿ ىذا األسموب وما شاكمو عمى ما ىو عميو، يتناسب مع طبيع
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ذا كاف ال بّد مف إعرابو نقوؿ: أسموب جامد إلنشاء التعّجب معّبرًا عف حالة نفسّية أو االكتفاء  ،وا 
 بإعراب واحد )فعؿ أمر(.

 إعراب السم المتعّجب منهرابعاا:
َؿ( في أسموب التعّجب. فذىب البصريوف إلى أّنيا ىّية )أفعَ لقد اختمؼ النحاة في تحديد ما

 فعؿ، وتبعيـ مف الكوفييف الكسائي. وذىب الكوفيوف إلى أّنيا اسـ؛ لمجيئو مصّغرًا في قوؿ الشاعر:
 (ُٕٚأَمْيِمَح ِغْزالنا َشَدفَّ لنا) مايا

عف طبيعة  وأخذ برأي الكوفييف بعض الباحثيف المحدثيف، منيـ جميؿ عموشفي حديثو
)أفَعَؿ(، حيث يقوؿ: "ىذا البناء يحمؿ مف الخصائص ما يفّرقو عف األفعاؿ العادّية ويقّربو مف 

 (. ٖٚاألسماء، وقد تنّبو الكوفيوف لبعض تمؾ الخصائص")
َؿ( في موضعيا ىذا مف أسموب التعّجب ليست فعاًل كما ذىب وعمى ما يبدو أف صيغة )أفعَ 

ّنما ىي نوع خاص مف الصيغ جيء بيا لبناء تركيب البصريوف، وليست اسمًا كما  ذىب الكوفيوف، وا 
 متكامؿ، بدليؿ أننا إذ نزعناىا مف أسموب التعّجب، أصبحت فعاًل يتمّتع بجميع حقوؽ الفعؿ، مف

الداللة عمى الزمف والتصّرؼ، فنقوؿ: )أفعَؿ، ُيفِعؿ، أفعْؿ.....( غير أّنيا في تركيبيا في  حيث:
َؿ( دوف داللة عمى أي نوع مف الزمف، وال حدث فييا. ومما يقّوي ىذا الة واحدة )أفعَ ح التعّجب لزمتْ 

الرأي ما نجده عند بعض المحدثيف، ومنيـ إبراىيـ السامرائي فقد جعميا تركيبًا مف النوع الخاص 
لإلعراب عف التعّجب، وخصوصيتو ألّنو "اليقبؿ عالمات األفعاؿ، وذلؾ النصرافو عف عناصر 

وتبعتو في ىذا الرأي موضى بنت (. ٗٚة، وىي الداللة عمى الحدث، وداللتيا عمى الزماف")الفعميّ 
حميد بقوليا: ولعّؿ تحميؿ السامرائي لجممتي التعجب أقرب إلى عمـ المغة الحديث، وأبعد عف التكّمؼ 

ّنما ىو بناء جيء بو لإلعراب عف التعّجب) نجده عند  وكذلؾ ما(. ٘ٚالذي وقع فيو النحاة القدامى، وا 
في تركيب جديد  متْ دخِ ( ما ىي إال أفعؿ التفضيؿ، غير أّنيا أُ ؿَ تماـ حساف حيث ذىب إلى أّف )أفعَ 

إلفادة معنى جديد، وأطمؽ عمييا مصطمح )خالفة التعّجب(؛ ألّنيا في تركيبيا الجديد أصبحت جامدة 
 (. ٙٚال تقبؿ اإلسناد أو التصّرؼ)

َؿ( بيف االسمّية والفعمّية في تحديد ماىّية )أفعَ  -ؽ الذكر ساب -وقد كاف الختالؼ النحاة 
َمو(. فذىب البصريوف األثر الكبير في االختالؼ في إعراب االسـ )المتعجَّب منو( في صيغة )ما أفعَ 

والفاعؿ تقديره )شيء(. وأخذ بيذا الرأي  ،إلى أّف االسـ )المتعجَّب منو( منصوب عمى المفعولّية
وسبب ذلؾ في زعميـ أّف )أحسَف( قد ثقؿ باليمزة، فصار متعدّيا، فتعّدى إلى  (.ٚٚبعض الكوفييف)

 (.ٛٚاالسـ الذي يميو، فُنِصب بو)
أما الكوفيوف فيروف أّف االسـ انتصب عمى أّنو صفة لممتعّجب منو، فأشبو )المتعّجب منو( 

رى أف )زيد( انتصب انتصاب )الوجو( في قوليـ: زيٌد حسٌف الَوْجَو. وخالؼ الفراء ذلؾ، حيث ي
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بػ)أفعَؿ(، مف قبيؿ التفريؽ بيف االستفياـ والخبر، فاألصؿ )زيٌد أحسُف مف غيره(، فأتوا بػ)ما(، فقالوا: 
)ما أحسَف( عمى سبيؿ االستفياـ، ونقموا الصفة مف )زيد( إلى ضمير )ما(، فانتصب )زيد( 

 (:ٓٛ(. ومف ذلؾ أيضًا قوؿ الشاعر)ٜٚلمفرؽ)
 ُيدْني عمى َشَحٍط          َمْف داُرُه الَحْزُف مّمف دارُه ُصوؿُ  ما أقدَر اهلَل أفْ 

في فعؿ.فوقد وقع النحاة )البصريوف( في اإلشكاؿ؛ وذلؾ عندما قّدروا الفاعؿ )شيء( أوقع ال
؛ أو )الذي أعظـَ اهلَل شيٌء عظيـ( (اهللَ  أعظـَ  مثؿ قولنا: )ما أعظـَ اهلَل(ال يصح أف نقوؿ: )شيءٌ 

يـ بذاتو؛ ولذا ذىب الفّراء إلى أف التعجب إذ ُأسِنَد إلى اهلل فميس معناه مف اهلل كمعناه ألف اهلل عظ
(. فقد حمموا معنى ىذا الكالـ عمى أنَّو وصٌؼ هلل تعالى، كما في قوؿ الرجؿ إذا سمع 81مف العباد)

و عظيمًا أو األذاف: كبَّرُت كبيرًا، وعظَّمُت عظيمًا، أي: وصفَتُو بالكبرياء والعظمة ال صيرت
ولعّؿ مثؿ ىذه التأويالت النحوّية ُتعّد تيربا مف الحرج الذي أوقعو اإلعراب لمكونات ىذا  (.82كبيرًا)

 التركيب المغوي.
 ويتضح مما سبؽ ذكره مف تحميالت ألسموب التعّجب التكّمؼ، والبعد بو عف غايتو. فذىب
محيي الديف توفيؽ في تناولو لمتعّجب بيف البصرييف والكوفييف: إلى أّف الذي دفع النحاة إلى مثؿ 
ىذا التأويؿ وغيره، سيطرة نظرّية العامؿ والمعموؿ عمييـ، وعدـ استطاعتيـ أف ُيدركوا أّف ىناؾ كممة 

أف يكوف لكّؿ مرفوع رافع، ُيمكف أف تقع في الجممة العربية ال تخضع لعمؿ عامؿ، فال بّد عند النحاة 
 (.ٖٛولكّؿ منصوب ناصب، ولكّؿ مجرور جار)

ُأطِمؽ عمييافي الدرس النحوي مف األساليب التي  إسموب التعّجبغير أّنو يمكف القوؿ إف 
، أو عمى حّد تعبير الدكتور تماـ حساف:"مسكوكة ثابتة (ٗٛ)مصطمح )المتحّجر المغوي(الحديث 

(. ويفّسر الدكتور محمود فيمي حجازي المقصود بالعبارة الجاىزة ٘ٛاالنفعاؿ والدىشة") عف تعّبر
بقولو:"تمؾ التراكيب المكونة مف أكثر مف كممة، وىي عبارات يتعمميا ابف المغة باعتبارىا عبارات 
متكاممة، تدّؿ بكامميا عمى داللة محدودة، وىي داللة يعطييا التركيب كاماًل متجاوزًا دالالت 

(. بمعنى أّنو استعماؿ لغوّي قديـ حديث يرتبط بحالة نفسّية معّينة لمتعبير عف ٙٛ")الجزئيات المكونة
وتكمف أىميتو بالقيمة التأثرية االنفعالّية التي يحققيا. ويبدو ذلؾ واضحا مف مواقؼ حياتّية متكررة، 

ا )شيٌء أحسَف الفرؽ بيف جممة الشرط األساسّية )ما أحَسَف زيدا(، وبيف التقدير الذي قّدمو النحاة لي
زيدا(، فخرج ىذا األسموب عف معناه الحقيقي إلى معنى آخر ال يتضمنو. فالجممة األولى جممة 
تعجبّية تعّبر عف مشاعر اإلعجاب والدىشة مف حسف زيد، والجممة الثانية جممة جممة خبرّية تحتمؿ 

ًا عف العامؿ التركيب بحث تفكيكمكونات غير أّف النحاة أصروا عمى(، ٚٛالصدؽ أو الكذب)
حتى آلت والمعموؿ؛ فوجدنا الخالؼ، وُبعد التأويؿ، والحرج التخريجي لبعض االستعماالت المغوّية. 

 (.ٛٛالمسألة إلى فتوى دينية مف حيث جواز القوؿ: ما أعظـَ اهلَل أو عدمو)



  
 باسم يونس البديرات العربية رؤية جديدة يف  أسلوب التَّعّجب

 

- 161 - 

 

 

وليس أدّؿ عمى صّحة ىذا الرأي، مف حيث إّنو تركيب متكامؿ ال ُيفَصؿ، مما صّرح بو      
النحاة أنفسيـ، عندما منعوا أف يتقّدـ عمييما معموليما، وامتنع أف ُيفصؿ بينيما وبيف معمولييما؛ فػال 
تقوؿ: )ما زيدًا أحسَف( بتقديـ معموؿ )أحسف( عميو، وال تقوؿ: )بزيػٍد أحسػف( بتقػديـ معمػوؿ )أحسػف( 

مزومػػػػو طريقػػػػًة عميػػػػو. وىػػػػو مػػػػذىب سػػػػيبويو واألخفػػػػش؛ وذلػػػػؾ ألّف التعجػػػػب يجػػػػري مجػػػػرى األمثػػػػاؿ ل
 (.89واحدة)

يمكف القوؿ إف الحركة اإلعرابية في أسموب التعّجب وما شابيو مف التراكيب الثابتة في 
التعبير عف مواقؼ محددة، ليست نتيجة تأثير العامؿ، وال ترتبط بالمعنى النحوي، كما قاؿ بو 

(. فالحركة ٜٓلفظي أو معنوي) جميور النحاة، وقّيدوا االستعماؿ بقواعد مفادىا أّنو لكّؿ معموؿ عامؿ
اإلعرابية ُيمكف أف ُينظر إلييا عمى أّنيا عنصر تحويؿ في الجممة التوليدّية، في الكثير مف األساليب 

(. ومف ىذه األساليب أسموب ٜٔالمغوّية التي تمتاز بالثبات في التعبير عف مواقؼ حياتّية متكررة)
بنصب )السماء( يمكف أف ننظر إلى الحركة مف منظور  "ما أجمَؿ السماءَ "التعّجب، ففي مثؿ قولنا: 

آخر مخالؼ لوجية نظر النحاة القدماء، وىو أّنو قد جيء بالحركة لبياف الفرؽ بيف تركيب وآخر 
 بينيما توافؽ شكمي في البنية الخارجية، واختالؼ في الداللة، وتوضيح ذلؾ عمى النحو اآلتي: 

 المعنى جملةال م

 التعّجب ما أحسَف زيدًا! ٔ

 االستفياـ ما أحسُف زيٍد؟ ٕ

 النفي ما أحسَف زيدٌ  ٖ

 ،واالختصاص ،كالتحذير :وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لمناصب في األساليب مّطردة االستعماؿ    
فقد قاؿ النحاة بأف عاممو محذوؼ، يقدرونو فعال، غير أّف الواقع عمى ما يبدو  وغيرىا، واإلغراء،

نمط آخر مف الجمؿ إلى  النمط اإلخباريؿ الجممة منعمى تحوّ  داللة الحركة رتغيّ  كوفيغير ذلؾ؛ ف
 النحو اآلتي: (،موضحة عمىٕٜسمي بػ)اإلفصاحية()

 المعنى الجممة المعنى الجممة م

 )االختصاص(  نحُف العربَ  خبار()اإل  نحُف العربُ  ٔ

 )التحذير(  األسدَ  )اإلخبار(  األسدُ       ٕ

 )اإلغراء(  الصدؽَ  بار()اإلخ  الصدؽُ  ٖ

فُتظِير األمثمة السابقة مدى ارتباط الحركة بتغّير داللة التركيب مف معنى إلى آخر، وليس  
ُْ الواو في مثؿ قوؿ العرب: ). ونحو ذلؾ تحت تأثير العامؿ ْْ (؛ ٖٜ()المَبنَ  ل تَأُكِل السََّمَك وَتْشَرَب

ؿ النمط الداللي لمتركيب المغوي عمى النحو فتكوف الحركة في نياية الفعؿ )تشرب( داللة عمى تحوّ 
 اآلتي:
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األوؿ: الفتحة، ويكوف القصد النيي عف الجمع بينيما، بمعنى: يجوز لؾ أف تأكؿ السمؾ وحده أو 
 تشرب المبف وحده، لكف الممنوع ىو الجمع بينيما.

، ويكوف القصد النيي عف كؿ واحد منيما؛ أي: "ال تأكِؿ السمؾ وال تشرِب المبف"،  الثاني: الجـز
 ومعنى ىذا: أنؾ تنياه عف أكؿ السمؾ وتنياه عف شرب المبف.

باحة الثاني، فأنت حينئٍذ نييَتو عف أكؿ السمؾ،  الثالث: الضمة، ويكوف القصد النيي عف األوؿ وا 
المبف؛ أي: ال تأكؿ السمؾ ولَؾ ُشرُب المبف. بَ رْ وأجزَت لو شُ   

(:94ومف ذلؾ أيضا قوؿ أبي األسود)  

 ْنَو َعْف ُخُمٍؽ َوَتْأِتَي ِمْثَمُو         َعاٌر َعَمْيَؾ ِإَذا َفَعْمَت َعِظيـُ ال تَ 
فمع أّف نحاة البصرة أصّروا في تحميميـ ليذا النوع مف التراكيب المغوّية عمى البحث عف 

واب عندما ناصب الفعؿ )تأتَي(، وقّدروا )أْف( بعد الواو، إال أّف نحاة الكوفة رّبما كانوا أقرب إلى الص
ذىبوا إلى أّف الفعؿ قد ُنِصب عمى الصرؼ أو الخالؼ، بمعنى عدـ الجمع بيف اإليجاب والسمب، 
فكانت الحركة في آخر الفعؿ )تأتَي( دليال عمى تغّير داللي في بنية التركيب يستحيؿ معيا الجمع 

 بيف ما قبؿ الواو وما بعدىا مف حيث المعنى المراد. 

ح ُينظر في التحميؿ النحوي إلى الحركة اإلعرابّية عمى أّنيا جزء مف وعمى ىذا األساس أصب
فتحميؿ تراكيب لغوية (،ٜ٘منظومة النحو، وليست ىي النحو كّمو، يمكف العدوؿ عنيا إذا ُأِمف المبس)

(، ٜٙ: خرؽ الثوُب المسماَر، أو كسر الزجاُج الحجَر أو نحوىا، بنصب المسمار والحجر)نحو قوليـ
المناسبة المعجمّية التي تقتضي أف يكوف )المسمار( فاعاًل و)الثوب( مفعواًل في  يكتفى بقرينة

 التركيب األوؿ. ويكوف )الحجر( فاعاًل و)الزجاج( مفعواًل في الثاني. 

ومثميا أيضًا في قضايا الجوار، يقوؿ سيبويو: "وقد حمميـ ُقرب الجوار عمى أّف جّروا: ىذا 
( مع أّف الخراب مف مستمزمات )جحُر( وىي (. فجّر )خربٍ ٜٚجحُر ضبٍّ خرٍب") ( لمجاورة )ضبٍّ

وأضاؼ عبد الفتاح الحموزأمثمة أخرى مف ىذا القبيؿ توّضح مدى العدوؿ عف اإلعراب مرفوعة.
(، وغيرىا. وعمؿ ٜٛلصالح المعنى الداللي الذي يقصده المتكّمـ، منيا قوليـ: "ما َأْغَفَمُو َعْنَؾ َشْيًئا")

النتباه إلى بؤرة محورّية في التركيب؛ ألّنيا تنبئ عف معمومة أكثر مف تمؾ التي ىذاالعدوؿ بجذب ا
المعنى النحوي لتنبئ  -أحيانا  –(، مما يؤّكد فكرة أّف الحركة اإلعرابّية تتجاوز ٜٜتنبئ عنيا غيرىا)

 عف معنى داللي يقصده المتكّمـ.
 سياقات لغوّية يتحقق فيها مفهوم التعّجبخامساا: 

د الحديث عف مفيـو التعّجب عمى المستوييف: المغوي، واالصطالحي إلى أّنو خمصنا عن
، أو الدىشة البارزة نتيجة مشاىدة ِفْعٍؿ ما ر النفسي الناتج عف مشاىدة غير المألوؼ مف األمورالتأثُّ 

القديـ لـ يألْفُو اإلنساف،ونجد أّف ىذا المفيـو يتحقؽ في سياقات لغوّية أخرى تتجاوز التحديد النحوي 
يمكف مف خاللو استيفاء جميع  لودوف إفراد باب خاص الذي قّيد ىذا األسموب في صيغ بعينيا، 
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، في حيف وجدنا ي الغرض الداللي ليذا التركيب بصورة متكاممةالتي يمكف أف تؤد   السياقات المغوّية
صدؽ أّف ىاتيف أّف النحاة قد حصروا ىذا األسموب في صيغتيف: ما أفَعَمو وأفِعؿ بو. "ومف ي

 .(ٓٓٔالصيغتيف كافيتاف لمتعبير عف مختمؼ أنواع العواطؼ والنزعات التعجبية في نفس العربي")
 (.ٔٓٔفتناوؿ النحاة لمتعجب تناوؿ اقتصر عمى األلفاظ ال المعاني)

تتجاوز ما حددُه النحاة،  تراكيب لغوّية متعددةفي  وتناوؿ البالغيوف العرب القدماء التعّجبَ 
وعف بعض  ،ناتج عف نظـ التراكيب تناوؿ جزئي، حيث إّف التعّجب عندىـ غرض بالغيّ  إاّل أّنو

التي التمّثؿ مجمؿ مكونات السياقالذي يتجاوز مجّرد األدوات والتراكيب األدوات أو الصيغ المحددة
عمى إلى الحالة النفسّية التي تحيط بالمتكّمـ أثناء عممية االتصاؿ المغوي. فجممة نحو: حضر زيٌد، 

سبيؿ المثاؿ، تتعدد داللتيا بناء عمى طبيعة الموقؼ االتصالي بيف طرفيو في سياؽ معّيف، وبناء 
عمى ما يرافقيا مف فونيمات ثانوية كالنبر والتنغيـ. فأداؤىا بالنغمة المستوية ُيفيد اإلخبار، وبالنغمة 

يا تتحّوؿ إلى جممة الصاعدة تتحّوؿ إلى االستفياـ، وبنغمة صاعدة جدا مع نبر إحدى كممات
(. ومف ىنا نجد أّف مفيـو التعّجبقد يتحققفي سياقات أخرى ٕٓٔإفصاحّية تفيد الدىشة والتعّجب)

 كثيرة، مثؿ:النداء، واالستفياـ، والقسـ، وغيرىا موّضحة عمى النحو اآلتي:
 التعّجب بالنداء: -1

المتروؾ إظياره، وتقديره عّرؼ سيبويو النداء بقولو: كّؿ اسـ ُنِصَب عمى إضمار الفعؿ 
(. والمفرُد رفٌع. واستقّر عند المتأخريف مف النحاة أف النداءإنشاٌء طمبي ُيْستعَمؿ في ٖٓٔ)أنادي()

األصؿ لطمب ِإقباؿ الّسامع. قاؿ ابف ىشاـ:"طمب المتكمـ إقباؿ المخاطب إليو بالحرؼ "يا" أو إحدى 
يخرج النداء (. وقد ٗٓٔد بو طمب االستجابة")أخواتيا؛ سواء كاف اإلقباؿ حقيقيا، أو مجازيا يقص

(. وأخذ ىذا النمط ٘ٓٔوُيسّمى النداء التعجبي، نحو:يا لزيد!)عما ِوضع إليو إلى معنى التعّجب، 
المغوي داللتو االنفعالية مف سياؽ التعجب الذي ورد فيو؛ "فأصبح مف التراكيب المسكوكة في التعبير 

:يجوز نداء المتعّجب منو، القيمة االنفعالية لمنداء بقولو(.وأدرؾ ابف ىشاـ ىذه ٙٓٔعف االنفعاؿ")
فُيعامؿ معاممة المستغاث، كقوليـ: ياَلمماء، ويا َلمدواىي، إذا تعّجبوا مف كثرتيا. ومنو قوؿ امرىء 

 (:ٚٓٔالقيس)
 وَيوـَ َعَقرُت لمعذارى مطّيتي       فيا عجبًا مف ُكوِرىا الُمتحمَّؿِ 

ُسوٍؿ ِإالَّ َكاُنوا ِبِو َيْسَتْيِزُئوف{)يس: ومثمو قولو تعالى :}َيا حَ    ْسَرًة َعَمى اْلِعَباِد َما َيْأِتيِيـ م ف رَّ
فالنظر في األمثمة السابقة التي أوردناىا تؤّكد فكرة أّف المعنى المضّمف في التراكيب تجاوز (.ٖٓ

يحصؿ فيو مثؿ ىذا  داللة النداء الظاىرة مف األداة )يا(، لينبىء عف معنى يتناسب والسياؽ الذي
الخطاب، وىو سياؽ التعّجب والدىشة جّراء الحاصؿ.في حيف أف الدرس النحوي القديـ لمثؿ ىذا 
األسموب رّكز عمى جانب المعنى النحوي مف حيث إعراب االسـ المنادى، وعاممو، ولـ يتجاوزه إلى 

تعالى: }َوَقاُلوا َيا َوْيَمَنا َىَذا قولو -إضافة إلى ما سبؽ  –ذلؾ ونحو المعاني التي قد يؤدييا التركيب. 
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(. فقد جاء في الكشاؼ لمزمخشري أف النداء ىنا بمعنى تعظيـ ما جناه َٕٓيْوـُ الد يِف{)الصافات: 
ّنما  (.ٛٓٔ، وفرط إنكاره لو وتعجبو منو)نفسوالكافر عمى  فمـ يكف النداء في حقيقتو ىو المقصود وا 

 التعّجب والدىشة.
 ام:التعّجب بالستفه -2

االستفياـ طمب المتكّمـ مف مخاطبو أف يحصؿ في الذىف ما لـ يكف حاصاًل عنده مما سألو 
فالعالقة بينما عالقة وثيقة؛ فكّؿ  التعّجب، معنى(. وقد يخرج االستفياـ في الداللة إلى ٜٓٔعنو)

ي أدوات االستفياـ وصيغو تصمح ألف تستعمؿ في التعّجب وتعّبر عنو، والفرؽ بينيما ينحصر ف
في سورة البقرة  ونحو ذلؾ قولو تعالى(. ٓٔٔدرجة اإلبياـ وفي الحالة النفسّية التي ترافؽ الموقؼ)

ـَ ِفي ِرب ِو{)البقرة:  ـْ َتَر ِإَلى الَِّذي َحآجَّ ِإْبَراِىي فاالستفياـ ىنا ال يمكف أف ُيحمؿ عمى معناه (. ٕٛ٘:}َأَل
الفّراء في  يحتمؿ مثؿ ىذا المعنى، فقد ذكر الحرفي في )طمب العمـ بشيء مجيوؿ(؛ ألّف السياؽ ال

إدخاؿ )إلى( في مثؿ ىذا الموضع عمى جية التعّجب، كما تقوؿ لمرجؿ: أما ترى أّف معاني القرآف: 
(. وقاؿ الزمخشري: االستفياـ ىنا تقرير ٔٔٔإلى ىذا، والمعنى: ىؿ رأيت مثؿ ىذا، أو رأيت ىكذا؟)

األوليف، وتعجب مف شأنيـ، ويجوز أف ُيخاطب بو مف لمف سمع بقصتيـ مف أىؿ الكتاب، وأخبار 
 (. ٕٔٔلـ ير ولـ يسمع؛ ألّف ىذا الكالـ جرى مجرى المثؿ في معنى التعجيب)

ـْ َكاَف ِمَف اْلَغاِئِبيَف{)النمؿ:  (. ٕٓومثمو قولو تعالى:}َوَتَفقََّد الطَّْيَر َفَقاَؿ َما ِلَي اَل َأَرى اْلُيْدُىَد َأ
ذي ورد فيو الخطاب حّوؿ الجممة منالنمط االستفامي إلى النمط التعجبي فالموقؼ االتصالي ال

فقد جاء في حاشية الصباف أّنو لتناسب السياؽ الذي وردت فيو، وىو سياؽ الدىشة واالستغراب.
(. ونحو ذلؾ مف خروج االستفياـ إلى الداللة ُٖٔٔيستفاد مف االستفياـ في اآلية السابقة التعّجب)

ـْ َتْتُموَف اْلِكَتاَب َأَفاَل  عمى التعّجب قولو ـْ َوَأنُت تعالى:}َأَتْأُمُروَف النَّاَس ِباْلِبر  َوَتنَسْوَف َأنُفَسُك
(. فقد جاء في تفسير الرازي في قولو )أفال تعقموف(ىو تعّجب لمعقالء مف َٗٗتْعِقُموَف{)البقرة: 

ـْ َوِلَما َتْعُبُدو : أفعاليـ، ونظيره قولو تعالى  (.ٗٔٔ()َٚٙف ِمف ُدوِف المَِّو َأَفاَل َتْعِقُموَف{)األنبياء:}ُأؼٍّ لَُّك
 التعّجب باسم الفعل: -3

اسـ الفعؿ: ىو ما ناب عف الفعؿ معًنى واستعمااًل. ويأتي بمعنى الماضي، واألمر،  
وعمى ىذا الجانب اقتصر التحميؿ النحوي القديـ  .(٘ٔٔ)والمضارع. نحو: )شّتاَف(، و)َصْو(، و)أّوه(

ه الصيغ بما يخدـ فكرة المعنى النحوي، ولـ يتجاوزىا إلى المعاني الداللية التي تحمميا لمثؿ ىذ
أسماء األفعاؿ في سياقات معّينة. فأسماء األفعاؿ بناء عمى طبيعتيا التركيبية والداللية، ال يمكف 

ّنما ُتدرج في لغة الوجداف، أو )المغة االنفعالة ( لمتعبيرعف ٙٔٔ()إدراجيا ضمف األفعاؿ أو األسماء، وا 
إلى معنى التعّجب الذي تؤديو ىذه  ابف ىشاـ تنّبوفقد  ،ونحو ذلؾ )َوْا(الدىشة واالستغراب، 

 (:ٚٔٔونحو ذلؾ قوؿ الشاعر)الصيغة، 
 وا بأبي أنِت وفوِؾ اأَلْشَنبَ  
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ْرَنبُ   كأّنما ُذرَّ عميو الزَّ

"ومف األصوات قوؿ  قاؿ الزمخشري:ومف أسماء األفعاؿ التي تّدؿ عمى التعّجب )َوْي(، 
ونحو ذلؾ فيقولو تعالى:}َوْيَكَأنَُّو (. ٛٔٔالمنتِدـ والمتعّجب: وي. تقوؿ: وي ما أغفمو، وُيقاؿ: وي لمو")

وي،كممة : وقد أدرؾ الفراء القيمة االنفعالية ليذه الصيغة بقولو(. ٕٛاَل ُيْفِمُح اْلَكاِفُروَف{)القصص: 
ب كاف خاطَ كأف المُ  (.ألـ ترَ )نو ال يفمح الكافروف(، ومعنى )ويكأ.تعجب، ألحؽ بيا كاؼ الخطاب

. فقاؿ: ألنو ال يفمح الكافروف ؟ئؿ: لـ تتعجب منويدعي أنيـ يفمحوف فقاؿ لو: عجبا منؾ، فسُ 
و وراء البيت، فقاؿ: ويكأنّ  ؟، بأف أعرابية سألت زوجيا: أيف ابنؾ(ألـ ترَ )واستدؿ عمى كونو بمعنى: 

 (.ٜٔٔ)يتو وراء البأي: ألـ تري أنّ 
وىي كممة تقاؿ عند األعجاب والرضى بالشئ، وتكرر "، (بخصيغة )ومف ىذا النوع  

بعيدا عف خالؼ النحاة في  -(. فالقيمة الداللّية ليذا النوع مف الصيغ ٕٓٔ")لممبالغة فيقاؿ: بخ بخ
ال تؤدييا  تكمف في اإليحاءات العاطفية والدالالت التأثرّية التي تؤدييا بصورة –اسميتيا أو فعميتيا 
 لفظة أخرى مكانيا.

 م:سَ التعّجب بالقَ  -4
براز معانيو، ويؤتى بو في الغالب لدفع إنكار  القسـ: أسموب مف أساليب توكيد الكالـ، وا 

مما يعني أّنو يندرج تحت باب المغة االنفعالية التي تعّبر عف مواقؼ نِكر أو إزالة شّؾ الشاكّيف. مُ 
)التاء، والالـ(. وقد يخرجاف إلى إفادة التعّجب. ونحو ذلؾ في  ومف أدوات القسـشعورية معينة. 

فقد جاء في الكشاؼ  ،(ٚ٘)التاء( قولو تعالى:}َوَتالمَِّو أَلَِكيَدفَّ َأْصَناَمُكـ َبْعَد َأف ُتَولُّوا ُمْدِبِريَف{)األنبياء:
(. ٕٔٔى يده وتأّتيو)لمزمخشريأّف )التاء( فييا معنى وىو التعّجب، كأّنو تعّجب مف تسييؿ الكيد عم

وتبعو ابف ىشاـ في مغني المبيب، إذ يقوؿ: فالتاء الُمَحرَّكة في أوائؿ األسماء حرؼ جّر معناه 
 (.ٕٕٔ)لوعمى يده وتأتيو مع عتو نمرود وقيره وفييا معنى التعّجب مف تسييؿ الكيد القسـ، 

(، وال يؤتى بو في مثؿ أّما الالـ فميا أنواع متعددة، ومنيا ما يدخؿ عمى لفظ الجاللة )اهلل 
ىذا الموضع إال إلفادة التعّجب، يقوؿ سيبويو:"وال يجيء إال أف يكوف فيو معنى التعّجب، ومنو قوؿ 

 (:ٖٕٔأمّية بف عائذ)
 ّياُف واآلُس.رٍّ بِو الظّ خَ مْ شَ مُ بِ        اـِ ُذو حيدٍ هلِل َيْبقى عمى األيَّ 

( في القسـ لمتعّجب، نحو )هلل ال يؤّخر وجاء في شرح الرضي أف الالـ تأتي بمعنى )الواو
األجؿ(. وقوليـ )في التعّجب( يعنوف: في األمر العظيـ الذي يستحّؽ أف ُيتعّجب منو، فال يقاؿ: هلل 

 (.ٕٗٔلقد قاـ زيد، بؿ يستعمؿ في األمور العظاـ، نحو: )هلِل لتبعثّف()
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 التعجب بصيغة )كفى( وما في معناها: -5
)كفى بالشيب القديـ في تناولو لصيغة )كفى( وما في معناه، نحو: لقد قاـ التحميؿ النحوي 

عراب فاعميا، وحرؼ الجر مف حيث ا(واعظً  ،عمى أساس المعنى النحوي، مف حيث إعرابيا وا 
أصالتو أو زيادتو في مثؿ ىذه التراكيب. ولـ يتجاوزوىا إلى المعنى الداللي الذي يؤديو مثؿ ىذا 

ونحو ذلؾ قولنا: كفى تركيب ما لمتعبير عف الدىشة والتعجّب، النوع مف الصيغ في دخولو في 
ّف الباء زيدت في قولو:إالزجاج  فقد جاء عف(. ٕ٘ٔالمعنى: وما أكفى محمد شاعرًا)فا، بمحمد شاعرً 

(. ومثؿ )كفى( مف الصيغ ٕٙٔفاعؿ )كفى( لتضمنو معنى )اكتِؼ(، وىو قريب مف معنى التعّجب)
 (.ٕٚٔرجاًل. فيي قريبة المعنى مف كفى ومضّمنة معنى التعّجب) ما ىو بمعناىا، نحو: حسبؾ بزيدٍ 

 التعّجب بصيغة )َفُعل(: -6
يؤتى بصيغة )َفُعؿ( في الكالـ لمتعبير عف الدىشة واالستعظاـ نتيجة أمر ما، بمعنى    
باء ز دخوؿ الو  ونحو ذلؾ: َضُرَب زيٌد. وَضُرَب الرجُؿ، وتقدير الكالـ: ما أضربيما، وجُ  التعّجب،

(.ونحو ذلؾ ٕٛٔعمى الفاعؿ، فيقاؿ: َضُرَب بزيٍد، حماًل عمى )أضرب بزيٍد( ألنيما في معنى واحد)
{ )الكيؼ:  ـْ ـْ َكُبَرْت َكِمَمًة َتْخُرُج ِمْف َأْفَواِىِي ا َلُيـ ِبِو ِمْف ِعْمـٍ َواَل آِلَباِئِي (. جاء في ٘قولو تعالى:}مَّ

وفيو  ،التمييز والرفع عمى الفاعمّية، والنصب أقوى وأبمغالكشاؼ لمزمخشري أّف )كممًة( بالنصب عمى 
(. وجاء عند أبي حياف في البحر المحيط: قرأ ٜٕٔمعنى التعّجب، كأّنو قيؿ: ماأكبَرىا كممًة)

الجميور)كممًة( بالنصب، والظاىر انتصابو عمى التمييز وفي ذلؾ معنى التعّجب، أي ما أكبرىا 
 .(ٖٓٔ( عمى التعّجب)كممًة، وقاؿ أبو عبيدة: نصب )كممةً 

 التعّجب بـ)رّب(: -7
(، فذىب الكوفيوف إلى أّنو اسـ وذىب البصريوف إلى أّنو حرؼ  ،اختمؼ النحاة في )ربَّ

وعمى ىذا األساس دار الخالؼ بينيـ، ولـ يتجاوزوا إلى المعنى الداللي الذي قد تؤديو (. ٖٔٔجّر)
، نحو: "رّب أٍخ في حدوث الفعؿ التكثير أو التقميؿمعنى )رّب( بدخوليا عمى التراكيب المغوية حدود 

، ونحو ذلؾ )رّبو في سياقات معينة قد ُيفاد منيا معنى التعّجبفي حيف نجد أّنو لكؿ لـ تمده أّمؾ". 
(. ونقوؿ: ٕٖٔرجاًل لقيت(، )ورّبو امرأة لقيت(. والمعنى: لقيُت رجاًل أيُّ رجٍؿ، أي لقيُت رجاًل عظيمًا)

و امرأًة، ورّبو رجااًل، ورّبو نساء، فقد جاء في المفصؿ :"وىذا يفعمونو عند إرادة تعظيـ رّبو رجاًل، وربّ 
األمر، وتفخيمو، فيكّنوف عف االسـ قبؿ جري ذكره ثـّ ُيفّسرونو بظاىر بعد البياف")

ٖٖٔ.) 
 التعّجب بـ)أي( الكمالّية:   -8

(. وتقُع ٖٗٔمعنى مف المعاني)أي الكمالّية: صيغة  لمداللة عمى وصؼ الشيء بالكماؿ في 
 وَحااًل لممعرفة كػ "َمَرْرُت بعبدِ  ،"عمُر رجٌؿ أيُّ رجٍؿ" أي كاِمٌؿ في ِصفاِت الر جاؿ:ِصَفًة لمنَِّكَرة نحو

والتعّجب معنى مف معانييا، يقوؿ سيبويو:"ومف التعّجب أيضًا مررُت برجؿ أّي رجؿ،  .المَِّو َأيَّ َرُجٍؿ"
(.وجاء في شرح الرضي ٖ٘ٔكمالو وبّذه غيره، كأّنو قاؿ: مررُت برجؿ كامؿ") و)أّيما( نعت لمرجؿ في
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أّف )أي( منقولة عف االستفيامّية، وذلؾ ألّف االستفيامّية موضوعة لمسؤاؿ عف التعييف، وذلؾ ال 
يكوف إال عند جيالة المسؤوؿ عنو "فاستعيرت لوصؼ الشيء بالكماؿ في معنى مف المعاني 

 (.ٖٙٔحالو") مفوالتعّجب 
 نتائج الدراسة:

بعد العرض السابؽ لمعايير النحاة في تناوؿ األساليب المغوّية وتحميميا بشكؿ عاـ، وأسموب     
 إلى النتائج والتوصيات اآلتية: ت الدراسةخمصخاص التعّجب بشكؿ 

ؼ قامت نظرّية التحميؿ النحوي لمتراكيب المغوّية عند النحاة عمى أساس ضرورة وجود ثالثة أطرا -ٔ
 ال بد مف توافرىا: العامؿ، والمعموؿ، والحركة اإلعرابية رمز تاثير العامؿ بالمعموؿ.

التراكيب المغوّية بصورة قد تنأى بيا  ترّتب عمى ضرورة إيجاد إعراب لكّؿ كالـ منطوؽ تفكيؾ –ٕ
 فُيصبح اإلعراب شيئًا وداللة األسموب شيئًا آخر. ،عف الداللة التي وضعت ليا

حّقيا الوافي مف ، وغيرىاواالختصاص ،الشرط:كالتعجب،و معظـ األساليب المغوّية لـ تستوؼِ  -ٖ
 الدراسة الداللية بسبب االىتماـ بالمعنى النحوي.

ليس مف الضروري ارتباط الحركة اإلعرابية في مجمؿ األساليب المغوّيةبالعامؿ قدرارتباطيا  -ٗ
 يقصده. أو الغرض البالغي الذي ،بالحالة النفسّية لممتكّمـ

أصبح ُينظر إلى الحركة اإلعرابية في التحميؿ النحوي الحديث عمى أّنيا جزء مف منظومة النحو  -٘
 وليست ىي النحو بأكممو، ويمكف العدوؿ عنيا في ظّؿ توافر القرائف األخرى.

 استيفاءفيو يوصي الباحث مف خالؿ ىذه الدراسة بضرورةإفراد باب خاّص في النحو العربي يتـّ  -ٙ
، متجاوزة التحديد المغوّية التي يتحقؽ فييا ىذا المفيـو لسياقاتأسموب التعّجب مف خالؿ جميع ا

 الذي قّيده الدرس النحويالقديـ بصيغ بعينيا.
التركيز في تعميـ أسموب التعّجب وما ماثمو مف األساليب المغوّية األخرى، عمى القيمة التأثرّية  -ٚ

ب التفكيؾ الذي يعزؿ وحدات البنية عف بعضيا بعض،فُيفِقدىا داللتيا، التي ُتعّبر عنيا، ال عمى جان
 وُيصع ب فيَميا.

أسموب جامد إلنشاء إذا كاف ال بّد مف تقديـ إعراب لتركيب التعّجب يمكف أف ُيكتفى بالقوؿ:  -ٛ
 التعّجب معّبرًا عف حالة نفسّية. 

Abstract 
Exclamation method in Arabic A new vision 

By Bassem Younis Al-Badairat 
This research aims to reveal a new vision in the study of the method of 

exclamation in the Arabic language, by reviewing the curriculum of ancient 

grammarians in the study of this method and the suitability of this analytical 

method with its significance, where the old grammar research of the method 

of exclamation and similar linguistic methods based on grammatical 

meaning The methodology of this methodology has lost much of the 
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significance of this method, and its study focused primarily on two formulas 

in creating exclamation points in Arabic language without specifying a 

special section for exclamation through which all methods and linguistic 

structures that can be The concept of exclamation is integrated. The study 

took a description and analysis approach, and the following questions will 

be discussed: 

1- What are the criteria for grammatical analysis of the Arabic sentence in 

ancient grammatical studies? 

2- To what extent does the grammatical analysis of linguistic methods 

correspond to its significance? 

3- What are the results of the nature of the grammar analysis of the structure 

structure? 

4- To what extent can the study of linguistic methods benefit from the 

opinions of the linguists and fundamentalists, who are more concerned with 

the semantic output of the linguistic method than the editorial aspect? 

 الهوامش
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 قائمة المصادر والمراجع:
التعجب بٌن البصرٌٌن والكوفٌٌن

شرح التصرٌح على التوضٌح

شرح الرضً على الكافٌة 

ٌّة أسرار العرب

 
اإلنصاف فً مسائل الخالف

 
نزهة األلباء فً طبقات األدباء

خزانة األدب

التعرٌفات

دالئل اإلعجاز

الخصائص

مدخل إلى علم اللغة

موقف النحاة من االحتجاج بالحدٌث الشرٌف

البٌان فً روائع القرآن

اللغة العربٌة معناها ومبناها

العالمة اإلعرابٌة فً الجملة

انزٌاح اللسان العربً الفصٌح والمعنى
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البحر المحٌط

ارتشاف الضرب من لسان العرب

حاشٌة الخضري

المقدمة
 

وفٌات األعٌان

مفاتٌح الغٌب

البرهان فً علوم القرآن

الكشاف 

عراب،المفّصل فً صنعة اإل

الفعل: زمانه، وأبنٌته

الجملة العربٌة تألٌفها وأقسامها

معانً النحو

صٌغ التعّجب بٌن البصرٌٌن والكوفٌٌن وخالفهم فً: ما أفعله

ٌّة العربٌة وأسس تحلٌلها بنٌة الجملة العرب

الكتاب

األشباه والنظائر فً النحو

همع الهوامع

ٌّة ٌّة دراسة نحو الجملة الوصف

حاشٌة الصبان

التفسٌر الكبٌر

التحرٌر والتنوٌر

التعّجب من فعل المفعول بٌن المانعٌن والمجٌزٌن

.

الدرر المصون فً كالم الكتاب المكنون

العقد الفرٌد

المقرب 

شرح ابن عقٌل على ألفٌة ابن مالك

المساعد على تسهٌل الفوائد
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ٌّة نحّوٌة مقارنة التعّجب صٌغه وأبنٌته، دراسة لغو

فً نحو اللغة وتراكٌبها

علم الداللة

معانً القرآن

 األزمنة فً اللغة العربٌة
تفسٌر القرطبً

شرح الكافٌة الشافٌة

المقتضب

واالستعمال القرآنًأسلوب التعجب القٌاسً بٌن الدرس النحوي 

ٌّة فً النحو العربً أسالٌب الجملة اإلفصاح

إحٌاء النحو

أصول التفكٌر النحوي

لسان العرب

، شرح ابن الناظم على ألفٌة ابن مالك

"مقترحات فً تٌسٌر بعض صٌغ اإلعراب"، 

 
أوضح المسالك 

 
شرح قطر الندى وبل الصدى 

مغنً اللبٌب 

النحو الوافً

المفّصل

 


