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íée†ÃÖ] í×Û¢] » íÊ†Ã¹]æ ì†ÓßÖ]  
  سعد حسن عليوي

  المقدمة
جمل ابواب الدرس النحوي الن لكـلٍِ منهمـا         مالتنكير والتعريف من صفات اللغة العربية دخال في           

ا الطرف األخر فحاول البحث الوقوف عنـد االبـواب التـي            هاغراضه ودالالتِه ولكل منهما أحكام ال يخرق      

 قـسمت   إذاو المعرفة من خالل االستدالل بأمات كتب النحو العربي قديمها وحـديثها             أستخدمت فيها النكرة    

 لدراستها وكانت الغاية من الوقـوف علـى بـاب           ة مباحث فكان المنهج العلمي سبيالً     المادة العلمية على هيئ   

 على حسب علم     خاص به  ث له بح  يفردا الباب لم يستوِف حقه من الدراسة ولم         ذهي أن ه  ) النكرة او المعرفة  (

 نسأل اهللا التوفيق والسداد لخدمة      اًختام. الباحث ختم البحث بخاتمه ضمت أهم ما توصل اليه البحث من نتائج             

  .  ونعم النصير لىلغة كتابه العزيز إنه نعم المو

  حداهما 
)) أصل للمعرفة ، الندراج كل معرفة تحتها من غير عكـس           ((بأنهاحدّت النكرة   : النكرة  

عرّفـت  و. )١(

)) البعينه كرجل ، وفرسيء لش ما وضع((: بأنها 
)٢(   

 شـيء أي اسم وضع بوضع جزئي أو كلّي ليستعمل فـي  : الفرع ، ما ((حدّت المعرفة بأنها    : المعرفة  

))معين
 ما وضع ليدل على شيء بعينه، وهي المضمرات، واالعالم، والمبهمـات، ومـا              ((: وعرفت بأنها    )٣(

))لمضاف الى احدهما  عرف بالالم، وا  
ص ألنها التخص واحداً مـن جـنس        ي ليس فيها تخص   ة وعليه فالنكر  )٤(

فالنكرة أصل المعرفـة    . معين كفرس ، ودار اما المعرفة فيصيبها التخصيص النها تخص واحداً من جنسها              

وما يحتـاج فـرع   فة ، خالف المعرب النها ال تحتاج في داللتها الى قرينة         )٥( على التنكير  طارئألن التعريف   

ز بينهما بشيئين دخول االلف والالم نحو الرجل ، والفرس ودخول رب نحـو               ويمكن ان يمي   )٦(عما ال يحتاج  

  . ) رب رجل وفرٍس(

  انكر النكرات 

فهـو يقـع علـى      ) شـيء (هما  بع من بعض فأعم االسماء وأ     ي المالحظ أن بعض النكرات أعم واش     

ـ (الساعة   فسمى) ٢٢/الحج) (ظيمع يءإن زلزلة الساعة ش   (تعالى  الموجود والمعدوم جميعاً كقوله      وان ) يءش

، ثم تام، ثم حيوان، ثم انسان، ثم بالغ، ثم موجود ، ثم محدث ، ثم جسم       ) يءش: (معدومة فأنكر النكرات    كانت  

   )٧(ثم ذكر، ثم رجل

  أعرف المعارف 
 االسم العلم،   رف وثم اير أعرف المع  أختلف النحاة في اعرف المعارف فمنهم من ذهب الى أن الضم            

ـ ةلوثم االسم المبهم ويضم اسماء االشارة واالسماء الموص   أن الـضمائر  ى ثم ما فيه األلف والالم وأستدل عل

بن السراج الى   آوذهب  . غيرها من المعارف وهذا مذهب سيبويه     كاعرف المعارف أنها ال تفتقر الى الوصف        

رافي الى  يوذهب ابو سعيد الس   . ر، ثم العلم، ثم ما فيه األلف والالم       ضمثم الم أن االسم المبهم اعرف المعارف      

ر، ثم المبهم ، ثم مـا       مه ال يكون له مشارك به ثم المض       ضعألنّه في اول و   . ان اعرف المعارف االسم العلم      

شارة من غير    بهذا االسم مع كونها معارف الن اسم اال         فالمالحظ ان المبهمات سميت    )٨(عرف باأللف والالم    

 ألن بحضرة المتكلم أشياء يحتمـل أن        ((: قال الرضي   ية الى المشار اليه فهو مبهم عند المخاطب         سّاشارة ح 

))ة عند المخاطبمتكون مشاراً إليها ، وكذا الموصالت ، من دون الصالت مبه
)٩(   
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  النكرة أخف من المعرفة
أن النكرة أخف علـيهم     واعلم  ((: جاء في الكتاب    يرى النحاة أن النكرة أخف من المعرفة ألنها أول            

رة أول، ثم يدخل عليها ما تُعرف به فمن ثم اكثر الكـالم ينـصرف فـي                 نكهي اشد تمكناً ألن ال    من المعرفة   

))النكرة
رها فكلمـة   ي ثم يدخلها التعريف بأل وغ     قل من النكرات ، ألن النكرات اصل       وعلية فإن المعارف ا    )١٠(

فكلمـة  ) الفرات(او  ) دجلة(اكثر من كلمة    ) نهر(، وكذلك كلمة    ) سعيد(أو  ) محمد(اكثر من كلمة    مثالً  ) رجل(

فأنها تطلق على واحد من أفـراد الجـنس         ) محمد(رجل يمكن أن تطلق على كل أفراد الجنس بخالف كلمة           (

  . لنكرةقل من اأثفيتبين من ذلك قلّة المعرفة بالنسبة الى النكرة ، فعلى هذا تكون المعرفة 

  أغراض التنكير
   : )١١(للتنكير في اللغة اغرض أهمها   

١- ٢٠/يس) ( اقصى المدينة رجل يسعىوجاء من: ( باالسم النكرة لغرض الوحدة كقوله تعالى ىتؤي( .  

 ) . ٤٥/النور) (واهللا خلقَ كلَّ دابة من ماء: (يؤتي بالنكرة ألرادة الجنس كقوله تعالى -٢

 ). ٤٨/ةالبقر)(ي نفس عن نفٍس شيئاز يوماً ال تجاواتقو: (وله تعالى لغرض التهويل او التعظيم كق -٣

 ) . ٣٥/االحقاف) (لم يلبثوا اال ساعة من نهار(لغرض التقليل كقوله تعالى  -٤

  ). ٩٦/ةالبقر) (ةا الناس على حيوصلتجدنهم أحر: (لغرض التحقير كقوله تعالى  -٥

أي رجل  ) اتاني اليوم رجلٌ  :(تقول  ) . ١٠٣/هود) (وذلك يوم مشهود  : (لغرض التعظيم كقوله تعالى      -٦

 . في قوته ونفاذه 

  داللة النكرة 
) بيع اليوم فرس  (النكرة اذا اطلقت إما ان تدل على الوحدة او على الجنس فالداللة على الوحدة كقولنا                

رجـل   : النكرة إذا اطلقت في نحو قولـك      ((: ويلقال الع ) ٢/البقرة) (ال ريب فيه  (وعلى الجنس كقوله تعالى     

 اآلخـر علـى     تعلقاً بأحدهما ويجيء   يكون م  دفالقص. الوحدة والجنسية   : وفرس وأسد ففيها داللة على أمرين       

أرجل في الدار أم امرأة ؟ حصل بيان الجنسية والوحـدة جـاءت تابعـة غيـر                 : فأنت اذا قلت  . جهة التبعية   

)) دون الجنسيةرض ها هنا الوحدةغأرجل عندك أم رجالن ؟ فال: واذا قلت. مقصودة 
)١٢( .   

  المعنى بين المعرفتين 
 يجب الحكم في ابتدائيـة      ((: ني  غفي الم جاء  . ا الخبر ميهأ المبتدأ و  هماختلف النحاة في المعرفتين أي    ا  

 اختلفـت أو  ) اهللا ربنـا  (أن يكونا معرفتين تساوت رتبتهما نحو       : أحدهما. المقدم من االسمين في ثالث مسائل     

 أو خبـراً مطلقـاً،      مبتدأهذا هو المشهور ، وقيل يجوز تقدير كل منهما          ) الفاضل زيد  (و) زيد الفاضل (نحو  

والتحقيق أن المبتدأ ما كان أعرف كزيد في المثـال، او كـان هـو               ) القائم زيد (المشتق وان تقدم نحو     : وقيل

))ة فالمقدم المبتدأ  سبنفإن علمهما وجهل ال   . زيد القائم : من القائم؟ فتقول  : المعلوم عند المخاطب كأن يقول      
)١٣( 

تعريـف  ) زيد اخوك (احدهما أن   ((: من وجهين ) زيد اخوك واخوك زيد   (وذكر ابن الخباز أن الفرق بين قولنا        

ال ينبغي ان يكون له أخ غيره ، ألنك اخبـرت           ) زيد أخوك ( والثاني أن    .تعريف لالسم ) اخوك زيد (لقرابة و   ل

شير ي يكون له اخ غيره ألنك اخبرت بالخاص عن العام ، وهذا ما              ي ان فين) اخوك زيد (بالعام عن الخاص و     

))زيد صديقي وصديقي زيد   : اليه الفقهاء في قولهم     
: ذا االمر متعلق بالعام والخاص فهناك فرق بين قولنا        إ ف )١٤(

زيـد  فالقول االول أن النجاح لم يكن محصوراً بزيد أما الثاني فانه محـصور ب             ) الناجح زيد (و  ) زيد الناجح (

الم التعريف فـي    :  االعلى (() ٦٨/طه) (إنك انت االعلى  : ( في قوله تعالى     رجاء في المثل السائ   . دون غيره   
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 وكان صالحاً لكل واحد مـن جنـسه         نكّرةالنه لو قال ذلك لكان قد       ) عال(وال  ) اعلى(ولم يقل   ) االعلى(قوله  

فقد خصـصته مـن بـين       ) الرجل(ذا قلت   وا. فانه يصلح أن يقع على كل واحد من الرجال        ) رجل: (كقولك  

))) إنك أنت االعلى: (الرجال بالتعريف وجعلته علماً فيهم وكذلك جاء قوله تعالى 
)١٥(  .  

  النافية للجنس ) ال(النكرة والمعرفة في باب 
) قضية وال ابا الحسن لهـا     (فال يقال   ) ال)(من  ) ال(التزمت العرب أن تجرد االسم الذي تدخل عليه           

ال تعمل اال في نكرة من قبل أنها جواب فيما زعم الخليـل   ) ال(ف  ((: جاء في الكتاب    ) ال الطالب : (ال  وال يق 

))فصار الجواب نكرة كما أنه ال يقع في هذه المسألة اال نكرة           ) هل من عبد أو جارية     (في قولك 
ـ ) ١٦( ) ال (ـف

نفياً عامـاً،   ) ال رجل في الدار   (ما كان   ولّ( : (رافييالس قال   ،)من( بأدخال   هذا اال تأتي للنفي العام وال يحصل      

هـل  : (ته لو قال في مـسأل     ه، وذلك أنَّ  )من(، وال يتحقق لها العموم اال بأدخال        ة عامة كانت المسألة عنه مسأل   

فالذي يوجب عمـوم    ) هل عبد اهللا في الدار؟    : جاز أن يكون سائالً عن رجل واحد كما تقول        ) رجل في الدار؟  

))النها التدخل إال على واحد فيكون في معنى الجنس        ) من ( دخول ةالمسأل
 ويحصل التأويل عنـد النحـاة       )١٧(

: مع النكرة دون المعرفة؟ قيل    ) ال ( بنيت لم: فإن قيل : ((على معرفة جاء في أسرار العربية     ) ال(عندما تدخل   

) مـن ( فاذا وقعت بعد     )) هل من رجل في الدار؟     ((في االستفهام؛ أال ترى أنك تقول       ) من(النكرة تقع بعد    ألن  

 النكرة معنى الحرف، فوجب     تنفي السؤال تضم  ) من(في الجواب، واذا حذفت     ) من(ر  يفي السؤال، جاز تقد   

فاذا لـم   ) هل من زيد في الدار    : (في االستفهام، اال ترى أنك ال تقول      ) من(أن تبنى وأما المعرفة فال تقع بعد        

يتـضمن  لـم   في الجواب   ) من( في الجواب، واذا لم يجز تقدير        )من(في السؤال، لم يجز تقدير      ) من(تقع بعد   

ال هيـثم الليلـة فـي    (: فأما قول الـشاعر  . المعرفة معنى الحرف فوجب أن يبقى على أصله من االعراب      

وعلى هـذا   ) ال( مع   نىفصار في حكم النكرة فجاز أن تب      ) ال مثل هيثم  (ما جاز ألن التقدير فيه      نّإ ف )١٨()المطي

ال (قدير لوجب الرفع مع التكرير نحـو         أي وال مثل ابي حسن ولوال هذا الت        ))ضيةُ وال ابا الحسن لها    ف((قولهم  

)))زيد عندي وال عمرو
)١٩( .  

ـ   يفي حكم النكرة والنحاة يقولون ان ما        ) ال مثل هيثم  (ل هنا انه كيف صار      اسؤال    ةضاف الى معرف

 هذِه المسألة فإن الرضي يذهب الى التأويل        فيلى التقدير   فهو معرفة؟ وعليه فاذا كان االنباري وغيره يلجؤن ا        

ألن . هاره بتلك الخلّه كأنه اسم جنس موضوع ال فادة ذلك المعنى          تشالعلم ال أن  يجعل  أن  ما  إ و ((: قال. بالمعنى

عنى الفـصل   فصار اسمه رضي اهللا عنه كالجنس المفيد لم       . ....ال فيصل لها  ) قضية وال ابا حسن لها    (معنى  

أي لكل جبـاّر    ) لكل فرعوِن موسى  (كر، وهذا كما قالوا     ن، وعلى هذا يمكن وصفه بالم     طع، كلفظ الفيصل  لقاو

))رهما بالمعنى المذكور  نكيقهاّر، فيصرف فرعون وموسى لت    
 وفي تقدير البحث أن النحاة اوجبوا ان يكون         )٢٠(

 ال تحديد فيها وأنما تشمل الكـل، امـا           فوجدوا أن النكرة   اسمها وخبرها نكرتين بعد استقرائهم لكالم العرب،      

نما عن سعيد فقـط  إفأنت ال تنفي الوجود عن كل الرجال و       ) ال سعيد في الدار   : (فلو قلت . ديدحالتعريف ففيه ت  

  ). ال سعيد في الدار وال خالد(قول تغير نافية للجنس وبالتالي فهي مهملة ويجب تكرارها ف) ال (ـوبهذا ف

  علالنكرة واسنادها الى الف
بيان الجـنس نحـو     : النكرة اما ان تتقدم على الفعل او أن الفعل يتقدم عليها فيقصد من تقديم النكرة                

فإنك تخبـر   ) جاءنيطالب  ( قولك   أما. فأنه يحتمل الجنس والواحد   )  طالب جاءني(اما اذا قلت    .  )طالب جاء (

 ))جـاءك رجـل ؟    أ((:  اذا قلت    (( :بأن الذي جاءك من جنس الطالب، ال من غيرهم، جاء في دالئل االعجاز            

 )) أرجـل جـاءك ؟     ((: ن قدمت االسم فقلت   إفأنت تريد أن تسأله هل كان مجيء من واحد من الرجال إليه، ف            
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 آٍت، ولكنك لم    تاهأفأنت تسأله عن جنس من جاءه، أرجل هو أم امرأة؟ ويكون هذا منك اذا كنت علمت أنه قد                   

...  ان تقدم االسم النكرة وأنت ال تريد السؤال عن الجنس            ، كان محاآل  واذا كان كذلك  ... تعلم جنس ذلك األتي   

 لـم   ))رجـل جـائني   (( عليه، فاذا قلت     ))الخبر(( ِنب فأ ))االستفهام((واذا قد عرفت الحكم في االبتداء بالنكرة في         

فإن . تاك آت يصلح حتى تُريد ان تعلمه َأن الذي جاءك رجل ال أمرأة، ويكون كالمك مع من قد عرف أْن قد ا                   

))فتقدم الفعل) جاءني رجل: (لم ترد ذاك كان الواجب أن تقول 
)٢١( .   

  : رف ظالنكرة والمعرفة في باب ال
  : لف داللته بين التعريف والتنكير كما نرى في تالظرف تخ  

ن فإ:((يين قال الرضي    فهو اسم لليوم الذي قبل يومك وهو معرفة مبنية على الكسر عند الحجاز            : امِس   -١

ا، نأو أضيف نحو مضى أمس    ) كل امِس يصير اول من امسِ     (و  )  يصير امسا  ٍدكل غ (ر امِس كقولك    نُكِّ

))اً اتفاف بالمس بما فيه اعر   ذهب ا (م نحو   او دخله الال  
) امـسِ (فالفرق في المعنـى بـين تنكيـر         . )٢٢(

ريف فيعني اليوم المعهود    أما التع ) جاء زيد امسِ  (وتعريفه أن التنكير يعني اليوم الذي قبل يومك كقولنا          

بأل العهدية فهو لليوم الماضي المعهود      ) أمِس( واذا اقترن    (() انبحاشية الص (ين المتخاطبين جاء في     ب

))بين المتخاطبين، وليه يومك أم ال، واذا نون كان صادقاً على كل امس
)٢٣( .   

وانماّ صارا معرفـة،    ((: ه قال المبرد  هذان االسمان معرفتان اذا جعلتهما اسماً لوقت بعين       : غدوة وبكرة    -٢

 ((، و   ))هذه غداةُ طيبةٌ  ((أال ترى أنَّك تقول     . في معناها   ) بكرة(بعينه، و   لوقت  اسماً  ) غُدوه(ألنك بنيت   

 آتيك يـوم الجمعـة      ((:  ولكن تقول    )) طبية دوةجئتك غ ((: ، وال تقول على هذا الوجه     ))جئتك غداةً طبيةً  

)) مـن البكـر    كرةٌ ب ((، و   ))دواتغسير عليه غدوة من ال    : (، فقلت   ن نكرت صرفت  فإ. ))غُدوةَ يافتى 
)٢٤( 

ـ ا لوقت محدد أما خالف ذلك فهما نكرتان وجـاز تنوينه          متعريف هذين االسمين قائم على تعينه     فأذا   ا م

ـ رهة فارقة غير التنوين تدلنا علـى تنكي       موهناك عال ) ٣٨/القمر) (حهم بكرة بولقد ص (كقوله تعالى    ا م

كل غدوٍة وبكرٍة أو رب غدوة وبكرٍة فهما        :  واذا قلت  ((: ا قال الرضي  معليه) رب(و  ) كل(وهي دخول   

))ورب من خواص النكراتكالً منونتان ال غير ، ألن 
)٢٥(.  

   النكرات ؟ةمالتنوين هل هو عال
. ا يرى بعض النحـاة      كمنكرة  التنوين عالمة من عالمات االسم وان اقتران االسم به يدل ان االسم               

))ومعنى التنوين غير خفي فهو عالمة التنكير      : ((  المحدثين قال احد الباحثين  
 والحقيقة ان هذا االمر غيـر       )٢٦(

صلى اهللا عليـه    (ننا نجد اسماً علماً ولكنّه منون كما لحق التنوين اسم الرسول االعظم             إد في االسماء إذ     طرم

وبهذا يستدل أن التنوين لـيس      ) ٤٠/االحزاب) (ابا احٍد من رجالكم   ن محمد   ما كا : (في قوله تعالى  ) واله وسلم 

وحقيقة االمـر أن التنـوين      (() التطور النحوي (عالمة لالسم النكرة بل قد يكون عالمة للمعرفة ايضاً جاء في            

مـة  ندات اللغة العربية، فربما كـان فـي االصـل عال          توان كان عالمة على التنكير في كل ما بقي من مس          

 نرى للتمييم أثاراً من معنى التعريـف فـي االكديـة            اللتعريف، فقدى ذكرنا أن اصل التنوين هو التمييم، وأنّ        

انه من الممكن أن يكون التنوين قد كان في االصل أداة للتعريف ، ثم ضعف معناه فقام مقام االلف                   ... العتيقة  

نا سبب وجود التنوين في كثير من االعـالم القديمـة           موالالم ، فصار عالمة للتنكير، فاذا كان االمر كذلك فه         

رف في نفسه ال    ع فإن العلم م   هنددامه في بعضها نحو عمر وطلحة، و      انعنحو عمرو وزيد، ونفهم ايضاً سبب       

ولو كان التنوين عالمة للتنكير في االصل لكان الحاقه         ... تعريف، وان امكن ان تلحق به       لل ةيحتاج الى عالم  

))عب الفهم جداً  صببعض االعالم   
 من جانب آخر أن اسماء االفعال واسماء االصوات اذا لحقهـا التنـوين              )٢٧(
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أما التنوين الالحق لبعض هذه االسماء فعند الجمهور        ((: فهي نكرات واذا جردت منه فهي معارف قال الرضي        

لحقه التنـوين كـالمعرف ،      مما ي وايه بمعنى زيادة فيكون المجرد من التنوين        صه، بمعنى سكوتاً    ف... للتنكير  

))اسكت السكوت المعهود لمعين   : فمعنى صهْ 
 كذلك التنوين الذي يلحق اسماء االصوات فما نون منها نكرة           )٢٨(

نونـت كـان    اذا  )  غاقٍ غاِق(وكذلك اذا قلت في حكاية صوت الغراب        (( ش  يعيوما لم ينون معرفة قال ابن       

واذا أريـد المعرفـة     ...  عندهم    والبعد فراقاً ألن صوت الغراب يؤذن بالفراق      أو فراقاً    بعداًبعداً  نكرة ومعناه   

)) غاق ترك منه التنوين نحو غاقِ    
 وعليه فإن اسماء االفعال واسماء االصوات المنون منها نكـرة وغيـر             )٢٩(

) بلْـه (ة نحـو    ما ال يستعمل اال معرف    ومن هذه االسماء    ايِه وايٍه وصْه وصٍه ومْه ومٍه       : (المنون معرفة نحو    

بالفتح التي بمعنى اكفف وفتحت ) ايهاً(بمعنى استجب ومنها ما ال يستعمل اال نكرة نحو      ) آمين(و  ) دع(بمعنى  

 )٣٠(بالفتح اذا اسـتكففته ) هاًيا( وبالكسر أي زد حديثك) ايِه(التي بمعنى االستزادة فيقال ) ايِه(للفرق بينها وبين    

 بين  لبحث أن التنوين لم يكن في الغالب عالمة للتنكير وانما يأتي للفرق           وخالصة القول في هذا الجانب يرى ا      

بأنه ابن سعيد ، وذلك اذا      ) محمد(ر عن   بفأنت مخ ) محمد(بتنوين  )  ابن سعيد  محمد(الوصف وغيره فاذا قلت     

بن سعيد  فان المخاطب يدرك انه ا    ) محمد(دون ان تنون    )محمد بن سعيد  (اه اما اذا قلت     ب ا لكان المخاطب يجه  

ولكن ) ٣١()سعيد(بتنوين  ) سعيد بن علي  (فالجملة االولى جمله تامة بخالف الثانية التي تحتاج الى اخبار فتقول            

اهبطوا مـصراً   (ائزاً بين المعرفة والنكرة السيما اذا لحق االسم العلم ففي قوله تعالى             ممع ذلك يبقى التنوين     

 تعني بلدة من البلدات اما فـي        ةنفي اآلية الكريمة التي جاءت منو     ) مصر (ـف) ٦١/ةالبقر) ( سألتم فان لكم ما  

  . البلد المعروف وعالمته انه غير منون ) مصر (تعنيف) ٩٩/يوسف)(قوله تعالى ادخلوا مصر انشاء اهللا امنين

  :  صاحب الحال النكرة مجيء
  . تية يجوز تنكير صاحب الحال في الحاالت اآل  

ـ تالن تقدم الحال تـؤمن ال     ) قابلني مصافحاً زميلُ  (بها النكرة نحو    اذا تقدمت الحال على صاح     -١ اس ب

 جاءني رجل : وأما اذا تأخر، نحو   ((: الحال بالوصف فالوصف ال يتقدم على الموصوف قال الرضي        

رأيت رجالً راكباً، فطرد المنع رفعاً      : راكباً فقد يشتبه في حال انتصاب ذي الحال، بالوصف ، نحو          

))وجراً
)٣٢( .  

) ال يأِت احد متـأخراً (او )  رجًل راكباًجاءنيقلّما : ه نكرة اذا سبقت بنفي او شبهه نحو ؤمجيوز  يج -٢

  .)٣٣( فيه ابهاميبقىرقاً فال ستغألن المنكّر في هذِه المواقع يصبح م)  متأخراً؟أحدهل جاء (او 

 فقيـر   ٌ\اء رجـل  ج(و  ) اء طالب علٍم حافظاً   ج: (نحو. ضافة أو وصف  إأن تكون النكرة مخصصة ب     -٣

في مجيء صاحب الحال نكرة أنها      . ويرى البحث ان هذه المسوغات التي اشترطها النحاة         ) متسوالً

حاالً ) متأخراً(فتعرب  ) جاء طالب متأخراً  : (غير ضرورية، وغير ملزمة ذلك انه ال اشكال في قولنا         

دائمة لدى الطالب جاء في     وهو نكرة ، الن النصب هنا يدل على أن التأخر ليس صفة             ) طالب(من  

وهو قول عيسى، وزعم الخليـل أن هـذا   ) هذا رجل منطلقاً  ( وقد يجوز نصبه على نصب       ((الكتاب  

) مررت برجٍل قائماً  : (ومثل ذلك   . جائز ونصبه كنصبه في المعرفة ، فجعله حاالً ولم يجعله وصفاً            

))الممرور به في حال قيام((إذا جعلت 
)٣٤(  .  

  : رفة في باب التفضيل النكرة والمع
) محمد أفضل رجل  (نحو  ال اسم التفضيل أنه يضاف إما الى نكرة او الى معرفة            عمإن من أوجه است     

فاضافته الى نكرة معناه أن محمداً فيه صفات الرجـل          ) محمد أفضل رجلٍ  : (فقولنا  )  أفضل الرجال  محمد(و  
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ى معرفة فهذا يعني أنّه فضل على جميع الرجال جاء في           بأضافته ال ) لامحمد أفضل الرج  (اما قولنا   . االفضل

خاصة بالعربية فنكروا المضاف اليـه      ) أفضل رجلٍ  (ـ ك مفرد منكر  فاضافة الوصف الى     ((: التطور النحوي 

 بل واحـد مـن      ة،تببدل تعريفه فأشاروا بذلك الى أن الرجل ليس باالفضل الذي ال أفضل منه بين الرجال ال               

األفـضل الـذي ال     : لكان المعنى ) أفضل الرجال (المضاف اليه بدل جمعه، ألنَّهم لو قالوا        األفاضل، وأفردوا   

) مدينـة بغـداد   (قريبة منها في    ) افضل رجل (فاإلضافة في   راد،  ماأفضل منه بين بعض الناس ، وهذا غير ال        

معناها فضل كثير   ) رجلأفضل  (معناها المدينة التي هي بغداد فكذلك       ) مدينة بغداد (ه فكما أن    يومثلها أي تبيين  

تخالف تلك، فهي أضافة البعض الى الكل ، فينتج من الفـرق            ) أفضل الرجال (الفضل هو رجل واالضافة في      

أفـضل  ( المعنى، زائد على ما ينتج من تنكير الرجل وافراده فـي             بيعة اإلضافة بين العبارتين فرق في     في ط 

))رجل فاضل جداً  : ال يكاد يزيد على   ) أفضل رجل (، وذلك أن معنى     ) رجل
 فضالً عـن ذلـك أن اسـم         )٣٥ (

 تعـالى   ه أن التفضيل يصل الى أعلى درجات المفاضلة كقول        ةالتفضيل اذا عرف باأللف والالم ففي هذه الحال       

أي ) زيد األفضل ( وعليه ففي تقدير البحث أن القول        ).١٣٩/ال عمران )(وا وانتم االعلون  نتحزوال تهنوا وال    (

زيد ( في زيد صفات الكاتب االفضل، وأن القول         أن: أي) زيد أفضل كاتب  ( وان القول    يفضل في كل شيء ،    

أي هو الكاتب الذي ال أفضل منه فيحصل الفرق في المعنى حسب صورة اسم التفضيل مـن                 ) أفضل الكتاب 

  . حيث تعريفة او اضافته الى نكرة او الى معرفة 

   والمعرفة في باب الصفة المشبهةالنكرة
ففي التعبير االول الذي جاءت فيه لفظة       ) زيد كريم األبِ  (و  )  اباً  كريم زيد(فرق بين أن نقول     هناك    

اما التعبير الثـاني    . نكرة يحتمل فيه معنيان االول ان زيداً كريم االب والثاني ان زيداً كريم اذا كان أباً                 ) اب(

 فضالً عن ذلك أن االضافة في الصفة        )٣٦(كريم فله معنى واحد هو ان اباه        ةٌمعرف) اب(الذي جاءت فيه لفظة     

ه سواء مع أن ترك التنـوين       ق ترك التنوين والحا   نإالمشبهة ال تخرجها عن التنكير وال تكسبها تعريفاً وعليه ف         

   . )٣٧( أخف ألن التنوين ال يضيف شيئاً جديداً

  النكرة والمعرفة في باب النعت 
التخصيص ومعنى التخصيص أنّك تقلل االشتراك الحاصل في        المعروف أن النعت بالنكرة أنها تفيد         

) قـصير  (ـعامة تشمل كل أفراد هذا الجنس فلو وصفتها ب        ) رجل(لفظة  ) مررت برجل قصير   (ـالنكرات ف 

 ةفأنك ضيقت الـدائر ) مررت برجل قصير احدب (وكذلك لو قلت    . القصارقللت االشتراك ألنك اخرجت غير      

أما الوصف بالمعرفة فالغرض منه     .  تخصيصاً وهكذا    فتين فأزدت الموصو  ن الصف يعلى من لم يتصف بهات    

فقد يكون اكثر من شـخص      ) مررت بزيد السراج  ( نحو   )٣٨(التوضيح وازالة االشتراك الحاصل في المعارف     

مـررت  : (د وصفه بالسراج بينت المقصود النك أخرجت من لم يتصف بذلك ، كذلك لو قلـت               نسمى بزيد فع  

والمالحظ أنه ال يصح نعـت المعرفـة        . فأنك بهذا أزلت االشتراك واوضحت المراد       ) لسراج االعسر بزيد ا 

فإن قيل فلم لم توصف المعرفة بـالنكرة، والنكـرة          ((بالنكرة وال نعت النكرة بالمعرفة جاء في اسرار العربية          

رة ما كان شـائعاً فـي جنـسه،         ألن المعرفة ما خص الواحد من جنسه، والنك       : وكذلك سائرها قيل  . بالمعرفة

 استحال هذا في    اوالصفة في المعنى هي الموصوف، ويستحيل الشيء الواحد ان يكون شائعاً مخصوصاً، واذ            

 بـاالثنين أو االثنـين بـالجمع أشـد     وصـف الواحـد   فـي  وصف المعرفة بالنكرة، والنكرة بالمعرفة كان     

))استحالة
)٣٩(.  
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  هل الجملة نكرة ؟ 
وانماّ لم توصـف المعرفـة      ((: ن يعيش ال يراها اال نكرة قال      بي كون الجملة نكرة فا    اختلف النحاة ف    

))ألنها حديث . بالجملة، ألن الجملة نكرة، فال تقع صفةً للمعرفة         
هـا ال نكـرة وال      ا اما الرضي فانه ال ير     )٤٠(

عـوارض الـذات إذ   اعلم أن الجملة ليست ال نكرة وال معرفة، ألن التعريف والتنكيـر مـن         : ((قال. معرفة

)) يشار بها الى خارج في الوضع      َأالّّ: ات مشاراً بها الى خارج اشارة وضعية والتنكير         ذالتعريف ، جعل ال   
)٤١( 

 حكم  ل واألفعال فليست بنكرات ، وان     ماما الج ((وهناك رأي ثالث يذهب الى أن الجمل واألفعال ليست نكرات           

))نكرات فهو تجوز   أنها   حكم النكرات وما يوجد في عبارة بعضهم      بلها  
تؤول بنكـرة لـذلك      والظاهر انها    )٤٢(

فاذا هـي حيـه     (وكذلك قوله تعالى    ) ٩٢/االنعام) (هذا كتاب انزلناه مبارك   : (كقوله تعالى وصفت بها النكرة    

  .ة ساعييا) ٢٠/طه) (تسعى

  )السيما(النكرة والمعرفة في باب 
ال مثـل   (، فمعنـاه و     )حب العلوم وال سيما علم النحـو      أ: (فإن قلت ) ال مثل (تعبير معناه   ) ال سيما (  

وسألت الخليل رحمه اهللا عن قول      ((: قال سيبويه . أي أن محبتك لعلم النحو تفوق محبتك العلوم االخرى        ) النحو

))والسيما زيد كقولهم دْع ما زيد     : و وقال غوال مثل زيٍد، وما ل    : سيما زيٍد ، فزعم أنه مثل قولك      وال: العرب
)٤٣( 

فاالسم بعدها إما أن يأتي معرفة نحـو      ) السيما(المراد الوقوف عنده في هذا التركيب هو االسم الذي يأتي بعد            

زائدة ويجـوز   ) ما( من االعراب فيجوز جره على أن        يجوز فيه وجهان  ) زيد (ـف) نجح الطالب السيما زيدٍ   (

) مـا (او صفة إن كانت     ) الذي(إن كانت بمعنى    ) ما (لـ والجملة صله    )٤٤(ه على أنه خبر مبتدأ محذوف     رفع

وانت (( الرفع اقوى من الجر قال        َأن  السامرائي يرى  فاضل والدكتور   )٤٥(نكرة موصوفة على رأي ابن خروف     

من االولوية والتفضيل والترجيح ما لـيس فـي         ) دع ما زيد  (ترى الفرق واضحاً بين الجر والرفع ففي قوله         

))االضافة المباشرة 
البحث يرى أن الجر اقوى من الرفع في المعنى ألن المضاف والمضاف اليه كالجزء               و )٤٦(

اما اذا جـاء األسـم بعـد        ) . ال مثل علم النحو بينهما    (أي  ) احب العلوم السيما علم النحو    (الواحد فعند القول    

  :ئ القيسامرنكرة فيجوز فيه الوجهان السابقان من االعراب ووجه ثالث هو النصب كقول ) السيما(

    أالرب يوٍم لك منهن صالح

   )٤٧(ة جلجلردا بوالسيما يوماً

وقيل انـه منـصوب علـى       . وهي نكرة تامة    ) ما (ـز ل ي فقيل انه تمي   )٤٨(واختلف في هذا المنصوب   

حـرف  ) ما(وقيل إن   . وال مثل الذي اتفق يوماً فحذف للعلم        : بمعنى الذي وهو صلة لها أي       ) ما(الظرفية و   

  ) . اًبدمرة مثلها زثعلى ال(ز مثل قولهم يعن االضافة والمنصوب تمي) سي (ـكافّ ل

  النكرة والمعرفة في باب التعجب
المتعجب منه فـي    ) زيد (ـف) ما احسن زيداً  (تعجب منه اال معرفة او نكرة مختصة نحو         مال يأتي ال    

فلمـا  ) ٥/الكهـف ) (ج من افواههم  كبرت كلمةً تخر  : (والنكرة المختصة كقوله تعالى      . )٤٩(حكم المخبر عنه  

العهدية فالجمهور اجازوا   ) ال (ـاما اذا كان المتعجب منه معرفاً ب      . جاز التعجب منها    ) كلمةً(ة  ظخصصت لف 

 وعليِه فالنحاة   )٥٠(اءرفنع ذلك ال  ماذا كان بينك وبين المخاطب عهد فيه و       ) ما احسن القاضي  (ب منه نحو    جالتع

 في التفضيل ) أفضل(في التعجب ألنها تنصب المعارف والنكرات اما صيغة         ) فعلا(استدلوا على فعلية صيغة     

ي هذا انّه لّما    ف و )٥١()هذا اكبر منك سناً   (يز نحو   يميتها كونها تنصب النكرات خاصة على التم      سفأستدلوا على أ  
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 العمل فعمـل  ، لذلك صار الفعل اكثر مرونة من حيث  هكان االسم محموالً في العمل على الفعل وهو فرع علي         

  . رف والنكرات افي المع

  نكرة والمعرفة في باب االختصاصال
ال يجوز ان يأتي المنصوب على االختصاص مبهماً ، ألن المنصوب على األختصاص إنما يـذكر                  

وعليه ، فأن   . سب يحصل ل  ومن ثم شكل من الضمير     بما هو ا   يء، فإنك تج  ة باسم نكر  فاذا جئت . لبيان الضمير 

 ألن النكـرة ال     –حب الخير ن – اًموق –إنّا  : فال يقال .  به نكرة  ى األختصاص ال يجوز أن يؤت     المنصوب على 

)  اقرى الناس للضيف   – العرب   -نحن(قياساً نحو   ) ال (ـون ب ك فالمنصوب على األختصاص ي    )٥٢(تزيل لبساً 

   . )٥٣(فهو ال يأتي نكرة

  النكرة والمعرفة في باب التوكيد 
 بـه   التوكيد المعنوي له الفاظ خاصة    ي بتكرار اللفظ ، و    ظو بالمعنى فالتوكيد اللف   التوكيد إما باللفظ، ا     

 بها توكيداً معنويـاً     تىالتي يؤ ) وجمعاء، وجمع  اجمع،(والذي يهم البحث في هذا الجانب الوقوف على االلفاظ          

جـاء الطـالب     (ها ال النكرات نحـو     ب معارف والدليل أن المعارف تؤكد    م نكرات ؟ فتبين أنها      اهن معارف   أ

فلما جاءت هذِه االلفاظ تأكيداً لما هو معرفة فأذن هـي           ) مررت بهن جمع  (و  ) رأيت القبيلة جمعاء  (و  ) اجمع

: ؤكد بها النكرات قال الرضـي       تك ال يجوز ان     ذل وعلية فإن الفاظ التوكيد المعنوي كلها معارف ل        )٥٤(معارف

ما ذكرنا لرفع االحتمال عن اصل نسبة الفعل الى المتبوع، او عن            كيد ك أواذا كان االسم نكرة، لم يؤكد، اذ الت       ((

عموم نسبته ألفراد المتبوع، ورفع االحتمال عن ذات النكرة وأنه أي شيء هو أولى به من رفـع االحتمـال                    

يزهـا عـن غيرهـا اولـى مـن          يالذي يحصل بعد معرفة ذاته، أي األحتمال في النسبة، فوصف النكرة لتم           

))تأكيدها
أخبرت أن  ) جاء زيد بنفسه  ( عين ثابته كالمعارف فاذا قلت       دم جواز توكيد النكرة النه ليس لها      فع )٥٥(

 والمالحظ أن النكرة اذا كانت محدده بزمن كـشهر آو اسـبوع او حـول               )٥٦(الذي تولى المجئ هو زيد بعينه     

  . ) كلهصمت شهراً( نحو )٥٧(ى الشمولاظ التوكيد الدالة علحصلت الفائدة من توكيدها بالف

  النكرة والمعرفة في باب النداء 
دة قـصو ويدخل في هذا النكـرة الم     ) يازيد( به نحو    عى على ما يرف   بنالمنادى اذا كان مفرداً معرفة ي       

واالقبال وتبين أن المنادى اذا كان من نوع        . عرف بالقصد ) يارجل (ـاذا قصدتَ واحداً بعينه ف    ) يارجلًُ(نحو  

إن كّل اسم في النداء مرفوع معرفة، وذلك أنه اذا قال يـا             ((: قال سيبويه . رفة دوماً   النكرة المقصودة فهو مع   

 ذلك كلّه أن يونس زعم أنه سمع مـن          يويقو... رجُل ويا فاسق معناه كمعنى يا أيها الفاسق ويا أيها الرجل            

)) التنوين فيه  ركيافاسق الخبيث ومما يقوي أنه معرفة ت      : العرب من يقول    
 مما مر ان كـل اسـم        حيتض ف )٥٨(

عرف بالتوجه اليه وأن كل اسم منصوب لحقه التنوين فهـو نكـرة ألن التنـوين    . منادى مرفوع فهو معرفة   

) واهذاه( وال   )٦٠()جاله ر او( اما في الندبة فال يندب االّ المعرفة السالمة من االبهام فال يقال              )٥٩(عالمة التنكير 

 الن القصد من الندبة االعالم بعظمة المصاب        )٦١()يهاها أ و(م الموصول فال يقال     وال يندب االس  ) وا أنتاه (وال  

  . وهذا ال يحصل اال مع المعرفة 

  ضافةالنكرة والمعرفة في باب اإل
فغـالم قبـل االضـافة نكـرة        ) غالم زيد (تفيد التعريف نحو     األضافة الى معرفة     نأمن المعروف     

فهـذِه  ) غالم امـرأة (أما االسم المضاف الى نكرة نحو   ) . زيد(السم العلم   فأكتسب التعريف عند أضافته الى ا     

يص فلما اضيف الى نكرة تخصص       عن التخص  يةقبل األضافة نكرة خال   ) غالم(، ألن   تفيده تخصيصاً ضافة  اإل
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نـه  يعولكنه لم يتميز ب   ) غالم( من   خصا غالم امرأة    نإوالمراد بالتخصيص ما ال يبلغ درجة التعريف ف       ((: بها

 تبقى على تنكيرها وإن اضيفت كالصفة       اً والمالحظ في هذا الجانب أن هناك الفاظ       )٦٢(به) غالم زيد (كما تميز   

محتـرم  (واسم المفعول نحـو     ) ضارب زيد (الشبيهة للمضارع في افادة الحال او األستقبال كأسم الفاعل نحو           

لى معمولها المعرفة ال تفيدها تعريفاً لـذلك        ضافة هذه الصفات ا   إف) حسن الوجه (والصفة المشبهة نحو    ) االب

 على الحـال و     ةنكرة منصوب ) هديا (ـف) ٩٥/المائدة) (بةعهديا بالغ الك  : (جاز وصف النكرة بها كقوله تعالى     

كذلك هناك الفاظ تبقى على تنكيرها مع اضـافتها الـى           . نعت لها وال توصف النكرة بالمعرفة       ) بالغ الكعبة (

: وقال ابو سـعيد  ((: نحو نظيرك و شبيهك وسواك قال الرضي      وكل ما هو بمعناهما     ) غيرك ومثلك (معرفة ك   

لـك،  ثا أنها لم تتعرف لكونها بمعنى اسم فاعل مضاف الى مفعوله، أي مما            مفي مثلك، وغيرك وما في معناه     

))ومشابهك، ومغايرك 
) غيـر (ف  د واحد فقط تعرفت كتعري    ض ولكن اذا أضيفت هذِه االلفاظ الى معرف له          )٦٣(

اذ ليس لمن رضـي اهللا      ) الذين أنعمت عليهم   (صفةألنها  ) ٧/ةالفاتح) (غير المغضوب عليهم  ( قوله تعالى    ـف

من جانـب   . )٦٤(رضي عنهم ملالتخصصه ب ) غير المغضوب عليهم  ( غير المغضوب عليهم ِمتعرف      نهم ضد ع

فإن اضيفت الـى    ) كل(ة واحدة ك    ناها بما تضاف اليه فهي تبقى على صور       عآخر أن هناك الفاظاً يتوضح م     

) ٥٢/القمـر ) (لوه في الزبر  عف يءوكل ش  (ى كقوله تعال  )٦٥(نكرة وجب مراعاة معناها في اعادة الضمير عليها       

جـاء  ) ٣٨/المـدثر ) ( كل نفس بما كسبت رهينـة   : (فجاء الضمير العائد عليها مفرداً مذكراً وفي قوله تعالى        

) كـل حـزب بمـا لـديهم فرحـون         (وعاً مذكراً كقوله تعـالى      جمير م مالضمير مفرداً مؤنثاً، او يكون الض     

كـل  (الى معرفة ففي هذه الحالة يصح مراعاة اللفـظ والمعنـى نحـو              ) كل(اما اذا اضيفت    ) ٥٣/المؤمنون(

فجـاء  ) كل اصـدقائك نـاجحون  : (على اللفظ أي كل واحد منهم ناجح وتقول          خبارفجاء اإل ) اصدقائك ناجح 

 الى نكـرة    اذ اضيفت ) كل( ان   ه وعلي )٦٦( لفظ الواحد ومعناه على الجميع     هظلف) كل (ـفخبار على المعنى    اإل

امـا اذا   ) ٢١/الطـور ) (ئ بما كسب رهين   ركل ام (فأنها تفيد استغراق كل فرد من أفراد الجنس كقوله تعالى           

 واذا كانـت  )كل البـشر محاسـب  (د كقولنا ا كل األفراستغرقتأضيفت الى معرفة فاذا كانت المعرفة عامة،    

 وان الغالـب    )٦٧(أي الطالب المخصوصين  ) اقبل كل الطالب  (د المعهودين نحو    امعهودة، استغرقت كل األفر   

جـاء  . التعريف  ) ال (ـا ب مدر أقترانه نضافة و الزمتان اإل م اللفظتينالتعريف ألن هاتين    ) بعض(و  ) كل(في  

ائز ألن فيهما معنى األضافة     ج والالم وهو     عن العرب باأللف   يءبعض معرفتان ولم يج   ووكُل  ((: في الصحاح 

))أضفت أو لم تضف   
دخال األلف والالم   إوأجاز النحويون   : قال األزهري ((:  وقال صاحب المصباح المنير      )٦٨(

رأيت في كالم ابن المقفع     : م قلت لالصمعي  حاته أمتنع عن ذلك، وقال ابو       نّإاال األصمعي ف  ) بعض وكل (على  

معرفتـان فـال   ) كـل وبعـض   (فأنكره أشد األنكار وقال     ) الكل(لبعض خير من ترك     العلم كثير ولكن اخذ ا    (

))رت بكل قائمـاً   رم:  العرب عنهما الحال فقالوا      تا األلف والالم ألنهما في نية األضافة وقد نصب        متدخله
)٦٩( 

 )٧٠(ا يـرى  على هاتين اللفظتين ألنها كالعوض عن المضاف اليه كم        ) ال(وهناك من الباحثين من أجاز دخول       

له الناس حتى سيبويه واألخفش     عموال تقول العرب الكل وال البعض وقد أست       : قال ابو حاتم  ((: جاء في اللسان    

))نه ليس من كالم العـرب     إفي كتبهما لقلة علمهما بهذا النحو فأجتنب ذَلك ف        
 والبحـث يتجـه الـى عـدم         )٧١(

ا من اللفظتين لم يـستعمله    تيستعماله لها إاني على حد     ان التعبير القر   إذالتعريف  ) ال(ا مقرونتين ب    مأستعماله

  . باأللف والالم وهو أقوى الشواهد على قول العرب 
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  أثر النكرة والمعرفة في بيان الداللة 
ر فـي تحديـد     واليها فيكون لكل منهما د    او مضافاً   عندما تقع النكرة او المعرفة في الجملة مضافةً           

 التي تأتي على أكثر من صورة فهي تـأتي  )٧٢()اي(لتها وهذا ما نجده في لفظة قتها او تبمعنى المفردة التي س  

ى نكرة  لى األستفهام فهي إما أن تضاف ال      دالة ع ) أي(فلو جاءت   . لة  ولألستفهام والشرط وللنعت وتأتي موص    

ليه بجمعه نحـو    د بها المضاف ا   صأي أنها يق  ) كل(او الى معرفة ، فاذا أضيفت الى نكرة فتكون داللتها داللة            

 السؤال عن   )ي طالٍب نجحوا ؟   أ(ة  لففي جم ) ي طالٍب نجحوا  أ(و  ) ي طالبين نجحا ؟   أ(و  ) ي طالب نجح ؟   أ(

فيشترط في هذِه المعرفة ان تكون داّلة على متعـدد          الى معرفة   ) يأ(اما اذا أضيفت    . المجموع ال عن المفرد   

فالسؤال هنـا   ) ي الطالب نجحوا ؟   أ(ن ذلك المتعدد نحو قولنا      تكون سؤالً عن واحد م    ) أي( داللة   نإوبالتالي ف 

الـى  ) أي(وعليه، فاضافة   . )٨١/األنعام) (فريقين أحق باألمن  فأي ال : (لمعرفة واحٍد منهم كما في قوله تعالى        

نه  م معرفة فيقصد بها معرفة واحٍد منه او جزء       نكرة يقصد بها كل ما يتعلق بالمضاف اليه، اما أضافتها الى            

 ه أي فـصول   ىبمعن) ي الكتاب أنفع ؟   أ(سواء كان المضاف اليه المعرفة متعدداً حقيقة كما ذكر او تقديراً نحو             

الموصلة فهي ال تضاف إالّ الى معرفة بشرط ان تدل المعرفة           ) أي(الشرطية اما   ) أي(أنفع؟ وهذا ينطبق على     

ـ ) يأ( أضـافة    ولزم) كم هو أمين  يعجبني اّي : (على متعدد حقيقة او تقديراً او بالعطف نحو          لة الـى   والموص

تحدد داللتها مـن    فالنعتية  ) يأ(فال بد أن يكون المضاف اليه واحداً معيناً اما          ) الذي(معرفة ألن معناها معنى     

فـي  ) أي(هذه النكرة المتلوة ان تطـابق       المضاف والمضاف اليه فهي تسبق بنكرة وتتلى بنكرة ويشترط في           

الحالية فتحدد داللتهـا    ) أي(واما  ) تأثرت بحكمة أي قصيدة   (فال يصح   ) رت بحكمٍة اي حكمة   تأث(المعنى نحو   

النعتية اذا أضـيفت    ) أي(والمالحظ ان   ) .  دور يأ. هللا دورك   (من خالل المضاف فأنها تسبق بمعرفة كقولنا        

ت الى نكـرة مـشتقة نحـو        شتقاق فاذا أضيف  ود واإل محدد داللتها بحسب مادة النكرة من حيث الج       تالى نكرة ف  

الى نكرة جامـدة    ) يأ(فداللتها تشير الى األعجاب من جانب الكتابة اما اذا أضيفت           ) اعجبني كاتب اي كاتب   (

. فداللة االعجاب تنصب على كل ما يحيط بهذا الرجل مـن صـفات حـسنه             ) اعجبت برجل أي رجل   (نحو  

ا تعرف من االسم الذي تضاف اليه ان كان معرفة          معرفة لمالزمتها األضافة وداللته   ) أي(وخالصة القول ان    

  . او نكرة مشتقاً او جامداً 

  النكرة والمعرفة في باب البدل
 )٧٣(يجوز ابدال المعرفة من المعرفة والنكرة من النكرة ، والمعرفة من النكرة ، والنكرة من النكـرة                  

) قرأت كتاباً كتاب نحـو    (ة من النكرة نحو     وبدل النكر ) نجح اخوك سعيد  : (كقولنا  من المعرفة    فبدل المعرفةِ 

) اكرمت زيداً رجالً صالحاً   (وبدل النكرة من المعرفة نحو      ) مررت برجٍل زيد  (وبدل المعرفة من النكرة نحو      

عـن  : (ومنع الكوفيون ووافقهم السهيلي وابن ابي الربيع بدل النكرة من المعرفة ما لم توصف كقوله تعالى                 . 

مررت : (ألنها اذا لم توصف لم تُفد فعلى رأيهم انّه ال فائدة من القول              ) ٢١٧/ةالبقر) (هالشهر الحرام قتال في   

   . )٧٤()بزيد رجل

  رة والمعرفة في باب عطف البيانالنك
والنكـرة   . )٧٥(بيان بيان كأسمه   محتجين بأن ال   البيان من النكرةِ  ذهب اكثر النحاة أنه ال يأتي عطف          

مـن مـاٍء    (في قوله تعـالى     ) قسم من النحاة الى جعل صديد      تجهاو. المجهول  مجهولة ، والمجهول ال يبين      

فالبصريون على ان عطف البيان ال يفيد تخصيص النكرة خالف          ) ماء(عطف بيان من    ) ١٦/ابراهيم) (صديد

  : والظاهر ان ابن مالك مع افادة التخصيص قال . ن يوجماعة من البصريما اثبته الكوفيون 
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  ين رفقد يكونان منك  

  )٧٦(كما يكونان معرفين

) ٣٥/النور) (يوقد من شجرٍة مباركة زيتونةٍ    : ( البيان  يأتي من النكرة كما في قوله تعالى           نإ وعليِه ف 

، النه قد يكون بعـض النكـرات        ول البصريين مرفوض في هذا الجانب     وق. لشجرةعطف بيان   ) زيتونة(ف  

   . )٧٧(أخص من بعض واألخص يبين غير األخص

  اشتراك المعرفة والنكرة
 مختلفـان جـاء فـي       اذا حصل عطف بين النكرة والمعرفة فال يجوز أن تصفهما بلفظ واحد النهما              

، وال  عان ال يكونان صـفةً للفـصيل وال للناقـة         ت فهذا محال، الن الرا    ))عانت ناقة وفصيلها الرا   ه هذ ((: الكتاب

))ا نكرة وبعضها معرفة   تستطيع أن تجعل بعضه   
خـر  ليه فلّما كان االسمان مختلفين احدهما نكـرة واال         وع )٧٨(

النه يجوز  ) نعيتهذه ناقة وفصيلها را   (معرفة فال يصح ان توحد صفتهما ولكن يجوز ان يقع الحال لهما نحو              

فين ال يجوز   من جانب آخر أن النكرة والمعرفة اذا رفعتا او جرتا من عاملين مختل            )  رائعةً هذِه ناقةٌ (ان تقول   

وذلك، الن الرجل رفع    ) كريمان(برفع  ) هذا رجل وفي الدار آخر كريمان     (، فال يقال    ا بلفظ واحد  متهجمع صف 

: فهما عامالن مختلفان فال يحمل كريمان عليهما والـصواب أن يقـال           . بخبر األبتداء، وآخر مرفوع باألبتداء    

) كريمين(رفع  تال يصح أن    ) اتاني رجل وهذا آخر كريمان    :( ولو قلت  )٧٩()هذا رجل وفي الدار آخر كريمين     (

وكان ((ب  مقتضالرفع بخبر األبتداء وهما عامالن مختلفان جاء في         ) آخر(مرفوع على الفاعلية و     ) رجل(ألن  

ـ رفعهما من   : عل فيقول   فعلى النعت، النهما ارتفعا بال    ) عبد اهللا، وذهب زيد العاقالن     جاء( يزسيبويه يج  ة جه

))ر ابتداء بألنهما خ ) هللا العاقالن هذا زيد وذاك عبد ا    :(واحده وكذلك   
اما اذا أجتمعت معرفة ونكـرة نحـو        ) ٨٠(

على الحال تغليباً للمعرفة على النكرة وال يجوز الرفع فال يقال           ) منطلقين(فتنصب  ) هذا زيد ورجل منطلقين   (

   . )٨١()هذا زيد ورجل منطلقان(

  والمعرفة في باب اسماء االفعالالنكرة 
 معرفـه   لم يـستعمل اال   :  من حيث التعريف والتنكير قسم       )٨٢( لى ثالثة أقسام  عسماء األفعال   تقسم أ   

لم يستعمل إال نكرة وهو ما لم يفارقه التنوين وهو إيهاً في            : وقسم  . وهو بله، وآمين النه لم يسمع فيهما تنوين       

: اد منه التنكير نحـو      استعمل معرفةً ونكرةً فالمنون ير    : م  قسوواهاً في التعجب و   . غراء في اإل  أالكف، وويه 

   .ه وأيِه وأفّمد منه التعريف نحو صْه وا وغير المنون يرومٍه وايٍه وأٍفصٍه 

  ائجهنت البحث وخالصة
اليمكـن   جملة العربيـة بعد هذه الجولة التي تم من خاللها تسليط الضوء على النكرة والمعرفة في ال             

علق بدراسة النكرة والمعرفة النها مسألة اكبر من ذلـك           البحث قد أحاط بكل صغيرة وكبيرة فيما يت        نإالقول  

  : ج اآلتية ئتبين للبحث النتابكثير والتستوعبها هذه الصفحات ومع ذلك 

  . النكرة اصل المعرفة ، ألنها ال تحتاج في داللتها الى قرينة  -١

 . ألنها تقع على الموجود والمعدوم معاً ) يءش (ظهانكر األشياء لف -٢

 . حدة والجنس او على الوحدة دون الجنس ودل على الالنكرة إما أن ت -٣

 . عالمتان فارقتان من عالمات االسم النكرة ) رب(و ) كَل(تي ظأن لف -٤

فالتعبير ال يكون صفة الزمـة      ) اشتريت كتاباً مسعراً بدينار   ( صاحب الحال نكرة نحو      يءجواز مج  -٥

 . للكتاب 
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 ٩٠٢

 . عرفة في باب التفضيل ضافة الى نكرة او الى مإختالف الداللة بين اإل -٦

 . ة التعجب واسمية صيغة التفضيلصيغز بين فعليه يالنكرة والمعرفة عالمة فارقة للتميكل من كانت  -٧

 .جواز مجيء عطف البيان من النكرة خالف ماذهب اليه البصريون -٨

ـ         ) اجمع ، جمعاء ، جمع    (الفاظ التوكيد المعنوي     -٩ ام معارف وذلك الن المعارف تؤكد بها وفـي الخت

 . نسأل اهللا التوفيق لما فيه خدمة هذِه اللغة الكريمة 

  الهوامش
   . ٦٤ / ةشرح الحدود النحوي -١

 .١٩٨/ التعريفات  -٢

 . ٦٥/شرح الحدود النحوية -٣

 .١٧٩/التعريفات -٤

 . ١٧٥/اسرار العربية: ينظر  -٥

  . ١/٩٣: شرح التصريح: ينظر  -٦

 .  ١/٩٥:نفسه -٧

    . ١/١٨٧: والهمع  :١٧٧/اسرار العربية: ينظر -٨

 .٤/١٨٩: شرح الكافية  -٩

 . ١/٢٢: الكتاب  - ١٠

 . ٣٨-١/٣٧:معاني النحو  - ١١

 . ٢/١٢: الطراز  - ١٢

 . ٢/٤٥١:بيب لي الغنم - ١٣

 . ٤/١٣٩:االشباه والنظائر  - ١٤

 . ٢/٢١:المثل السائر  - ١٥

 . ٢/٢٧٥:الكتاب  - ١٦

 . ٢/٢٧٥:  الكتاب مششرح السيرافي بها - ١٧

 . ٢/١٠٢: شرح المفصل : ينظر  : ةالبيت بال نسب - ١٨

 . ١٣٨ – ١٣٧/ية  العربراسرا - ١٩

 . ٢/٢٢٦ : ةشرح الكافي - ٢٠

 . ٩٨/عجاز دالئل اإل - ٢١

 . ١٧٦ -٤/١٧٥ : ةشرح الكافي - ٢٢

 . ١/٦٣: ناباشية الصح - ٢٣

 . ٤/٥٦٩: تضب قالم - ٢٤

 .٢/١٦ :ةشرح الكافي - ٢٥

 . ١٦٦-١٦٥/ حياء النحو إ - ٢٦

 . ٧٨-٧٧/التطور النحوي  - ٢٧

 . ٤/١٢ :ةشرح الكافي - ٢٨
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 . ٣/٨٠: شرح المفصل  - ٢٩

 . ٨١-٣/٨٠: نفسه  - ٣٠

 . ٢٥٨-٣/٢٥٧: عاني النحو م: ينظر  - ٣١

 . ٢/٦٢: ةشرح الكافي - ٣٢

  . ٢/٦١:نفسه  - ٣٣

 . ١/١٦٣: الكتاب  - ٣٤

 . ١٠١/التطور النحوي  - ٣٥

 . ٣/١٥٦: معاني النحو  - ٣٦

  ).٢( هامش ١/١٩٥: الكتاب: ينظر - ٣٧

 . ٣/١٢ : ةشرح الكافي: ينظر - ٣٨

 . ١٥٦:اسرار العربية  - ٣٩

 . ٢/٢٤٣:شرح المفصل  - ٤٠

 . ٣/٢٤:شرح الكافية  - ٤١

  ) .١( هامش رقم ١/١٩٢ :النحو الوافي: ينظر - ٤٢

 . ٢/٢٨٦: الكتاب  - ٤٣

 . ٣/١٥٥٠: االرتشاف: ينظر - ٤٤

 . ١/٢٣٤: الهمع: ينظر - ٤٥

 .  ١/٣٥٦: معاني النحو  - ٤٦

 . ٣٣٤/داني الى والجن١١٢/ديوانه : ينظر  - ٤٧

 . ٢/٢١٧: الهمع : ينظر - ٤٨

 . ٣/٣٩: الهمع : ينظر - ٤٩

 . ٤/٢٠٦٩: االرتشاف : ينظر  - ٥٠

 . ٧٧/اسرار العربية : ينظر - ٥١

 . ٢/٣١٩:  والنظائرهااالشب: ينظر - ٥٢

 . ٢/٣١٩: شرح التصريح: ينظر - ٥٣

 . ١٥٢/اسرار العربية : ينظر - ٥٤

 . ٣/١٠٧: شرح الكافية - ٥٥

 . ٥٣١/علل النحو: ينظر - ٥٦

 . ٢/١٣٨: شرح التصريح: ينظر - ٥٧

 . ١٩٩-٢/١٩٧: الكتاب - ٥٨

 . نفسه - ٥٩

 . ٢/٢٢٧: نفسه - ٦٠

 . ٢/٢٤٧: شرح التصريح:/ ينظر - ٦١

 . ١/٦٧٧: شرح التصريح - ٦٢

 . ٢/٢٧٥: شرح الكافية - ٦٣
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 . ٢٧٣/نفسه - ٦٤

 . ١٩٧-١/١٩٦: ني غالم: ينظر  - ٦٥

 . ١٧/١٣١: المخصص: ينظر - ٦٦

 .  ١٩٣/ ١: ني غالم: ينظر - ٦٧

 . )كل (٢/٢٣٦: الصحاح للجوهري  - ٦٨

 ). بعض (١/٧٤: المصباح المنير  - ٦٩

 . ١٥٧/ مصطفى جواد وجهوده اللغوية : ينظر  - ٧٠

  .) بعض(١/٤٤٥: اللسان  - ٧١

 . ١١٨-١٠٤/ ٣ النحو الوافي: ينظر - ٧٢

 . ١٧٠-١٦٦/ي العربية اللمع ف: ينظر - ٧٣

  . ٣/١٥١: الهمع : ينظر - ٧٤

 . ٢/١٤٨شرح التصريح : ينظر - ٧٥

 . ٢/١٣٩: حاشية الخضري : ينظر - ٧٦

 .٢/١٤٨: شرح التصريح : ينظر - ٧٧

 . ٨٢ ، ٢/٥٩: الكتاب  - ٧٨

 ) . ١(هامش / نفسه - ٧٩

 . ٤/٥٤٠: ب تضالمق - ٨٠

 . ١/١١٣: االشباه والنظائر : ينظر - ٨١

  . ٣/٢٦٨: نفسه  - ٨٢

  مصادر البحث
   القرآن الكريم

  . م١٩٦٠ –ه ١٣٨٠/ ١مطبعة نهضة مصر ط/ ابن االثير نصر اهللا المثل السائر  -١

بيـروت عـن    / المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر    / ده علي بن اسماعيل المخصص    يابن س  -٢

 . ـه١٣٢١الطبعه االميرية سنة 

 العلميـة   ابن الوراق ابو الحسن محمد علل النحو تحقيق محمود محمد محمود نـصار دار الكتـب                -٣

 . م٢٠٠٢ – ـه١٤٢٢/ بيروت/

/ دار الكتب العلمية بيروت     / ١ط/ بديع يعقوب    لامي. ابن يعيش موفق الدين شرح المفصل قدم له د         -٤

 . م٢٠٠١ – ـه١٤٢٢

دار / األزهري خالد بن عبد اهللا شرح التصريح على التوضيح تحقيق محمد باسل عيـون الـسود                  -٥

 . م٢٠٠٠ – ـه١/١٤٢١ط/بيروت/الكتب العلمية 

دار الكتب  / األنباري عبد الرحمن بن محمد اسرر العربية دراسة وتحقيق محمد حسين شمس الدين               -٦

 . م١٩٩٧ – ـه١/١٤١٨ط/بيروت/العلمية 

مكتبـة  /١ط/رجب عثمـان محمـد    . األندلسي ابو حيان ارتشاف الضرب من لسان العرب تحقيق د          -٧

 . م١٩٩٨ – ـه١٤١٨/ ي القاهرةناجالخ
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 ٩٠٥

 ) .ت.د(ي الدين عبد الحميد يام مغني اللبيب عن كتب األعاريب تحقيق محمد محاألنصاري ابن هش -٨

 . م١٩٢٩مطبعة السماح طبعها حمد حمدي البكري سنة /  التطور النحوي للغة العربية رجستراسر،ب -٩

 . م١٩٧٨/ بغداد/١البكاء محمد عبد المطلب مصطفى جواد وجهوده اللغوية ط -١٠

دار الكتـب   / ١ط/عبـد الحميـد هنـداوي       . ئـل األعجـاز تحقيـق د      اني عبد القاهر دال   جالجر -١١

 . م٢٠٠١-هـ١٤٢٤/ لبيروت/العلمية

هــ  ١/١٤٢٤ط/بيـروت /دار احياء التراث العربـي    / الجرجاني علي بن محمد كتاب التعريفات        -١٢

 . م٢٠٠٣

 . ت.د/ مصر/دار الكتاب العربي) تاج اللغة وصحاح العربية(الجوهري اسماعيل بن حماد الصحاح -١٣

 . ت.د/ طهران/ منشورات ناصر خسرو ٣حسن عباس النحو الوافي ط -١٤

ـ  ابن عقيل شرح تركي فر     ح على شر  تهالخضري محمد حاشي   -١٥ دار الكتـب   /١ط/ان المـصطفى    ح

 ). ١٩٩٨ – ـه١٤١٩/ بيروت/العلمية

 ةالقـاهر /عالم الكتـب  /١عبد العال سالم مكرم ط    . الرضي محمد بن الحسن شرح الكافية تحقيق د        -١٦

 . م٢٠٠٠ – ـه١٤٢١

 . م)٢٠٠٣ – ـه١٤٢٣/ ٢ط/االردن/السامرائي فاضل صالح معاني النحو دار الفكر -١٧

سيبويه عمرو بـن عثمـان الكتـاب تحقيـق وشـرح عبـد الـسالم محمـد هـارون مكتبـة                       -١٨

 . م٢٠٠٤ – ـه١٤٢٥/ ٤ط/ةالقاهر/الخانجي

 بتحقيـق عبـد     ٣ ز ط  ـه١٣٥٩ أباد الدكن سنه      حيدر ٢سيوطي جالل الدين االشباه والنظائر ط     ال -١٩

 . م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣العال سالم مكرم ، 

عجاز القرآن تحقيق محمد علي البجـاوي دار الثقافـة          إالسيوطي جالل الدين معترك األقران في        -٢٠

 ).ت.د(العربية للطباعة 

دار الكتـب   /ن جمع الجوامع تحقيق أحمد شمس الـدي       حالسيوطي جالل الدين همع الهوامع في شر       -٢١

 . م١٩٩٨ –هـ ١٤١٨/ ١ط/بيروت/العلمية

 ). ت.د(موني دار احياء الكتب العربية ش على شرح االتهان محمد حاشيصبال -٢٢

 . م١٩١٤ –هـ ١٣٣٢/ مصر/العلوي يحيى بن حمزة الطراز مطبعة المقتطف -٢٣

همـي االلوسـي وزارة     زكـي ف  . الفاكهي عبد اهللا بن أحمد شرح الحدود النحوية دراسة وتحقيق د           -٢٤

 . ت.د/دار الحكمة/جامعة بغداد/التعليم العالي

 المطبعـة   ٥ط/الفيومي احمـد بـن محمـد المـصباح المنيـر فـي غريـب الـشرح الكبيـر                   -٢٥

 . م١٩٢٢/مصر/األميرية

 –هــ   ١٤٢٠/ بيروت/دار الكتب العلمية  /١ط/المبرد محمد بن يزيد المقتضب تحقيق حسن محمد        -٢٦

 . م ١٩٩٩

  .م١٩٥٩ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر – ة القاهر–صطفى ابراهيم إحياء النحو م -٢٧  

    

  
  


