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  :إهــــداء

  
  

 الروح الطّاهرة اليت زرعت يفّ حب العلم وبذور البحث، ومل يكتب هلا املوىل عز ـ إىل
أسأل اهللا أن يرمحك، وأن . "يـأب"وجلّ العيش إىل حني موسم إمثارها، إىل روحك 

  .يسكنك فسيح جنانه

 ـ إىل الصدر الرحب، منبع العطف واحلنان، الذي نرجو بره ورضاه على الدوام، إليك 

"يـأم".  

  ."زوجة أخي"، وإليك "إخويت"ـ إىل سندي يف احلياة 

  

 .إليكم مجيعا أهدي مثرة هذا اجلهد املتواضع
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   كانت اللغة ومازالت من أهم ما تفتخر به األمم، باعتبارها عنوان أصالتها، ورمز 
خصيتها؛ حبيث إا ظاهرة اجتماعية وأداة للتعبري، كياا وحضارا، وأحد مقومات ش

وللتفاهم والتواصل بني األفراد واجلماعات، فهي أمسى ما توصل إليه اإلنسان من وسائل 
  .التفاهم والتواصل، نظرا ملا متتاز به من يسر ووضوح، ودقة داللة

لبحث العلمي،    وألن اللغة العربية إحدى أهم اللغات قيمة ومرتبة، فقد ظلّت أداة ل
وحظيت بإقبال كبري من الباحثني والدارسني ـ منذ أقدم العصور إىل يومنا هذا ـ إذ 
عكفوا على دراستها، واعتنوا بكل جزئياا وتفاصيلها، ودرسوا مجيع مستوياا، فخلفوا 

  .لنا بذلك فيضا من املؤلفات تناولوا فيها خمتلف القضايا واملسائل اللغوية

ز هذه القضايا قضية حروف املعاين اليت عرض هلا هؤالء، وخصصوا هلا    ولعل من أبر
فصوال وأبوابا من كتبهم، بل وآثروها بكتب خاصة مستقلة ككتاب معاين احلروف، 
رصف املباين يف شرح حروف املعاين، اجلىن الداين يف حروف املعاين، مغين اللبيب عن 

روف، وحتدثوا فيه عن خمتلف كتب األعاريب، وغريها مما تناولوا فيه تلك احل
  .خصائصها، واستعماالا يف التركيب

   بيد أن امللفت يف األمر أن حديثهم املستفيض هذا مل يشمل مجيع احلروف بالدرجة 
نفسها؛ إذ هناك ما نلفيهم يقفون عنده طويال، ويدرسون خمتلف قضاياه ووظائفه دراسة 

وهناك ما يكتفون باإلشارة إليه، أو إىل وافية، كما يف حروف اجلر والعطف وحنومها، 
  .بعض استعماالته دون تفصيل كما يف حروف التنبيه، رغم أا ال تقل أمهية عن سابقاا

 ، ودوره البارز يف إحداث التواصل بني املتخاطبني،نظرا ملا علمناه من أمهية التنبيه   ف
تلك ية؛ إذ يوظف املتكلم باعتباره أوىل املراحل اليت تنطلق منها كل عملية تواصل

 أ



احلروف سعيا منه إىل يئة املخاطَب، واستحضار فكره، ولفت انتباهه حىت يضمن 
  . وبالتايل جناح العملية التواصلية بينهما، وحتقق الغرض الذي كان يرمي إليه،جتاوبه معه

نسيق الت   وتأثرا بالكثري من الدارسني والباحثني يف وقتنا احلايل الذين يسعون إىل 
الدراسات الغربية احلديثة، عن خمتلف بني  واملزاوجة بني ما توصل إليه علماؤنا األجالء،و

تطبيقها يف دراسة التراث اللغوي العريب، سعيا  املناهج اللسانية احلديثة، وطريق استثمار
 تسهم يف جعله أقرب صلة،ونتائج جديدة، ختدم ذاك التراث، ومنهم إىل اكتشاف أبعاد 

  .ارتباط بتلك املناهج احلديثةأكثر و

هل ميكن : مفادها    فقد بدأت تراودين إحدى اإلشكاليات املتعلقة ذا الشأن، واليت
استثمار املنهج الوظيفي احلديث يف دراسة حروف التنبيه؟ وما هي األبعاد اليت ميكن أن 

 من أمهية ج هذا املنه نظرا ملا يوليه.تضيفها دراستنا لتلك احلروف من وجهة حديثة؟
  .ال يتعامل معها إال من خالل الوظائف اليت تؤديهاحبيث بالغة لوظائف اللغة؛ 

هل  : وما هذه اإلشكالية إال عنوانا ملخصا موعة من التساؤالت اجلزئية أبرزها  
تنحصر وظيفة تلك احلروف يف جمرد التنبيه، أم أا قد تتجاوزه لتأدية وظائف أخرى؟ 

ويه من عناصر فاعلة يف عملية التواصل من أثر على وظيفة تلك وهل للسياق مبا حي
تبقى ثابتة مهما تغري السياق؟ وهل يتغري املعىن العام للتركيب ) وظيفتها(احلروف؟ أم أا 

 . إذا استبدلنا هذا احلرف بذاك؟

   فانطالقا من هذه التساؤالت، تبلورت عندي فكرة السعي إىل اإلجابة عنها يف هذا 
واملقصود ". الوظيفة التواصلية حلروف التنبيه يف اللغة العربية"حث الذي ومسته بـ الب

  بالوظيفة الدور التعبريي الذي تؤديه تلك احلروف يف السياق، من خالل تضامها وتآلفها

 ب



  .مع األجزاء ااورة هلا يف التركيب، ومن خالل ارتباطها جبميع عناصر السياق اخلارجي

عة هذا املوضوع أن أتناوله وفق خطة ضمت أربعة فصول ملحقة    وقد اقتضت طبي
  .خبامتة تلخص مجيع النتائج املتوصل إليها

، خصصته لدراسة خمتلف "احلرف مفهومه ووظيفته: "   فأما الفصل األول منه فهو
قضايا احلروف بصفة عامة، وللوقوف على الفرق املصطلحي بني احلرف واألداة تربيرا 

ياملصطلح األول منهما، مث عاجلت فيه كذلك قضييت املعىن والوظيفة وأيهما مين لتبن 
  .أقرب صلة من احلرف

، وإمنا كان قصدي حبروف التنبيه تلك "حروف التنبيه"   مثّ عاجلت يف الفصل الثّاين 
احلروف اليت ذكرها النحاة يف باب التنبيه، واليت تؤدي هذه الوظيفة أصالة، وال ختتص 

فحاولت رصد خصائص . ص معني كما هي احلال مع بعض احلروف األخرىبتنبيه شخ
  .كل حرف وما مييزه عن غريه من احلروف مما خيول له أداء بعض الوظائف دون غريها

، أي تلك "حروف النداء"   وأما الفصل الثالث فكان متمما لسابقه، إذ تناولت فيه 
تص بتنبيه طائفة معينة دون غريها، هي احلروف اليت استثنيتها يف الفصل الثاين، واليت خت

  . طائفة املناديات

، حبيث "دراسة تطبيقية على ديوان حممد العيد آل خليفة"   ليكون الفصل الرابع 
فقمت بإحصاء . حاولت فيه التحقق مما توصلت إليه يف اجلانب النظري من البحث

 من األبواب حىت نعرف احلروف املوظفة يف ذاك الديوان، ودراسة وظائفها يف كل باب
أي احلروف أكثر استعماال من غريه، وما هي الوظائف اليت أداها كل واحد منها، وأي 

  .الوظائف أكثر تكرارا، وأكثر ارتباطا ذا احلرف أو ذاك
 ج



   وقد اخترت ديوانا جزائريا تقديرا مين ألولوية أدبنا احمللي يف الدراسة، وافتخارا 
 أسالفنا، مث رغبة يف إماطة الستار عنه بغية االنتفاع به وبعثه بعثا واعتزازا مبا ورثناه عن

  . جديدا

   إن املنهج الذي اعتمدته يف هذه الدراسة، والذي تفرضه طبيعة املوضوع هو املنهج 
الوصفي التحليلي ـ مبا فيه من تركيز على اجلانب الوظيفي ـ حبيث أقوم بوصف 

ليت تؤديها، مث أقوم بتحليل تلك الوظائف خصائص تلك احلروف وخمتلف وظائفها ا
مع االستناد على املنهج التارخيي يف الفصل األول، . حبسب السياقات الواردة فيها

  .واملنهج اإلحصائي يف الفصل األخري

، "ملياين حممد"   وال يسعين يف األخري إال أتوجه بالشكر اخلالص إىل أستاذي املشرف 
ذا البحث، وأتاح يل احلرية الكاملة يف اختياره، ويف التعامل الذي يكفيين فخرا أنه تبىن ه

كما أتقدم بالشكر اجلزيل إىل مجيع األساتذة الذين الزلنا ننهل من منابعهم . مع مادته
وأخص بالذكر األستاذ بكري عبد الكرمي، قاليلية العريب، وبوزبوجة عبد القادر، الذين 

  .فجزاهم اهللا عنا أحسن اجلزاء. ذا البحثمل يبخلوا علي بتوجيهام وآرائهم يف ه

   وألين قمت ذه احملاولة جمتهدة خملصة ما استطعت ألقارب اهلدف املنشود من كلّ 
حبث، فإين إن أصبت فهو ما كنت أبتغي، وهو من إعانة ريب وفضله، وإن أخطأت فمن 

 اهللا نفسي اليت ال زالت ناشئة لغة، وحسيب أين حاولت واجتهدت وسعيت، وأسأل
 .  التوفيق للجميع

                     21/11/2011: وهران

  سلم سوميةم

 د



 

 

 

ل األولـالفص  
.وظيفتهمفهومه، و:احلرف  

 

 
.إىل األداةـ من احلرف  1  
  .الوظيفةـ احلرف بني املعىن و 2

           

 



                                                       :من احلرف إىل األداة: أوالً

ا لكلّ صاغواسم وفعل وحرف، و:  العريب ثالثة أقسام*   قسم النحاة القدامى الكلم
، )املبىن(منها ما يتعلّق باجلانب الشكلي .عالمات مميزة و،واحد منها تعريفات خاصة

 ،الكلم اسم): "هـ180ت(قال سيبويه . باجلانب املعنوي أو الوظيفيق منها ما يتعلّو
 جمموعة من العلماء بعه يف ذلكقد ات و)1(."ال فعل و،، وحرف جاء ملعىن ليس باسموفعل
 ابن ،)هـ538ت(، الزخمشري )هـ316ت(، ابن السراج )هـ286ت(املربد : أمثال

  ...                                            ، وغريهم )هـ849ت(السيوطي ، و)هـ761ت(مالك 

 إالّ أنه ورد يف بعض النصوص أن ؛رغم أن معظمهم يكاد جيمع على القسمة الثالثيةو  
 ا ملنظرا ، أمساء األفعال ويقصد به،)2("خالفة" من يضيف قسما رابعا يسميه من النحاة

 ال مع  بعضها إذ ال يتطابق،هلا من عالمات مميزة ختول هلا أن تكون قسما مستقال
على هؤالء ) هـ905ت (**؛ وقد رد الشيخ خالد األزهري الفعليةال االمسية والعالمات

مجاع، وال التفات ملن زاد ثالثة ال رابع هلا باإل" أقسام الكلم :يف شرحه لألجرومية بقوله  

                                                                ــــــــــــــ

 يدل اإلفادة فط فيه الكالم الذي يشتر يكون مفيدا أو غري مفيد خبالف،معناه اللفظ و الكلم اسم جنس مجعي، مفرده كلمة*
                                                                         03صمصر، ،2007 ،01دين، ط ينظر أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك، ابن هشام، مطبعة املعلى لفظ حيسن السكوت عنه،

                        .18 صالقاهرة، ،01، ج1988، 03 عبد السالم هارون، مكتبة اخلاجني، ط:، سيبويه، تح الكتاب):1(
 دمشق، دت، حسن هنداوي، دار القلم، دط،: سهيل، أبو حيان األندلسي، تح التذييل التكميل يف شرح كتاب الت ينظر):2(

، 01 أمحد مشس الدين، دار الكتب العلمية، ط: شرح مجع اجلوامع، السيوطي، تحمهع اهلوامع يفوينظر  .23/ 22 ، ص01ج 
                                                                                                                    .22، ص01 جبريوت، ،1998

 من ، بن أيب بكر األزهري الشافعي، من علماء القرن التاسع اهلجريزين الدين بن عبد اهللا  هو: الشيخ خالد األزهري**
                                                                                                         .شرح قواعد اإلعراب، شرح األجرومية  التصريح مبضمون التوضيح،:مصنفاته

2 



 ،ا يرفض إضافة قسم رابع فهو إذً)1(."اسم الفعل عىن بذلكقسما رابعا مساه خالفة و
                          . خالف اإلمجاع فقدمن خالفها و،الثالثيةإمجاع النحاة على القسمة ويؤكد 

تفاوتت نسبها من حيث الصحة يفام لكل قسم من تلك األقسام، وتعددت تعر   
 ،ظيفتها يف التركيبمنهم من عرفها باعتبار و و، فمنهم من اكتفى بالتمثيل هلا،القبولو
  .          منهم من اعتمد على ذكر عالماا الشكلية املميزة هلاو

ذلك املعىن يكون شخصا أو غري  و،فردما دلّ على معىن م"م عندهم فاالس   
رجل، فرس، حجر، :  حنوهو الذي يدل على أشياء حسية ماديةالشخص ف )2(."شخص

...                                         الضرب، النوم، النجاح: على أشياء معنوية غري مادية حنو غري الشخص بينما يدل

 يقع، مل وملا يكون و،بنيت ملا مضىاث األمساء وثلة أخذت من لفظ أحدفأم"أما الفعل    
" خرج"كلمة ، ف أي أنه عبارة عن حدث مقترن بزمان معني)3(."ما هو كائن مل ينقطعو

                                                         .املاضي  وهي هنا تدل على الزمن،"اخلروج"هي حدث ناتج عن اسم مثال 

 فإن ،    وإذا كنا نلمس اختالفا كبريا بني النحاة يف حتديد كل من القسمني السابقني
                       .ذلك يقل بكثري ـ حىت أنه ال يكاد يكون ـ يف حتديدهم للحرف

                                                                                    :احلرف

حرف كل شيء طرفه  : " ورد يف لسان العرب أن،احلدف يف اللغة الطرف و    احلر  

                                                        ــــــــــــــ
        .13/14 صالقاهرة، ،1949، 02حاشية ابن احلاج على شرح األجرومية، ابن احلاج، مطبعة االستقامة، ط): 1(
.    36، ص01 جبريوت، ،1996، 02 عبد احلسني الفتلي، مؤسسة الرسالة، ط:، تح، ابن السراج يف النحواألصول): 2(

.                                                                                                            12، ص01الكتاب، سيبويه، ج): 3(  
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 أما يف االصطالح فقد شاع عند )1(."هو أعاله احملددنه حرف اجلبل و، ومهحدوشفريه و
 روف املعجم املعروفة هي ح وحروف مبان: علماء أن احلرف يف اللغة العربية نوعانال

خالل  وظيفة معينة من  تؤدياليت هياليت تتألف منها الكلمات، وحروف معان و
                                       .                        استعماهلا يف التركيب

ذي جعله النحاة القدامى قسما  ال،احلرفف املعاين هي املقصود من مصطلح     وحرو
                                                                  .ثالثا من أقسام الكلم العريب، لذلك فنحن إذ نقول احلرف فإننا نقصد حروف املعاين

  لذلك جاءت ، أكثر شيء يف تعريفهم للحرف على جانب املعىن القدامىركز النحاة    
ما جاء ملعىن ليس باسم " احلرف  أن متقاربة بشكل كبري، فقد ذكر سيبويه لهتعريفام

      .حنوها، سوف، واو القسم، الم اإلضافة ومثّ: و مثّل له بـ )2(."ال فعلو

 مما ،كلمة ال تدل على معىن إال مع غريها ":أنه) هـ388ت(الرماينن أبو احلسذكر و   
 يف حالة انفراده، أو  ال يؤدي معناه واملقصود بذلك أن احلرف)3(."جعل معناها يف غريها

 أن يقترن ذكره بذكر لذلك وجب. من األقسام عن غريه عزالنموجوده مستقال بنفسه، 
  . معناهخالله و يتبين من ، يتآلف معهاسم أو فعل

              احلرف ما دل على معىن يف غريه، : "بقولهأكّده ذي ذهب إليه الزخمشري وهو األمر الو 

  ــــــــــــــ

                                            .89، ص04 جبريوت، ،2004، 03 لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، ط):1(
                                                                                                                                     .       12 ص،01 الكتاب، سيبويه، ج):2(

 ،1984دط،   إبراهيم السامرائي، دار الفكر،:، أبو احلسن الرماين، تح و تق)حلدودمنازل احلروف، و ا(ة رسالتان يف اللغ): 3(
                                                                                                                                                    .67 صعمان،
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  . أي أن معناه يتجلى من خالل السياق )1(."أو فعل يصحبهومن مثّ مل ينفك من اسم 

أن احلرف حد حبدود كثرية من ) هـ749ت(رأى املرادي غري بعيد عن هذا    و
 ال يتضح يف حال عناهم ألن )2(."احلرف كلمة تدل على معىن يف غريها فقط: "أحسنها

 غريه فقط خبالف األمساءوب، ، بل هو مرهون بغريهانفراده عن باقي أجزاء التركيب
                                                            . معىن يف غريهاو  اليت قد تدلّ على معىن يف نفسهاواألفعال

 وال تدل ،رف كلمة تدل على معىن يف غريهاأن احلن هذه التعريفات جممل القول م   
    كل من املتكلم يفهمه  معىن ا حتمل أو مبعزل عن غريها؛ فرغم أ،سها يف نفعليه

 عليهو،  إال أا ال تشري إىل شيء موجود ميكن أن يتعرف عليه يف العامل املادي،السامعو
 من خالل ،ظيفه يف سياق معني على معناه اإلفرادي متوقفة على تواحلرف كانت داللة

 فإذا قلنا مثال  . معناه ويتجلىا يظهر ،مع عناصر أخرى مكونة للجملة تآلفه وتضامه
إمنا تدل عليه يف  و،فإا ال تدل عليه يف نفسها ،حرف يدل على انتهاء الغاية" حىت"
  . ألخرىكذلك هي احلال بالنسبة جلميع احلروف او. علقها املصاحب هلا يف التركيبمت

 ،)3(ومن هنا يكون تصور معىن احلرف يف الذهن متوقف على شيء خارج عنه   
ال تتوقف داللته على  و،الفعل اللذان حيمل كل واحد منهما معىن يف ذاته وخبالف االسم
                                                         . أو على ذكر السياق اللغوي كله،ذكر متعلق له

ـــــ                                                                        ـــــــــ
.                                                       283 صبريوت، ، الزخمشري، دار اجليل، دط، دت،لعربيةاملفصل يف علم ا): 1(

 ،1992، 01ط فخر الدين قباوة و حممد ندمي فاضل، دار الكتب العلمية، : تحيف حروف املعاين، املرادي،اجلىن الداين ): 2(
     .                                                                                                                              20 صبريوت،

  .23 ينظر املصدر نفسه، ص): 3(
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                                                                           :عالمات احلرف

ستدل ا عليها اخلصائص اليت يوف املعاين جمموعة من العالمات وسجل النحاة حلر    
 األخفشف احلرف بذكر عالماته، ك حىت أن البعض منهم عر.يف خمتلف التراكيب

مل ، واجلمع ال و،ال التثنية و،ال الصفة و،لفعلما مل حيسن له ا: " الذي قال)هـ215ت(
  . ذاا يف حد له فعدم قبوله هلذه األمور عالمةُ)1(."جيز أن يتصرف فهو حرف

التركيز على االعتماد وب ، عن باقي أقسام الكلم أن مييز احلروفحاول ابن السراجو   
 ال جيوز أن تكون خربا، واحلروف ما ال جيوز أن خيرب عنها: "  قائالاملنحى الوظيفي فيها

 إذ ال جيوز ؛يف هذا تركيز على وظيفتها اليت تظهر بوضوح يف اجلملة و)2(."إىل ومن: حنو
مثلما نقول " إىل منطلق" فال نقول ، خنرب عن احلروف كما خنرب عن األمساءالعربية أنيف 

 ربال جيوز أيضا أن خن، و"اهبذزيد "قول ن كما "عن ذاهب"ال ، و"الرجل منطلق"
  "عمرو منطلق" كما نقول "عمرو إىل"األفعال فال نقول باحلروف مثلما خنرب باألمساء و

                                             ."بكر قادم" كما نقول "بكر عن"ال و

احلروف ليست عالمات شكلية ظاهرة مثلما هي احلال فما نالحظه هو أن عالمات    
هو ما و. إمنا عالماا هي انتفاء عالمات القسمني السابقني عنهاو؛ يف األمساء و األفعال

:                                               بقوله) هـ516ت(أكده احلريري البصري  

  ـــــــ                                                              ـــــــ

عمر فاروق الطباع، مكتبة     : و مسائلها و سنن العرب يف كالمها، ابن فارس، تح و تقالصاحيب يف فقه اللغة العربية ): 1(
.                                                                                                      87 صبريوت، ،1993، 01املعارف، ط  

                                                                                           .       37، ص01األصول، ابن السراج، ج): 2(
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الَمع لَه تسا لَيم فاحلَرة           ة ـوالَّمع كُنِلي تلَى قَوع 1(فَِقس(                                        
  ما ـلَ          وهلْ وبـلْ ولَو ولَم وا  ـثُمتى والَ وـه حـالُـِمثَ

الوزن لصيغة و كا،هو العالمة الشكلية الظاهرة" ليست له عالمة"املقصود بـ    و
  .ا من العالمات املميزة لكل من االسم والفعلحنومهو

:أقسام احلروف    

أو  عدد حروفها،، فهي إما أن تقسم حبسب هيئتها ومتنوعةللحروف أقسام عديدة و    
  .إمهاهلا، أو حبسب اختصاصها، أو حبسب وظيفتها يف الكالمحبسب عملها و

يقوم هذا التقسيم على أساس حروف املعجم : عدد حروفهاـ حبسب هيئتها و 1
عن، (، الثنائية ...)اهلمزة، الباء(ها األحادية  من لذلك يوجد؛ واحد منهااملكونة لكل

قد اعتمد و). لكن(اخلماسية ، و...) لوالحىت،(ية ، الرباع...)أال، أما (، الثالثية...)يا
  .                            هذا التقسيم جمموعة من العلماء منهم املرادي يف اجلىن الداين

 ثالثونروف العاملة يف العربية مثانية وذكر السيوطي أن احل: وإمهاهلا ـ حبسب عملها 2
تغير من ثر فيما اتصلت به وة هي اليت تؤ، فالعامل)2(ستونغري العاملة نيف وحرفا، و

حروف اجلر، أما غري جزما مثل نواصب املضارع وجرا، و و،رفعاو ،حركة إعرابه نصبا
    . العطف ونبيهالتحروف مثل  ال تؤثر فيما دخلت عليهالعاملة فهي اليت 

   ــــــ                                                          ــــــــ
                   . 69 صبريوت، ،1997، 01، املكتبة العصرية، طبركات يوسف هبود: لبصري، تحشرح ملحة اإلعراب، احلريري ا): 1(
                                            .19، ص02 جبريوت،  دار الكتب العلمية، دط، دت،، السيوطي، يف النحوينظر األشباه و النظائر): 2(
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:  فهي)1(تنقسم احلروف من حيث االختصاص إىل ثالثة أقسام: ـ حبسب اختصاصها 3
 ها، فإن ويكون معناها في،ول على األمساء فقط دون األفعالـ إما أن ختتص بالدخ
 مل ترتل فحقها أن تعمل إن و،لتعريفا" ال ": تعمل فيها مثلملنزلت مرتلة اجلزء منها 

                                                                         .اجلرحروف  :مثـل

ا  نزلت مرتلة اجلزء منهفإن ؛ على األفعال فقط دون األمساءختتص بالدخولإما أن ـ و
.          كحروف اجلزمن تعملإن مل ترتّل فحقها أمل تعمل كحروف التنفيس مثال، و

األفعال فال ختتص بالدخول على واحد منهما ا أن تكون مشتركة بني األمساء وإمـ و
مثاله حروف ، وال يف األفعالا النوع ال يعمل ال يف األمساء وهذ و،دون اآلخر

                                ."؟أزيد أخوك"، و"؟أ جاء حممد" : حيث ميكننا أن نقول؛االستفهام

يعترب هذا التقسيم األشهر من بني التقسيمات األخرى  :ـ حبسب وظيفتها يف الكالم 4
رغم أمهيتها كلها؛ ذلك ألنه يصطلح على حروف املعاين يف اللغة العربية من جهة 

تسمى كل ث تصنف تلك احلروف ضمن جمموعات، و حي؛وظائفها يف التركيب
ال تشري إىل ألنه ليس هلا معىن معجمي، و نظرا .يهاجمموعة منها بالوظيفة الرئيسة اليت تؤد

ييز خطاب  متكنها من مت بل تقوم بأدوار وظيفية هامة؛شيء موجود يف العامل اخلارجي
 حروف االستفهام، حروف التنبيه، حروف اجلر،  فكانت بذلك، عن آخرتواصلي

   ...حروف العطف، حروف العرض، حروف النفي، حروف النهي

  ـ ـــــــــــــ

حاشية ابن احلاج على و. 25و اجلىن الداين يف حروف املعاين، املرادي، ص. 54، ص01األصول، ابن السراج، ج: ينظر): 1(
     .                                                                                         15، صشرح األجرومية، ابن احلاج
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 ذكرفقد  ،ل منهاأمش وأعم  ضمن وظائف أخرىفظائولهناك من صنف هذه ا    
                  : قالأن احلروف تأيت لستة وظائف إذ) 335ت( *السيوطي نقال عن املهلّيب

         )1(تعِديةوربٍط    ِلنقٍْل وتخِصيٍص و  ة     ــي ِلِستـتفَطَّن فَِإنَّ احلَرف يأِْت
  ِديه اَألمن تر وِسيت الِعزجوابا ك           تِدي       ـاغْ املَواِضِع وِضقَد ِزيد ِفي بعو

إىل ، و)االستفهام(من اخلرب إىل االستخبار ، وفالنقل يكون من اإلجياب إىل النفي   
   ...الترجي، والتمين

 خيتص بعضها بالدخول على األمساء دون يكون مبجموعة من احلروف التخصيص   و
  .                        خيتص بعضها اآلخر بالدخول على األفعال دون غريها، وغريها

 ، وهذا وظيفة حروف العطف، وإما أنيكون بني امسني أو فعلنيإما أن أما الربط ف   
، أو يكون بني مجلتني وهو وظيفة  وهذا وظيفة حروف اجلر،اسم ويكون بني فعل
  .  غريهاو حروف الشرط

  .   إالّ يف االستثناءفمثاهلا الواو يف املفعول معه، وما التعدية أ   و

  .نعم و ال: حبروف مثلاجلواب     بينما يكون

                                                               ــــــــــــــ

 تويف مبصر سنة ، وتفسري األشعار، ورواية األخبار، كان إماما يف اللغة والنحو، علي بن أمحد املهليب أبو احلسنيهو: املهليب *
دت، حممد أبو الفضل إبراهيم، املكتبة العصرية، دط، : تح ، السيوطي، يف طبقات اللغويني والنحاةهـ، ينظر بغية الوعاة335

                                                                      .   147، ص02جبريوت، 
  .   18، ص02ألشباه و النظائر، السيوطي، جا): 1(

9 



  وهو ،   وغري بعيد عن هذا ذكر السيوطي تقسيما آخر للحروف حبسب وظائفها

احلرف يدخل إما للربط أو للنقل أو للتأكيد أو : "حيث قال) 680ت (*تقسيم ابن فالح
اجلواب و للتنبيه أو للزيادة، ويندرج حتت الربط حروف اجلر والعطف والشرط والتفسري

حتت النقل يندرج لداخل على الشيء لتعلقه بغريه، و ألن الربط هو ا؛املصدرواإلنكار و
يندرج حتت التنبيه  ويث،التأنتنفيس والحروف النفي واالستفهام والتخصيص والتعريف و

فقد صنف الوظائف العامة  )1(."اخلطابدع والتذكري والرحروف النداء واالستفتاح و
  . ما يندرج حتتها من وظائف فرعيةأوال مث ذكر 

فالربط وظيفة عامة تؤديها جمموعة من احلروف اليت ختتص كل طائفة منها بوظيفة    
ربط بني أجزاء  مجيعا يف التشتركان رغم أما ، األخرى الطائفةمعينة غري اليت تؤديها

 عامتان تشترك فهما وظيفتان ،للتنبيه هي احلال بالنسبة للنقل وكذلكو. الكلم املختلفة
 ،ية خاصةيف تأدية كل واحدة منهما جمموعة من احلروف املصنفة ضمن وظائف فرع

                .                                            الوظيفة اليت تؤديها يف التركيبتسمى كل طائفة منها باسم

 

 

                                                               ــــــــ ــــــ

هو منصور بن فالح بن حممد بن سليمان بن معمر اليمين، الشيخ تقي الدين أبو اخلري املشهور بابن فالح : ابن فالح *
، 02ينظر بغية الوعاة، السيوطي، ج.  هـ680الكايف، واملغين، تويف سنة : النحوي، له جمموعة مؤلفات يف العربية منها

                                                                                                    .  302ص
                                                                                           .20، ص02، جاألشباه و النظائر، السيوطي): 1(
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وصفه  و،اقشة لدى احملدثني فقد انتقده معظمهم    ظل تقسيم القدامى للكلم جمال من
                                                :عدم الدقة لعدة أسباب منهاباالضطراب و

متّ  و،ية اليت بين عليهااملنطق و،، أو تبيان األسس العقليةـ عدم تربير ذاك التقسيم
                                                                                  . مبوجبها

.             سم من تلك األقسام أو متقاربة لكل ق،ـ عدم اتفاقهم على تعاريف شاملة
ا ال  أو األفعال رغم أ،وجود بعض الكلمات ضمنها النحاة ضمن طائفة األمساءـ 

                          . الة هو متسكهم بالتقسيم الثالثي ال حممرجع ذلك، وتقبل جل عالماا

 ملسوه من نقص يف تقسيم  تدارك ما ـ انطالقا مما سبق ـنحاول أولئك احملدثو    
 فنتج عن ذلك . األمهيةأضافوا أقساما جديدة على حسب ما بدا هلم من و،القدامى

 يلبث هذا ومل .)2(مهدي املخزوميو ،)1( قال به كل من إبراهيم أنيستقسيم رباعي
 فيها ي يراع، جديدةعلى أسس و، حىت جاء من ينادي بتقسيم جديدقسيم طويالالت

فاضل  و،قالوا به متام حسانكان ممن ف ،يأخذ ما معا و،جانيب الشكل والوظيفة
 . للكلم أمشل من التقسيمات السابقةامصطفى السياقي اللذان ارتضيا تقسيما سباعي

        .أداةل، ضمري، خالفة، ظرف، و، صفة، فعاسم: )3(كانت األقسام فيه كاآليت

                                                               ــــــــــــــ

، 03 ينظر من أسرار اللغة، إبراهيم أنيس، مكتبة األجنلو املصرية، طاسم، ضمري، فعل، و أداة، كان تقسيمه كاآليت ):1(
                                                                                      .               266 صالقاهرة، ،1966

)2 :(ينظر يف النحو العريب .كنايات أداة، و اسم، فعل،:م الكلم إىلقس )مهدي )قواعد وتطبيق على املنهج العلمي احلديث ،
                                                            .  06/11  صبريوت، ،1986، 02املخزومي، دار الرائد العريب، ط

 من أقسام الكالم العريب، و90 صالقاهرة، ،1998، 02مبناها، متام حسان، عامل الكتب، طينظر اللغة العربية معناها و): 3(
  .214 صهرة،القا ،1977متام حسان، مكتبة اخلاجني، دط، : حيث الشكل والوظيفة، فاضل مصطفى السياقي، تق
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مل ينفوا األقسام الثي للكلم إالّ أم مل ينفوه، و    ورغم أن احملدثني انتقدوا التقسيم الث
جند أول  فما من تقسيم إالّ و،ينطلقون منه دائما هم ؛ بل على العكس متاماالواردة فيه

نا نلفيهم  إالّ أن،حىت لو أننا ال جند من بني هذه األقسام احلرفالفعل، وأقسامه االسم و
                ".األداة ": هويشتمل عليه يعوضه يف التقسيم، ويعتمدون على مصطلح آخر

    :األداة

ميكن أن  ليكون أحد أقسام الكلم عندهم، و    األداة مصطلح ارتضاه معظم احملدثني
 ، ذات جمال أوسع منها رغم أ،نقول هي بديل ملصطلح احلرف يف تقسيم القدماء

غريها من الكلمات اليت كان تصنيف بعضها حمل جدل بني  و،ها تشمل احلروفباعتبار
األدوات إما حروف كحروف العطف واجلر، وإما أمساء كأمساء : " فـ النحاة

 فلما كانت )1(."خال املسبوقة مبا املصدريةعدا وحاشا و: االستفهام، وإما أفعال كـ
 األفعال ال تقبل مجيع عالمات هذه األفعال و،هذه األمساء ال تقبل مجيع عالمات األمساء

فت ضمن قسم األدواتصن.                                                                

 إىل  أن يقسمها متّام حسانارتأى ونظرا ملا تشتمل عليه األداة من خمتلف أقسام الكلم    
 مثل حروف اجلر ،نها حروف املعاينود م؛ فأما األصلية فاملقص)2(حمولةأصلية و:  قسمني

                                              :هسبتكون حف أما احملولةو. والعطف وغريها
. الشرطالظروف يف تعليق مجل االستفهام وإذ تستعمل : ـ ظرفية  

ــ ــــــــــــ  

)1 :(22، ص01 جلبنان، ،1993، 01ألمسر، دار الكتب العلمية، طراجي ال يف علوم اللغة، حممد التوجني واملعجم املفص              .
  .123، صاللغة العربية معناها و مبناها، متّام حسان: ينظر): 2(

12 



كيف و كمعلى حنو استعمال  ، املبهمة يف تعليق اجلملاألمساءكاستعمال بعض : ـ امسية
                                                                               . يف االستفهام

   "كان ":كتحويل بعض األفعال التامة إىل صورة األداة بعد القول بنقصاا مثل: ـ فعلية
          .                                                                           أخوااو

  .التعجبعاين الشرط، واالستفهام، وإىل م" أي"و" ما"و" من"كنقل : ـ ضمريية

يف إفادة  و، التعليقأداء وظيفة    فاملهم حسب هذا التقسيم أن مجيع األدوات تشترك يف 
 مصطلحا مرادفا  أن األداة ليست هو من هذاما خنلص إليه و.معىن عام هو معىن اجلملة

 كما يشمل إنما هي قسم يشمل حروف املعاينحلروف املعاين كما يعتقد بعضهم؛ و
 على أساس أا ،ليس كلّ أداة حرفحرف أداة و جاز لنا أن نقول كل غريها، ومن مثّ

  . بل تتجاوزها إىل كلمات أخرى ليست من احلروف،ال تنحصر يف حروف املعاين

م  أو حىت على أقسا، أو الدخيل على الدرس النحوي،    وليس مصطلح األداة باحلديث
 إذ ؛الفكر النحويفجذوره ضاربة يف أعماق التراث ولك  على العكس من ذالكلم؛ بل

ت متييزا هلا عن ون حروف املعاين باألدوايسمالكوفيون يستعملون هذا املصطلح، وكان 
 الذين )1(يرى السياقى أنهم باستعماهلم هلذا املصطلح أدق من البصرينيو. حروف املباين

  .كانوا يعتمدون مصطلح احلرف

ما كان ذلك لقدرته على إنبنوا هذا املصطلح للسبب ذاته، و احملدثني ت    وال نعتقد أنّ
  اليت مل جيدوا هلا مكانا ضمن و،احتواء تلك الكلمات اليت تؤدي معان عامةاستيعاب و

  ــــــــــــــ

  .175 أقسام الكالم العريب، السياقي، صينظر): 1(
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 هو معىن ي معىن وظيفيا عاماتشمل كل كلمة تؤد" فاألداة عندهم ، األقسام األخرى
املهم أا تؤدي معىن وظيفيا  ... وهذه الكلمة قد تكون حرفا أو امسا أو فعال )1(."اجلملة
  .عاما

ن  القدامى م فهناك ِمن،    وإذا كان املقصود باألداة عند الكوفيني حروف املعاين فقط
تلف عن تعريفات احملدثني عرفها تعريفا ال خي و،استعمل هذا املصطلح باملفهوم احلديث

: قالإذ " اإلتقان يف علوم القرآن"كتابه املصطلح يف ا  الذي اعتمد هذ،كالسيوطي مثال
 فقوله هذا )2(."الظروف، وما شاكلها من األمساء، واألفعال، وأعين باألدوات احلروفو"

 جعلها  بل؛ مل جيعل األداة مرادفة للحرف عينه الذي ذهب إليه احملدثون، حيث إنههو
  .من األقسام األخرى) يف الوظيفة(ملا شاه مشل له وأ

   :عالمات األداة

يت متيزها عن الوظيفية املتنوعة ال من السمات الشكلية، واحملدثون لألداة جمموعة    صاغ 
 وهي يف حقيقة األمر ال تكاد ختتلف عن .تتميز عنهاباقي أقسام الكلم، وجتعلها تنفرد و

  :)3(أبرز هذه العالمات ما يليللحرف فمن أهم وقدماء تلك اليت صاغها ال

  اله يف ذاا مثل األقسام األخرى؛ حيث إنؤدي معناهاـ أول ما تتميز به األداة أا ال ت
   يف من خالل السياق الواردة فيه لذلك هييتحدد إالّ من خالل متعلقاا، ويظهر وال 

  ـــــــــــــــ

.                                                                                                           263املرجع السابق، ص): 1(
                                     .146، ص01 جبريوت، اإلتقان يف علوم القرآن، السيوطي، دار الفكر، دط، دت،): 2(
  .267/268، و أقسام الكالم العريب، السياقي، ص127 إىل ص123ها، متام حسان، صينظر اللغة العربية معناها و مبنا): 3(
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                                                                 .هو ما جعل معناها وظيفيا ال معجمياو. ار متأصل لضمائمهاافتق
 واسخالن  تصدرا مثل فإذا دخلت على اجلملة،الصدارة رتبة األداة دائما هي التقدم وـ
                                          . مثل حروف اجلر ،إذا دخلت على املفردة تقدمت عليهاأدوات االستفهام، وو

 فاليت تكون ؛منها املنفصلة و،أنّ منها املتصلةب من حيث الرسم اإلمالئي  األداةـ تتسم
ن على أكثر من  باء اجلر، أما اليت تكومثلاليت تليها ميمة ضالعلى حرف واحد تتصل ب

                                                 . مستقلة يف الكتابة عن ضميمتها،حرف فتأيت منفصلة
 أو ـ ال توصف األداة وال يوصف ا، وال تكون مسندا وال مسندا إليه، وال خيرب ا

                                                         .                                  خيرب عنها
                                                                     .ال جتمع ال تثنى وـ

                            .ليس هلا صيغة معينة، وـ ال تدخل يف جدول تصريفي أو إسنادي
                                                        .كالمـ ال يأتلف منها مع مثلها 

                                       .ال تنون، وال تضاف، والتعريف" ال"ـ ال تقبل 
                              . فهي معربة"أي" ما عدا ال تظهر عليها العالمة اإلعرابية، وـ تتسم كلها بالبناء

   .مبانيها هي صورها اردة، وس هلا أصول اشتقاقيةـ لي

  : األداةوظيفة

 ـ خبالف األمساء      معناها     من أهم و أبرز مميزات األداة أا ال تدلّ بذاا على
املعاين يف حالة غري حمددة فهي  اليت حتمل دالالا يف أنفسها ـ الصفات واألفعالو

إنما يكمن يف  ألن معناها ليس معجميا؛ وق معني،عدم توظيفها يف سياانفرادها و
    .يف خمتلف السياقاتها اليت تؤديها يف أثناء اجلمل، ووظيفت
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؛ إذ تقوم بالربط بني      والوظيفة العامة اليت تشترك يف تأديتها مجيع األدوات هي التعليق
لية القائمة بني تلك داخمث بالتعبري عن تلك العالقات ال ،)األلفاظ(أجزاء اجلمل اجلمل، و

     والتعليق باألداة هو أشهر أنواع التعليق يف اللغة العربية فمعظم مجلها     . األجزاء
 لكوا )1(تعتمد على األداة بعض مجل اإلفصاح ــ باستثناء مجليت اإلثبات واألمر و

زاء ذلك ألا تقوم بتلخيص العالقة بني أجو ،إحدى القرائن اهلامة يف التركيب اللغوي
  .التركيب

 فإن كل أداة ختتص ،مشتركة بني مجيع األدواتوإذا كان التعليق وظيفة أساسية و    
 مث يكون ،فاألدوات مجيعها تدل على معىن وظيفي عام هو التعليق"بوظيفة إضافية بعده 

ألن إضافة األداة إىل  )2(..."الشرطنها وظيفة خاصة ا كاالستفهام ولكل طائفة م
 بعد تلك الوظيفة العامة ، اللغوي األساسي إمنا تكون لتأدية وظيفة خمصوصةالتركيب

   .طبعا

هو معىن ، و    وليست وظيفة األداة اخلاصة سوى املعىن العام الذي تفيده اجلملة ككل
منه مسيت تلك و. وليس األجزاء التحليلية فيه ،حنوي يتناول التركيب الكالمي متكامال

بني ضح تشابك العالقة بني األداة وهنا يتو" اخلاصة اليت تؤديها م الوظائفاألدوات باس
 كأن نقول أداة )3(."اجلملة معاري التسمية الواحدة على األداة ومجلتها حبيث تس

                                                  .بالتايل تكون وظيفة األداة هي معىن اجلملة ككلو. مجلة استفهاماستفهام، و

  ـــــــ ـــــــ

.                                                                              123اللغة العربية معناها و مبناها، متام حسان، صينظر  ):1(
                                                                  .134أقسام الكالم العريب، السياقي، ص): 2(
                                                                                                   .263املرجع نفسه، ص): 3(
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    ال تتضح هذه الوظائف اخلاصة اليت تؤديها األدوات إالّ من خالل النظر إىل السياق 
ظيفة األداة فو. غري لغوية، ومالبسات لغوية والواردة فيه بكل ما يشمله من ظروف

 ،تآلفها مع جمموعة من العناصر اللغويةتكمن يف استعماهلا، وتظهر من خالل تركيبها، و
  .بدونهحاجتها ماسة إليه؛ إذ ال تعمل شيئا  و،قلذلك هي يف افتقار متأصل إىل السيا

التمييز بني  التفريق ووظيفتها، كما يعمل علىإظهار هو الذي يعمل على حتديد و ف  
نت دراسة األداة يف منه كاو ،جمموعة من الوظائف اليت ميكن أن تؤديها األداة الواحدة

    .نتائج أكثر دقةذات نص متكامل 
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     :الوظيفة واحلرف بني املعىن: ثانيا

 بني هذين ال مييز كثري من الدارسني، و    كثريا ما يلتبس مفهوم املعىن مبفهوم الوظيفة
 نظرا هلذا اللبس و.  رغم أما ليسا كذلك،إذ غالبا ما يستعمالن كمترادفني ؛املصطلحني

أَوىل يف دراستنا أقرب وحندد أيهما الكائن بينهما سنحاول أن نفصل بينهما، و
  .؟ أم نقول وظيفة احلرف،؟هل نقول معىن احلرف، وللحروف

  : ـ املعىن1

على حد ـ احلديث و ن أهم نقاط البحث اللغوي القدميية م    ميثل املعىن نقطة أساس
  اليت ال ميكن فهم حقيقتها إالّ من خالل فهم، نظرا إىل أمهيته البالغة بالنسبة للغة ـسواء

 ذاك هو هو مقابل اللفظ يف اللغة، و املعىن االصطالح أنيفقد شاع  و.خمتلف معانيها
    املعاين هي الصور الذهنية من حيث "نه فـ للتعبري عاللفظوضع التصور الذهين الذي 

 والصورة احلاصلة يف العقل من حيث أا تقصد باللفظ مسيت .بإزائها األلفاظوضع أنه 
نا تلك الصورة نطقه ترتسم لمبجرد  ،خيتزن يف الذهن عن اللفظ  هو ما فاملعىن)1(."معىن

              .ا خصيصا للتعبري عنه وضع هو واليت،هاملختزنة يف الذهن عنالذهنية الكامنة و

:مكانة احلرف يف خمتلف نظريات املعىن  

صاغوا  ف يف ذلك،سلكوا مناهج خمتلفةو ،    قام العلماء مبحاوالت كثرية لدراسة املعىن
  اختالف نظريات متعددة ـ متفاوتة الدقة ـ كان بينها من االختالف ما أدى إىل 

  ــــــــــــــ

  .235/236صلبنان، ، 1985لشريف اجلرجاين، مكتبة لبنان، دط، التعريفات، ا): 1(

18 



هذه النظريات بعض سنتناول  .)1(مفاهيمه وتعدد تعريفاته و،وجهات النظر إىل املعىن
بالتايل هل ميكننا دراسته انطالقا ة ما إذا كان للحرف معىن حسبها وحناول معرف و،بإجياز
  :)2(رز هذه النظريات ما يليمن أبو. ، أو على األقل من واحدة منهامنها

  :أ ـ النظرية اإلشارية

ليس بالضرورة أن يكون مة هو ما تشري إليه يف الواقع، و    يرى أصحاا أن معىن الكل
  ؛ فقد يكون كيفية أو لونا أو حدثا أو فكرة ...)، رجلكتاب(املشار إليه شيئا حمسوسا 

                                              ...).  شجاعة، إخالص ()3(جتريدية

    ال ميكن أن يكون للحرف أي معىن وفق ما تذهب إليه هذه النظرية، فالكلمات 
تحلى ال ت و،ا وجود فعلي يف العامل اخلارجيذوات املعاين عندها هي الكلمات اليت هل

ل تؤدي معىن يفهمه كرغم أا ، و إليها ليس هلا مشار فهي مجيع،احلروف ذه الصفة
  يف العاملاء موجودةشيأ ا باعتبارهاتعرف عليهن إال أنه ال ميكننا أن ،السامعمن املتكلم و

وعليه فإنه ليس للحرف معىن حسب هذه النظرية ألنه ال يشري إىل شيء موجود . املادي
  .يف العامل اخلارجي

                                                           ــــــــــــــ
تعريفا للمعىن تعكس  جمموعة من  )22(مجع ريتشاردز وأوجدن يف كتاما معىن املعىن ما ال يقل عن اثنني وعشرين ): 1(

كمال حممد بشر، مكتبة : ن، تر وتقا، ينظر دور الكلمة يف اللغة، ستيفن أومل...االجتاهات الفلسفية و النفسية و األدبية
                                                                                     .       62مصر، صدت، الشباب، دط، 

حو والداللة، حممد النو .73 إىل 54 ، ص1998، القاهرة، 05علم الداللة، أمحد خمتار عمر، عامل الكتب، ط : ينظر ):2(
املعىن اللغوي، حممد حسن حسن جبل،  ضا أي وينظر.41صالقاهرة، ، 2000، 01محاسة عبد اللطيف، دار الشروق، ط 

                                                                                                                   .163 إىل 159ص القاهرة، ، 2009، 02، ط اآلدابمكتبة 
                                         .55 علم الداللة، أمحد خمتار عمر، ص: ينظر): 3(
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  :ب ـ النظرية التصورية

السامعني يف حتديد  و،ات املوجودة يف عقول املتكلمنيالتصور و،    تركز على األفكار
اليت و ، فمعىن الكلمة عند أصحاا هو الصورة الذهنية اليت يفكّر فيها املتكلم.املعىن

لى حروف تذهب إليه ال ينطبق عوعليه فإن ما . تستدعيها الكلمة يف ذهن السامع
ليس تصورها العقلي سوى  و، فكيف يكون ذلك وهي غري قابلة للتصور أساسا،املعاين

  .يبا، أي ذاك الشكل الكت)حروف املباين( ككلمة مستقلةتلك احلروف املكونة هلا 

  : ـ النظرية السياقيةجـ

هو "ند أصحاا معىن الكلمة ع، و*)Firth(فريث اللغوي الربيطاين     رائدها 
 هلذا يصرح فريث أو الدور الذي تؤديه و،ستعمل ا أو الطريقة اليت ت،استعماهلا يف اللغة

 أي وضعها يف سياقات ،بأن املعىن ال ينكشف إال من خالل تسييق الوحدة اللغوية
هو يتعدد بتعدد  و،يتحدد إالّ من خالل االستعمال فمعىن الكلمة عندهم ال )1(."خمتلفة

 حتمل معىن غامضا لدرجة ما، الكلمة "ن أل؛ ذلك اليت ترد فيها الكلمة**السياقات
  حينئذ استعماله، االستعمال يأيت أوال، ولكن املعىن يتكشف فقط عن طريق مالحظة و

                                                         ـــــــــ    ـــــ
 بريطاين رائد املدرسة السياقية، أول من جعل اللسانيات دراسة علمية معترفا ا يف لغوي): 1960 -1890 (جون فريث *

          . أو شكال من أشكال احلياة، وجزءا من املسار االجتماعي ما،بريطانيا، درس اللغة باعتبارها نشاطا معنويا يف سياق اجتماعي
                                                                                      .68 ص علم الداللة، أمحد خمتار عمر،: )1(

، وظروف اجتماعية وثقافية )صوتية، صرفية، تركيبية( كل ماله صلة باستعمال الكلمة من عالقات لغوية :السياق **
املرجع  ينظر. وسياق ثقايفسياق لغوي، عاطفي، سياق املوقف، : وغريها، وقد قسمه بعضهم إىل أربعة أنواع... ونفسية

، أمحد عزوز، دار )أعالمها، مبادئها، ومناهج حتليلها لألداء التواصلي( املدارس اللسانية  وينظر. 71 إىل ص 69نفسه، ص 
                                                                        .  161ص  اجلزائر،، 2005األديب، دط، 
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 وطاملا يأيت االستعمال يف املرتبة األوىل فإن دراسة معاين الكلمات )1(."منهاملعىن يتقطر 
  .تتطلب حتليال ملختلف السياقات واملواقف اليت ترد فيها سواء أكانت لغوية أم غري لغوية

أن املعىن كلّ مركب من جمموعة من الوظائف اللغوية من  "Firthفريث "    يرى 
الوظيفة  و، والقاموسية،ورفولوجية، مث الوظيفة النحويةفة املأمهها الوظيفة الصوتية، الوظي

  .لكل واحدة من هذه الوظائف منهج جيب مراعاته عند دراستها، ولية لسياق احلالالدال

 أو النتائج املتوصل إليها من خالل ،وليست التحليالت اللغوية على هذه املستويات   
 إىل املعىن يتطلب الربط بني خمتلف منها هي املعىن؛ ألن الوصولكل دراسة وظيفة 

 ربطا يدخل يف اعتباره مجيع عناصر ،النتائج املتوصل إليها من تلك التحليالت الوظيفية
عىن جيب أن تستويف  فإن دراسة امللذلكو. مع ربطها باملوقف الواردة فيه ،)2(سياق احلال

   .ةلغويالغري و  منها، اللغويةحمليطة بهاملالبسات امجيع الظروف و

ملا تعطيه من  و،نظرا ملا تركز عليه هذه النظرية من االستعمال    بناء على ماسبق، و
؛  مبادئها يف دراسة احلروف خمتلفعلىجند أنه ميكننا االعتماد عليها، و ،اهتمام للسياق

الوظيفة اليت يؤديها العنصر اللغوي من خالل تلك  أو ،الدور ذاك املعىن فهي تعترب
 تقوم عليه الذيهو األساس هذا  و. تركز على اجلانب الوظيفي فيهثحي ؛االستعمال

ال من خالل توظيفها يف إأو التعرف عليه  ، إذ ال ميكن الوصول إىل معناها؛احلروف
  ـ من خالل االستعمال ـ و إال أا ، يف ذاامعناها  ال تدل علىا فرغم أ.سياق معني

  ــــــــــــــ

                                                                     .72املرجع نفسه، ص ): 1(
          .312صبريوت، ، حممود السعران، دار النهضة العربية، دط، دت، )مقدمة للقارئ العريب(علم اللغة : ينظر ):2(
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 مل يكن معروفا أو موجودا قبل دخول احلرف ،تكسب التركيب الواردة فيه معىن جديدا
                                                                                                                                  .ليهع

 نيأن النظريتهو  *    ما نالحظه من خالل دراستنا املوجزة لبعض نظريات املعىن
 ، وهو ما يسمى باملعىنمعني من املعاين على نوع ان تركز)التصوريةاإلشارية و (يتنياألول

ا على قتصارمهوال، ا مفهوما عاما للمعىنمعدم تقدميهاملعجمي، لذلك انتقدمها بعضهم ل
 أم اليت ،سواء اليت تشري إىل شيء موجود يف العامل املادي (ط من الكلماتطائفة معينة فق

   .عدم احتوائها بذلك للحروف و،)هلا صورة خمتزنة يف الذهن

 تركز على مثل تلك املعاين  مل تداركه، حبيثالنظرية السياقيةحاولت  الذي األمرهو  و  
على الوظيفة  و، ـ بل ركزت على االستعمال كل مفردات اللغةـ اليت ال تتميز ا

 هذه تكن لذلك مت، املعىن ما يسميه بعضهمت تلك الوظيفة هياعترب و،املؤداة من خالله
اللغة سواء منها اليت هلا اا ـ من استيعاب مجيع مفردات ـ على عكس سابق  النظرية

      . كحروف املعاين اليت هي موضوع حبثنايس هلامعىن معجميا أو اليت ل

 فما هي حاهلا مع وظائف ، نظريات املعىناين ال ختضع ملعظمإذا كانت حروف املع   
  ذلك؟كل  وما املقصود بالوظيفة قبل  وهل ختضع جلميعها؟؟اللغة

  

  ــــــــــــــ

تلك النظريات الثالث ألا األبرز واألهم من بني النظريات األخرى، وألا هي اليت ترتبط أكثر مبوضوع  اكتفينا بذكر* 
        .النظرية السلوكية، نظرية احلقول الداللية، والنظرية التحليلية: ا النظريات املتبقية فهيأم. حبثنا
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 :)La fonction ( الوظيفة ـ2

:مفهومها  

الواو والظاء والفاء كلمة تدلّ على تقدير شيء، : "   ورد يف معجم مقاييس اللّغة أنّ
  )1(."وظفت له إذا قدرت له كلّ حني شيء من رزق أو طعام: يقال

الوظيفة من كلّ شيء ما : "  قائالً)هـ711 ت(ابن منظور   عرفهاوغري بعيد عن هذا   
الوظف،  أو علف أو شراب، ومجعها الوظائف وطعام،يقدر له يف كلّ يوم من رزق أو 

  )2(."ووظف الشيء على نفسه ووظّفه توظيفًا ألزمها إياه

للوظيفة؛ ) هـ711ت(، وابن منظور )هـ395ت(   يتفق تعريف كلّ من ابن فارس 
 دون أن يذكرا مقابل هذا القدر، ،دفع ملستحقه ي،فهي عندمها عبارة عن تقدير معلوم

واألصل يف ذاك . اء مقدر على الدافع دون أن يأخذ مقابالً هلا من القابضوكأا عط
  .العطاء حسب التعريفني أن يكون منتظماً

   ا من النج مفهوم الوظيفة انطالقا من تعريفها اللغوي االصطالحية، فقداحية أمتدر، 
 عن فكرة عطاٍء، إىل أن أضحى عبارةاحلياة من جعٍل و وانفعل بشكل واسع مع معطيات

  واليت من تبنتها بعض املدارس اللغوية ذات املناهج املعتمدة،  ، ذات شأن كبري،فلسفية

  

          ــــــــ ــــــ

.                                       122، ص06جالقاهرة، ، 1979عبد السالم هارون، دار الفكر، دط، : معجم مقاييس اللغة، أمحد بن فارس، تح): 1(
  .240، ص 15ج  لسان العرب، ابن منظور،): 2(
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 بقوة يف ا فأصبح بذلك احلديث عن هذا املصطلح حاضر.* مدرسة براغ وأبرزهاأشهرها
  .، وال خيلو منه أي نتاج لغوي)1(الدراسات احلديثة

 ، حديث، اختلفت وجهات الدارسني يف حتديد مفهومهلسينأمصطلح يفة إذًا    فالوظ
فهناك من يقصد ا موقع الكلمة من اجلملة، . كل وحسب خلفياته اليت انطلق منها
وقد ... ، وهناك من قال إا عالقة )أي املعىن(وهناك من يرى أا املقابل للشكل 

 من حتديد مفهوم الشكل، ألا ـ حسبهم وجدوا يف حتديد مفهومها صعوبة أكرب بكثري
ـ مل توجد لذاا بل ألشكال معينة، لذلك ال ميكن حتديدها إال يف ارتباطها بالشكل؛ 

  .ومن مثّة هم يؤكدون دائما على تبعية الوظيفة للشكل

 مصطلح الوظيفة واشتهروا به لدرجة أم عرفوا باسم الوظيفيني، **   استعمل الرباغيون
 كثريا يف دراسام على وظائف األصوات، وكانوا يسعون دائما إىل الكشف فقد ركزوا

عما إذا كانت كلّ القطع الصوتية اليت حيويها النص اللغوي تؤدي وظيفة يف التبليغ أم 
  .عاينمييز بني املالت اليت تلعب دورا هاما يف  يبحثون عن القطع كانوا؛ أي أم)2(ال

                                                 ـــــــ ـــــــ

هي واحدة من أبرز املدارس الكالسيكية يف علم اللّغة البنوي اليت قامت يف القرن العشرين مستندة :  مدرسة أو حلقة براغ*
 من أشهر . و باخلصوص يف جمال التأكيد على وظيفة التواصل اليت تؤديها اللغة،بقوة على أفكار دو سوسور ونظريته اللغوية

.                                                            تروبت سكوي، رومان جاكبسون، وأندريه مارتينيه: وأبرز علمائها
، 2002/2003، مكي درار، جامعة وهران، )أطروحة دكتوراه(ينظر الوظائف الصوتية والداللية للصوائت العربية العربية ): 1(

                                                                                                             .        07/73ص 
.                    هم أعالم ورواد مدرسة براغ، وقد عرفوا ذا االسم نسبة اىل املدرسة اليت ينتمون إليها:  الرباغيون**
  .                        86ص اجلزائر، ، 2006، 02 خولة طالب االبراهيمي، دار القصبة، طينظر مبادئ يف اللسانيات،): 2(
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   ومن مثّة كانت وظيفة العنصر اللغوي عندهم هي قيمته واستعماله، وقوهلم عنصر له 
فال يرد "وهم يعتمدون يف ذلك ويؤكدون على عنصر املالءمة . وظيفة مبعىن له مهمة
مع ما يالئمه من أصوات، وال يرد العنصر اللغوي إال مع ما يالئمه العنصر الصويت إال 

ويف هذا تأكيد على عنصر االستعمال ألنه ال ميكن االعتماد  )1(."من عناصر لغوية أخرى
 .أو احلديث عن املالءمة إال إذا ربطت باالستعمال

هوم  مف**)Louis Yhelmslev(  حدد لويس يلمسلف،)*(أما عند الغلوسيماتيني   
الوظيفة بشكل خمتلف عن مفهوم الرباغيني، فهي عنده أقرب ما يكون ملفهوم العالقة 
والتبعية؛ ألا ميكن أن حتدد التبعية بني طرفني، أو بني جمموعة من األطراف، ولذلك 

التبعية اليت تنفّذ شروط حتليل ما سوف نسميها وظيفة، ولذلك نقول إنه توجد : " قال
أما أطراف وظيفة ما فسوف نطلق . جزائها، وبني األجزاء بالتبادلوظيفة بني فئة وأ

 موظفات، ونفهم من املوظف أنه موضوع له وظيفة بالنسبة ملوضوعات عليها
 واملوظف هو العنصر اللغوي الذي يدخل يف عالقة تبعية مع عناصر أخرى، )2(."أخرى

  . غويني على األقلومن مثّة كانت الوظيفة عنده هي عالقة تبعية بني عنصرين ل

  ــــــــ           ــــــ

.                               76ص بريوت، ، 1996، 01ط نادر سراج، دار املنتخب العريب،: وظيفة األلسن، أندريه مارتينيه، تر): 1(
انية اليت ظهرت يف أوروبا يف إحدى أشهر املدارس اللس) مدرسة كوبنهاغن(نسبة إىل املدرسة الغلوسيماتية :  الغلوسيماتيون*

أضفى هؤالء الغلوسيماتيون  صبغة علمية على دراسام اللغوية؛ فصاغوا عناصر اللغة يف رموز جربية، . مطلع القرن العشرين
.                                                       كما كسوها مبصطلحات جديدة وغريبة.وتراكيبها يف معادالت رياضية

 من أبرز رواد املدرسة الغلوسيماتية،كان من األوائل الذين اهتموا باملنطق الرياضي ):1965 -1899( لويس يلمسلف **
".                  اللغة"، وكتاب "مبادئ النحو العام"كتاب : واملنهجية العلمية، إذ سعى إىل وضع نظرية لسانية كلية، من مؤلفاته

  . 112ص القاهرة، ، 2003، 01سعيد حبريي، مكتبة زهراء الشرق، ط: هارد هلبش، ترريث، جتاريخ علم اللغة احلد): 2(
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أنه جيب أن تصنف العناصر اللغوية على أساس وظيفتها فقط "يؤكد يلمسلف على     
)Fonction ( وليس على أساس معناها الداليل)Signification( وأن يشترط ،

ومع أنه ال ينفي عنصر . وبني الوظيفة ا بني املعىن فهو ذا يفصل م)1(."املعىن الوظيفة
املعىن، إالّ أنه يركز على الوظيفة باعتبارها جمموعة من العالقات القائمة بني العناصر 

  .اللغوية

   رغم أن الوظيفة شاعت بشكل كبري عند هاتني املدرستني وباخلصوص عند مدرسة 
يعرفونه تعريفات ون إىل هذا املصطلح، واألخرى يشريبراغ؛ إال أننا جند أعالم املدارس 

  .تتماشى وفق آرائهم وميوالم الفكرية

  ، يربط الوظيفة باملوقع التركييب*)Leonard Bloomfield(   فليونارد بلومفيلد 
فاملواقع اليت ميكن أن تظهر فيها " العنصر اللغوي يف التركيب املوقع الذي حيتلّهويرى أا 

 وكل األشكال اليت تظهر يف املوقع ذاته تشكل قسما شكليا؛ إذ ...الكلمة هي وظائفها
فهو حيصرها يف املستوى النحوي،  )2(."الوظيفة النحوية... إن مزايا الوقوع هذه ختلق

والعناصر اليت حتتل املوقع ذاته تؤدي الوظيفة ذاا بغض النظر عن معانيها؛ ألن الوظيفة 
م ـ وال ترتبط به، وإمنا هي أكثر ارتباطا عنده ليست هي املعىن ـ كما يزعم بعضه

  . باجلانب الشكلي

  ــــــــــ                                                  ــــ

.                                                                                                          112 املرجع السابق، ص): 1(
رائد املذهب السلوكي كان يؤمن باملنهج التجرييب يف البحث اللساين، ويرى أن قواعد ): 1949 -1887( ليونارد بلومفيلد *

                          ".le language et la penséeاللغة والتفكري "كتاب : اللغة وصفية وليست معيارية من مؤلفاته
.                                                                                             123 هلبش، ص هاردرتاريخ علم اللغة احلديث، ج): 2(
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   خبالف بلومفيلد الذي يربط الوظيفة بالبنية السطحية يذهب نوام تشومسكي 
)Noam Chomsky(*زعيم املدرسة التحويلية التوليدية إىل ربطها بالبنية العميقة  .

 عنده عبارة عن عالقات قائمة بني عناصر البنية العميقة اليت ميكن تفسريها تفسريا فهي
  .أي أا أقرب ما يكون إىل املعىن منها إىل الشكل. )1(دالليا

العلماء حول حتديد مفهوم    نالحظ من خالل هذه التعاريف اختالف وجهات نظر 
ب املدرسة أو االجتاه الذي ينتمي فكلّ وحسب ميوالته الفكرية، وحس.  وتباينهاالوظيفة

وهو ما يعكس صعوبة حتديد مفهوم هذا املصطلح؛ إذ على الدارس أالّ يتناول . إليه
مفهوم الوظيفة بشكل عام، وإمنا عليه بداية أن يبني وفق أي مدرسة سيتناوله، حىت ال 

  .يقع يف اخللط بني املناهج أو املدارس

رس اليت تبنت هذا املصطلح وركّزت عليه أكثر من وألنّ مدرسة براغ هي أوىل املدا   
غريها، وبنت عليه مجيع أسس دراساا اللغوية فإننا منيل إليها أكثر، ونسعى إىل تبين 
منهجها يف هذا البحث؛ نظرا الرتباط مفهوم الوظيفة املباشر عندها باالستعمال، 

  ).الفونيمات(ى اإلطالق والشتماله على مجيع العناصر اللغوية انطالقا من أصغرها عل

  

  ــــــــــ             ــــ

تتلمذ على يد هارييس وتأثر بفكر ياكبسون، سعى إىل إقامة نظرية عامة ، 1928لساين أمريكي ولد سنة : نوام تشومسكي * 
مجال ال حد هلا انطالقا من ، بىن نظريته التحويلية التوليدية على أساس معرفة كيف تنتج اللغة للغة باعتبار أا تصدر عن العقل
".                                    مظاهر النظرية التركيبية"، و "البىن التركيبية"كتاب : عناصر لغوية حمدودة، من مؤلفاته

  .506هارد هلبش، ص رينظر تاريخ علم اللغة احلديث، ج): 1(
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وظيفة هو اعتبارها     وبناًء على ذلك، فإن أبسط وأمشل تعريف ميكن ارتضاؤه لل
الدور التعبريي الذي يقوم به العنصر اللغوي يف البنية النحوية سواء أكان فونيما، أو "

 أي أن وظيفة العنصر اللغوي تكمن يف الدور الذي )1(."مورفيما، أم كلمة، أم مجلة
فوظيفة الفونيم مثال ختتلف عن وظيفة . يؤديه، وهي ختتلف باختالف ذلك العنصر

  .كما أن وظيفة العنصر الواحد ختتلف باختالف استعماله يف  مواضع خمتلفة. املورفيم

  :وظائف اللغة

   كثريا ما حتدث العلماء والدارسون عن تلك الوظائف اليت ميكن أن تؤديها اللغة وغالبا 
  :ما جندها تنقسم إىل قسمني

شرا؛ حبيث ال ميكن    فأما القسم األول منها فريتبط بالسياق اللغوي ارتباطا تاما ومبا
 وما يليه ، إال من خالل معرفة ودراسة ما يسبقه،مالغوي  أو فهم وظيفة عنصر ،حتديد

 من عناصر أخرى جماورة له، فهي وظائف بنوية ترتبط بالبنية اللغوية للعنصر املدروس
فكانت انطالقا من  ، لذلك اقترنت مبختلف مستويات اللغة، ومسيت اوال تتجاوزها

فهي . وظيفة الصوتية، الوظيفة الصرفية، الوظيفة النحوية، والوظيفة الدالليةال: ذلك
جمموعة من الوظائف الفرعية اخلاصة بالعناصر اللغوية اجلزئية؛ أي اخلاصة بأجزاء اجلمل 

  . وليس باجلمل ككل

     

  ــــــــ                                                  ــــــ

  .    109 أمحد عزوز، ص للسانية،رس ااملدا ):1(
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  ):   الفونولوجية( ـ الوظيفة الصوتية 1

تسمى الوظيفة  هي اليت ركزت عليها مدرسة براغ بصفة خاصة يف بدايات تأسيسها،   
بالفونيمات؛ اليت هي أصغر الوحدات اللغوية القادرة على  الصغرى كذلك ألا ترتبط

فقد يتغري .  يف ذاا، ومرجع ذلك طبعا هو وظيفتهامتييز املعىن، رغم أا ال حتمل معىن
" طاب"فمثال يتغري معىن كلمة . معىن كلمة أو مجلة بأكملها رد تغيري أحد فونيماا

إذ لكل من الصوتني مميزات ووظائف " ناب"رد تغيري الفونيم األول منها فنقول مثال 
 يف )1(موعة من األصوات األخرىخاصة به جتعله قابال ألن يكون مقابال استبداليا 

  ...).تاب، هاب، جاب، راب، خاب، غاب"كلمات مثل 

 ألا كلها مكونة من أصوات ،ميكن تطبيق هذه الوظيفة على مجيع مفردات اللغة    و
 ونعتقد أا تعطينا نتائج مهمة ألن األصوات هي اللبنات األوىل .مبا يف ذلك احلروف

  .دراسات اللغويةاليت تقوم عليها خمتلف ال

  ):املورفولوجية( ـ الوظيفة الصرفية 2 

 .الوحدات الصرفية القادرة على متييز املعاينب أي ،    ترتبط هذه الوظيفة باملورفيمات
 نظرا الرتباط اجلذر ،"يلعبان"ختتلف وظيفتها الصرفية عن كلمة " يلعبون"فكلمة 

فالصقة الواو والنون . فية اخلاصة ااحدة منهما وظيفتها الصرو لكل ،بالصقتني خمتلفتني
   والصقة األلف والنون يف املثال الثاين تدل على التثنية ،يف املثال األول تدل على اجلمع

                              ـــــــ  ـــــــ

  .          76/77ينظر اللغة العربية معناها و مبناها، متام حسان، ص  ):1(
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واليت . لزوائد أو اللواصق فحسب، وإمنا يتعلق بالصيغ الصرفية ككليتعلق األمر باوال 
   .على من قام بالفعل" فاعل" وذلك كداللة صيغة ميز كل واحدة منها بوظيفة خاصة،تت

   ال تتمتع مجيع مفردات اللغة ذه الوظيفة بل تقتصر على جمموعة منها فقط هي 
ين أي وظيفة صرفية ميكن أن نعرض هلا وليس حلروف املعا. األمساء واألفعال والصفات

  .نظرا ألا ال تتمتع بأي صيغ صرفية

  : ـ الوظيفة النحوية3

 والدور - حسب الترتيب النحوي-    هي املوقع الذي حيتله العنصر اللغوي يف اجلملة
وتتحدد ...  كأن يكون فاعال، أو مفعوال، أو مضافا، أو مبتدأ.الذي يؤديه يف التركيب

  . ئف النحوية عن طريق مجلة من القرائن كالعالمة اإلعرابية والرتبة وغريهاهذه الوظا

وملعرفة الوظيفة النحوية لكلمة ما جيب أن ندرس صلتها بباقي الوحدات، وما ينتج    
حوية باختالف ألن الكلمات ختتلف وظائفها الن. عن ذلك من تأثري يف طبيعة التركيب

. جنح حممد، أكرمت حممداً، التقيت مبحمٍد:  التاليةففي األمثلة. السياق الواردة فيه
وكل هذه الوظائف . وردت كلمة حممد مرة فاعال، وأخرى مفعوال، وثالثة مضافا

      .حددها السياق الواردة فيه، والقرائن التابعة له من رتبة وعالمة إعرابية

ايب للكلمات،     فما نالحظه هو أن الوظائف النحوية وظائف متعلقة باحملل اإلعر
   اليت ال حملا الكلمات أم.)1(فالكلمات اليت هلا وظيفة حنوية هي اليت هلا حمل من اإلعراب

                                          ــــــ                  ــــــــ
الرمحن الرمايل، دار املعرفة اجلامعية، ، ممدوح عبد )دراسة يف اتساع النظام و األساليب(العربية والوظائف النحوية : ينظر): 1(

  . 22صمصر، ، 1996دط، 
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  . حروف املعاين:هلا من اإلعراب فهي كلمات ال وظيفة حنوية هلا مثل

   مسى بعضهم هذا النوع بالوظائف النحوية اخلاصة، يف مقابل الوظائف النحوية العامة 
 داللتها على اخلرب اليت تستفاد من اجلمل واألساليب بشكل عام، واليت تتمثل يف

كاالستفهام، األمر، النهي، (واإلنشاء، اإلثبات، النفي، التأكيد، والطلب بأنواعه 
 وتتجلى هذه الوظائف يف غالب .)1()العرض، التحضيض، التمين، الترجي، والنداء 

األحيان عن طريق استخدام احلروف، أو األدوات النحوية اليت حتمل وظيفة اجلملة، أو 
ب الواردة فيه، هذا باستثناء تلك اجلمل اليت ال حتتاج بطبيعتها إىل األداة لتؤدي األسلو

كالتنغيم . ختول لنا معرفة وظيفتها فالقرائن املصاحبة لتلك اجلملة هي اليت. وظيفة حنوية
   .مثال الذي ينوب أحيانا عن حرف االستفهام

  : املعجمية ـ الوظيفة4

لة يف األصل عما ميكن أن توحيه األصوات املكونة هلا    هي وظيفة اجلذور اللغوية مستق
فهي الوظيفة األصل واألساس اليت تؤديها مفردات اللغة، مث تأيت . )2(أو صيغها الصرفية

  .الوظائف األخرى تابعة ومكملة هلا

  :  ـ الوظيفة الداللية5

  ترتبط  لة فهي وظيفة شام،)3("وظيفة املنطوق بأكمله يف سياق املوقف"   تعرف بأا 

  ــــــــــــــ

                                                                                               .209/210من حيث الشكل والوظيفة، فاضل مصطفى السياقي، ص ينظر أقسام الكالم العريب): 1(
                              .     48 صمصر، ، 1984، 05املصرية،طينظر داللة األلفاظ، إبراهيم أنيس، مكتبة األجنلو ): 2(
                                      .160 هارد هلبش، صرتاريخ علم اللغة احلديث، ج): 3(
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  . السابقة هلا من جهة، وباملوقف املصاحب هلا، أو الواردة فيه من جهة أخرىبالوظائف 

 وظائف بنوية، تتعلق كل واحدة منها مبستوى معني من    إذا كانت الوظائف السابقة
ـ ا تسعى كلها إىل حتقيق بعد تواصليمستويات اللغة، وال خترج عن إطاره ـ رغم أ 

فإن العلماء قد رصدوا للغة وظائف أخرى ذات أمهية بالغة ال تنفي سابقاا، وإمنا تقوم 
ال منها، فتركز باخلصوص على  مث تتجاوزها إىل عناصر أخرى أوسع وأرحب جما،عليها

  . أطراف العملية الكالمية والعناصر املشاركة فيها

  :الوظيفة التواصلية ـ6

يكاد جيمع العلماء ـ على اختالف مشارم ـ على أن أبرز وأهم وظيفة تؤديها اللّغة 
 نظرا ألن اهلدف األصل )La fonction communicative(هي الوظيفة التواصلية 

 أو ،)2( بينما تعترب األهداف األخرى أهدافا ثانوية، اللغة هو إقامة التواصلمن استعمال
  .مشتقة من اهلدف األصل

   ورغم أن أنظمة التواصل كثرية متنوعة، ترمي مجيعها إىل نقل األفكار واملعلومات بني 
 إالّ أن اللغة تبقى الوسيلة الوحيدة القادرة على إبالغ الفكرة من املتحدث"األشخاص 

إىل السامع بسهولة ويسر، وبسرعة فائقة؛ ألن اللغة هي أقدر الوسائل على التبليغ  
   فهي وسيلة إنسانية خالصة لتوصيل األفكار، وللتعبري عن األحاسيس)3(."والتوصيل

  ــــــ ــــــــ

                              .                                      160 هارد هلبش، صرتاريخ علم اللغة احلديث، ج): 1(
  .61 صبريوت، ، 2010، 02، أمحد املتوكل، دار الكتاب اجلديدة املتحدة، ط)مدخل نظري(ينظر اللسانيات الوظيفية ): 2(
                                                   137  بغداد، صدت، علم اللغة، حامت صاحل الضامن، بيت احلكمة، دط،): 3(
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واالنفعاالت والرغبات، وأداة ال غىن عنها يف حياة اإلنسان، خبالف أنظمة التواصل 
  . األخرى اليت ال يؤثر غياا على سريورة احلياة

 فما هو التواصل يا  كلها،إذا قلنا إن الوظيفة التواصلية هي األصل يف وظائف اللغةف   
  ترى؟

  :لمفهوم التواص

والوصل . وصلت الشيء وصلَةً وِصلَةً"يقال ) ل.ص.و(   التواصل اسم مشتق من اجلذر 
...                                                انتهى إليه وبلَغه : ووصل الشيء إىل الشيء وصوالً وتوصل إليه... ضد اهلجران 

 التواصل يف اللغةومنه ال ميكن أن يكون ) 1(."أاه إليه وأبلغه إياه: ووصله إليه وأوصله
  .  فأكثر بني طرفنيإالّ

 فالتواصل مفهوم واسع يشمل خمتلف جماالت الفعالية ،   أما من الناحية االصطالحية
، مما جعله حمل مقاربة العديد من احلقول املعرفية ...)اجتماعية، سياسية، ثقافية(اإلنسانية 

 وتنوعت بتنوع ،ولذلك تعددت تعريفاته... جتماعكاللسانيات، علم النفس، علم اال
  .هذه احلقول وااالت

 وانتقال املعلومات بني ،االشتراك يف عملية تبادل الرموز عند اللسانيني    فهو
 معظم تعريفام قوموت.  دف حتقيق التفاهم والتفاعل بينهم،األشخاص، وتبليغ األفكار

  :يت دعائم أساسية هي كاآلة على ثالثله

  ــــــــــ ــــ

                                                                                                                 .224، ص 15 لسان العرب، ابن منظور، ج): 1(
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سلوك يهدف إىل التأثري يف الغري، يف إطار قواعد اجتماعية من " باعتباره :االشتراك  ـ1
الفاعلني  وتشاركا بني ،طرف وضعية الشريك وخصوصياته، فهو يكتسي تعاقدا ضمنيا

  . التواصل البد أن يشترك الطرفان يف جمموعة من األمورتحققلكي يف )1(."األساسيني

 واآلراء، واملعلومات بني األطراف املشاركة يف ،فهو عملية لتبادل األفكار:  التبادل ـ2
.                          العملية التواصلية، وتشتمل على استخدام الرموز وحتليلها وبثّها  

 نوع من التفاعل اهلادف إىل خلق تفاهم بني جمموعة الذوات"باعتباره : التفاعل ـ 3
فال ميكن أن يتحقق التواصل إذا مل يفهم األشخاص بعضهم  )2(..."داخل جمال عمومي

  .                                                         أو مل يتفاعلوا مع بعضهم

.  اعتبار الوظيفة التواصلية الوظيفة األساس اليت تؤديها اللغةميكنذلك    وبناء على 
 ،فرغم أن تشومسكي هو الوحيد تقريبا الذي حاول الرد على أصحاب هذا االجتاه

 قد تكون )اللغة ( ليست بالضرورة الوظيفة التواصلية، وأا األصليةبزعمه أن وظيفة اللغة
) لسانيني وغريهم(ملتحدثني عن وظيفة اللغة  إالّ أن مجهور ا؛رد التعبري عن فكرة ما

ني مستعمليها يجِمع ويؤكد على أن دور اللغات يف اتمعات البشرية هو باألساس متك
 يف التعامل والتفاهم بني األفراد؛ إذ باعتبارها أداة ال غىن عنها .)3(بينهممن التواصل فيما 

  مع مراعاة أحوال   بني األشخاص،عن احلقائق، وتوصيل األفكار، ونقلها تكون للتعبري

  ــــــــــ                                   ــــ

عبد الكرمي غريب، منشورات : عز الدين اخلطايب وزهور حويت، تق: ، ترجمموعة باحثني، )نظريات ومقاربات(التواصل ): 1(
                                                                                       .236 صاملغرب، ، 2007، 01عامل التربية، ط

.                                                                                                   15املرجع نفسه، ص ): 2(
          .24/25 صالرباط، ، 2005، 01ط، أمحد املتوكل، دار األمان، )قضايا ومقاربات(ينظر التركيبات الوظيفية ): 3(
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 مما يسميه بعضهم ،يف العملية التواصلية، من باث ومتلق وغريهمجيع العناصر املشاركة 
  .بعناصر السياق اخلارجي

لغة  ألن.  إال من خالل وجودها يف سياق معني،   وال تتحقق الوظيفة التواصلية للكلمة
وال "نظام معني  ، تعمل ضمن)لكلماتا(اإلنسان تتشكل من جمموعة من الدوال 

يستطيع الدال أن يقوم مبهمة االتصال إال إذا وجد ضمن جمموعة أخرى من الدوال                                        
ا عندما نبحث عن الوظيفة التواصلية للفظ ما ال مبعىن أنن )1(."متنحه وظيفة اتصالية ما

نبحث عنها يف األلفاظ وهي مفردة، وإمنا نبحث عنها من خالل تضام األلفاظ بعضها 
  . إىل بعض، ويف خمتلف السياقات؛ حيث نتمكن من معرفة ما يترتب عن ذلك من فوائد

نهم رومان ياكبسون  من بي،)الرباغيني وغريهم(    وهو ما أكد عليه خمتلف الوظيفيني 
)Roman Jacobson(*  الذي صاغ خمططا سداسيا حصر فيه وظائف اللغة، وأكد

من خالله أن الوظيفة األساس للغة هي التواصل، لذلك ال ميكن وصف األجزاء املفردة 
 أو اعتبار وظائف تلك األجزاء؛ إذ لكل واحد منها وظيفة معينة، ال ،فيها دون مراعاة

  فاللغة عندهم مثل اآللة .  تضامه وتآلفه مع أجزاء أخرى مالئمة لهإال من خاللتظهر 

  ــــــــــــ

التراكيب النحوية وسياقاا املختلفة عند اإلمام عبد القاهر اجلرجاين، صاحل بلعيد، ديوان املطبوعات اجلامعية، دط، ): 1(
                                                                                                  .                                          92/93ص اجلزائر، ، 1994

لساين مشهور وأحد أعالم املدرسة الوظيفية اهتم باألداب العاملية، شارك يف تأسيس ): 1982 -1896 ( رومان ياكبسون*
لشكالنيني الروس، مث يف تأسيس حلقة براغ وكان نائبا لرئيسها حلقة موسكو اللسانية ولعب دورا مهما يف تأسيس مدرسة ا

قضايا الشعرية، مقاالت : وأحد الناطقني األساسيني بامسها وركز على دراسة وظائف اللغة واهتم بالتواصل اللغوي من مؤلفاته
                                .                                   يف اللسانيات العامة، ست حماضرات يف الصوت واملعىن
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)1(جسم اإلنسان ومثل
هلا وظيفة معينة، وتتكون من جمموعة من األجزاء الفرعية لكل  

 بوظيفة غريه من األجزاء، لتؤدي مجيعها تلك منها وظيفة خاصة يؤديها، وترتبط واحد
اجلزء إذا كان وال ميكن فهم وظيفة . الوظيفة األساس للغة املتمثلة يف التبليغ والتواصل

مفردا أو مستقال عن بقية األجزاء ووظائفها؛ ألا تقوم على تنسيق الوظائف يف نطاق 
النظام اللغوي، لذلك ال تظهر وظائف األجزاء وال تتحقق إال وهي متناسقة     

  .ومتكافلة يف إطار اللغة العام

ة، ولكل فعل    حدد ياكبسون يف بادئ األمر العناصر املكونة لكل سريورة لساني
  :)2(ومثّل هلا باملخطط التايل تواصلي لفظي، ورأى أا ستة عناصر

                   سياق                    

   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  رسالة  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مرسل إليهلمرِس

  اتصال                                                      

                 سنن                        

                                                                          

  .خمطط عوامل التواصل اللغوي

                                                                                                                                       

ــــــــــ                                                           ــــ
      .33/34، واللغة العربية معناها ومبناها، متام حسان، ص97هارد هلبش، صرينظر تاريخ علم اللغة احلديث، ج): 1(
                               . 27 صاملغرب، ، 1988، 01 حممد الويل ومبارك حنون، دار توبقال، ط: ينظر قضايا الشعرية، رومان ياكبسون، تر): 2(
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هو املصدر الذي يركب الرسالة ويرسلها، وهو العامل ): Distinateur(ـ املرِسل 
.                                                               عملية التواصليةاألساس واحليوي الذي تنبين عليه ال

هو مستقبل الرسالة الذي يقوم بتفكيك خمتلف ): Destinataire(ـ املرسل إليه 
 .أجزائها

 واألفكار املنقولة من ،هي مضمون وفحوى املعلومات): Message(ـ الرسالة 
  .املرِسل إىل املرسل إليه

هي املمر أو الوسيلة اليت يعمدها املرِسل لتوصيل وتبليغ ):Canal( االتصال أو القناة ـ
  .أي هي اجلسر الرابط بني الطرفني .رسالته

 فمنها ينطلق األول ،هو اللغة املشتركة بني املرِسل واملرسل إليه): Code(ـ السنن 
العملية التواصلية متعلق ذا  وجناح .عليها يعتمد الثاين يف فك رموزها و،لترميز رسالته

  . فإن انعدم عند أحدمها استحال التواصل بينهما، املشتركالنظام

 وقد يكون لغويا أو ،هو اإلطار العام الذي تنتج فيه الرسالة): Contexte(ـ السياق 
  .غري لغوي

    :       )1(   يولد كل عامل من هاته العوامل وظيفة لسانية خاصة به، هي على التوايل
تسمى أيضا االنفعالية ): La fonction expressive( التعبريية الوظيفة  ـ1
)Emotive(فتهدف إىل تقدمي ،، تتعلق باملرسل وتعرب عن موقفه جتاه ما يتحدث عنه   

                                                          ــــــ ــــــــ
 والنظرية األلسنية عند رومان جاكبسون، فاطمة الطبال بركة، جمد .32/ 31/ 30/ 29/ 28ينظر املرجع السابق، ص ): 1(

   .66/67ص بريوت، ، 1993، 01املؤسسة اجلامعية، ط 
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، وتظهر يف التراكيب اليت حتوي ضمري ا كان أم خادعاانطباع عن انفعال معني صادق
  .احنوهاملتكلم، وكذلك صيغ التعجب و

يسميها بعضهم أيضا بالوظيفة ): La fonction conative(الوظيفة اإلفهامية  ـ 2
  .التأثريية، وهي تركز على املرسل إليه، وتتجلى باخلصوص يف اجلمل الندائية واألمرية

تركز على الرسالة ذاا، توجد ): La fonction poétique(الوظيفة الشعرية  ـ 3
 الرسائل اليت تكون معدة  وتتحقق وتربز يف.واع الرسائل وال تقتصر على الشعريف كل أن

  .لذاا كما يف النصوص الفنية اللغوية

 ،تسمى وظيفة إقامة االتصال): La fonction phatique(الوظيفة االنتباهية  ـ 4
 فاملرِسل غالبا ما يسعى إىل إثارة انتباه املرسل إليه،وإبقاء ، االتصالتركز دائما على قناة

ن خالل استعمال بعض األلفاظ أو التراكيب البسيطة  واحلفاظ عليه م،االتصال قائما معه
   ...ألو، أتفهمين : مثل

أو وظيفة تعدي :)La fonction metalinguistique(وظيفة امليتالسانية ال ـ 5
تظهر يف الرسائل اليت تكون فيها اللغة ها،  هي وظيفة كالم اللغة عن اللغة نفس،اللغة

 .  وتعريف مفرداا، عناصرها وذكر، فتعمل على وصفها،مادة للدراسة

 أو ،تركز على املرجع ):La fonction référentielle(وظيفة املرجعية ال ـ 6
 وبني املوضوع ،السياق املشترك بني طريف التواصل، فتحدد العالقة القائمة بني الرسالة

وظيفة  كما أا ال،هي أكثر الوظائف أمهية يف عملية التواصلوالذي ترجع أو حتيل إليه، 
  .األساس يف أغلب الرسائل اللغوية
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  :* التايلملخططل ياكبسون هلذه الوظائف با   مثّ

  

                                       مرجعية

  انفعالية ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ شعرية ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ إفهامية

    انتباهية                                  

  لسانيةميتا                                                     

  

   )1(.خمطط الوظائف اللغوية

  

  ــــــــــــــ

  وباخلصوص منهم فردينان دي،املسألة والذين عرضوا هلذه ،ببعض العلماء الذين سبقوهتأثر ياكبسون يف صياغة خمططه هذا * 
 ،)circuit de parole (يةرة الكالمالدائاه ، الذي حتدث عن التواصل اللساين ومس)Ferdinand de Saussure( سوسري

ويفك ) ب(مث يرسلها، فيستقبلها الشخص  رسالة يف ذهنه) أ(واشترط يف إقامته وجود شخصني على األقل يركب الشخص 
الذي قدم منوذجا للتواصل ) karl buhler(وكارل بوهلر . )أ(ويرسلها إىل جديدة  بتركيب رسالة  هو اآلخريقومل ،رموزها

املرِسل، املرسل :  حدد من خالله عوامل التواصل ورأى أا ثالثة،)organon modell(ه منوذج األجهزة أو األورجانون مسا
الوظيفة االنفعالية، :  وربط كل عامل منها بوظيفة خاصة هي على التوايل،إليه، واملرجع أو املوضوع الذي جيري احلديث عنه

يوئيل يوسف عزيز، دار آفاق عربية، :  ينظر علم اللغة العام، فردينان دي سوسري، تر.يةالوظيفة اإلفهامية، والوظيفة املرجع
 الطاهر بومزبر، منشورات  والتواصل اللساين والشعرية،.30 رومان ياكبسون، ص وقضايا الشعرية، .29/30صبغداد، دط، دت، 

    .18/19/20ص اجلزائر، ، 2007، 01االختالف، ط 

  .33 رومان ياكبسون، ص قضايا الشعرية،): 1(
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 لذلك نلفيها ؛ التواصلية األصل فيها الوظيفةُ،ليست تلك الوظائف إال وظائف فرعية   
هدف  وتسعى مجيعا إىل حتقيق ،ترتبط مجيعا بالعوامل اليت يتحقق من خالهلا التواصل

  .التواصلواحد هو 

 بداية ملا هلا من    لذلك عندما نتحدث عن الوظيفة التواصلية للحروف جيب أن نتطرق
السياقات  و، حناول ربطها مبختلف التراكيبوظائف فرعية تتعلق باملستويات اللغوية، مث

آخذين يف االعتبار مجيع العناصر ... نفسيةيه من أبعاد ثقافية، اجتماعية، ومبا حتو
 اليت ، حىت نتمكن من التعرف على وظيفتها التواصلية،املشاركة يف العملية التواصلية

ؤديها من خالل تآلفها مع جمموعة من العناصر اللغوية األخرى يف تراكيب معينة، ت
 ال  متكامل،معتمدين يف ذلك على املنهج الوظيفي الذي ينظر إىل اللغة على أا نظام

 حىت تتمكن من احلفاظ على طابعها ، أو بني مستوياته،ميكن الفصل بني عناصره
  .التواصلي الذي تتميز به

ال بد من اإلشارة أوال إىل  ف،نا نسعى إىل دراسة الوظيفة التواصلية حلروف التنبيه   وألن
أما : ن تقسيمها يف العموم إىل قسمنيميك ،لتنبيه متنوعة يف اللغة العربيةأن حروف ا

األول منهما فهو الذي ذكره النحاة يف باب التنبيه، وأما الثاين فهو الذي ذكروه يف باب 
 ؛)1(يف إطار حديثه عن حروف التنبيه) هـ702ت( شار إليه املالقيوهو ما أ .النداء

وهو ما .  قال إا تسمى حروف نداء معينةحبيث ذكرها مجيعا مث استثىن منها جمموعة
 . ونبين عليه تقسيمنا هلما،من هذا البحثسنتناوله يف الفصلني الالّحقني 

                        ـــــــ                                   ـــــــ
أمحد حممد اخلراط، مطبوعات جممع اللغة العربية، : ينظر رصف املباين يف شرح حروف املعاين، عبد النور املالقي، تح): 1(

  .06 دط، دمشق، دت، ص
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ـاينالثّل ـالفص  
  .حـروف التنـبيه

  
  . ـ احلرف أال1

  . ـ احلرف أما2

  . ـ احلرف ها3
  

  

 



نبيهتعريف الت:  

القيام واالنتباه من النوم، وقد نبهه : النبه): "ن، ب، ه( مادة   ورد يف لسان العرب يف 
ونبهه من الغفلة ... استيقظ، والتنبيه مثله : وأنبهه من النوم فتنبه وانتبه، وانتبه من نومه

شعر م: األمر شعر به، وهذا األمر منبهة على هذا األمر: أيقظه، وتنبه على: فانتبه وتنبه
و يدل على االنتقال من حال إىل أخرى؛ فهفالتنبيه يف اللغة فعل معنوي  )1(..."به

  .الشعور بالشيء، والوقوف واالطّالع عليه وأ االستيقاظ من النوم أو الغفلة،

لفت  فهو ،عن معناه اللغويكثريا    أما من الناحية االصطالحية فال خيتلف معىن التنبيه 
.  ويئته ملا سيحدثه به،ما، واستحضار ذهنه إىل ما يلقيه املتكلمنظر املخاطب إىل أمر 

هو أن تنبه املخاطَب على ما حتدثه به، وال يكون تنبيه إال إذا كان "التنبيه : قال بعضهم
فأمهية التنبيه   )2(." حىت ال يفوته املقصود نتيجة غفلته،األمر ذا أمهية بالنسبة إىل املخاطَب

ه يدرك املخاطَب وره بارز يف جناح العملية التواصلية بني املتخاطبني، فِب ود،كبريةإذًا 
 نفسه فيهيئيه من كالم، مقصود املخاِطب، وبه يفطن من غفلته ويركز فيما سيلقى إل

  .ويعدها لذلك

أدت ، التنبيه تركيب لغوي، وأسلوب بالغي من األساليب الشائعة يف كالم العرب   ف
سماع الرسالة إىل استنباطه، فهو ـ على غرار  ويئته ل،باه املخاطَباحلاجة إىل لفت انت

  ظروفهم االجتماعية خمتلف  يتطلب مراعاة حال املخاطبني وباقي األساليب اللغوية ـ

  ــــــــ                              ــــــ

                                               .                        181/182 ، ص14 لسان العرب، ابن منظور، ج): 1(
  . 93ص اجلزائر،  املطبوعات اجلامعية، دط، دت، ناألدوات املفيدة للتنبيه يف كالم العرب، فتح اهللا صاحل املصري، ديوا): 2(
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قناع  وعملية اإل،باعتبار أن عملية التواصل ال تتم بني املتخاطبني... والنفسية والثقافية 
مبنيا على أسس نفسية  إال إذا كان اخلطاب املوجه إليه ، يف ذهن السامعال تنشأ

 حبيث يراعي املتكلم فيها مجيع الظروف .)1(هالوحأختلف  ذات عالقة مبواجتماعية
  .احمليطة به مث يسعى إىل لفت انتباهه ليتمكن بعد ذلك من خماطبته ويضمن تفاعله معه

ومجلة األمر أنه ليس إعالمك الشيء بغتة  "):هـ471ت(   قال عبد القاهر اجلرجاين 
ب كثريا ما حيتاج املخاطَ ذلك ألن )2(."غفال مثل إعالمك له بعد التنبيه عليه والتقدمة له

 فالتنبيه يضمن جناح العملية . حىت ال يفوته املقصود،إىل تنبيه ليعلم الكالم ويفهمه
  .التواصلية بني املتخاطبني

 فإنه يتم مبجموعة من احلروف ،أبرز الوظائف اليت تؤديها اللغةظيفة من وألن التنبيه و   
 واألساليب اللغوية اليت خيتص كل واحد ، شأنه يف ذلك شأن باقي الوظائف،اخلاصة

  .منها بطائفة معينة من حروف املعاين

 : أربعة وهي*   يكاد جيمع معظم اللغويني والنحاة على أن عدة حروف التنبيه األصلية
 الذي مل )3(كالزخمشري" يا"ومنهم من يذكر الثالثة األوىل دون احلرف . ، ها، ياأال، أما

  الذي ) هـ646ت(وابن احلاجب  .يذكر هذا احلرف يف سياق حديثه عن حروف التنبيه

                                                           ــــــــــــــ
                                                                    .ب، ص 1991/1992، جامعة وهران، ، قاليلية العريب)رسالة ماجستري (سور املكية ينظر دالالت أسلوب القسم يف ال):1(
                                .132 ص مصر،، 1992 ،03  مطبعة املدين، طحممود حممد شاكر،: دالئل اإلعجاز، عبد القاهر اجلرجاين، تح): 2(
 إمنا ذكروها يذكرها العلماء يف باب التنبيه،  ولكن مل،قلنا حروف التنبيه األصلية متييزا هلا عن باقي احلروف اليت تفيد التنبيه *

                                                                           .  ى وذلك كحروف النداء مثاليف أبواب أخر
    .307 ، ص، الزخمشري يف علم العربيةينظر املفصل):3(
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  :قال يف باب حروف التنبيه

بنـوأَالَ         ِبواه ا، ثُما أَمالَـ هصحا ِليهـدعلَى الكَالَِم ب1(ع(   

. ضمن هذه احلروف بل اكتفى بالثالثة األخريات فقط" يا"   إذ نالحظ أنه مل يذكر 
ا نالحظ أنه أشار يف الشطر الثاين إىل الوظيفة اليت تشترك فيها هذه احلروف مجيعا كم

                                                 .ليتحققمبعىن  "ليحصال"فقوله . بعد تأديتها التنبيه وهي حتقيق وتوكيد ما بعدها

لنحاة يتحدثون عنها حديثا  إالّ أننا ال جند أولئك ا،ورغم أمهية حروف التنبيه    
 على عكس باقي حروف املعاين كحروف التوكيد والقسم أو ،مستفيضا يف كتبهم

 .وافرا من اهتمام العلماء وجهودهم اليت نالت قسطا ،حروف اجلر، والعطف وغريها
 فهم يف ؛ أو يتوسعون يف ذكرها،فنادرا ما جندهم يفصلون احلديث عن حروف التنبيه

 أو باإلشارة إىل بعض خصائصها دون التعمق يف ،كتفون بذكرهاغالب األحيان ي
  . أو ما تؤديه يف التركيب من تأثري،وظائفها

 وإمنا يكون مبنيا على جمموعة ؛ اعتباطا واستعماهلاتوظيف حروف التنبيهال يكون    و
ذا  إال إ،من الركائز اليت يقتضيها السياق، إذ ال ميكن توظيف احلرف أو استبداله بغريه

 وميكن هلا أن ، ووظائف تظهر كل واحدة منها يف سياق معني،علمنا ما له من خصائص
  .ويف مايلي تفصيل لتلك احلروف وخصائصها. تتغري بتغري ذاك السياق

  

  ــــــــــــــ

بغداد، ، 1980موسى بناي علوان العليلي، مطبعة األداب،دط، : شرح الوافية نظم الكافية، ابن احلاجب النحوي، تح): 1(
      .401ص
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  :أال ـ أوالً

 ال حمل له من ،   أال بفتح اهلمزة وختفيفها حرف من حروف املعاين مبين على السكون
طبيعة كل واحدة منها  تتحدد ،عة من الوظائف يف التركيب يؤدي جممو،اإلعراب
  . وحبسب القرائن املرافقة له،عة التركيب الواردة فيهيطبحبسب 

 ،يه بغرض التنبيه إىل ما يل، يأيت دائما يف مقدمة الكالم وصدارته،   فهي حرف تنبيه
ألن  ؛ذلكغرابة يف  وال .حرف استفتاحعنه   قيل لذلكواالهتمام مبا بعده من كالم،

 .)1(االستفتاح يف حد ذاته أسلوب بالغي خطايب يقصد به تنبيه السامع إىل بدء حديثه
 سوى موقعها يف التركيب، فاملعربون كما  ليس االستفتاحلكن جيدر بنا اإلشارة إىل أنو

يبينون مكاا ويهملون إنما عندما يقولون حرف استفتاح ، )761ت(ذكر ابن هشام 
  ):هـ210ت(ففي قول أيب العتاهية  .باعتبار أن موقعها هو الصدارة دائما .)2(معناها

يف د ِلاٍر قَأالَ حننقَيٍل باؤهِرا        سيٍع تاِعديهيٍك فَِشا، وناؤ3(اه(                    

 فإننا ، فإذا قلنا هي حرف استفتاح فقط، يف مقدمة الكالم ومفتتحه"أال"   جاءت 
  وظيفتها فنقول ِتبيان أما إذا أردنا.نتحدث عن مكاا وموقعها يف التركيب ال غري

  .ئته لسماع رسالته وي،ن الشاعر يوظفها للفت انتباه املخاطب نظرا أل،تنبيهحرف 

  ــــــــــــــ

                                                                                                                              .39، ص01 املعجم املفصل يف علوم اللغة، حممد التوجني وراجي األمسر، ج  ينظر):1(
، 1969، 02 مازن املبارك وحممد علي محد اهللا، دار الفكر، ط: تحيب عن كتب األعاريب، ابن هشام، ينظر مغين اللب): 2(

                                                                                                       .71، ص 01 جدمشق، 
،  "غدا خترب الدنيا"يقصد بالدار الدنيا فالبيت من قصيدة  .14ص بريوت، ، 1986ديوان أيب العتاهية، دار بريوت، دط، ): 3(

                                                                                  .دمها: تداعيها. اليت يتحدث فيها عن فناء الدنيا وعدم دوامها
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 ،زم له ملا فيه من يئة لذهن املخاطب   ورغم أن االستفتاح ال ينفي التنبيه بل هو مال
 وهو ما أشار ،وتنبيه إىل ما سيلقى إليه من كالم فإن كل حروف االستفتاح تفيد التنبيه

 منها ، التنبيه وظيفة عامة تؤديها جمموعة من احلروف عندما ذكر أنّ)1(إليه السيوطي
نسبة إىل الوظيفة اليت ف تنبيه، ولذلك كان من اَألوىل تسميتها حر. حروف االستفتاح

إذ أن إضافة احلرف ـ كما يقول ابن احلاجب ـ يف تسميته إىل املعىن املختص "تؤديها 
 والتنبيه من داللتها خبالف . أَوىل من إضافته إىل أمر ليس من داللته،الداللةبه يف 

دارة يف ومما يؤكد هذا الزعم وجود الكثري من حروف املعاين اليت هلا الص )2(."االستفتاح
 ألنه ليس وظيفة ، حروف استفتاحسم أا مل ت؛ بيدالكالم وال تأيت إال مستفتحا ا

  مسيت ذا نظرا ألن االستفهام هو الوظيفة احلقيقية مثال اليتكحروف االستفهام. تؤديها
     . وما االستفتاح إال موقعها يف الكالم، اليت تؤديهاواألصلية

، فتدخل على بيه يف غالب األحيان لتفيد توكيد وحتقيق ما بعدهااليت للتن" أال"   تأيت 
  والَ هم علَيِهمنَّ أَوِلياَء اِهللا الَ خوفأَالَ ِإ﴿ :والفعلية حنو قوله تعاىلاجلملتني االمسية 

  ):هـ105ت(وقول كثري عزة  .)3(﴾يحزنونَ

                )4(غيرـ الَ يتومن ذَا الِذي يا عز  تغـيرت بعدها       أَالَ زعمت أَِني

 .ق ووقوع ما بعدهافأفادت التنبيه، كما أفادت حتق يف الشاهدين استفتح ا الكالم  إذ  
                                                           ــــــــــــــ

.                                                                                 20، ص02ينظر األشباه والنظائر، السيوطي، ج): 1(
                                                                   .      71األدوات املفيدة للتنبيه ، صاحل املصري، ص): 2(
                                                                                                    .62: يونس): 3(
  . 461ص بريوت، ، 1971إحسان عباس، دار الثقافة، دط، : تحديوان كثري عزة،  ):4(
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ى اجلزاء  وتأكيدا عل،فقد دخلت يف اآلية الكرمية على مجلة امسية تنبيها للمخاطبني   
 أما يف .خاف الناسأو  إذا حزن وال خيافوا يث ال حيزنواحب ،ء اهللاحلسن الذي يلقاه أوليا

إلنسان مهما كان ال  فراح يؤكد أن ا،ره تغي"عزة"البيت الشعري فقد علم الشاعر زعم 
  . بل هو دائم التغرييبقى على حال واحدة

 كما يف قول امرئ ،ها لة يف التنبيه وتوكيدزياد مكررة يف التركيب "أال "   وقد تأيت
  ):ق هـ80ت(القيس 

   )1(ِبصبٍح وما اِإلصباح ِفيك ِبأَمثَِل الطَِويلُ أَالَ انجِلي        أَالَ أَيها اللَّيلُ

رغم أن الثانية تفيد التحضيض إال أا أكدت  ،مرتني يف الشطر األول" أال"   تكررت 
ال خياطب رغم أنه ف،  ،ما يؤكد حرص الشاعر على تنبيه املخاطَبوظيفة سابقتها، وهو 

كما . يرتله مرتلة العاقل الذي يستجيب لهإالّ أنه ، )إمنا خياطب الليل(شخصا عاقال 
ورمبا كان  ، حبروف التنبيه ثريا البيتجيعلمما " ها"نالحظ توظيف حرف تنبيه آخر هو 

  . لهاستجابته وأإدراكا منه استحالة تنبيه الليل ذلك 

                                                                                                                                                                          وعالمتها صحة : " فقد قال بعضهم،ن خيتل املعىن العام   وجيوز حذفها من الكالم دون أ

لى الكالم أو إكسابهالغرض منها ليس إضفاء معىن جديد ع ذلك ألن )2(."االكالم بدو           

 إذ يسعى املتكلم من خالهلا إىل ؛إياه؛ وإمنا الغرض منها يتعلق بنسبة أكرب باملخاطَِب
  فلذلك .  حىت يتمكن من خماطَبته، واسترعاء تركيزه واهتمامه، ولفت انتباهه،يئته ذهنيا

  ـــ                                  ـــــــــــ

                                .18  القاهرة، ص، دت،05حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعارف، ط: ديوان امرؤ القيس، تح): 1(
  .   381اجلىن الداين، املرادي، ص ): 2(
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                                                                                              راد تبليغه وتوصيله إىليصح الكالم بدوا وال يتأثر حبذفها ألا ليست ضمن الكالم امل 

    . وإمنا هي حرف يسبق عملية التواصل ويضمن جناحها،باملخاطَ

              :خصائصها ومميزاا

الداخلة  "ها "م ـ ماعدايف الكالحلروف التنبيه كلها الصدارة :  ـ الصدارة يف الكالم1
  . أن تأيت يف مرتبة متأخرة عنه ـ فهي دائما تأيت يف مقدمته، وال جيوزاإلشارةعلى اسم 

 أَالَ مهأَالَ ِإنَّ عادا كَفَروا رب ﴿: حنو قوله تعاىل: ـ وجوب كسر مهزة إن بعدها 2

  .عليها" أال"لدخول " إن" كسرت مهزة فقد. )1(﴾ قَوِم هوٍدبعدا ِلعاٍد

 جيمع النحاة على جواز دخوهلا على كافة أنواع: ـ اختصاصها بالدخول على اجلمل 3
 أم ، أم يا، وسواء أكان الطلب أمرا،كانت امسية أم فعلية، خربية أم طلبية، سواء أاجلمل

اسم اليت تدخل على " ها"باستثناء  حروف التنبيه حاهلا يف ذلك حال بقية .)2(استفهاما
                                                                                                                  ).أي على املفرد(اإلشارة 

فهي ال تدخل على كالم ناقص لتتمم : ـ ال تدخل إالّ على كالم مكتف بنفسه 4
بنفسه وذي معىن، فإذا حذفت ال  وإمنا دخوهلا يكون دائما على كالم مكتف ؛معناه

وإذا مل تدخل صح الكالم : " وال خيل باملعىن قال املالقي،يؤثر حذفها على الكالم
   .ذلك ألن املعىن تام من قبل دخوهلا عل الكالم )3(."دوا

  ـــــــــــ ـــ

                                                                              .60: هود): 1(
                                                  .            80/81، صاحل املصري، ص  ينظر األدوات املفيدة للتنبيه): 2(
              .                                                                       78رصف املباين يف شرح حروف املعاين، املالقي، ص ): 3(
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 يكثر دخوهلا على اجلمل اليت : دخوهلا على اجلمل املصدرة مبا يتلقى به القسمكثرة ـ 5
إن، قد، وحروف النفي وغريها : يتصدرها حرف من احلروف اليت تلي مجلة القسم كـ

  ):هـ82ت(قال مجيل بثينة . ورمبا ساهم هذا كذلك يف إفادا حتقيق ما بعدها

  )1(ِبواِدي بِديٍّ، الَ ِبِحسِمي والَ شغِبينةَ، ِللْقَلِْب        ، ِإالَّ بثَـأَالَ قَد أَرى

  . التحقيق وأكدت وظيفته وقوامعه فأفادت" قد"على حرف التحقيق " أال"   دخلت 

   :من حيث البساطة والتركيب" أال"

ب بعضهم إىل كوا التنبيهية هل هي مركبة أم بسيطة؟ فذه" أال"   اختلف العلماء يف 
 ما قال به كل من الزخمشري، املرادي، ابن ، وهومركبة من مهزة االستفهام وال النافية

 ألن مهزة االستفهام إذا ، وهي يف هذه احلالة تفيد حتقيق ما بعدها،)2(هشام، والسيوطي
         .                                       دخلت على النفي أفادت التحقيق والتوكيد

، واستشهد بقوله تعاىل )3(أن اهلمزة للتنبيه وال للنفي) هـ395ت (ذكر ابن فارس   
اعترب اهلمزة ف )4(﴾ ولَِكن الَ يشعرونَ المفِْسدونَ هم أَالَ ِإنهم،قَالُوا ِإنما نحن مصِلحونَ﴿

  .نفي لدعوى اإلصالح عنهم" ال" ولتنبيه املخاطَب،

ــ                                                           ــــــــــــ
أمساء : بدي، حسمي، وشغب. 100صبريوت، ، 1982بطرس البستاين، درا بريوت، دط، : ديوان مجيل بثينة، تح): 1(

                                       .                                                                                     أماكن
واإلتقان يف علوم القرآن، السيوطي، . 71، ص01مغين اللبيب، ابن هشام، ج. 381ينظر اجلىن الداين، املرادي، ص): 2(

          .                                                                                                     152، ص01ج
                                                                                      .137 ص، ابن فارس،  الصاحيبينظر): 3(
                                                                                                                   .11/12: البقرة): 4(
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ذهب فريق آخر إىل كوا بسيطة، واعتربوها حرفا واحدا غري مركب، فمن هؤالء و   
 واعترب أن األصل هو ،الذي رد على من ادعوا التركيب فيها) هـ745ت(أبو حيان 

 ذلك ألن النفي ال يصلح قبل أي )1(إن، رب، ليت، والنداء:  حمتجا بدخوهلا قبل.عدمه
 باعتبارها ،لزعم األول وحاولنا تفكيكها وإرجاعها إىل أصلها، فلو صح اواحد من هذا

ألننا ال نستطيع نظرا  فإنه ال يستقيم الكالم معها ،مركبة من مهزة االستفهام وال النافية
  .نفي التمين أو النداء

 وميكن أن ، فإن األرجح عندنا هو كوا بسيطة غري مركبة   وبناء على ما سلف
                                                                                        .لك جبواز دخوهلا على حرف النفيعلى بساطتها كذنستدل 

   ):ق هـ39ت( قول عمرو بن كلثوم   حنو 

  )2(أَالَ الَ يجهلَن أَحد علَينا        فَنجهلَ فَوق جهِل اجلَاِهِلينا

  . مركبة ملا جاز أن يدخل حرف النفي على حرف نفي آخر"أال"فلو كانت    

، بل تؤدي جمموعة من الوظائف ستفتاحيف جمرد التنبيه أو اال" أال"   ال تنحصر وظيفة 
 وإنه ملن . والقرائن املصاحبة هلا، وذلك حبسب السياق الواردة فيه،األخرى غري التنبيه

 ـ من قريب أو كان هلا صلة  إذا ماالضروري الوقوف على تلك الوظائف حىت نتعرف
 الشروطرصد  و،بعيد ـ بالتنبيه، وحىت نتمكن من حتديد ومتييز كل وظيفة عن األخرى

  .املصاحبة لكل واحدة منها، ومىت تتحقق هذه الوظيفة أو تلك

  ــــــــ  ــــــ

                                                                                      .382ينظر اجلىن الداين، املرادي، ص): 1(
  .                  78ص بريوت، ، 1996، 02إميل بديع يعقوب، دار الكتاب العريب، ط: ديوان عمرو بن كلثوم، تح ):2(
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  : ـ العرض والطلب1

  )1(."يطلب ا برفق ولني ترغيبا يف فعل شيء أو تركه"فـ  العرض "أال"قد تفيد    

 . من املخاطَب إمساعه صوته ليطرب املتكلميطلبإذ . سمعنا صوتك فنطربأال ت: وحن
كما  ، ألن األمر يكون فيه شيء من الغلظة أو الفضاضة،فهو يطلب منه وال يأمره

حسب موقف بالضرورة إجابة، حبيث يكون  بينما ال يتطلب العرض ،اإلجابةيتطلب 
  .تكلم وله أالّ جييبأن جييب ويليب عرض املالذي له  ،املخاطَب

                                                             حاهلا يف ذلك حال سائر حروف العرض (يكون ما بعدها مطلوبا واجلملة طلبية ف   

 فإن جاء بعدها املاضي تغريت وظيفتها ؛ ويقع بعدها دائما الفعل املضارع،)والطلب
  . وإن وليتها األمساء فعلى تقدير األفعال ـفصيل ذلك الحقا وسيأيت ت ـ التنبيهوأفادت

أَالَ تِحبونَ أَنْ يغِفر اُهللا ﴿ :وقد يكون الفعل املضارع ظاهرا كما يف قوله تعاىل   
وقد وليها الفعل املضارع الظاهر،العرض هنا هي "أال"وظيفة ف .)2(﴾لَكُم .       

تؤدي ف . تصاحبه الوديعأال النبيلَ: كما يف قولنا كما قد يكون مقدرا يفسره ما بعده   
 فالظاهر أن ما .)3( الوديع أال تصاحب النبيلَ:تقدير اجلملةيكون وظيفة العرض و" أال"

يل ـبعدها اسم ولكن ليس األمر كذلك ألن املتكلم يعرض على املخاطَب مصاحبة النب
  وأن النبيل معمول لفعل  لذلك فسر املثال بأن الفعل فيه مقدر، .ويطلب منه ذلك

ـــــ                                                           ـــــــــ
.                                                   281 ص ،01 جاملعجم املفصل يف علوم اللغة، حممد التوجني وراجي األمسر،): 1(
                                                                                                        .                     22: النور): 2(
   .513/514، ص 04ج  ،دت ، مصر،03 دار املعارف، طعباس حسن، النحو الوايف،  ينظر ):3(
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                                     . ، األصل فيه أن يفصل بينه وبني حرف العرض)منصوب به(مضارع  

 وأجاز دخوهلا على ،   خالف ابن احلاجب معظم العلماء الذين قالوا باختصاصها بالفعل
ما ذكره ابن احلاجب من دخول أال اليت للعرض على : " املرادي قائال عليه فرد،االسم

 غري ثابت بل هي خمتصة بالفعل كما ،أال نزولَ عندنا: االسم وتركيبه معها حنو
وليس هذا الفعل احملذوف على تقدير ثابت كما يف النداء ـ عندما قدر الفعل  )1(."تقدم

احملذوف بأدعو أو أنادي يف مطلق احلاالت ـ وإمنا تأويل هذا الفعل يكون حبسب 
     ".أال"السياق الواردة فيه 

  : ـ التحضيض2

  ويف، وهو كالعرض من حيث االستعمال،التحضيض طلب حبثّ وإحلاح وشدة   
ففي العرض يعرض املتكلم على املخاطَب .  إال أن التحضيض أشد توكيدا؛كوما طلبا

 أن إرادة  أي.)2(هيقول له اَألوىل لك أن تفعلكأنه  أما يف التحضيض ف،الشيء لينظر فيه
ففي . التحضيض تكون أقوى منها يف العرض لذلك هو أشبه ما يكون باألمرالفعل يف 
يتجلى من  )3(﴾. وهموا ِبِإخراِج الرسوِلاِتلُونَ قَوما نكَثُوا أَيمانهمأَالَ تقَ﴿: قوله تعاىل

؛ إذ  مما يستلزم تنفيذه على الفعل تتمثل يف احلث الشديد"أال"اآلية الكرمية أن وظيفة 
     . القتالأمرليس هلم املماطلة يف تنفيذ 

 : كقول عمرو بن كلثوم الفعليةاليت للتحضيض بالدخول على اجلمل" أال"   ختتص 
                                                       ـــــــــ    ـــــ

.                                                                                            383اجلىن الداين، املرادي، ص ): 1(
.                                                                                                   382 ينظر املصدر السابق، ص): 2(
                                                                       .13: التوبة): 3(
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بِنِك فَاصحي ِبصبا         أَالَ هِحينورمـِقي خبالَ تاوِريند1( اَألن(  

 ويتبعه بفعل األمر مما ،"أال" فيوظف لذلك احلرف ،فهو حيضها وحيثها على االستيقاظ
  .داخل يف حيز األمر) التحضيض( باعتبار أنه .يؤكد التحضيض

  :مالك قال ابن . أو مؤخر،على تقدير فعل حمذوفولكن  ،ليها اسمجيوز أن يو   

  )2(ؤخِرٍر مـق أَو ِبظَاِهـعلِّ        مضمِروقَد يِليها اسم ِبِفعٍل 

  معمول لفعل مضمر أو مؤخر، ويكون إما منصوبا"أال"   فاالسم الذي يكون بعد 

  .فيعرب مفعوال لفعل حمذوف، وإما مرفوعا فيعرب فاعال لفعل حمذوف أو مؤخر

 البساطة اليت تؤدي وظيفيت العرض والتحضيض من حيث" أال"   عرض النحاة لـ 
 فأما .من اهلمزة وال النافيةبتركيبها  ومنهم من قال ، فمنهم من قال ببساطتها،والتركيب

ارتأيا أا حرف بسيط، وأما املرادي وابن مالك فقاال حرف مركّب فاملالقي وأبو حيان 
ألا لو كانت ا هو كوا حرف بسيط واألرجح عندن )3(. مهزة االستفهام وال النافيةمن
 ولكننا ال جند أو نلمس شيئا ، من هذا إىل املعىن العام للجملةشيء فيها للنفي لتسرب ال

  .وليس النفي من الطلب.  بل مها جمرد طلب؛من النفي يف كل من العرض والتحضيض

  :ـ اجلواب 3

 فيجيبه. أمل خترج؟. أمل تقل؟: كقول القائل" بلى"حرف جواب مبعىن " أال"   تكون 
                                                           ــــــــــــــ

                                                                               .اسم قرية جنوب حلب: اسقينا شراب الصباح، األندرينا: قومي، اصبحينا:  هيب.64 ديوان عمرو بن كلثوم، ص ):1(
.                  51ص بريوت، ، 2007، 03لك يف النحو والصرف، ابن مالك، دار الكتب العلمية، طألفية ابن ما): 2(
  .                                                                                  383ينظر اجلىن الداين، املرادي، ص ): 3(
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إذ قال هلا يف " أال" يف أثناء حديثه عن )1(أي بلى وقد ذكر هذا املالقي. أال: املخاطَب
 . وهو قليل يف كالم العرب"بلى"مبعىن الكالم ثالث مواضع الثالث منها أن تكون جوابا 

  :وقد مثّل هلا بعضهم بقوله

رت قَدلَى        قَواٍب كَبوج فرالَى ح :لَى؟ قُلْتتاملُب ت2(أَالَ: أَلَس(   

، فال تؤدي وظيفة اجلواب إال إذا سبقت "بلى"بالنفي مثل والظاهر أا ختتص    
 وهي يف . وإمنا جنيب بنعم؛ أما إذا كان االستفهام مباشرا فال جنيب ا،باستفهام منفي

  .هذه احلال حرف بسيط

  :التندمي ـ التوبيخ و4

   هو معاتبة املخاطَب وإشعاره باألسف على ما فات نتيجة إمهاله وتقصريه، وقد تأيت 
 أم مقدرا ، سواء أكان ظاهرا، فال تدخل إال على الفعل املاضيلتؤدي هذه الوظيفة" أال"

ألن التوبيخ ال يكون "أي يشترط أن يكون الفعل ماضيا بعدها . تدل عليه قرائن الكالم
  كما ال،خ شخصا على فعل مل يقم به بعدفال ميكن أن نوب )3(."إال على شيء حصل

   .ستقبلي مل حيدث بعدميكن أن نندم على فعل م

عندما تؤدي وظيفيت العرض والتحضيض، وبينها عندما   " أال"هنا يكمن الفرق بني    
فاألوىل ال تدخل إال على فعل مضارع منتظر، مرجو . تؤدي وظيفة التوبيخ والتندمي

ــــــــ                                                           ــــــ
.                                                                                                                             79ر رصف املباين ، املالقي، ص ينظ):1(
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تهى وفات  وان، قد مت وقوعه،حصوله ووقوعه، أما الثانية فال تدخل إال على فعل ماض
 رغم أن الظاهر من ؛ففي قولنا أال اجتهدت فنجحت، وأال جتتهد فتنجح فرق .زمانه

ب على عدم خ املتكلم املخاطَ ففي اجلملة األوىل يوب،اجلانب التركييب أنه ال اختالف
ا يف الثانية فيعرض عليه فعل االجتهاد يف  أم. ويندمه على ذلك،اجتهاده يف املاضي

  .املستقبل لينجح

 وقد ذكر . سواء بالرفع أو النصب،أما إذا وليها اسم فيكون معموال لفعل حمذوف   
 باعتبار أا مركبة من ، النافية للجنس"ال" عمل فتعملدخلت على األمساء تابن هشام 

  :قول الشاعر واستشهد ب. النافية للجنس"ال"مهزة االستفهام و

    )1(وآذنت ِبمِشيـٍب بعده هرمه        من ولَّت شِبيـبتأَالَ ارِوعاَء ِل

 النافية للجنس "ال"عملت عمل و ،وظيفة التوبيخعلى االسم فأدت " أال"إذ دخلت    
  .)اروعاء(فنصبت االسم بعدها 

5 يـ التمن:  

وال يصح  الرغبة يف حتقق أمر حمبوب سواء أكان حتققه ممكنا أم غري ممكن،"التمين هو    
   ."أال" وكذا ،"ليت" وأشهر أدواته  )2(". الوقوع أمر حمتوميكون يف أن

   وظيفة التمين فتكون يف ذلك مركبة من مهزة االستفهام وال النافية للجنس"أال"تؤدي    
 كما أنه ال جيوز ،)ال ظاهرا وال مقدرا(ويقتصر عملها على االسم فقط؛ إذ ال خرب هلا 

                                        ـــــــ                    ـــــــ
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كما يف . "ليت"تكررت ألا مبرتلة حىت وإن  وال جيوز إلغاؤها ،)1(امسهامراعاة حملها مع 
  :قول الشاعر

و رمأَالَ ع        هوعجر طَاعتسفَالَِتلَّى مالغ دي ا أَثْـأَتم أَبر2(فَي(  

 فنصبت االسم ، النافية للجنس"ال" وعملت عمل ،التمين يف البيت وظيفة "أال"   أدت 
 مبتدأ وخرب "مستطاع رجوعه" إذ ال جند هلا خربا، وقوله ؛واكتفت بذلك) عمر(بعدها 

 ألنه "يرأب"صب الفعل نقد و.  واجلملة يف حمل نصب صفة ثانية،على التقدمي والتأخري
  .جواب متٍن مقرون بالفاء

             ، تمين تدخل على االسم فتعمل فيه بالنصباليت لل" الأ"يرى مجهور النحاة أن    
 ومن ،)هـ180ت( وسيبويه ،)هـ162ت(والنصب ال غري هو عملها حسب اخلليل 

إذا كانت مع ألف االستفهام ودخل فيها معىن " ال"واعلم أن : "قال سيبويه. تبعهما
يف هذا املوضع إالّ فيما تعمل التمين عملت فيما بعدها فنصبته، وال حيسن هلا أن تعمل 

   )3(... "فيه يف اخلرب، وتسقط النون والتنوين يف التمين كما سقطا يف اخلرب 

اليت للتمين وال خرب هلا حسبهم " أال"ومعىن هذا أن مذهبهم هو النصب ال غري يف اسم    
  أال: محل امسها على موضع االبتداء ـ كما زعم بعضهم ـ فهم يقولونإذ ال جيوز

  ال رجلَ أفضلُ: ، حبجة أم كانوا يقولون"أفضل"وال جييزون رفع . رجلَ أفضلَ منك

  ـــــــــــــ
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 أما يف التمين فموضع أال. خربه" أفضل"، وورجل يف موضع ابتداء" ال" ألن ،رفع بالمنك
 ألنه مبثابة قوهلم اللهم غالما أي هب يل غالما فهو )1(رجلَ أفضلَ منك هو النصب

  .منصوب على املفعولية

لذلك " أمتىن" معا، فمعىن الفعل لكوا مبرتلة حظوا فيها معىن الفعل واحلرف   فقد ال
يحتاج  وال ، كما أن التمين ليس مبوضع ابتداء، ألن الفعل ليس له خرب،قالوا ال خرب هلا

  .بعده مرفوعا على أنه خرب ابتداء" أفضل"فيه إىل خرب حىت يكون 

 واليت ال جيوز ،اليت ال جيوز مراعاة حملها مع امسها" ليت"   أما معىن احلرف فألا مبرتلة 
أنه ملا دخله معىن التمين زال " النحويني يف ذلك حجة و.محل امسها على موضع االبتداء

 إن زيدا أي هب يل غالما، وكقوهلم كقولك اللهم غالما ،نصب وموضعه ،عنه االبتداء
على املوضع، فإن قالوا ليت زيدا يف الدار وعمرا مل يكن " عمرو"مل يف الدار وعمرو، ح

 )2(."تدخل للتمين" ليت" و،تدخل على معىن االبتداء" إن"موضع عمرو االبتداء ألن 
   . رى ليست إحدامها مثل األخومها وظيفتان متباينتان

 فإن االسم بعدها يكون منصوبا على ،على الفعل" أال"   ومعىن هذا أننا إذا محلنا 
يف " إن"حكم نفسه  ليس هو "ليت"فإن حكم " ليت"املفعولية، أما إذا محلناها على 

 بينما ختتلف وظيفة ؛ ألن وظيفة هذه األخرية هي االبتداء،احلمل على موضع االبتداء
  تان تؤديان وظائف اللّ" كأن"و" لعل"مين مثلها يف ذلك مثل عن ذلك وهي الت" ليت"

ــــــ                                                                ــــــــ
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  . مجيعا من فصيلة واحدة رغم أا؛"إن"ديه  تؤأخرى غري االبتداء الذي

 ورأى أنه جيوز محل ،أصحاب هذا املذهب )هـ248ت(املازينأبو عثمان    خالف 
على أنه  برفع أفضل ، فنقول أال رجلَ أفضلُ منك،اليت للتمين على االبتداء" أال"اسم 

  للجنسالنافية" ال"مع وتعامل معها معاملته  فأجاز فيها ما جيوز يف النفي )1(.خرب االبتداء
 ،فحىت ولو تغريت وظيفتها التواصلية من النفي إىل التمين. دخول االستفهام عليهاقبل 

  .وظيفتها اإلعرابية تبقى ثابتة عندهإال أن 

 من أا تعمل عمل ،   لعل الرأي الذي نرجحه هو ما ذهب إليه أصحاب االجتاه األول
 وألا حتمل ،ه ال جيوز محلها على االبتداء من جهة ألن، وال خرب هلا النافية للجنس"ال"

  .من جهة أخرى معىن الفعل، والفعل ال حيتاج إىل خرب

وكالمها يؤدي التمين للزيادة واملبالغة يف ذلك كما يف " ليت"على " أال"قد تدخل    
  :)هـ68ت(يح رقول قيس بن ذُ

  )2(كُوا ِإلَيها لَوعِتي ثُم ترِجعـفَأَش ِفي خالٍَء تـزورِني        أَالَ لَيت لُبنى

ن درجة التمين أكرب من  تكوا عليهبدخوهل ولكن ، يفيد التمين"أال"فالبيت من غري    
أداء هذه  قَمينين بتمناه لذلك وظف حرفني متتالنييعد ما  وكأن الشاعر يعي ب،ذي قبل
  .الوظيفة

  ــــــــ   ــــــ
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  : ـ االستفهام عن النفي6

أنه إذا دخلت مهزة  )1(وبعده ابن السراج دذكر املربهي مركبة يف هذه احلال، وقد    
وهو األصل (  أو لالستفهام، إما للتمين يكون التركيب على ال النافية فإن هذااالستفهام

: تقول. أما كوا لالستفهام فعلى حاهلا قبل أن حيدث فيها عالمته" و.)عند ابن السراج
 فهي باقية على عملها )2(..".ال رجلَ يف الدار: أال رجلَ يف الدار؟ على قول من قال

فكما نقول ال رجلَ ظريفا يف .  سواء دخل عليها االستفهام أم مل يدخل،وسائر أحكامها
 ، من نون يف احلالة األوىل أو رفعرجلَ ظريفا يف الدار؟ و أال:  نقول باالستفهام،الدار

     .)االستفهام (الثانيةاحلالة فعل يف فإنه كذلك ي

  ):هـ60ت( حسان بن ثابت  اليت لالستفهام عن النفي قول"أال"   فمن شواهد 

  )3(م ِمن اجلُوِف اجلَماِخِريـا وأَنتـعنَألحالَم تزجركُم        حاِر بن كَعٍب أَالَ ا

 ال :األصل فيها قبل التركيب هوو . يف البيت هي االستفهام عن النفي"أال"فوظيفة    
 فلم يغري ذلك شيئا ، مث استفهم بإضافة مهزة االستفهام،فى الشاعر إذ ن،األحالم تزجركم

  .يف وظيفتها اإلعرابية بل بقي االسم مرفوعا على حاله

  ــــــــــــــ
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التنبيه وظيفة ي ؤدحرف بسيط ي أا وخمتلف وظائفها" أال"من وخالصة األمر    
ظيفيت العرض أو فيدخل على اجلملتني االمسية والفعلية دون أن يعمل فيهما، وقد يؤدي و

ختص بالدخول على اجلمل الفعلية سواء ظهر الفعل فيها أم قدر، الطلب والتحضيض في
خبالف وظيفة التوبيخ اليت خيتص فيها بالدخول على . وال يكون ذلك الفعل إالّ مضارعا

 مركبة من اهلمزة وال النافية فلكوا" أال"ا  ذكر بعضهم أنه إذا أدواليت.  املاضيالفعل
  .اليت يبقى عملها حىت أثناء تركيبها مع اهلمزةللجنس و

يف القرآن الكرمي إال لتؤدي إحدى الوظائف الثالثة " أال"   وقد ذكر بعضهم أنه مل ترد 
ن هذا ال يستوعب يف حقيقته مجيع ، بيد أ)التنبيه، العرض، والتحضيض(السابقة 

أَالَ ﴿:  حنو قوله تعاىل)1( فقد جاءت للتقرير،يف القرآن الكرمي" أال"استعماالت ووظائف 

ينَ أَنورتِزِليننالم ريا خأَنلَ وردت و  مبعىن أنتم ترون، كما)2(﴾. أُوِفي الكَي
 فهو ال يطلب )3(﴾. ما لَكُم الَ تنِطقُونَ،لُونَفَقَالَ أَالَ تأْكُ﴿ : قولهللتعجب واالستهزاء حنو

  . ويسخر منهم م،منهم أن يأكلوا وال يسأهلم عن عدم فعل ذلك إمنا يستهزئ

 مركبة من مهزة االستفهام وال النافية )أال ( واالستفهام عن النفي فهي،    أما يف التمين
المسية فتعمل فيها عمل ال النافية  وختتص بالدخول على اجلملة ا) العلماءبإمجاع(للجنس 
    . بيد أن اليت للتمين تتميز بأنه ال خرب هلا ال لفظا وال تقديرا،للجنس

   ــــــــــــــ
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  :ثانيا ـ أما

 ال حمل له من اإلعراب، ، مبين على السكون، حرف تنبيه   أما بفتح اهلمزة وختفيف امليم
: )هـ643ت ( قال ابن يعيش،حتقق ما بعدهاويف داللتها على تأكيد " أال"وهو مبرتلة 

 "أما" أن "أال" والفرق بينها وبني ، وحتقق الكالم الذي بعدها، فتنبيه أيضا"أما"أما "
 تريد أنه عاقل على احلقيقة ال على ،قلُ فتقول أما إن زيدا عا.لالستقبال "أال" وللحال،

إذ إا تكون . ففي أدائها لوظيفة التنبيه ما ال خيفى من توكيد اجلملة التالية هلا )1(."ااز
د ك، مث تؤ ليتفطن ملا يقوله املتكلم،ع وحتريضه على حسن االستما،لتنبيه املخاطب

   .مضمون الرسالة املوجهة إليه

 وما ، وقيل هو األصل فيهما،"أال" حروف االستفتاح مع  أيضا ضمن"أما"   تصنف 
 مالك إىل أنه قد يعزى ، وذهب ابنالتنبيه سوى وظيفة إضافية قد تكون وقد ال تكون

ورأى أن يف قوله   أبو حيان عليه فعلق، ومها لالستفتاح مطلقا"أما" و"أال"التنبيه إىل 
يف أغلب األحيان لالستفتاح سواء قصد  مبعىن أما يكونان ،)2(إشعار بالقلة" وقد يعزى"

  . معه التنبيه أم مل يقصد

   وليس األمر كذلك ألنه ـ كما سبق وأشرنا ـ ليس االستفتاح سوى موقعها يف 
وال يكون لذاته وإمنا يكون دائما لتهيئة املخاطَب ولفت انتباهه، لذلك ال  ،التركيب

  .وامميكن أن نفصله عن التنبيه ألنه مالزم له على الد

  ــــــــــــــ
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كرر ذكرها يف خمتلف  وت،اليت ذكرت مرات عديدة يف الترتيل احلكيم" أال" وخبالف   
 ،ا استعملت يف سائر كالم العربفيه، رغم أذكرا " أما"لـ ال جند آياته وسوره، 

   .ووظفها الشعراء واألدباء يف كتابام

      ):هـ65ت(وح قيس بن امللقول الشعر    ومن شواهدها يف 

  )1(وأَصفَى ِللَيـلَى ِمن مودِتي املَحضاِتي        أَما والِذي أَبلَى ِبلَيـلَى بِليـ

  .يأيت بعدهاب ملا املخاطَ ، ويئِة فأدت وظيفة التنبيِه، يف مفتتح الكالم"أما" جاءت    إذ

  :خصائصها ومميزاا

" أال" ال تكاد ختتلف فيها عن سابقتها ،وعة من اخلصائصالتنبيهية مبجم" أما"متتاز    
   :وهي كاآليت

 .بالصدارة يف الكالم كسائر حروف التنبيه" أما" تتمتع :ـ الصدارة يف الكالم 1  
ر من خالهلا عبأوىل ن العتبار التنبيه مرحلة ،فيهجدال واحتالهلا الصدارة يف الكالم أمر ال 

يكون احلرف املستعمل ألداء هذه   أن مما يستلزم،خاطَبإىل تبليغ رسالة ما إىل امل
ب  وذلك ليضمن املتكلم مساع املخاطَ. وليس يف وسطه أو ايته،الوظيفة يف بداية الكالم

  .ملا يقول ووصول رسالته إليه

وجب كسر " أما"رف التنبيه بعد ح" إن" إذا وقعت :ـ وجوب كسر مهزة إن بعدها 2
  " إن" والعلة يف ذلك كما قال بعضهم أن اجلملة بعد ،"أال"مهزا كما تكسر بعد 
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اهلمزة يف حكم املفتوحة " أن" بينما تكون اجلملة بعد ،املكسورة اهلمزة مجلة ابتدائية
 الدخول على اجلمل دون املفرد وجب كسر مهزة إن "أما"وألن األصل يف . )1(املفرد
  .بعدها

، تتميز أما بالدخول على اجلمل دون املفرد: ـ دخوهلا على اجلمل مبختلف أنواعها 3
ة  اخلربية منها واإلنشائي،إمنا تدخل على االمسية والفعليةوال ختتص بنوع معني من اجلمل؛ 

  .على حد سواء

أَما ِإنكُم سترونَ ربكُم كَما ترونَ هذَا ﴿ :صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا    
ونالحظ أا تنبيه .  فقد دخلت على اجلملة االمسية)2(﴾.القَمر، الَ تضامونَ ِفي رؤيِتِه

  .على ما سيأيت من كالم بعدها وتأكيد وحتقيق له

أَما لَو قُلْت ِحين ﴿ :صلى اهللا عليه وسلمد دخوهلا على اجلملة الفعلية قوله شواهومن    
تيساِت اِهللا:أَموذُ ِبكَِلماِت أَعامحيث دخلت على الفعل املاضي)3(﴾. الت .   

 ،القسمالتنبيهية كثرة جميئها قبل " أما"من أهم خصائص : ـ كثرة وقوعها قبل القسم 4
 لذلك اعتربت من . وحتقيق املقسم عليه،املخاطَب على استماع القسموذلك لتنبيه 

  :)هـ80ت(يب صخر اهلذيل  أ قولهمنو .مقدمات اليمني وطالئعه

راَألم هرالِذي أَما ويأَحو اتالِذي        أَمو كحأَضكَى والِذي أَبا وأَم  

               ــــــــــــــ

                                                                  .   83، صاحل املصري، ص  املفيدة للتنبيه ينظر األدوات: )1(
                                      .285ص مكة، ، 2006، 01نظر بن حممد الفاريايب أبو قتيبة، دار طيبة، ط : مسلم بن احلجاج، تح ،صحيح مسلم): 2(
   . 1246ر نفسه، ص  املصد):3(
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  )1(عـهما النـفْرا الَ يرويِن ِمنهـ        أَِليفَلَقَد تركْتِني أَحسد الوحش أَنْ أَرى

واب على واو القسم، وجاء ج" أما" إذ دخلت ؛"أما والذي"قوله    فالشاهد يف البيت، 
ا احلرف دون غريه من حروف والغالب فيها أا تدخل على هذ. القسم يف البيت الثاين

 واِهللا لَلَّه ،أَما﴿:  صلى اهللا عليه وسلمومن شواهد ذلك أيضا قول رسول اهللا. القسم
، على واو القسم "أما"دخلت حيث  )2(﴾.ِمن الرجِل ِبراِحلَِتِه ،عبِدِه أَشد فَرحا ِبتوبِة

 فرحة اهللا بتوبة عبادهاملتمثل يف ، وعليه قسم امل، وتنبيها للمخاطب إىلك القسمحتقيقا لذا
  .اليت ال متاثلها فرحة أخرى

  : وذلك كقول الشاعر،"ما"فيقال " أما"   قد حتذف مهزة 

    )3(ما ترى الدهر قَد أَباد معدا        وأَبـاد السـراةَ ِمن عدناِن

أو حتذف ألفها يف . مها واهللا، عما واهللا :قد تبدل مهزا هاًء أو عينا فيقال حينئذو   
   .أم واهللا، هم واهللا، عم واهللا: احلاالت الثالث فيقال

   :وظائفها يف التركيب

 وظائف ز من خالهلا وظيفة التنبيه لتؤدي تتجاويف مواضع كثرية متنوعة،" أما"   ترد 
ظائف حسب ما وهذه الو.  تتحدد مجيعها من خالل السياق الواردة فيه،أخرى جديدة

  :ذكره العلماء هي

  ــــــــــــــ

                                                                            .115، ص 08شرح املفصل، ابن يعيش، ج ):1(
                                                                            .                       1259  مسلم بن احلجاج، ص صحيح مسلم،):2(
                       .488، ص 02مهع اهلوامع، السيوطي، ج ): 3(
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  : ـ العرض1

 خمتصة بالدخول على الفعل دون ،"أال" وظيفة العرض فتكون مثل سابقتها "أما"تؤدي    
ملثال األول فعل  حيث نعرض عليه يف ا؛ أما تقوم، أما تقعد: كقولنا لشخص ما،االسم
 وهو خمري يف أن يستجيب هلذا العرض أو ال . ونعرض عليه يف الثاين فعل القعود،القيام

  :)هـ236ت ( ومنه قول ديك اجلن احلمصي. لهيستجيب

  )1(أَما ترى احلُسن واِإلحسانَ قَد جِمعا        فَاشرب فَِإنك ِفي عرٍس وِفي ِعيِد

 مث ،"أما"يه بداية رؤية احلسن واإلحسان اتمعني باستعمال احلرف    فقد عرض عل
   .الشطر الثاين كنتيجة الستجابة املخاطَب للعرضجاء 

 ،أما زيدا:  قولناالسياق حنو   أما إذا وليها اسم فهو على تقدير الفعل الذي حتدده قرائن 
  . أما تبصر زيدا:بتقدير

 إال ما ذكره ،الشائع بني العلماء أا حرف بسيط ف،   أما من حيث البساطة والتركيب
  وهو أمر باطل. من ادعاء تركيبها من مهزة االستفهام التقريري وما النافية)2(ابن هشام
 إذ عليه يتوقف فعل األمر ؛ب ألن يف العرض يتعلق األمر بنسبة أكرب باملخاطَيف تقديرنا
" أما" وهو ما ال نلمسه يف ، باملتكلميتعلقنه أكثر ما االستفهام والنفي فإيف  أما أو عدمه،

  .، لذلك قلنا إا حرف بسيط غري مركبعندما تكون للعرض

  ــــــــــــــ

                                                            .260صدمشق،  ،2004مظهر احلجي، إحتاد الكتاب العرب، دط، : تحي، ديوان ديك اجلن احلمص): 1(
  .57، ص 01 ج ينظر مغين اللبيب، ابن هشام،): 2(
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  :ـ أن تكون مبعىن حقا 2

بعدها " أن "مبعىن حقا أو أحقا ـ على خالف يف ذلك ـ فتفتح مهزة" أما"قد تأيت    
" إن" واليت تكسر مهزة ، تؤدي وظيفة التنبيهاليت" أما"خبالف  ،)1("حقا"كما تفتح بعد 

  .أما أنه قائم مبعىن أحقا أنه قائم:  فنقولبعدها

 اليت تكون مبثابة حقا "أما" وبني ، اليت تكون وظيفتها التنبيه"أما"   فاحلد الفاصل بني 
: ، نقول فإذا كانت مكسورة فهي لالستفتاح والتنبيه،الواردة بعدها" أن"يكمن يف مهزة 

  .  أما أنك قائم: حينئذ فنقول،ا إذا كانت مفتوحة فهي مبعىن حقا أم.ا إنك قائمأم

  :ـ التقرير والتوبيخ 3

 فتؤدي يف حالة تركيبها هذه إما  النافية"ما" مركبة من مهزة االستفهام و"أما"   ترد 
. ونقول أما قمت بواجبك؟. وظيفة التقرير أو التوبيخ فنقول مثال أما أخربتك ذا؟

  . وتكون الثانية للتوبيخ،فتكون األوىل للتقرير

 النافية فيكون معىن تركيبها التقرير "ما"وقد تكون أما داخلة على : "   قال املالقي
أي أن هاتني  )2(..."أمل يقم زيد؟: حنو" مل"والتوبيخ كما يكون ذلك يف اهلمزة و

   .الوظيفتني تتولدان من اجتماع االستفهام والنفي

  :)هـ07ت( ذلك قول األعشى ومن شواهد

  ــــــــــــــ

                                                                                     .56، ص 01ينظر املصدر السابق، ج ): 1(
  .97، املالقي، ص  رصف املباين):2(
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  )1(ذَِلك ما نحـفَى وننـتِعلُأَما تريـنا حفَاةً الَ ِنعـالَ لَنـا        ِإنـا كَ

حبيث مل يوخبها ويلومها على إعراضها عنه، و املرأة اليت أحبها، "هريرة"خياطب    فهو 
     .ترأف حلاله، ومل يشفع له عندها كل ما بذله من أجلها

 ، فال تدخل على املفرد سواء أكانت بسيطة أم مركبة،دائما على حاهلا" أما"تبقى    
 بقيود، وذلك تنفي األفعال وتنفي اجلمل االمسية ولكنها ال تنفي االسم املفرد إال"فهي 

 أقبل حممد ما : حممد ما حاضرا، وال: فال يصح مثال أن نقول)2(."أن هلا صدر الكالم
ما حاضر حممد، : مع منفيها وتتصدر الكالم فنقول لذلك" ما" بل جيب أن تقدم ؛مسرعا

وهكذا تكون عند دخول مهزة االستفهام عليها وتركيبها معها. وما مسرعا أقبل حممد، 
  .إذ إن املعىن خيتلف يف التقدمي عنه يف التأخري

 ،   وإذا كان الغالب يف هذا احلرف يف حالة التركيب أن يؤدي وظيفيت التقرير والتوبيخ
، أو فهذا ال مينع من أن يؤدي وظائف أخرى حبسب السياق منها االستفهام الصريح

  : مستبطيا إتيان الطّيف كقول ديك اجلن احلمصي،املتضمن معىن االستبطاء

                         )3(        وأَنْ يطْـرق الوطَـن الداِنياياـيِف أَن يأِْتـأَما آنَ ِللْطَ

 ال تدخل على مهما كانت حاهلا بسيطة أو مركبة" أما" هذا أن  كلّالصة األمر من   خ
   .إضافة إىل أا تتمتع بالصدارة يف الكالم.  وإمنا تدخل على اجلملة بنوعيها،املفردسم اال

  ــــــــــــــ

                           .247ص تونس، غنية الطالب ومنية الراغب، أمحد فارس الشدياق، دار املعارف، دط، دت،  ):1(
                                    .212، ص 04ج األردن، ، 2000، 01كر، ط  معاين النحو، فاضل صاحل السامرائي، دار الف):2(
  .177 ديوان ديك اجلن احلمصي، ص):3(
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  :اـثالثا ـ ه

.  من كالم سواء أكان مفردا أم مجلةبعده  ينبه به على ما يساق أو يأيت،   حرف تنبيه
 حبيث ؛ من كالم يتصدر دائما ما يتصل به،وهو حرف مهمل ال حمل له من اإلعراب

وهلذا احلرف أربعة مواضع يف الكالم فهو يدخل . يكون التنبيه سابقا للشيء املنبه عليه
  :على

     :ـ اسم اإلشارة 1

 أما املشار إليه فقد ،اإلشارة عمل حسي ف.على مسمى وإشارة إليهاسم اإلشارة يدل    
نه يقع على كل شيء من واسم اإلشارة كاملوصول يف اإلام أل. يكون حسيا أو معنويا
 إذ يصري ؛ وال يزول إامه إال باإلشارة احلسية املقترنة بلفظه،)1(حيوان ومجاد ونبات

  .إشارة إىل شيء معني دون البقية

ذان،  ،)للمفرد املؤنث ( وتا،يت ،ذي ،ِته ،، ِذه)للمفرد املذكر(ذا :    وأمساء اإلشارة هي
 ،، هنا)للجمع املذكر واملؤنث(الء ، أو)للمثىن املؤنث( وتين ، تان،)للمثىن املذكر(وذَين 

أو ثَم للمكان(ة وثَم.(   

وبعيدة، فأما القريب فيشار إليه  قريبة، متوسطة،:    ميتاز املشار إليه بأن له ثالث مراتب
مباشرة دون كاف اخلطاب أو الم البعد، وأما املتوسط فيشار إليه باسم اإلشارة مقرونا 

   هذا الرجل إذا :ب، وأما البعيد فيشار إليه مبا فيه الكاف والالم معا فنقولبكاف اخلطا

  ــــــــــــــ

  .05، ص 02ينظر الكتاب، سيبويه، ج  ):1(
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  .يف حال بعدهكان قريبا منا، وذاك الرجل إذا كان متوسط البعد، وذلك الرجل 

قد شاع ارتباطها واقتراا ف ".مثَّ"التنبيه على أمساء اإلشارة مجيعا ما عدا " ها"   تدخل 
 أما من حيث .التنبيه" ها"إشارة جمردا من قليال ما جند أحدا يستعمل اسم  إذ ،ا كثريا

 وجتامع ما دل على الرتبة القرىب ،ما دل على الرتبة البعدى"ال جتامع املرتبة فإا 
 أي ارد من ،قرىبأا تدخل على املختص باملرتبة الإذًا فالشائع فيها  )1(."والوسطى

  )2(﴾ولى اُألِرذُهذَا نِذير ِمن الن﴿: قوله تعاىل، حنو كاف اخلطاب والم البعد

 أي املقرون بكاف ، املختص باملرتبة الوسطى دخوهلا علىبصفة أقليكون مث     
   :)ق هـ70ت( كقول طرفة بن العبد .اخلطاب

  )3(        والَ أَهلُ هذَاك الطِّـراِف املُمدِدرأَيت بِني غَبراَء الَ ينِكرونـِني

اسم ب  االتصالالتنبيه وكاف اخلطاب يف" ها" جتتمع  جيوز أن   ذكر ابن مالك أنه ال
فرد عليه أبو حيان  ، وال هاتانك وال هؤالئك،هذانك:  فال جيوزمع،اجل وأاإلشارة املثىن 

بالسماع عن وحمتجا  ا زعمه، مؤكد)هـ769ت(ابن عقيل وتبعه  ،جبواز ذلك
  :استشهد بقول الشاعر ف،)4(العرب

                                    ــــــــــــــ

                                                                        .197، ص 03 ج ، أبو حيان،التذييل والتكميل ):1(
                                                                                                                  .                 56:  النجم):2(
                                     .  33ص لبنان، دت،  و طماس، دار املعرفة، دط،محد: ة بن العبد، تح ديوان طرف):3(
القاهرة، ،  1998، 01خلاجني، ط رجب عثمان حممد، مكتبة ا:تح ان العرب، أبو حيان، ينظر ارتشاف الضرب من لس):4(

حممد كامل بركات، دار الفكر، دط، : ، ابن عقيل، تح)شرح التسهيل( واملساعد على تسهيل الفوائد .976  ص ،02ج 
  .187، ص 01ج دمشق، ، 1980
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ا أُايا        ِم منَّ لَندا شالَنِغز ـلَحيِرممالساِل والض اِئـكُنِليؤه 1(ن(    

 ،التنبيه وكاف اخلطاب يف االتصال باسم اإلشارة اجلمع" ها" اجتماع فالشاهد يف البيت
  . إال أنه قليل الورود،والظاهر أنه رغم جوازه عند بعض العلماء لسماعه من العرب

 املقرون بالالم أو ما يقوم مقامها  أي،شارة البعيدإل على اسم ا التنتبيه"ها"   وال تدخل 
 وقد علِّلَ ذلك بأحد هاذلك أو هاهنالك،:  فال يقال،مما يستعمل يف املرتبة البعدى

  :)2(أمرين

م ال من اهلاء وال   األول منهما أن العرب كرهت كثرة الزوائد يف كالمها واعتربت كال
  .والكاف حروفا زائدة

جيوز أن   لذلك ال،اهلاء والالم يفيد ويؤدي وظيفة التنبيه من إن كالً:    والثاين أم قالوا
  .جيتمعا يف الدخول على اسم اإلشارة

 ألن احلروف الزوائد ليس هلا وظيفة يف ،   الظاهر أن يف هذين التعليلني نوعا من املغاالة
 فإن لكل واحدة حىت لو اعتربت هاته احلروف زوائد، و،الكالم سوى التوكيد أحيانا

 ،ختتلف عن وظيفة األخرى ـ  تؤديها عند اقتراا باسم اإلشارة ـيفة خاصةمنها وظ
  . والكاف للخطاب، والالم للبعد،فاهلاء للتنبيه على ما سيأيت

  للتنبيه وحىت لو زعمنا أا .ليست للتنبيهو للبعد    وكذلك بالنسبة للرأي الثاين فالالم

     ــــــــــــــ

شدن الغزال : من املالحة وهي البهجة واحلسن، شدنّ: أميلح. 186، ص 01فوائد، ابن عقيل، ج  املساعد على تسهيل ال):1(
                                                                                        .نباتات برية: ، الضال والسمر وبرز قرناهإذا قوي

  .197/198، ص 03 ج  ينظر التذييل والتكميل، أبو حيان،):2(
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 كأن جتتمع . وذلك لتوكيد التنبيه وتقويته،فإنه جيوز اجتماع حريف تنبيه يف سياق واحد
  ):هـ26ت(قول اخلنساء  حنو .يف تركيب واحد وكالمها للتنبيه" يا"و" أال"

   )1(أَالَ يا صخر ِإنْ أَبكَيت عيِني        لَقَد أَضحكْـتِني دهرا طَِويالَ

األظهر أن الالم  ": بقوله)هـ581ت(*   واألرجح عندنا  هو ما ذهب إليه السهيلي 
تدل على تراٍخ وبعٍد يف املشار إليه، وأكثر ما تقال يف الغائب وما ليس حبضرة املخاطَب، 

 ال إىل ما غاب عن بصره فلذلك مل ،تنبيه للمخاطَب لينظر إىل ما حبضرته" ها"و
 الستحالة تنبيه ، هذا القول أكثر عقالنية وموضوعية من سابقيه فالظاهر أن)2(."جيتمعا

 فالتنبيه ال يكون على شيء بعيد غري موجود وإمنا يكون على البعيد الغائب عن احلضور،
  .موجودما هو 

 أو مالزمة ،ليست من مجلتهمع أا التنبيه كثريا على أول اسم اإلشارة، " ها"تدخل    
ء به لتنبيه املخاطَب على املشار إليه، والدليل على ذلك  حرف جي جمردإمنا هي، له

  . وورود اسم اإلشارة جمردا منها،جواز سقوطها منه

هو ما  و، وأقوىآكدكلما كان ذلك " ها"والظاهر أنه كلما قرن اسم اإلشارة بـ   
  : ا، كقولن من خالل مقارنتنا بني مجلتني جاء اسم اإلشارة يف األوىل جمردا من اهلاءيتجلى

  ــــــــــــــ

                                           .99ص لبنان، ، 2004، 02محدو طماس، دار املعرفة، ط :  ديوان اخلنساء، تح):1(
عامل أندلسي فاضل كبري القدر يف علم العربية، كثري االطالع، اشتهر بذكائه وسعة : )هـ581  ـ508 (أبو القاسم السهيلي *

                  ".نتائج الفكر"الذي شرح فيه سرية ابن هشام وكتاب " الر وض األنف: " عدة مؤلفات منهااطالعه له
   .198، ص 03 التذييل والتكميل، أبو حيان، ج ):2(
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 هذا الذي جاء؟ فرغم أن املثالني من: ذا الذي جاء؟ بينما قرن ا يف الثانية حنومن 
 ، والتعظيم للمشار إليه،ل الثاين نوعا من املبالغة يف اإلشارةإال أننا نلمس يف املثا متطابقني

  .         والسبب دخول اهلاء طبعا

  :وفيما يلي تفصيل لذلك ،على خمتلف أمساء اإلشارة تدخل" ها"إىل أن أشرنا سابقا    

  :ـ اسم اإلشارة املفرد أ

" ذا"فأما املذكر : ملؤنثالتنبيه على اسم اإلشارة املفرد بنوعيه املذكر وا" ها"تدخل    
  ولَـم يكْتباَءوراش عموا يذَه﴿ :م صلى اهللا عليه وسل رسول اهللاكقول" هذا"فيصري 

هامِصي كُملَي1(﴾اهللاُُ ع(،  ا "هريصغتكما تدخل على اسمبالفتح والتشديد" ذي)فيقال،)2 : 
  ".هاذيا"

ز معها أن تدخل عليهما جا" ذيا"ه أو بتصغري" ذا"بـ  كاف اخلطاب تصلإذا ات   
  :ومنه قول طرفة بن العبد. هاذاك وهاذياك:  حينئذالتنبيه فيقال" ها"

  )3(رأَيت بِني غَبراَء الَ ينِكرونـِني        والَ أَهلُ هذَاك الطِّـراِف املُمدِد

التنبيه وكاف " ها" مقرونا بكل من ،   وظف الشاعر يف البيت اسم اإلشارة املفرد
  . وإمنا يف املرتبة الوسطى، ألنه أراد التنبيه إىل مشار ليس بالقريب منه وال البعيد،اخلطاب

حنو          ،هذي أو هذه:  فيقال،التنبيه" ها"ا اسم اإلشارة املفرد املؤنث فتدخل عليه    وأم      

                                                              ــــــــــــــ
                                                                                     .503مسلم بن احلجاج، ص   صحيح مسلم،):1(
                                                                               .487 ص ،03 ينظر الكتاب، سيبويه، ج ):2(
  .33 ديوان طرفة بن العبد، ص ):3(
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 ،)1(﴾.هِذِه رحمةٌ جعلَها اُهللا ِفي قُلُوِب ِعباِدِه﴿: عليه وسلم رسول اهللا صلى اهللاقول 

  : حنو قول الشاعر،"هايت"فيقال " يت"وتدخل على 

   )2( وكَِثيبنبأْتماِني ِإنما املَوت ِبالقُرى        فَكَيف وهاِتي هضبةٌ

  ):هـ84ت(* حنو قول الشاعر عمران بن حطان،"هاتا "فيقال" تا"   وتدخل على 

  )3(ولَيس ِلعيِشـنا هذَا مهـاه        ولَيست دارنـا هاتا ِبـداِر

 من بني أمساء اإلشارة املفردة )يت، تا(اتني األخريتني  كاف اخلطاب إال    ال تلحق
 أيب النجم  كقول، وهاتاك،هاتيك: التنبيه قيل" ها"فإذا دخلت عليهما ة، املؤنث

  ):هـ120ت(**العجلي

  )4(ِجئْنا نحييك ونستـجِديكَا        فَافْعلَ ِبنا هاتاك أَو هاِتيـك

" ها" مقرون كل منهما بـ ، توظيف امسي إشارة للمفرد املؤنث   فالشاهد يف البيت
                                         . واملقصود ما افعل هاته أو تلك،كاف اخلطابالتنبيه و

  ــــــــــــــ

                                                                            .410 مسلم بن احلجاج، ص  صحيح مسلم،:)1(
                                                                              . 136، ص 03 شرح املفصل، ابن يعيش، ج :)2(

أحد الشعراء املفلقني كان من أهل السنة فتزوج امرأة مجيلة من اخلوارج، فأحبها وارتد معها إىل مذهبها،  :عمران بن حطان* 
                                                                . له أبيات مشهورة يف مقتل علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه

                                                                .الصفاء والرقة واحلسن: املهاه. 488، ص 03 الكتاب، سيبويه، ج ):3(
.             فضلوه على العجاج ورؤبةشاعر أموي اشتهر بقول الرجز حىت إن بعض الدارسني): هـ120ت( أبو النجم العجلي **
                                                                       .141 صاحل املصري، ص األدوات املفيدة للتنبيه،): 4(
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 فقيل ألجل ذلك ،)1(كراهة التباس املذكر باملؤنث" ذيا"   امتنع تصغري املفرد املؤنث بـ
 وتدخل عليها ،"تياك" فإذا اتصلت ا كاف اخلطاب قلنا ،"ذه"و" ذي"يف تصغري " تيا"
  . إذا حلقتها كاف اخلطاب" هاتياك"جمردة من الكاف، و" هاتيا"التنبيه فيقال " ها"

  : املثىنـ اسم اإلشارة ب

 ،يف الرفع" هذان ": فيقال يف املذكر،التنبيه على اسم اإلشارة املثىن بنوعيه" ها"   تدخل 
 ،)2(﴾هذَاِن خصماِن اختصموا ِفي ربِهم﴿: قوله تعاىل حنو ،يف النصب واجلر" ينهذ"و

  ".هذيان"ويقال يف التصغري . هذانك، وهذينك: وإذا حلقته كاف اخلطاب قيل

، حنو قوله يف النصب واجلر" هاتني"يف الرفع، و" هاتان"   وتدخل على املؤنث منه فيقال 
 ويقال حني تلحقها ،)3(﴾.نِكحك ِإحدى ابنتي هاتيِن أُِريد أَن اِإني قَالَ﴿: تعاىل

  ".هاتيانك" ويف التصغري ،"هاتينك"و" هاتانك"كاف اخلطاب 

  : اجلمعـ اسم اإلشارة جـ

 كما يف ،)للمذكر واملؤنث( فيقال هؤالء ،التنبيه على اسم اإلشارة اجلمع" ها"   تدخل 
 ، وقد تلحق ا كاف اخلطاب)4(﴾ قَومنا اتخذُوا ِمن دوِنِه آِلهةًهؤالَِء﴿: قوله تعاىل

  : كما يف قول األعشى،فيقال هؤالئك

  ــــــــــــــ

.                                                                                           287، ص 02 ينظر القتضب، املربد، ج :)1(
                                                                                                                             .19: احلج :)2(
                                                                                                                  .27:  القصص:)3(
  .15:  الكهف:)4(
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ه الَ، ثُماؤهـَاِلالَؤ   )1(ِئك كَالَّ أَعطَيـ        ت ِنعـاالً محـذُوةً ِبِنع

على لغة أهل ـ جاءت األوىل بالقصر حيث  ،"هؤال مثّ هؤالئك"    فالشاهد يف البيت
أهل لى لغة عـ  أما الثانية فجاءت باملد. التنبيه" ها" متصال ا  ـجند وقيس وغريهم

  .التنبيه وكاف اخلطاب" ها"ن  متصال ا كل م ـ)2(احلجاز

 ،"أُولَياء"و" أولَيا: " فيقال على التوايل،   يصغر اسم اإلشارة اجلمع يف حاليت القصر واملد
 أم جردا منها ،التنبيه سواء اتصلت ما كاف اخلطاب" ها"وجيوز أن تدخل عليهما 

  : ومنه قول الشاعر،هؤلَيائكهؤلَياك و: فيقال

ا أُايا  مالَنِغز ـلَحيلمؤه ا        ِمننَّ لَندِرشمالساِل والض اِئـكُن3(ي(    

 ،التنبيه" ها" متصل ا كل من ،"أوالء" وهي تصغري ،"هؤليائكن"   استعمل الشاعر 
   ".هؤلئكن"هو  واألصل فيها قبل التصغري . ونون النسوة،وكاف اخلطاب

  : اخلاصة باملكان اإلشارةاءمسـ أ د

التنبيه بالدخول على " ها" وختتص ،)مثّة (هنا، وثَم:    أمساء اإلشارة اخلاصة باملكان هي
  .األوىل منهما دون الثانية

  ال (مالزم للظرفية   للمكان القريب،بضم اهلاء وختفيف النون اسم إشارة" هنا"   فـ 

   ــــــــــــــ

                                                                                  .37، ص 03 شرح املفصل، ابن يعيش، ج :)1(
                                                        .         146صاحل املصري، ص دوات املفيدة للتنبيه،  ينظر األ):2(
  .186، ص 01لى تسهيل الفوائد، ابن عقيل، ج  املساعد ع):3(
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، يشار به كما يشار )يكون فاعال أو مفعوال أو مبتدأ، وإمنا يكون ظرفا يف مجيع األحوال
ال يشار ا إالّ " هنا" بينما ، يشار ا إىل كل شيءرية بيد أن هذه األخ؛باألمساء األخرى

" ها" والم البعد و، كاف اخلطابمن مصاحبة" ذا"وهلا ما لـ . إىل ما حضر من املكان
  . فقد تأيت مصاحبة هلا أو جمردة منها،التنبيه

 حنو قوله ،"ههنا"إذا أشري ا إىل املكان القريب فيقال " هنا"التنبيه على " ها"تدخل    
ا أما إذا أريد  )1(﴾.هنا ما قتلْنا هلَو كَانَ لَنا ِمن اَألمِر شيٌء يقُولُونَ﴿: تعاىل

  ".ههناك: " ويقال حينئذ. فإا تكون مصاحبة لكاف اخلطاب،املكان املتوسط البعد

التنبيه على أمساء اإلشارة أا تصحب ما كان للقريب " ها"   مجلة األمر من دخول 
لكن بنسبة أقل نوعا ما من األوىل، وميتنع دخوهلا ، كما تصحب املتوسط البعد، كثريا

رتبة البعدى؛ ذلك ألن تنبيه املخاطَب إمنا يكون إلبصار شيء إطالقا على ما يكون يف امل
، وال يكون لشيء بعيد تستحيل إدراكهميكن قريب يسهل رؤيته، أو متوسط البعد 

  .ويعسر إدراكهأ ،رؤيته

  : اتصاهلـا بأي يف النداءـ 2

ائما على ال يثىن وال جيمع يف احلالتني بل يبقى د" أية"   أي اسم مفرد مذكّر، مؤنثه 
يا أيتها الرأة، يا : يا أيها الرجل، يا أيها الرجالن، يا أيها الرجال، كما يقال: حاله فيقال

  .أيتها املرأتان، يا أيتها النساء

                                   ــــــــــــــ

  .154:  آل عمران:)1(
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سم مبهم يأيت وصلة لنداء  إمنا هي جمرد ا، يف األصلهي املقصود بالنداء" أي"   ليست 
 لكن ملا امتنع نداؤه ، واالسم الذي يليها هو املقصود بالنداء،باأللف والالماملعرف 

نكرة (وبنيت على الضم لكوا عرفت بالقصد املنادى فصارت هي " أي"استعني بـ 
  .االسم بعدها نعتا هلاصار  و،)مقصودة

 وقد علل ذلك ، معها واجبة الذكرتكونوتالزمها ف  دائما"أي "التنبيه" ها"   تلحق 
  :بأحد أمرين

  باعتبار أن األصل يف،"أي"أن هذه اهلاء جاءت عوضا عما تضاف إليه :    األول منهما
 بسبب ما ،)1(التنبيه لتكون صلة هلا" ها"لذلك جيء بـ   أن تكون مضافةهذه األخرية

يا أَيها ﴿ : تعاىلففي قوله.ة وتنبيهأا صل" ها" ومن مثّ قال املعربون يف ،فاا من إضافة

ولَهسروا اَهللا ووا أَِطيعنآم ولكن ،نداء الذين آمنوااملراد باآلية الكرمية  )2( ﴾.الِذين 
 وإمنا جيب االستعانة ، مباشرةم فإنه ال ميكن نداؤه،الملباأللف وا" الذين"نظرا  لتعريف 

يا " وألنه يستحيل القول .نعتا هلا" الذين" ويصري ، املناديتصبح بذلك هي ل"أي"بـ 
 التنبيه" ها" جيء بـ ،إىل صلة أو رابط يربطها مبا بعدها" أي"إذ حتتاج " أي الذين

  .عوضا عن املضاف إليه لتصلها مبا بعدها

يف كل " أي"أا تذكر للتفريق والتمييز بني االستفهام والنداء اللذان تستعمل :    والثاين
  يلتبس   فإنهأما إذا جردت منها ،فهمنا أنه نداء" أي"فإذا أحلقت اهلاء بـ . واحد منهما

   ــــــــــــــ

                                               . 385  ص،01مغين اللبيب، ابن هشام، ج و. 347ينظر اجلىن الداين، املرادي، ص  :)1(
  .20:  األنفال:)2(
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  :ل علي بن أيب طالب رضي اهللا عنهففي قو. الستفهام والنداءاألمر، ويقع التداخل بني ا

ِربا فَاقْتِحبِت موِللْم تِإنْ كُن        ـِدبتاملُن اللَِّئيم دبا العها أَي1(ي(  

التنبيه " ها" و،"يا" لكن إذا حذفنا حرف النداء ،يف البيت للنداء" أي"   ال شك يف أن 
 عبد  فلو قلنا أي،نالحظ ما يقع من التباس بني النداء واالستفهامس" أي"املتصلة بـ 

" ها" ولكن رد دخول ، سيكون الظاهر منه االستفهام حىت لو أريد به النداء،لئيم
هي احلد الفاصل ما بني النداء " ها"وبالتايل تكون . يتأكد النداء حىت إن مل يذكر حرفه

  ".أي"وبني االستفهام باستعمال 

  :فهو إما أن يكون" أي"النتبيه املتصلة بـ " ها" أما االسم الذي يأيت بعد   

  )2(﴾.يا أَيتها النفْس المطْمِئنةُ﴿:  حنو قوله تعاىل،أ ـ امسا معرفا باأللف والالم

  :طرفة بن العبدب ـ اسم إشارة كما يف قول 

     )3(. وأَنْ أَشهد اللَّذَاِت، هلْ أَنت مخِلِدي؟أَالَ أَيهذَا الالَِّئِمي أَحضر الوغَى       

ي  الذِّأَيهايا وقَالُوا ﴿: حنو قوله تعاىل:  باأللف والالماعرفا موصول ممسجـ ـ ا
ِه الذِّكْرلَيلَ عزونٌننجلَم كمن، ما(" ال"وال تدخل على غري املعرف بـ  )4(﴾. ِإن (

        . ا ثقل وإامم ألن فيه، يا أيها ما أنزل، أنزل يا أيها من:ال يقالف

                                                           ــــــــــــــ
                                                                                                                                   .20ص بريوت، ، 2005، 03عبد الرمحن املصطاوي، دار املعرفة، ط : تح ديوان اإلمام علي بن أيب طالب، :)1(
                                                                                                                      .27:  الفجر:)2(
                                                                                          .33، ص ديوان طرفة بن العبد :)3(
                                                                          .06: احلجر :)4(
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  : ـ دخوهلا على املاضي املقرون بقد3

، وحنن "قد" شريطة أن يكون مقرونا باحلرف ،يالتنبيه على الفعل املاض" ها"   تدخل 
التنبيه اليت " ها"من حتقيق إذا دخلت على الفعل املاضي، وبدخول " قد"نعلم ما تفيده 

ففي .  يتم تأكيد ذلك الفعل والتنبيه إىل حتققه،توكيد وحتقيق ما بعدها تفيد هي األخرى
ها قد :  عليه"ها"لكن بدخول  نفهم أنه قد متّ فعل النجاح وحتقق، و،قد جنحنا: قولنا

  . والتأكيد على حتققه، يتم التنبيه إليه،جنحنا

  :املشبهة بالفعل" أن"ـ دخوهلا على  4

 إال ، حسب ما ذهب إليه بعضهم،يف بعض األحيان" أن"التنبيه على " ها"   قد تدخل 
  ):ق هـ18ت( حنو قول النابغة الذبياين ،أن ذلك ليس من الشائع كثريا يف كالم العرب

اِحبفَِإنَّ ص        تفَعن كُنةُ ِإالَّ تا ِإنَّ ِذي ِعذْركَِدـهالن ـاِركشا م1(ه(  

 التنبيه، وبني اسم اإلشارة"ها"ذا البيت على أن فيه فصل بني    استشهد بعضهم ،  
 وبني هم أبو حيان هذا الزعم، واعترب أنه ليس من جنس ما فصل فيه بني اهلاءيفرد عل

وال ميكن تركيب ، خربها" عذرة"و" إن"اسم " ذي"أن ب حمتجا يف ذلك ،)2(اسم اإلشارة
مل جيز  ومن مثّة ، فهي مل تدخل عليه ليقال فُصل بينهما.التنبيه مع اسم اإلشارة" ها"

  . مفيدا أو مفهوماألنه ليس كالما" هذي إن عذرة"القول 

    ــــــــــــ

: معذرة إليك، النكد: عذرة. 37ص بريوت، ، 2005، 02محدو طماس، دار املعرفة، ط : اين، تح ديوان النابغة الذبي:)1(
                                                                                                                 .العسر وقلة اخلري

     . 199، ص 03التذييل والتكميل، أبو حيان، ج   ينظر:)2(
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 ،"إن هذي عذرة"   ومع اعتقادنا بصحة ما ذهب إليه أبو حيان من أنه ال ميكن القول 
 ؛"إن هذي عذرة" فنقول إال أننا نزعم أنه ميكن تفسري ذاك التركيب من وجهة أخرى

 سواء "إن"  أي اسم،دائما نفسه" ذي" ويبقى إعراب ،شارةباسم اإل" ها "حبيث تتصل
  من اإلعراب حملهلاليس  ألن هذه األخرية . أم مل تتصل،التنبيه" ها"اتصلت ا 

 نظرا ملا له من أمهية يف ،مث فصل بينهما رمبا رغبة يف تقدمي التنبيه. خربها" عذرة"و
  . ويف يئة املخاطَب لسماعه،التمهيد لغريه من الكالم

  :ـ دخوهلا على اسم اهللا تعاىل يف القسم 5

 وتكون عوضا عن حرف القسم ،"اهللا"مع اسم اجلاللة  باب القسمالتنبيه يف " ها"تقع    
ويكون اسم اجلاللة يف ذلك جمرورا . ها اهللا ألفعلن كذا، بتقدير واهللا ألفعلن كذا: حنو

والدليل على نيابة هذه األخرية عن . التنبيه" ها"حبرف القسم احملذوف الذي نابت عنه 
  :ول الشاعر ومنه ق.حرف القسم هو عدم اجلمع بينهما

   )1(ها اِهللا لَن أَبرح باب الداِر        أَو أَقِْضيـن ِمنكُم أَوطَاِري

 األصل ودخلت على اسم اجلاللة وكان ،التنبيه يف البيت عن حرف القسم" ها"   نابت 
   ):ق هـ13ت( قول زهري بن أيب سلمى  كذلكومثله. واهللا أو تاهللا: فيه

نلَّمعت! اهمـ، لَعـِلكسنت نأَي ظُرانو ِعكِبذَر ا        فَاقِْدرـماِهللا، ذَا قَس 2(ر(
  

   ــــــــــــــ

          .مجع وطر وهو احلاجة: األوطار. 131 كفاية املعاين يف حروف املعاين، عبد اهللا الكردي البيتوشي، ص :)1(
         .44ص بريوت، ، 2005، 02ماس، دار املعرفة، ط محدو ط:  ديوان زهري بن أيب سلمى، تح:)2(

80 



 وإمنا دخلت على ،مل تدخل على اسم اجلاللة مباشرةـ يف هذا البيت ـ نالحظ أا    
لى ، ورمبا كان ذلك للتنبيه عيف كالم العرب) لعمر اهللا (صيغة من أبرز صيغ القسم

  . ولتقويته وتوكيده،القسم

                                      :)1( اجلاللة أربعة أوجه هيعلى اسم" ها"   جاء يف دخول 
                                                         .ها اهللا: أللّه، ومع وصلهاها : " اهللا" مع قطع مهزة "ها"ـ إثبات ألف 

  .هاللّه: هأللّه، ومع وصلها: مع قطع اهلمزة" ها"حذف ألف ـ 

  :على ضمائر الرفع املنفصلةـ دخوهلا  6

، والشائع التنبيه على ضمائر الرفع املنفصلة مجيعا دون استثناء" ها"دخول    يكثر 
 أُوالَِء تِحبونهم والَ هاَنتم﴿:  كقوله تعاىلدخوهلا عليها إذا كان خمربا عنها باسم اإلشارة

كُمونِحبخربه)اسم اإلشارة (أوالء مبتدأ، و:للتنبيه، وأنتم" ها"فـ  )2(﴾.ي .   

 إال أنه جيوز أن خيرب عن ذاك الضمري ،   ورغم كثرة هذا وشيوعه من حيث االستعمال
 كقول عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ، فقد خيرب عنه باالسم املفرد؛بغري اسم اإلشارة

 هذا رسول اهللا: "حني وقف أبو سفيان بعد انتهاء معركة أحد يسأل عن كبار املسلمني
" أنا"فقد دخلت ها للتنبيه على املبتدأ  )3(..."عليه السالم، وهذا أبو بكر، وها أنا عمر

      ".عمر"الذي أخرب عنه باسم مفرد ظاهر 

  ــــــــــــــ

                                                                                   .349 ينظر اجلىن الداين، املرادي، ص :)1(
                                                                                                                      .119: آل عمران :)2(
                                                                                        .             225، ص 01 النحو الوايف، عباس حسن، ج :)3(
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  :قد خيرب عنه جبملة فعلية كقول الشاعر   و

  )1(ها أَنا آمـلُ اخلُـلُود وقَد        أَدرك عمِري وموِلـِدي هجرا

  .خرب  حمل رفعرع فاعله مستتر واجلملة الفعلية يف فعل مضا: مبتدأ، آمل: للتنبيه، أنا:ها

  :)هـ354ت (رب عنه بشبه مجلة كما يف قول املتنيب   وقد خي

  )2(        فَها أَنا ِفي محفٍَل ِمن قُروِدنت ِمن الناِس ِفي محفٍَلوكُ

  .بشبه مجلة من اجلار وارور" ها"أخرب عن الضمري الذي دخلت عليه 

، اسم إشارةنفصل املخرب عنه بغري على ضمري الرفع امل" ها"   خطأ بعضهم دخول 
ها أنا ذا :  وأم عندما قالوا،فزعموا أنت تلك اهلاء مفصولة يف األصل عن اسم اإلشارة

" ها" واعترب  سيبويه قال خبالف هذا املذهببيد أن ،)3(هذا أنا  أنا هذا، أو:إمنا أرادوا
 ، على ضمري الرفع املنفصل متاما كما تدخل على اسم اإلشارة دخلت وإمنا،غري مقدمة

نتم هاَ﴿: ، حنو قوله تعاىلالذي يليه معادخوهلا على الضمري وعلى اسم اإلشارة جة حب
 ،"أنتم" دخلت األوىل على الضمري ،مرتني" ها" حيث ذكرت )4(﴾ جادلْتم عنهمهؤالَِء

فلو كانت األوىل .  وزيادة يف التنبيه،اسم اإلشارة توكيدا لألوىلبينما دخلت الثانية على 
   . زعموا مفصولة عن اسم اإلشارة الكتفي ا، وملا جاز أن تدخل الثانية عليهكما

  ــــــــــــــ

                                                                        .167، صاحل املصري، ص  األدوات املفيدة للتنبيه:)1(
                            .67، ص 02، ج 1986 دار الكتاب العريب، دط، بريوت،  شرح ديوان املتنيب، عبد الرمحن الربقوقي،:)2(
                                        .200، ص 03 والتذييل والتكميل، أبو حيان، ج .354، ص 02 ينظر الكتاب، سيبويه، ج :)3(
  .109:  النساء:)4(
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  ":لُم" ـ دخوهلا على اسم الفعل 7

فيقال . إيِت وأقبل وتعال: اليت هي اسم فعل أمر مبعىن" لُم"التنبيه على " ها"   تدخل 
  . تعال يا رجل أي،هلم يا رجل

 قال .مبثابة االسم الواحد" ملَّ" وجعلت مع ،لكثرة االستعمال" ها"    إمنا حذفت ألف 
كة فإا يف كثر استعماهلا فحذفت األلف ختفيفا، وألن الالم بعدها متحر: "... ابن جين

أال ترى أنّ األصل وأقوى اللغتني ـ وهي احلجازية ـ أن تقول الْمم . حكم السكون
 كما حتذف اللتقاء "ها" يف تقدير السكون حذف هلا ألف "هلم"بنا، فلما كانت الم 

 ، تتصل به دائما، وال حتذف هذه اهلاء بل هي مالزمة له)1(.""هلم"الساكنني فصارت 
 سعيا إىل ضمان ،للحاجة إىل تنبيه املخاطب قبل طلب إقباله وإتيانهورمبا كان ذلك 
  .استجابته للطلب

أجاب إالم أَهلم بفتح اهلمزة واهلاء، وإذا قيل له هلم .    فإذا قيل للشخص هلم إىل كذا
 وهي ـ كما يرى احلجازيون ـ على  نفي ال أَهلمه مبعىن ال أعطيكهكذا أجاب بال

قَد يعلَم ﴿: تذكري والتأنيث حنو قوله تعاىلصرف يف التثنية واجلمع أو اللفظ واحد ال تت
عاُهللا الماونِإلَي لُمه اِنِهموِإلخ القَاِئِلينو كُمِمن على حاهلا "هلم" فقد جاءت )2(﴾.ِقين 

  . ومل تتصرف حسب السياق رغم أن املخاطَب مجع ،بصيغة واحدة

     ــــــــــــــ

.                                                                                              35 ص ،03 اخلصائص، ابن جين، ج :)1(
  .املعوقني هم الذين يدعون املسلمني إىل عدم اجلهاد، وهلم إلينا مبعىن تعالوا إلينا وانظروا راحتنا .18:  األحزاب:)2(
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ممدودة يف العربية للتنبيه، بل هناك منها ما " ها"إلشارة إىل أنه ليست كل جيدر بنا ا   
 أو ما يصنف يف باب احلروف وهي تلك السالفة الذكر، وهناك ما يصنف ضمن األفعال

  .، ولكل واحدة منهما خصائصها ومساا اليت متيزها عن األخرىشاها

متصال بأواخر لمفردة املؤنثة الغائبة،  ل   هذا بغض النظر عن تلك اهلاء اليت تكون ضمريا
 إذا اتصلت باألفعال أو باحلروف املشبهة ، وتكون يف حمل نصباألمساء واألفعال

  ):هـ26ت( كقول كعب بن زهري  إذا اتصلت باألمساء،جروتكون يف حمل  باألفعال،

نيا طُولُ الِبلَى        ِلعهراوعِة قَفِْر تنِدم ـأَِمنِك أَسِفييت اباـرهوبغُر 1(ض(  

فهي يف " غروا"ضمري متصل يف حمل نصب مفعول به، أما يف " تعاورها"   فاهلاء يف 
  .حمل جر مضاف إليه

   ال حتتاج هذه اهلاء إىل تفصيل كبري نظرا إىل أنه ليس يعتريها غموض جيعلها تلتبس 
  :كون تلك اليت تفما يهمنا باخلصوص. التنبيه" ها"علينا مع 

  :اسم فعل أمر

 "خذ"أا تكون اسم فعل أمر مبين على السكون مبعىن " ها"اليت تؤديها من الوظائف    
يتصرف حينئذ ف" هاء" فيقال وقد متد ألفه . يقال ها يا رجل مبعىن خذ يا رجل،"تناول"و

    جاءت إذ )2(﴾.هوا ِكتاِبي اقْرُءؤمهاَ﴿: املذكر واملؤنث حنو قوله تعاىل مع املثىن واجلمع،

  ــــــــــــــ

                      .26ص بريوت، ، 2008، 01درويش اجلُويدي، املكتبة العصرية، ط:  ديوان كعب بن زهري، تح:)1(
  .19:  احلاقة:)2(
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  . بصيغة اجلمع"هاؤم"

   وتلحق به كاف اخلطاب يف حالة القصر فيقال هاك، هاِك، هاكما، هاكم، هاكن؛ 
هاَء، هاِء، هاؤما، :  فيقال)1( يف املد فتنوب اهلمزة عن الكاف وتتصرف تصرفهاأما

  .هاؤم، هاؤنّ

ـ اليت هي اسم فعل أمر ـ ممدودة أو متصلة ا كاف " ها"   نالحظ أنه إذا كانت 
 أما إذا كانت مقصورة جمردة . ال يقع اللبس بينها وبني اليت تؤدي وظيفة التنبيه،اخلطاب

ه،  حبيث يلزم على الدارس مراعاة السياق بأكمل؛طاب فهناك يقع التشابهمن كاف اخل
  ".يا"باخلصوص إذا وليها حرف النداء حىت يتمكن من التمييز بينهما، و

  :احلروف املختلف يف إفادا التنبيه

أن مثّة حروف أخرى مل يذكرها العلماء يف باب يف آخر هذا الفصل    جيدر بنا اإلشارة 
 ؛ التنبيهمل جيمعوا على إفادايها يف أبواب أخرى كما أم ال أم أشاروا إل إ،التنبيه

  .كاف اخلطاب، كالّ، ووي:  وهذه احلروف هي ،ناك من قال به وهناك من خالفههف

 فقيل إا تأيت تنبيها على حال املخاطَب من اإلفراد والتثنية ،   فأما كاف اخلطاب
 فإذا حلقت اسم اإلشارة  حلاله وتوضيحا هلا،اأي تبيان ...واجلمع والتذكري والتأنيث

 ، نسبيا عن املتكلماإذا كان غافال أو بعيد )2(تكون للتحقق من تنبه املخاطَب للمشار إليه
   هو جمرد توضيح حال املخاطَب وليس يئته إىل  إذًابتنبيههافاملقصود  .أو إذا ظُن ذلك

                                                      ــــــــــــــ
.                        385، ص 01ومغين اللبيب، ابن هشام، ج . 43، ص 04 ينظر شرح املفصل، ابن يعيش، ج :)1(
   .51، مهدي املخزومي، )قواعد وتطبيق( ينظر يف النحو العريب :)2(
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  .مساع أو استقبال رسالة ما من املتكلم

ال وظيفة هلا عندهم  ،كثر البصريني أا حرف ردع وزجر سيبويه وأفذكر" كالّ"وأما    
الردع ( ورأى آخرون أن هذا .بتدأ مبا بعدهاف عليها يف الكالم وييوقَف ،غري ذلك

 جيوز من خالهلا أن يوقف ، فقالوا إنّ هلا وظيفة أخرى تؤديهاغري مستمر فيها) والزجر
 : وكانوا على ثالثة آراء،)1(ديد هذه الوظيفة فاختلفوا يف حت، ويبتدأ ا،على ما قبلها

  ".أي"االستفتاحية، أو حرف اجلواب " أال"فإما أن تكون مبرتلة حقا، أو 

االستفتاحية فإا تؤدي وظيفة التنبيه ويكون تقدير الكالم " أال"   فإذا كانت مبرتلة 
تفق عليه من قبل وما نالحظه أن التنبيه غري أصيل فيها كما أنه غري م. ارتدع وتنبه

  .العلماء

 الذين )2(، وهو رأي البصريني"أي"   وأما احلرف الثالث الذي قيل إنه يفيد التنبيه فهو 
 .اين تنبيه على احلض والثّ،ل تنبيه على الزجريف الوظيفة، بيد أن األو" ها"شبهوه بـ 

ذا وجد رجل تقال للرجوع عن املكروه واحملذور، وذلك إ": "وي"ذكر املالقي أن قد و
 فيقال ،يسب أحدا يوقعه يف مكروه، أو يتلفه أو يأخذ ماله، أو يعرض به لشيء من ذلك

 على  املخاطَبتنبيهأا تفيد أي  )3(."وي، ومعناها تنبه وازدجر عن فعلك: لذلك الرجل
م  يقصد املتكل إذ، ومن ثَمة تفيد زجره عنه، أو الذنب الذي ارتكبه،اخلطأ الذي وقع فيه

  :ومثل هلا بعضهم بقول الشاعر . يطلب منه الكف عن ذاك الفعل البداية أنمنذ

                                                              ــــــــــــــ
                 .170، ص 01واإلتقان يف علوم القرآن، السيوطي، ج . 16 ، ص09 ينظر شرح املفصل، ابن يعيش، ج :)1(
                                                                  .200صاحل املصري، ص دوات املفيدة للتنبيه،  ينظر األ:)2(
  .442، املالقي، ص  رصف املباين:)3(
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يكَأَنَّ،و رض شيع ِعـشي ِقرفْتي نمو ،بـ        بحي بشن لَه كُني ن1( م(                
  سأَلَتـاِني الطَّـالَق ِإذْ رأَتـاِنـي        قَـلَّ ماِلي، قَد ِجئْتـماِني ِبنـكِْر

يف هذا البيت ال تفيد التنبيه والزجر بل هي فعل أمر مبعىن " وي"   قال بعضهم إن 
للتني أتعجب وهو ما منيل إليه أكثر ونرجحه فالشاعر حيكي متعجبا عن فعل زوجتيه ا

  .سألتاه الطالق لفقره

التنبيه فإنه يبقى نسبيا نظرا الختالف العلماء منذ  "وي"   ومهما يكن من أمر إفادة 
    .البداية حول ذلك ونظرا ملا ملسناه من إفادا التعجب يف البيت السابق

غري ) كاف اخلطاب، كالّ، ووي(  أن هذه احلروف    خالصة القول من هذا الفصل
 حىت إن ثبت فيهاف .متفق عليها من قبل العلماء غري كما أا ، يف باب التنبيهمذكورة
  . التنبيه فإنه يكون جمرد وظيفة ثانوية تؤديها حينا وال تؤديها أحيانا أخرى كثريةنوع من

 اليت درسنا وظائفها وخمتلف مواقعها يف )أال، أما، ها (ة األوىل احلروف الثالث   أما
 يف احلروف اليت ذكرها النحاة يف باب التنبيه، وليست هذه وحدهاهي تلك فالكالم 
باب النداء  بل مثة حروف أخرى ذكرها النحاة يف ؛ اليت ينبه ا يف اللغة العربيةاحلقيقة

هي دون غريها فقط نبه ا فئة معينة  ي ال ينبه ا على العموم؛ بلوهي على غري سابقتها
الذي ذكره النحاة " يا" يف الفصل املوايل إضافة إىل احلرف لذلك سنتناوهلافئة املناديات، 

  ـ عمدا ـأجلنا احلديث عنه  إذ،الذي مل نذكره حنن يف هذا الفصل و،أصالة يف البابني
  .إىل الفصل املوايل حىت نتمكن من التمييز ومعرفة خصائصه يف كال البابني

                          ـــــــ                                    ـــــــ
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     الثـل الثّـالفص
داءـحروف الن  

  
  . ـ مفهوم النداء1

  . ـ احلروف اليت ينادى ا القريب2

  . ـ احلروف اليت ينادى ا البعيد3

  
 



  :النداءأوالـ مفهوم 

نون ن باملد والقصر، كما يكون بضم اليكو ؛النداء مصدر وردت فيه أربع لغات   
  . هو املد مع كسر النون،لى ألسنة العربالشائع فيه اجلاري ع أن ، بيد)1(وكسرها

دال واحلرف املعتل النون وال: "قال ابن فارس ، وامتداده الصوتعداللغة بوهو يف    
بعد مذهِبه، : ومن الباب ندى الصوِت... الشيء ، وقد يدل على بلل يف يدلّ على جتمع

 فقد جاء يف املعجم ، ورفع الصوت وقيل هو الدعاء)2(."أي أبعد: وهو أندى صوتا منه
دعاه وصاح بأرفع : وفالنا... ظهر: نادى الشيء مناداةً ونداًء"الوسيط أن النداء من 

  . أي أنه يرتبط ارتباطا مباشرا مبدى رفع الصوت ومده)3(."األصوات

التصويت باملنادى  " بأنهالنداء يف االصطالحيعرف التعريف اللغوي غري بعيد عن هذا    
لتنبيهه واسترعاء  ، وطلب إقباله،)املنادى( دعوة املخاطَبفهو  )4(."ليعطف على املناِدي

  .مله على االلتفات واالستجابةحلبالتايل و ،مسعه وفكره إىل ما سيلقى عليه

 فهو يرتكز على ،ساس التخاطب والتواصل   نالحظ من تعريف النداء أنه مبين على أ
، )مناٍد(العناصر الثالث األساسية اليت تقوم عليها كل عملية تواصلية من مرسل متكلم 

 أو ،، ومرسلة كالمية هي غرض املنادي من استعمال النداء)منادى(ومستقبل متلٍق 
  .تبليغه وتوصيله إىل املنادىالذي يرمي إىل اهلدف 

                                                           ــــــــــــــ
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 بأداء  واملنوطة اخلاصةاإلقبال بواسطة جمموعة من احلروف   طاملا أن النداء هو طلب 
جبال، ذي تتأتى إجابته، وأما غريه كـيا ال ينادى حقيقة إال املميز ال"ذه الوظيفة فإنه ه

 فاألصل فيه نداء )1(."ويا أرض فاستعارة مكنية حيث شبهه باملميز يف النفس، ويا ختييل
 أو إىل ،ىل لفت انتباهه إىل أمر ما والذي نسعى إ،نتظر إقباله واستجابته الذي ي،العاقل
  . فائدةوإمساعهيكون يف استدعائه ، للرسالة الكالميةمساع ا

 ، من حيوان ومجاد، ومظاهر للطبيعة على سبيل ااز   وجيوز مع هذا نداء غري العاقل
إالّ أن ... كأحوال النفس وعواطفها من حب وبغض وحسرة،وحاالت وجدانية ونفسية

إمنا يكون ألغراض أخرى  و،نداء مثل هذه األمور ال يكون يف احلقيقة لطلب اإلقبال
  . ألنه ال ميكن طلب إقبال أو لفت انتباه مثل هذه األمور،يقصدها املتكلم ويرمي إليها

 لذلك ال ، حبيث ال ميكن أن ننادي مث نسكت؛ال يكون النداء رد طلب اإلقبالو   
يكون و ،ترافقه ، فغالبا ما يكون مصحوبا بأحد األساليب األخرى،يأيت منفردا يف الكالم

وألن أول : " قال سيبويه.هو مبثابة التمهيد والتهيئة هلا كالنهي واألمر واالستفهام وغريها
 فهو أول كل كالم لك، ، بإقبال املخاطَب عليك إالّ أن تدعه استغناًء،الكالم أبدا النداء

  ووظيفته،فقوله أول الكالم أبدا دليل على أمهية النداء )2(."به تعطف املكلَِّم عليك
ط يف ذاك اإلقبال الكربى يف الكالم املتمثلة يف تنبيه املخاطَب وطلب إقباله حبيث ال يشتر

  .يكون ذهنيا أو فكرياإمنا يكون بااللتفات والسمع والتركيز أي أن يكون جسديا، 

  ــــــــــــــ

، 02 بريوت، ج دت، دط،دار الفكر،  حاشية اخلضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، حممد اخلضري، :)1(
                                                                                                                                   .166ص

  .208، ص 02 الكتاب، سيبويه، ج :)2(

90 



 وتستند عليه ،بهفهي تتقوى  ،   وكأن النداء يعد النفس ويهيئها لتلقي تلك األساليب
 األمر أو النهي أو فإذا ما جاء بعده . وينبه املشاعر، ويلفت الذهن،ألنه يوقظ النفس

صادف نفسا مهيأة يقظة فيقع منها موقع اإلصابة حيث تتلقاه حبس واع "االستفهام 
فاملتكلم ال يبادر إىل تبليغ  )1(." ولذا كثر مصاحبة النداء لتلك األساليب.وذهن منتبه

 فيها تلك ردأما احلاالت اليت ت. عليه) املنادى( حني يدرك إقبال املخاطَب لته إالّرسا
 املتكلم متأكدا من  فيهااليت يكون دون نداء أو تنبيه فهيمن األساليب أو األغراض 

  . واستعداده إقبال املخاطَب عليه

يف  بل هو تنبيه ؛   يتجلى لنا من خالل ما سبق أن النداء يرتبط ارتباطا مباشرا بالتنبيه
وأصل النداء تنبيه املدعو : " بقولهابن يعيشوهو ما أكده  . ذلكوال شيء غريحد ذاته 

 ولفت ، هي طلب إقبال املنادى إذًافالفائدة العظمى منه )2(."ر فيهليقبل عليك وتؤثّ
ية من ألساليب الطلب ويئته الستقبال الرسالة الكالمية اليت غالبا ما تكون إحدى ا،انتباهه

  .هأمر وي وحنو

 ألا ،)املنادى (ء باحلروف اليت ينبه ا املدعو مسيت حروف الندابناء على ذلك،و   
 خبالف احلروف األخرى اليت ال ،املنادياتطائفة  هي  فقطختتص بتنبيه طائفة معينة

        . واليت تكون للتنبيه يف مجيع األحوال، وليس يف النداء فقط،بطائفة معينةختتص 

  ـــــــــــــ
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  :حروف النداء وعدا

فهي مخسة  ،احلروف اليت ينبه ا املدعويف ذكر عدة كثريا  العلماء  مجهورتلفمل خي   
ابن احلريري البصري، و ، ابن جين،سيبويه عند كل من ) واهلمزةيا، أيا، هيا، أي،(

 ها مقتصرة على الندبة وخاصة ا، معها باعتبار"وا"وا  ومل يذكر.، وغريهميعيش
ه، فهي مد ، وال يرجى منها لفت انتباه أو املندوبالندبة ال يطلب منها إقبال املخاطبو

 . حىت يعلمها احلاضرونالصوت تفجعا وحزنا للتعبري عن املصيبة اليت حلت بالشخص
   . وقال مها لنداء البعيددبامل" آي"و" آ" اخلمسة ومنهم من أضاف إىل تلك احلروف

 وهو ما طرح ، وتؤدي معناه،   تأيت حروف النداء يف الكالم فتكون مبثابة الفعل أدعوا
 واعتربها ، فاعتربها بعضهم أمساء أفعال،إشكاال بني العلماء وجعلهم خيتلفون يف شأا

  .بعضهم اآلخر حروفا

يا وأخواا اليت : " قاليذلواملرادي ا ، بعض الكوفيني   فمن أصحاب الرأي األول
يكون  الضمري الذي يقصده اهذف )1(."ينادى ا أمساء أفعال تتحمل ضمريا مستكنا فيها

  .أي هو الفاعليعود على املناِدي، مستترا و

 )2( وحيتج بأن اهلمزة تصنف ضمن خمتلف أقسام الكلم،ضهم يؤكد هذا الزعم   راح بع
 الوأي مبعىن الوعد، مث اسم فعل مبعىن أدعو منفهي حرف يف االستفهام، وفعل أمر 

                                                                                       .تكون للنداءعندما 
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بأنه لو كانت "فعال  على هؤالء الذين زعموا أن حروف النداء أمساء أ   رد السيوطي
 باعه كما مسع يف سائر أمساء األفعال، والكتفيلت الضمري، وكان جيوز اتكذلك لتحم

 ليس مثة فعل ه ذلك ألن)1(." وال قائل بأا تستقل كالما،ا دون املنصوب ألنه فضلة
  .مقدر فيها

 كذلك    وحنن على مذهب السيوطي ألن أمساء األفعال حتتمل ضمريا مستترا وليست
 ترد مستقلة بنفسها  تامةٌ مجلٌ األفعاِلحروف النداء رغم زعمهم ذاك ، كما أن أمساَء

فيتم املعىن دون إضافة  ، صه أو مه أو هيهات ونسكت:ويستقيم ا الكالم فقد نقول
  . بينما يكون يف هيهات هو، ويكون تقدير الضمري يف صه ومه أنت،شيء

 ألا ليست مجلة ، يا ونسكت:ال ميكننا أن نقول   وليست كذلك حروف النداء حبيث 
 ألن به يتحدد الغرض  بل ال بد دائما من ذكر املنادىوال تؤدي الغرض املطلوب؛

 أمساء أفعال لصح االكتفاء ا وحدها من غري )حروف النداء (فلو كانت. ويزول اإلام
  .  وفهم املقصود، ولتمت اجلملة ا،ذكر املنادى

  :ملنادىالعامل يف ا

 ويصنف من حيث .، وهو املطلوب إقباله   يسمى االسم بعد حرف النداء منادى
الوظيفة النحوية ضمن قسم الفضلة، وهو إما أن ينصب على أنه مفعول به، وإما أن يبىن 
على الضم ويكون يف حمل نصب، وهو يف كلتا احلالتني ـ باتفاق العلماء والنحاة ـ 

  . الغرض من النداء يضيع أوواجب الذكر حىت ال يفوت

                                                            ــــــــــــــ
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، فهل هو حروف النداء؟ العامل فيه املنادى أو  ناصب   ومثة إشكال مطروح هنا خيص
  .احلروف؟تلك  الفعل احملذوف الذي نابت عنه أم

 أن حروف النداء هي اليت تعمل  األول منهما   انقسم العلماء يف هذا إىل فريقني، يرى
توغل يف  ألا ذوف املقدر بأدعو أو أنادي؛ فنظرايف املنادى وتنصبه، وليس الفعل احمل

الذين يرون أن بعض الكوفيني وهو مذهب . تنوب عنه وتعمل عملهجاز هلا أن شبهه 
إمنا هو منصوب حبرف النداء الذي سد ،  ومل يقدر يف الكالم،)1(املنادى مل حيذف عامله

  . حسبهموالفاعل مقدر ،مسد الفعل احملذوف

حذف ولكنه ، أن ناصبه والعامل فيه فعل مضمر تقديره أدعو ا الفريق الثاين فريى   وأم
ا  وهذ)2(." وإفادته فائدته، ولداللة حرف النداء عليه،حذفا الزما لكثرة االستعمال"

مذهب كل من سيبويه ومجهور البصريني الذين رأوا أنه لكثرة استعمال النداء يف 
بدال من ذكره، ونابت عنه وبقي الفعل مقدرا بأدعو " يا"كالمهم حذف فعله وصارت 

  . أو يا أدعو عبد اهللا،يا أريد عبد اهللا: أو أنادي أو أريد، فاألصل يف قوهلم يا عبد اهللا هو

ابن يعيش عل   رد ا يبطل ما يذهبون إليه من كون حروف ى أصحاب الفريق األول رد
، باعتبار أن نيابتها عن الفعل أدعو أو أنادي من الناحية النداء هي العامل يف املنادى
ل هلا النيابة عنه يف نصب املنادى أو العمل فيهالتواصلية ال توجب وال ختو.   

  ــــــــــــــ
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 فإذا قالوا هي العاملة وقعوا ،ن اإلجياز واالختصارليست نيابتها عنه سوى لضرب م   إذ 
إىل ما وقع الفرار منه، ا ودتراجعا عما اعتزموه من اإلجياز وع" وكان ذلك ،يف التناقض

 وإذا كان كذلك فال جيوز هلذه ، فيصري كالثابت،ألن الفعل يكون ملحوظا مرادا
 وإمنا حذف هذا )1(."حملذوفوإذا مل تكن عاملة كان العمل للفعل اأن تعمل، احلروف 

 وملا يف التصريح به وذكره من ، من جهة واالبتعاد عن اإلكثارالفعل رغبة يف االختصار
 نظرا ألن النداء ليس بإخبار، ومع كل هذا يبقى الفعل مقدرا وال .إخبار من جهة ثانية

  .كونه موجودا وعامال يف االسم املنادىشك يف 

لطغيان نظرية العامل على الدراسات اللغوية العربية، فقد    فبناء على ما سبق، ونظرا 
 وليس املنادى بأحد جزأيها ألنه منصوب على ،صنفت مجلة النداء ضمن اجلمل الفعلية

 ـ الفعل والفاعل ـ مقدران،  وأتباعه، فجزءا اجلملة عند سيبويه)مفعول به (املفعولية
  .ر أما الفاعل فمقد،ين وهو الفعل فقد سد حرف النداء مسد أحد اجلزأ غريهمأما عند

مكون يف الظاهر من حرف  حذف الفعل ألن النداء أسلوب إنشائيويف كلتا احلالتني    
أال : "من اإلنشاء إىل اخلرب، قال ابن جين واسم، فإذا أظهر ذاك الفعل أو صرح به خرج

 فصار إىل ،أدعو زيدا، وأنادي زيدا الستحال أمر النداءترى أنه لو تجشم إظهاره فقيل 
من  و)2(."لفظ اخلرب احملتمل للصدق والكذب، والنداء مما ال يصح فيه تصديق وتكذيب

     وال، والتصويت باملنادى، الصوت من النداء رفع ألن الغرض،اإلضمارمثة كان الزم 
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  مث ندائهباحلرف  وهو ما نالحظه من خالل ندائنا شخصا.ق ذلك بذكر الفعليتحق
 حبيث نلمس الفرق . زيدا أو أناديناديت :قولنامثل   يا زيد:ليس قولناإذ  ؛بالفعل

ففي احلرف اختصار وخفة وتصويت باملنادى . بينهما واالختالف يف درجة النداء وقوته
 ويعرف منه أن املتكلم يطلب إقبال املنادى ويسعى إىل لفت ،يقصد من خالله اإلنشاء

  .انتباهه

 إضافة إىل أن ظاهر األسلوب يصبح به كأنه ،لة يف الكالم وإطا،   أما الفعل ففيه ثقل
 ليس فيه ه ألن،أنادي زيدا إالّ وظن أننا خنرب بذلك:  فما من أحد يسمع قولنا.خربي

، ومل جيز التصريح به ملا )الفعل(وعليه فقد لزم إظماره . تصويت مثل الذي يف احلرف
  .فيه من خروج عن الغرض األصلي للنداء

   :داءحذف حرف الن

 ويف أسلوب النداء باخلصوص ظاهرة حذف حرف النداء، وهذا ،   شاع يف اللغة العربية
حلذف يكون يف أغلب األحيان من خصائص الطوالع وأشباه الطوالع، واألبيات ا

 حبيث يترتّل املنادى بعد احلذف يف صدارة الكالم ،)1(املستأنف ا يف القصائد الشعرية
  .، وينحصر فيه االهتمامفيربز لفظه ويقوى معناه

 وال يقدر سوى احلرف ،   جيوز حذف حرف النداء حذفا لفظيا مع مالحظة تقديره
 ،وليس ذاك احلذف جبائز على العموم .من دون سائر حروف النداء ألا أم الباب" يا"

   كلّ و، وأخرى ميتنع فيها، بل على العكس هناك حاالت جيوز فيها؛أو يف مطلق األحوال

                                                           ــــــــــــــ
  .60، ص 2001/2002، جامعة وهران، ، عبد القادر موفق)رسالة ماجستري( أسلوب النداء يف اللهب املقدس  ينظر:)1(
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  . ومنه ما ال يقبله، إذ منه ما يقبل احلذف،طبيعة املنادىذلك متعلق ب

كل ما جيوز أن يكون وصفا ألي ودعوته فإنه : "هذه املواضع فقال   اختصر ابن يعيش 
 وحذف حرف ، ألنه ال جيمع عليه حذف املوصوف،ال جيوز حذف حرف النداء منه

 أو ،مبهم فإنه ال يوصف إال مبعرف باأللف والالم" أي"وألن  )1(."النداء فيكون إجحافا
 ،تكون وصفا أليقد ، ألا  هذا اهتمرجل أقبل، وال: فال يقال يف النداءمببهم مثله 

  .يا أيها الرجل، يا أيهذا اهتم: لذلك وجب إظهار احلرف فيقال

 يكون فيها  ـال تقتصر على ما ذكره ابن يعيشـ    ذكر العلماء مواضع أخرى 
وهو ما يستوجب ذكر احلرف ألنه الوحيد  .إىل مد الصوت ورفعهدائمة املنادى حباجة 

 وإخالال ا جيعل يف حذفه إبطاال للغرض املقصودة مثل هذه الوظيفة، ممالقادر على تأدي
  :)2(حذفه قبلومن مثّة امتنع . به

.                                                                              ـ املنادى البعيد مطلقا
                                                                       . املنادى املتعجب منهـ

.                                                                                       ـ املندوب
                                                                                  .     ـ املستغاث

.                                                          ز نداءهـ ضمري املخاطب عند من أجا
                                                                              .                                               امليم املشددةبآخره إذا مل تتصل" اهللا"ـ اسم اجلاللة 

                                                                ــــــــــــــ
                                                                                .15، ص 02 شرح املفصل، ابن يعيش، ج :)1(
والنحو الوايف، عباس . 32، ص 02ج ومهع اهلوامع، السيوطي، . 2180، ص 04 ينظر ارتشاف الضرب، أبو حيان، ج :)2(

                                                                                                                   .03، ص 04حسن، ج 
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       .                                                                        ـ النكرة غري املقصودة
  . ـ اسم اإلشارة

 إىل املنع وعدم )1(حبيث ذهب البصريون ؛اختلف يف حذفه مع اسم اإلشارةوقد    
 . واعتربوه قياسا مطردا، بينما قال الكوفيون بعكس ذلك وأجازوه.اجلواز إال للضرورة

قْتلُونَ  أَنتم هؤالَِء تثُم﴿:  من الشواهد منها قوله تعاىلواستشهدوا يف ذلك مبجموعة
كُمفُسمث حذف احلرف،يا هؤالء: معتربين أن األصل )2(﴾أَن .   

  :   ومنها قول املتنيب

     )3(هِذي برزِت لَنا فَِهجِت رِسيسا        ثُم انثَنـيِت وما شفَيِت نِسيسا

وهو   رغم أن املنادى اسم إشارة،)يا هذي (   فالشاهد يف البيت حذف حرف النداء
 ألن اسم اإلشارة ؛صوابا نراهحنن و الذي منيل إليه و، ورفضوهمنعه البصريوناألمر الذي 

 خيفف من ذاك اإلام باعتبار أن  النداءرف حأو إثبات  وتوظيف،ةبهمامل اءمسمن األ
 يكاد مييز ، حىت إنه ال ثقل وتباطؤ يف النداء)احلرف (كما أن يف حذفه. النداء تعريف
أنه ب  يف هذه احلالةوبالتايل ميكن تفسري حذف احلرف. م غريهما كان نداء أالدارس إذا 

  .للضرورة فقط

                       ــــــــــــــ

، 01عبد الرمحن علي سليمان، دار الفكر العريب، ط:  توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالك، املرادي، تح ينظر:)1(
                                                                                                      .1054، ص 02ج مصر، ، 2001

                                                                                                                             .85:  البقرة:)2(
  .بقية النفس: النسيس. مس احلمى وقيل اهلم:  الرسيس.301، ص 02ان املتنيب، عبد الرمحن الربقوقي، ج  شرح ديو:)3(
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 قسم ينادى :تنقسم حروف النداء من حيث املسافة بني املنادي واملنادى إىل قسمني   
ها  ملا فينظرا.  أيا، هيا، يا:هو ،وقسم آخر ينادى به البعيد.  اهلمزة وأي:هو، به القريب

وقد خترج هذه احلروف عن طبيعتها فينادى البعيد . نداء البعيدمن مد للصوت يلزم يف 
  .ذلكمن العكس  وأ ،حبرف من احلروف اليت ينادى ا القريب

هي ف  هي النداء والتنبيه، تواصلية واحدةوظيفةأداء  مجيعا يف  هذه احلروفتشترك   
  جديدة كل واحدة منها بوظائف بعد ذلكتختصل ، بينها ويوحداألصل الذي جيمع

 دون أن خترج أو تتجاوز األصل الذي تنتمي إليه، فقد يكون بني تلك ،ومسات مميزة
، إال أنه  ومن حيث االستعمال كذلك،احلروف تقارب من حيث اخلصائص واملميزات

   .يبقى لكل واحدة ما مييزها عن البقية

   :ـ احلروف اليت ينادى ا القريبثانيا 

  :مزةـ اهل 1

غة العربية، فهي حرف    يعترب النداء أحد الوظائف األساس اليت تؤديها اهلمزة يف الل
 ألا مقصورة خالية من املد جمردة منه، ،الّ القريب حقيقة أو حكماالينادى به إ

  .صوتفت انتباهه إىل مد أو رفع  ليفالقريب ال يحتاج يف ندائه أوو

 حبيث تكون املسافة بينهما قصرية ؛صغيا إىل املنادي   فالقريب حقيقة هو الذي يكون م
ل من عملية النداء والتنبيهتسه.  

 إال أنه يكون يف ، من حيث مكان تواجدهأما القريب حكما فهو بعيد يف األصل   
   ، ويسمعه، يتصور من خالهلا املنادي أن ذاك الشخص قريب منه،حكم القريب لعلة ما
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   . غري حقيقيقرب معنويأنه  أي .فيعامله معاملة القريب

بقلّة   أي، وبني استعماهلا يف نداء القريب،   ربط بعضهم بني قلة احلروف يف اهلمزة
 ألن قرب املسافة أو بعدها ، وليس األمر كذلك يف نظرنا.بني املنادي واملنادى املسافة

ف مد يف ، فوجود حرإمنا يراعى فيه مد األصوات أو عدمه وليس كثرة احلروف أو قلتها
 ألن البعيد حيتاج إىل مد الصوت حىت يسمع وينتبه، ،األخري هو الذي يعلل بعد املسافة

  . لذلك كان عدمه دليل على قرب املسافة،بينما ال حيتاج القريب إىل مد الصوت

   :قول علي بن أيب طالب   فمن شواهد نداء القريب حقيقة 

مِر أَحصِفي ن تلَيأَب قَد أَفَاِطمِحيـماِد رِبالِعـب باِة رضرم1(ٍد        و(  

   فاهلمزة يف هذا البيت لنداء القريب حقيقة ألن عليا ـ رضي اهللا عنه ـ ينادي زوجته 
  .  ليخربها ببالئه يف نصرة النيب الكرمي ابتغاء مرضاة اهللا،غري بعيدةفاطمة وهي قريبة منه 

  :يس بن ذريح القريب حكما قول ق نداء   ومن شواهد

قَّـعوا أَتلَّ ماةَ غَـٍد ِإذْ حِتي        غَدِصيبِك ملَيع لَّتج ى لَقَدن2(أَلُب(  

 ما حل به من أمل ليستعطف قلبها على ،رغم بعدها عنه ،   فقد نادى الشاعر حبيبته لبىن
على أا قريبة داللة فراقها، فوظف اهلمزة دون غريها من احلروف اخلاصة بنداء البعيد 

  . فكان قرا منه قربا معنويا. نظرا حلبه وشغفه ا دائمة الوجود يف قلبه وتفكريه،منه

  ــــــــــــــ

                                                                                        .137 ديوان علي بن أيب طالب، ص :)1(
                                     .92يح، ص  ديوان قيس بن ذر:)2(
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   نالحظ من خالل البيتني السابقني أن اهلمزة استعملت لنداء اإلنسان العاقل الذي 
، إالّ أا ال تقتصر من حيث االستعمال ينتظر منه مطلق اإلجابة سواء أكان قريبا أم بعيدا

ينتظر منها إجابة يف احلقيقة ال   بل قد تستعمل يف نداء أمور أخرى، فحسبعلى هذا
  :    كقول اخلنساء يف رثاء أخيها صخر ، وذلككاجلوامد وغريها

  )1(أَعيني جودا والَ تجمدا        أَالَ تبكياِن ِلصخِر الندى؟

شخص العاقل الذي فالشاعرة لشدة حزا على أخيها تتعامل مع عينيها معاملتها مع ال   
،  ومن مجيع املخلوقات ماديا ومعنويا، منهامانادا باهلمزة لقوة قرإذ . نداءيستجيب لل

  . فهما من أجل نعم املوىل عز وجل على عبادهانتهما ودورمها الكبري يف احلياة؛وملك

  ):هـ117ت(   ومن ذلك أيضا قول ذي الرمة

اأَدِت ِللْعى ِهجوزا ِبحاُء اهلَـرةً        فَمربِن عي فَـضرى يو أَوققْـررت2(ي(  

 وال يطلب إقباله أو تنبيهه، إال أا عند الشاعر ،  رغم أن الدار شيء جامد ال ينادى 
ونبهها إىل إحساسه وحاله  فقد ناداها  نظرا ألا تذكره باحملبوب؛،ذات بعد حسي كبري

فمن . قريب مسافة وحكمااهلمزة هنا لنداء الومن ثَم كانت . وقف عندها ورآهاحني 
 ومن أخرى ألن الدار شيء ال ينادى يف ،جهة ألنه وقف عند الدار وكان قريبا منها

  .الواقع إال أنه يف حكم املنادى

  ــــــــــــــ

                                                                                                      .31 ديوان اخلنساء، ص :)1(
. اسم موضع:  حزوى.163ص بريوت، ، 1996، 02اخلطيب التربيزي، دار الكتاب العريب، ط : ديوان ذي الرمة، شر :)2(

  .جييء ويذهب يف العني من غري أن ينحدر: يترقرق. يسيل متفرقا: يرفض
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،  التواصلية   ليس النداء إال وظيفة واحدة من بني الوظائف اليت تؤديها اهلمزة يف العملية
 ودرسوه دراسة مستفيضة أن ،فقد ورد يف كتب النحاة الذين استقصوا كالم العرب

فهاتان مها .  وإما أن تؤدي وظيفة االستفهام،اهلمزة يف أصلها إما أن تؤدي وظيفة النداء
الوظيفتان األصل اللتان تؤديهما اهلمزة، لتأيت بعد ذلك جمموعة من الوظائف الفرعية 

  . تتفرع يف جمملها عن مهزة االستفهام)1(هم بدل من أصليسميها بعض

، وهي حرف مشترك غري ستفهام وأم الباب فيه   فهمزة االستفهام هي أصل أدوات اال
ويكون يف عمومه إما لطلب . خمتص يدخل على األمساء كما يدخل على األفعال

  .أزيد عندك أم عمرو؟: أو لتصور حنو. أزيد قائم؟:  حنو)2(تصديق

 تتجلى ،   تأيت مهزة االستفهام يف خمتلف التراكيب فتتفرع عنها جمموعة من الوظائف
كلها من خالل السياق وقرائن األحوال، ومهما اختلفت تلك الوظائف ومتايزت يبقى 

  : تلك الوظائف ما يلي أبرز  ومن،األصل اجلامع بينها واحدا هو االستفهام

  : ـ التسوية1

: ظيفة حني ورودها بعد طائفة معينة من األلفاظ والعبارات حنو   تؤدي اهلمزة هذه الو
 يصح )3(والثابت فيها أا تدخل على مجل فعلية.  ليت شعريما أبايل، ما أدري،سواء، 

   . ويعرب مبتدأ مؤخرا،تبديلها مبصدر مؤول حيل حمل اهلمزة

    ــــــــــــ

                                                                                             .38 ينظر رصف املباين، املالقي، ص :)1(
                                                                                            .30 ينظر اجلىن الداين، املرادي، ص :)2(
  .10، ص 01 ينظر مغين اللبيب، ابن هشام، ج :)3(
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 فوظيفة اهلمزة يف )1(﴾ أَم لَم تنِذرهمنذَرتهمسواٌء علَيِهم َءآ﴿:    ومن ذلك قوله تعاىل
جاء كل منهما يف مجلة فعلية إذا  ، مها اإلنذار وعدمه، متناقضنيالتسوية بني أمرين: اآلية

م إنذارهمسواء عليهم إنذارهم وعد: لناها إىل مصدر يصبح تقدير اآلية الكرميةأو.  

  : اإلنكار اإلبطايلـ 2

 كما يف قوله ، وأنّ مدعيه كاذب،أن ما بعدها غري واقع تقتضي اهلمزة يف هذه احلال   
أَيِحب أَحدكُم أَنْ يأْكُلَ لَحم أَِخيِه ميتا فَكَِرهتموه واتقُوا اللَّه ِإنَّ اَهللا تواب ﴿: تعاىل

ِحيموإمنا وظيفتها ،يفة اهلمزة هنا االستفهام الذي ينتظر منه إجابةفليست وظ )2(﴾.ر 
  فكما يكره اإلنسان ذلك وميقته.إنكار وإبطال دعوى حب أكل حلم األخ ميتا

  . من الغيبة والطعن يف أعراض املسلمني)3( ونظريه عليه أن يكره مثيلهويستقذره

أما إذا . ما يف اآلية السابقة   فإذا دخلت هذه اهلمزة على كالم مثبت نفته وأنكرته ك
  :)هـ114ت( كما يف قول جرير ،تفيد حتققهودخلت على كالم منفي فإا تثبته 

  )4(أَلَستم خير من رِكب املَطَايا        وأَندى العالَِمـني بطُـونَ راِح

فإا نفته  ،نفياما بعدها يف البيت ملما كان ، فمزة إنكار ما بعدهااألصل يف هذه اهل   
  فالشاعر هنا . اوتأكيد احتقيقجيعله   النفي ونفي ألن إنكاربذلك هحتقيقأفادت  ف،مرة ثانية

                                                              ــــــــــــــ
                                                                                                                          .06:  البقرة:)1(
                                                                                                           .12:  احلجرات:)2(
أمحد عادل اود والشيخ : ، الزخمشري، تحينظر الكشاف عن حقائق غوامض الترتيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل :)3(

                                                                                                      .584، ص 05ج الرياض، ، 1998، 01علي حممد معوض، مكتبة العبيكان، ط 
  .مبعىن الراحة وهي الكف: الراح .77ص بريوت، ، 1986 ديوان جرير، دار بريوت، دط، :)4(
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، مث أدخل "ليس"أراد أن ميدح عبد امللك بن مروان ويثبت له اخلري فنفاه عنه بداية بـ 
  .اهلمزة لتنكر وتبطل ذاك الزعم، وهو ما جعل مدحه أبلغ مما إذا نفى أو أكّد مباشرة

  : اإلنكار التوبيخيـ 3

                         : كقول العجاج،علوم وفاعله م،   يكون ما بعدها يف هذه احلال واقع
سِقن تأَنا وبـأَطَرِريو        اِريواِن دسِباِإلن ره1(الد(  

 على ، حيث ينكر الشاعر لإلنكار التوبيخي بل،   ليست اهلمزة هنا لالستفهام احلقيقي
  . وأنت شيخ كبريأتطرب:  وكأنه يقول،عله ويوخبه على ف،طربه كبريالشيخ ال

  : ـ التقرير4

كما  ،ر قد استقر ثبوته أو نفيه عنده على االعتراف واإلقرار بأمالتقرير محل املخاطَِب   
وظفت  )2(﴾نت قُلْت ِللْناِس اتِخذُوِني وأُمي ِإلَهيِن ِمن دوِن اِهللاَءاَ﴿: يف قوله تعاىل

  . والعلم بهرغم معرفة األمر مسبقا عترافواال هنا حلمل املخاطَب على اإلقرار اهلمزة

  :  ـ التهكّم5

: ، كما يف قوله تعاىل إذا اقتضى السياق ذلك   قد خترج اهلمزة من االستفهام إىل التهكّم
﴿بيعا شاقَالُوا يناؤآب دبعا يم كرتأَنْ ن كرأْمت كالَتال يسأل القوم شعيبا ف )3(﴾. أَص

                    . وإمنا وظفت اهلمزة بغرض التهكم عليه والسخرية منه،وجييبهمألريد عليهم يف اآلية 
                                                           ــــــــــــــ

                                                                                     .12، ص 01 مغين اللبيب، ابن هشام، ج :)1(
                                                                                                                        .116:  املائدة:)2(
                                                   .87:  هود:)3(
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6هـبيـن ـ الت:  

أَلَم تر أَنَّ اَهللا أَنزلَ ِمن ﴿: بويه يف كتابه أنه ملا سأل اخلليل عن قوله تعاىلذكر سي   
أتسمع أن اهللا : تنبيه كأنك قلت" أجاب أنه )1(﴾سلَكَه يناِبيع ِفي اَألرِض فَالسماِء ماًء

 إذا أنزل من السماء ماء فكان كذا وكذا، وإمنا خالف الواجب النفي ألنك تنقض النفي
فتفسريه هذا يبني أن  )2(."يعين أنك تنفي احلديث وتوجب اإلتيان. نصبت وتغري املعىن

  . الكالم التايل هلا وإمنا تفيد تنبيه املخاطَب إىل،تفيد االستفهام احلقيقياهلمزة ال 

 " تسمعأمل" وهو أوىل من ،"انتبه"بـ "  ترأمل" فقد فسر قوله التنبيه   طاملا أفادت اهلمزة 
 ذلك ألن يف قولنا أمل تسمع تبقى اهلمزة ويبقى معها االستفهام طاغيا على  تقديرنا؛يف

  .فيضعف االستفهام ويقوى التنبيه ويرجح عليه" انتبه"الكالم، أما يف قولنا 

2ـ أي :  

   حرف نداء وتنبيهالياء سكون  اهلمزة وفتحب أي،استعماله فقيل لنداء يف لف  اخت
  .    وقيل للمتوسط، وقيل للبعيد،القريب

  : الذي قال يف منظومته وابن احلاجب،   فمن أصحاب الرأي األول ابن يعيش

     )3(وأَي مع اهلَمـزِة ِللْقَِريِب        ووا مضت تختص ِباملَندوِب

  ــــــــــــــ

                                                                       .                                                    21:  الزمر:)1(
                                                                                                      .40، ص 03 الكتاب، سيبويه، ج :)2(
  .402 شرح الوافية نظم الكافية، ابن احلاجب، ص :)3(
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 وذلك ألن البعيد حيتاج إىل ،مثل اهلمزة ال ينادى ما إال القريب" أي" حبيث اعتربا   
  .مد الصوت وهذان احلرفان ليس فيهما مد

  :ومن أصحاب الرأي الثاين املرادي، وابن مالك الذي قال يف ألفيته   

  )1( ثُـم هياوِللْمنادى الناِء أَو كَالناِء يا        وأَي وآ كَذَا أَيا

البعيد  أي ، حقيقة أو حكما)الناء (   أي أنه يصنفها ضمن احلروف الىت ينادى ا البعيد
  .املرتل مرتلتهمسافة أو 

": أي"   أما الرأي الثالث، فمن أصحابه املالقي، الذي قال يف سياق حديثه عن 
ل مرتلة املصغي إليك لتقارب  أا ختتص بالقريب املرت إالّ"يا"تكون تنبيها ونداء مثل "...

 أي أا )2(." وهي يف النداء أبعد من اهلمزة فهي يف املرتلة الوسطى من اهلمزة وأيا،لفظها
ختتص باملنادى املتوسط البعد ال القريب مطلقا الذي يكون مصغيا والذي ينادى باهلمزة، 

ك اختصت وهي ليست ممدودة، لذل ،وال البعيد كذلك الذي حيتاج إىل مد الصوت
  .باملرتل بينهما

 أي أا تكون لنداء القريب مسافة ،   األرحج من هذه اآلراء يف نظرنا هو الرأي األول
 واملنادى .أو حكما، حاهلا يف ذلك حال اهلمزة؛ ألننا ال مند الصوت فيهما وال نرفعه

إىل لفت البعيد أكثر ما حيتاج إىل مد الصوت وإطالته، وإال كيف نطلب إقباله، ونسعى 
  . ال يصلح يف نظرنا إال للقريب" أي"انتباهه، وهو بعيد حبرف مثل 

  ــــــــــــــ

                                                                                         .43ألفية ابن مالك، ابن مالك، ص  :)1(
  .134/135 رصف املباين، املالقي، ص :)2(
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  :  عزةرل كثي قوومن ذلك

  )1(رـِديـن هـٍت لَهـااَء حمامـأَلَم تسمِعي أَي عبد ِفي رونِق الضحى        بكُ

 قدم  والدليل على ذلك أنه،)عبدة ( لنداء وتنبيه القريب"أي"وظف الشاعر فقد    
ا منه ولضمانه  ولكن لقر. فلو كانت بعيدة عنه ما استطاع ذلك،السؤال على النداء

  . إقباهلا وانتباهها سأل يف البداية مث جاء بأي للزيادة يف التنبيه ليضمن ويوطد تواصلها معه

أي بين إياك والنميمة فإا تزرع الضغينة : "   ومن ذلك أيضا قول أعرابية توصي ابنها
 ابنها ية ختاطب فاألعراب،استعملت لنداء القريب" أي" نالحظ أن )2(."وتفرق بني احملبني

  أو تنصحهال ميكن أن توصي شخصاوتوصيه، وتقدم له النصائح، وهو بالقرب منها؛ إذ 
  .وهو بعيد عنك

أحيانا لتؤدي وظيفة أخرى يف التركيب غري النداء وهي التفسري، فتكون " أي"   تأيت 
  :قول الشاعر، حنو مفسرة ملا قبلها سواء أكان مفردا أم مجلة

  )3(ِليـاِك الَ أَقْـِني لَِكن ِإيـِليني أَنت مذِْنب        وتقالطَّرِف، أَوترِمينِني ِب

  .مفسرة وشارحة للجملة اليت قبلها" أعين"أو " أقول"مبعىن " أي"   فقد جاءت 

  

  ــــــــــــــ

                                   .سنهله وحأو: رونق الضحى. سم امرأةاوهو عبدة  ممرخ: عبد. 474 ديوان كثري عزة، ص :)1(
، 1997 النحو األساسي، حممد محاسة عبد اللطيف، أمحد خمتار عمر، ومصطفى النحاس زهران، دار الفكر، دط، :)2(

                                                                                                                           .439ص القاهرة، 
  .أبغض:  أقلي.80، ص 01ومغين اللبيب، ابن هشام، ج . 233 اجلىن الداين، املرادي، ص :)3(

107 



  :ا ـ احلروف اليت ينادى ا البعيدثالثـ

  :اــ أي 1

   حرف نداء وتنبيه، خمتص بنداء البعيد مسافة وحكما كالنائم والغافل والساهي 
 شاء ماألف حيتمل املد كيفف، األخري منها أحرن ثالثة واملستثقل وحنوه، فهي تتكون م

  : ومنه قول الشاعر. وعلى حسب درجة بعد املنادى أو غفلته،املنادي

ا عا  ِإماِكبا رأَيرضفَت لِّباغالَِقـيانَ أَالَّ ترجن ِمن ايامد1(ن       ن(  

 ألا تساعده يف مد صوته ورفعه ، ندائهيف" أيا"   فنظرا لبعد املنادى عنه وظف الشاعر 
 ما  اوقد ينادى.  لهلراكب من االنتباه وإدراك ما يقال ا ذاك حىت يتمكن،كيف شاء

  :يرتل مرتلة البعيد كقول الشاعر

باَألد أْتأَس نلَى مِري عدِتي        أَتملَى ِنعا ِلي عاِسدا ح2(أَي(  

 وإمنا جعل يف مرتلة ،يس بعيدا من حيث املسافة احلقيقية   فاحلاسد يف هذا البيت ل
 بينه وبني  اخلُلقي والتربوي الفرق دنو مكانته وعلى وعومل معاملته للداللة على،البعيد

  . غري احملمودسلوكه لإلساءته ووي يتعلق بنفسيهما فاحلاسد بعيد بعد معنأنه  أي ،املنادي

والقبور ، واملنازل،  وذلك عند األطالل،لتحزن التحسر وا أحيانا"أيا"   قد يراد بـ 
    . واألموات

     ــــــــــــــ

                                                                                                                                                    .137رصف املباين، املالقي، ص  :)1(
  .85ص القاهرة، ، 2009، 01املستقصى يف معاين األدوات النحوية، مسعد زياد، دار الصحوة، ط  :)2(
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  :يف نداء القرب* قول احلسني بن مطريفمن نداء القبور 

عم را قَبةً        ِمِن كُـأَيفْرلَ حأَو تانِجعضِة ماحمِللْس طَّتِض خاَألر 1(ن(  

 وخاطب ا القرب تعبريا عما بداخله من أالم وأحزان، فالقرب يف ،"أيا"وظف الشاعر    
ي عليه أن جييب نداءه ويشعر بأمله نظرا لفرط ما حل به من وجد وأسى ،عقلخياله حي.  

  :)هـ210ت (   وقد يراد ا التعجب كما يف قول أيب العتاهية

ا ِللْنبجا عـأَيهوا ساا      اِس ِفي طُوِل موا لَهِفي طُوِل موا ورا اغْتِفي طُوِل م2(  و(  

 وإمنا وظفها الشاعر للتعجب من حال أولئك ،يف البيت للنداء احلقيقي" أيا"ليست    
شيئا من فهو تعجب ذم، نلمس فيه   الذين أصبحت أفعاهلم صبيانية يف كربهم،الناس

  .عيد عن الفعل والسلوك السليم، وهو أمر بنليس باهليأولئك البعد ألن ما قام به 

  :للدعاء وللثناء على اهللا كما يف قول أيب العتاهية" أيا"   وقد توظف 

خا تِبم تأَنو        ،ِكيمح تِش أَنرا ذَا العي با رـأَيوردِفي الصِليم3( ع(   

 تعاىل را لعظمتهاستعملت ملا فيها من مد نظ، عز وجل    فهي هنا للثناء على املوىل
  .رتلته الذي يستصغر نفسه أمام خالقه ويدرك بعد مدنو مكانة املخلوق، وولعظمة شأنه

                                                              ــــــــــــــ
بن مالك، مدح بين أمية وبين شاعر مقدم يف القصيدة والرجز، كان موىل لبين أسد مث لبين سعد : احلسني بن مطري بن مكمل *

.                                                                         العباس ألنه كان من خمضرمي الدولتني األموية والعباسية
                                                                                                .335 علم املعاين، بسيوين عبد الفتاح فيود، ص :)1(
                                                              .477 صبريوت، ، 1986 ديوان أيب العتاهية، دار بريوت، دط، :)2(
  .  392 املصدر نفسه، ص :)3(
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     :ـ هيـا 2

 ملا ،"أيا"ا حاله يف ذلك حال    حرف نداء وتنبيه، ال ينادى به إالّ البعيد مسافة وحكم
ه قول اَألغلَب نم و.فيهما من ألف يعني على مد الصوت ورفعه كيفما شاء املنادي

  :)هـ19ت* (العجلي

                                                  أَبـهها هياـوانصرفَت وِهي ِحصانُ مغضبه        ورفَّعت ِمن صوِت
  )1(اٍة ِبأَِبيها معجبهـلُّ فَتـكُ

افة بينها وبني  نظرا ألن الفتاة قد انصرفت وبعدت املس،لنداء البعيد" هيا"   استعملت 
 والرفع ال "رفعت صوا"، والدليل على ذاك البعد أيضا قول الشاعر )هاأبو(من تناديه 

  . فالقريب ال حيتاج إىل رفع الصوت أو مده،يكون إال إذا كان املنادى بعيدا

 وأن األصل يف ،"أيا"فقال بعضهم هي بدل من مهزة  ،"هيا"   اختلف النحاة يف هاء 
 يف ذلك بكثرة مساعهم إبدال اهلاء من  واحتجوا. مث أبدلت مهزا هاًء،"أيا"هو " هيا"

  :واستدلوا بقول الشاعر. أرحت وهرحت، إياك وهياك وحنومها: اهلمزة كما يف قوهلم

  )2(اقَت علَيك مصاِدرهاك واَألمر الِذي ِإنْ توسعت        مواِرده ضيفَه

  ة هاء، فاعترب ابن يعيش هذا اإلبدال   مبدال اهلمز" هياك"فقال " إياك"أراد الشاعر إذ    

                        ــــــــــــــ

هو األغلب بن جشم بن عمرو من بين عجل بن لُجيم، أول من رجز األراجيز الطوال عمر زهاء تسعني سنة عاش شطرا  *
                                         .        هـ 12منها يف اجلاهلية مث أدرك اإلسالم فأسلم، وحسن إسالمه تويف سنة 

                                                                                            .409رصف املباين، املالقي، ص  :)1(
  . 118، ص 08 شرح املفصل، ابن يعيش، ج :)2(
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 واهلاء حرف مهموس ،تفلاهلمزة حرف شديد مسألن ؛ )1(صاحلا على سبيل التخفيف
  . لذلك ثقل النطق اخفيف، وخمرجامها متقاربان، إالّ أن اهلمزة أَدخلُ منها يف احللق

 ذهب فريق من النحاة إىل أما أصالن مستقل كل واحد ،   خبالف القائلني ذا الرأي
مزة يف اهلأصالة  واهلاء فيه أصلية ،حرف مستقل قائم بذاته" هيا" فـ ،منهما عن اآلخر

  . رغم التقارب الكبري الكائن بينهما،ليست إحدامها بدال من األخرى و،"أيا"

 ، الوظيفة ظاهرة تكوناملهم أن" أيا"أصلية أم بدال من مهزة " هيا"   وسواء أكانت هاء 
  . وكالمها ينادى به العاقل وغري العاقلخيتص بنداء البعيد،   فكالمها،واخلصائص متماثلة

  :ـ يـا 3

 وأكثرها ،أشهر حروف النداء، فهو )أصلي يف كال البابني (حرف نداء وتنبيه   
 ال يقدر عند حبيث  اعتربت أم الباب ألا دائرة يف مجيع وجوهه.استعماال وتداوال

نداء يف يقع  إال ا، ومل واملستغاث ،"أيها" و،"اهللا" وال ينادى اسم ،احلذف سواها
  .الترتيل الكرمي إالّ ا

 جيوز  حرف ألفألن آخره األصل يف هذا احلرف أن ينادى به البعيد حقيقة وحكما   و
  : الذبياين كما يف قول النابغة،إطالته كيفما شاء املناديمده و

    )2(يا دار ميةَ ِبالعلْياِء، فَالسنِد،        أَقْوت، وطَالَ علَيها ساِلف اَألبِد

  ــــــــــــــ

                                                                                  .42، ص 10ينظر املصدر السابق، ج  :)1(
خلت : ارتفاع اجلبل، أقوت: كل ما ارتفع من األرض، السند: اسم امرأة، العلياء: مية. 32 ديوان النابغة الذبياين، ص :)2(

  .                                                          الدهر:  شيء، األبداملاضي من كل: من الناس، السالف
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   فالبيت من قصيدة ميدح فيها النعمان بن املنذر ويعتذر إليه، ويستهلها بذكر الديار 
 ، وإدراكا منه استحالة عودتهضي عهدها وبعدهنظرا مل" يا" باحلرف ها إذ ينادي؛الدارسة

 ورفعه حىت يتمكن من أن يعكس لنا تلك الصورة وجيعلها ىل مد الصوتمما حيتاج فيه إ
  . لتكون أقوى أثرا على النفسماثلة أمامنا

 حبيث يرتل القريب ؛)1(   وقد ينادى ا القريب أحيانا لعلة تواصلية يقتضيها السياق
ما بشأن وإعال ،النداءألمر الذي استدعى يف توكيد ا وينادى بالياء زيادة ،مرتلة البعيد
استعظام األمر املدعو له ، أو أو الستبعاد الداعي نفسه عن حال املنادى ،كانتهاملنادى وم

 ال فيعامل معاملة البعيد الذيبالدته إقباله، أو الحنطاط شأن املنادى وأو احلرص على 
  : قول املتنيبومنه .يسمع

دِوج        مفَاِرقَها أَنْ ننلَيع ِعزي نا ميمدع كُمدعِء بيا كُلَّ شن2(ان(  

اليت ال تستعمل " يا" إال أنه ناداه بـ تواجده معهو    رغم قرب املتنيب من سيف الدولة
عادة يف نداء القريب، فهو مبرتلة البعيد عنه نظرا ملا أحسه من أن الوشايات مألت نفسه 

  ".يا"ال  وأبعدته عنه بعدا معنويا يناسبه استعم،)سيف الدولة(

 األصلية لتؤدي وظائف أخرى عن وظيفتها" يا"روف خترج    وعلى غرار معظم احل
ومن أهم وأبرز .  مبعونة القرائن املرافقة له، تتجلى من خالل السياق الواردة فيه،جديدة

  : هذه الوظائف ما يلي

                                                                                    ــــــــــــــ

.                         14/15، ص 2008، لبنان، 01النداء يف القرآن الكرمي، توفيق دحام احليايل، دار الكتب العلمية، ط ينظر  :)1(
  .87، ص 04 شرح ديوان املتنيب، عبد الرمحن الربقوقي، ج :)2(
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  : ـ التعجب1

 خيرج عن نطاق املألوف ، فعل نادر عن استعظام عن شعور داخلي ناتجتعبري   التعجب 
   .خر ذميمآل أو ،محيد مقارنة بنظائره، فيكون إما ألمر  فيهشيء زائد أو ناقصلزية أو مل

" النداء التعجيب" أو " التعجب بالنداء"بغرض التعجب فيسمى ذاك " يا"   تستعمل 
  :)1(ويكون الباعث عليه أو الغرض منه أحد أمرين

 غرابة  مجال،كثرة، شدة،(أن يرى الشخص أمرا عظيما يتميز بشيء ما  :أحدمهاـ 
 تعجبا من عذوبته !يا لَلماء: ه، كقولنافينادي جنسه مبينا ومعلنا تعجبه من) ...فيه

  . فتعجبنا من فظاعته هالنا وأدهشناعظيماأمرا  إذا رأينا !وكثرته، ويا لَلْهول

هشه عظمته فينادي من له نسبة إليه أو متكنا أن يرى الشخص أمرا عظيما تد: ـ ثانيهما
: قوهلمحنو  . محدا وتقديرا له، أو طلبا لكشف السر ومواطن العجب فيهفيكون ذلك فيه

 . اختراعات جديدة سببها العلمن عوا أو مسع، شأن العلموا إذا استعظم!يا لَلْعلماء
هم تعبريا عن إعجام  إذا مسعوا قصيدة أعجبتهم وهزم فنادو! يا لَلشعراء:وقوهلم
  .لسماع هذا الشعر املتعجب منهودعوة لغريهم ، بفعلهم

" يا" بإدخال الم جر مفتوحة على املتعجب منه مسبوقة باحلرف "يا"يتم التعجب بـ    
  : ومنه قول امرؤ القيس.لماء، يا لَك شاعرا، يا لَلعجب يا لَ:حنو

   هومجٍل كَأَنَّ نلَي ِمن ا لَكِلفَيذْبِبي تدِل شاِر الفَتغ2(     ِبكُلِّ م(     
                                                            ــــــــــــــ

                                                .1119، ص 03 ينظر توضيح املقاصد واملسالك، املرادي، ج :)1(
  .اسم جبل: الشديد الفتل، يذبل: املغار. 19، ص  ديوان امريء القيس:)2(
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 شدت بشيء مفتول هجنوم فكأن . من طولهاتعجبم  وخياطبه،   فالشاعر ينادي الليل
بتوظيف   وتقدير قوله. مث أحلق ا الم التعجب"يا"لذلك وظف . قوي إىل جانب اجلبل

     . على وزن ما أفعلك،يا ليلُ ما أطولك: صيغة التعجب

 ...! يا هوالً!يا عجبا:  بألف يف آخر املتعجب منه فيقالويؤتىذف الالم وقد حت   
مداً للصوت وتعويضها باأللف آخر املتعجب منه والفرق بني املذهبني أن يف حذف الالم 

ألن فيه  ،تعجبكنت مادا صوتك بال !عجبافإذا قلت يا  ه،ا لزيادة يف التعجب وإظهارو
 ألن درجة املد فيه أقل من عجبخبالف قولك يا لَل ،)ألف يا، وألف التعجب(حريف مد 

  : قول علي بن أيب طالب رضي اهللا عنهمنه و. فهو حيوي حرف مد واحد فقط،األوىل

  )1(رابا علَى اِهللا يِشيب الشعيا عجبا لَقَد سِمعت منكَرا        ِكذْ

 ، أو أتعجب، ألنه لو قال عجبت دليل على قوة تعجبه مما مسع،"يا عجبا"   ففي قوله 
 ملا ، وما كانت الفائدة ظاهرة مثلما هي عليه بقوله يا عجبا،أو يا للعجب ملا قوي تعجبه
  ".يا" إضافة إىل تلك اليت يتضمنها حرف النداء والتنبيه ،فيه من زيادة يف مد الصوت

  : التحسر والتأسفـ 2

 ...لفاظ كاحلسرة واألسف والويلبنداء جمموعة من األيف غالب األحيان    يكون 
 على شيء مضى غري  التحسركونوي. ، يا ويليت يا حسرة، ويا أسفا:وحنوها، فيقال

  :  ومنه قوله تعاىل، ال يشعر الشخص بقيمته إال بعد الوقوع يف عواقبه،مستطاع رجوعه

  ــــــــــــــ

        .70، ص  ديوان علي بن أيب طالب:)1(
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إذ تنادي النفس احلسرة  ،)1(﴾ علَى ما فَرطْت ِفي جنِب اِهللاحسرتىس يا أَنْ تقُولَ نفْ﴿
  . من عقابه وإدراكا منها ملا ستتعرض ل، الندمها يوم ال ينفعندما على ما سلف

ذِّكِْر بعد ضلَِّني عِن الذْ فُالَنا خِليالَ، لَقَد اَتِخ لَيتِني لَم اَيا ويلَتى﴿: قوله أيضايف و   

 حسرة وندما منه على ،)3(ته ويقول هلا تعايل هذا أوانكويل ينادي الكافر )2(﴾ِإذْ جاَءِني
 فكأنه لفرط وهول ما هو فيه صار  واعترافا مبا فعله،اخلليل الذي أضله عن ذكر اهللا،

  .مما ينيبء عما بداخله من أمل وندم وحسرة. يتخيل أن الويل يسمعه وجييب نداءه

    :املدح ـ 3

أو " حبذا، نعم"   هو التعبري عن استحسان شيء ما، ويكون إما بتوظيف فعلي املدح 
  :حنو قول الشاعر. بنداء الشيء املستحسن، أو صفة من صفاته احلميدة

   )4(يا فَاِرسا ما أَبو أَوفَى ِإذَا شِغلَت        ِكلْتـا اليديِن كَرورا غَير فَراِر

لك   يا:التعجب فيقالبالم هذا املدح يقترن  وميكن أن .و ميدحه ويصفه بالفارسفه   
  . ألن املدح إما أن يكون رد املدح أو لإلغراء أو للتعجب.فارسا، أو يا لك من فارس

    : ـ الـذّم4

  يكون بئس، ال حبذا، ساء، أو : هو استقباح الشيء والتعبري عنه بأحد األفعال اآلتية   

                                                                                           ـــــــ ـــــــ

                                                                                                                                 .56:  الزمر:)1(
                                                                                                         .28/29: ن الفرقا:)2(
                                                                                                      .346، ص 04 ينظر الكشاف، الزخمشري، ج :)3(
  .182 الصاحيب، ابن فارس، ص :)4(
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 حنو قول النابغة ،بنداء الشيء املستقبح وذكر مثالبه، ووصفه بقبيح األفعال والصفات
  : الذبياين

  )1(خالُوا بِني أَسٍد،        يا بؤس ِللْجهـِل ضرارا َألقْـواِم: قَالَت بنو عاِمٍر

يف " يا" ويرميهم باجلهل من خالل توظيفه احلرف ،بين عامر   يذم الشاعر يف البيت 
  . رغم أنه كلمة ال تنادى يف احلقيقة وال يطلب إقباهلا،نداء البؤس

 ،يا لبؤس اجلهل:  مثالبالم التعجب فيقال" يا"   وعلى غرار املدح يقترن الذم باحلرف 
  :ومنه قول الشاعر

    )2(        فَيا لَك جاري ِذلٍَّة وِصغاِرأَبو حاِزٍم جار لَها وابن برثٍُن

  .املقرونة بالم التعجب" يا"   فهو يتعجب من ذلة جاريها ويذمهما باستعمال 

   : ـ الدعاء5

ناء  معىن الثّ يتضمن.ه، وإظهار االفتقار إليه وطلب املعونة من واللجوء إىل اهللاهو الرغبة   
قول عروة بن ، حنو )أي من األدىن إىل األعلى (بهيكون إال من العبد إىل ر ال و،عليه
  : يف أرجوزة له)هـ30ت (*حزام

                                                                ــــــــــــــ

                                          .                     اتركوا وقاطعوا:  خالوا.104 ديوان النابغة الذبياين، ص :)1(
                                                                                                                .182 الصاحيب، ابن فارس، ص :)2(
أمها لكن  خطبهاف )عفراء(حب ابنة عم له امسها أ .من بين عذرةشاعر  ):عروة عفراء (عروة بن حزام بن مهاجر الضين *

فلحق ا، ) بالشام(تزوجت بأموي من أهل البلقاء وجدها عاد ملا مهراً ال قدرة له عليه فرحل إىل عم له يف اليمن، وطلبت 
     .بلدتهمات قبل بلوغ و،  ااماً وودعها وانصرف، فضىن حباًفأقام أي .أكرمه زوجهاو
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با ريبا رـ يِإي لْـاهأَس اك                                                                  
  )1(عفْراُء يا رباه ِمن قَبِل اَألجلْ

 ونالحظ ، قبل أن ميوت"عفراء" جيمع بينه وبني حمبوبته أن ويسأله ،   فالشاعر يدعو ربه
 ،ءأنه يكرر كل من حرف النداء واسم اجلاللة ثالث مرات وذلك لإلحلاح يف الدعا

 وأدخل عليه األلف ليتمكن ، كما أنه يف املرتني األخريتني مد لفظ اجلاللة.والتأكيد عليه
 ألن ، خصوصا وأنه يدعو بإحلاح شديد،من رفع صوته وإطالته ومده قدر املستطاع

  .هيلإاألمر املدعو له بالغ األمهية بالنسبة 

وقَالَ الرسولُ يا رب ِإنَّ ﴿:    وقد يتضمن ذاك الدعاء الشكوى إىل اهللا تعاىل حنو قوله
ِميقَوات ورجهآنَ مذَا القُرذُوا هففي اآلية دعاء للموىل عز وجل وتضرع )2(﴾.اخ 

تعبريا عن حالة نفسية أملت " يا"، إذ جاء الدعاء باحلرف هجران القوم وشكوى له من
فلم يزدهم ذلك إالّ متاديا  ، بعدما بذل جهده يف دعوة قومه وإنذارهم،بالرسول الكرمي

  .لذلك فوض أمره إىل ربه وشكاه إليه. يف كفرهم

عاء اهللا  تساءل بعضهم كيف يكون د،أن تكون لنداء البعيد" يا"   وألن األصل يف 
 بأن املنادي الذي يدعو ربه يب فأج،)3( من حبل الوريدتعاىل ا وهو أقرب إىل عباده

 ،يدرك الفرق الواسع بني املرتلتنيألنه  ،الق عز وجلإمنا يستصغر نفسه أمام عظمة اخل
  . ال من حيث املسافة احلقيقية،بعد من حيث املرتلة والعظمةالك فيكون ذا

                                                        ـــــــــــــــ
                   . 31/32ص بريوت، ، 1995 ،01أنطوان حمسن القوال، دار اجليل، ط :  ديوان عروة بن حزام، تح:)1(
                                                                                                            .30:  الفرقان:)2(
  .332 ينظر علم املعاين، بسيوين عبد الفتاح فيود، ص :)3(
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  :لزجر اـ 6

،  أمر ما ، يقال زجر فالنا عن الشيء إذا منعه واه وانتهره فعل عن   هو الكف واملنع
                                                                           :قول الشاعرحنو 

تِمعا سم كحيو ا قَلْبيا اراِصٍح        أَمِلن كَالَم تقَيالَ تو تيع1(اـو(  

  . ويزجره وينهاه عن عدم مساع النصيحة من الغري واألخذ ا قلبه   فهو خياطب

                                                                                                                                                                                        : الوعيدـ 7

      :متوعدا آل بكر) ق هـ94ت*(ومنه قول املهلهل ،بفعل ماو التهديد    ه

                              )2(رار أَين أَين الِفيا لَبكْرـبا         يروا ِلي كُلَنِشيا لَبكٍْر أَ
شر وبانَ السراريا لَبكٍْر فَاظْعـنوا أَو فَِحلُّوا        صرح ال  

 الذي قتله رجل من األخذ بثأر أخيهفرار  ويتوعدهم بأن ال ،ينادي آل بكر   حيث 
  . فهو آخذ به ال حمالة طال الزمن أم قصر.منهم

                                                                                 : ـ التمين8
 أي هو ،نال غالبا ويكون للبعيد املَ،ء حصول شيء مرغوب فيههو طلب وحمبة واشتها
                                                              ــــــــــــــ

                                                                           .334 علم املعاين ، بسيوين عبد الفتاح فيود، ص :)1(
ر وأحد أبطال العرب يف شاع امرئ القيس، خال الزير،بلقب امل، عدي بن ربيعة بن مرةأبو ليلى : ) ق هـ94ت ( املهلهل*

 فكانت وقائع بكر وجمالسة النساء بعدما كان مكبا على اللهو والشراب كليبأخيه أوقف حياته على الثأر ملقتل اجلاهلية، 
      . مبا فيها من ديد وثورة وغضبوكثرت قصائده يف رثاء أخيه" حبرب البسوس"وتغلب اليت دامت أربعني سنة وعرفت 

: أحيوا، اظعنوا: أنشروا. 35ص مصر، دت،  طالل حرب، الدار العاملية، دط، : ديوان مهلهل بن ربيعة، تق وشر):2(
  . لعله أراد به القدر،خط يف باطن الكف والوجه واجلبهة: بان وانكشف، السرار: ، صرحأقيموا :ارحتلوا، حلوا
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  ."ليت"باحلرف يف معظم األحيان  ويكون ،طلب ما ال طمع فيه

أكثر مما " يا"حبيث يتأكد ويقوى بدخول  ؛ فيفيدان معا التمين"ليت"على " يا"   تدخل 
 قَالَ الِذين ِه ِفي ِزينِتِهفَخرج علَى قَوِم﴿: حنو قوله تعاىل. يه قبل دخوهلاكان عل

 فقد )1(﴾.يِريدونَ الحياةَ الدنيا يا لَيت لَنا ِمثْلَ ما أُوِتي قَارونُ ِإنه لَذُو حظٍّ عِظيٍم
 بدافع الطمع واحلرص على الدنيا، وضعف ،متىن القوم ما عند قارون من أموال وكنوز

   . ما يتمنونه ويطلبونهنالم يدركون بعد مم أ رغ.اإلميان

تعبري عن خلجات ما تعلق بنفوسهم من مظاهر الزينة، وما يدور " يا"   ويف التمين بـ 
 ذلك ألم طلبوا شيئا عظيما يكاد ؛"ليت"فيها من شعور خفي متثل يف التمين بـ 

عرب عنه لوال دخول  وت،لتحوي وحدها هذا الشعور" ليت" ومل تكن ،)2(يستحيل بلوغه
  .اليت دعمتها وأكدت وظيفتها مبا فيها من مد يدل على بعد ما يطلبون" يا"

:  كما يف قوله تعاىل،لندمحلسرة وايف بعض األحيان شعور با" يا"   يصحب التمين بـ 
﴿أُِحيطَ ِبثُمِرِه فَوفَقا أَنلَى مِه عكَفَّي قَلِّبي حباأَصاِو ِفيهخ ِهيا  ووِشهرلَى عةٌ عي

يبِبر ِركأُش ِني لَمتا لَيقُولُ ييودالتحسر  بهمتٍن يقصد" يا ليتين" فقوله )3(﴾.ا أَح 
، عدم مساع النصيحةحلّ به نتيجة   ألن اهلالك، من شرك وطغيانالتندم على ما فاتو

  وليس له معني،جلفهو نادم على إشراكه باملوىل عز و .وعدم قبول املوعظة من صاحبه
   .متىن أن لو مل يفعلندم وأو ناصر يدفع اهلالك عنه لذلك 

                                                           ــــــــــــــ
                                                                                                           .79:  القصص:)1(
                                                                                       .229 ص ، لبنان،2008، 01 دار الكتب العلمية، ط ينظر النداء يف القرآن الكرمي، توفيق دحام احليايل، :)2(
   .42:  الكهف:)3(
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فَأَجاَءها المخاض ﴿:  حنو قوله تعاىل، وذلك   كما وقد يصحبه شعور باخلوف واحلزن
نالحظ من  )1(﴾. قَالَت يا لَيتِني ِمت قَبلَ هذَا وكُنت نسيا منِسياِجذِْع النخلَةِإلَى 

اخلوف  ومثّة نلمس لوعة ،نفسية تتمىن املوت حياًء وخجالًحالة خالل هذا التمين جتسد 
ر عن  املعب،على لسان مرمي عليها السالم" يا" التمين بـ  إذ متثلت يف؛احلزن ونشعر او

األمانة اليت عظم فهي تتمىن املوت شعورا ب. )2(امتالء نفسها املناديِة املتمنيِة حياًء وخجالً
  .  وليس اعتراضا على أمره وقضائه، حبمل ولد من غري أبحباها اهللا ا

  :غاثةـ ـ االست9

ساعدة، فإذا وقع اإلنسان يف شدة أو مصيبة مل يستطع    هي النداء لطلب العون وامل
 ، أو توقع أن سوف يصيبه مكروه ال يقدر على دفعه أو مواجهته،التغلب عليها مبفرده

 ممن يعتقد أنه يقدر على أن ، فينادي ويستغيث بغريه،)3(يطلب حينئذ الغوث واملساعدة
 أو الذي خياف ،ه الذي حلّ به ويدفع عنه املكرو، وينقذه مما هو فيه،خيلصه من شدته

 .ويتوقع حدوثه

 فهي من الوظائف ،من بني سائر حروف النداء" يا"ال تكون االستغاثة إال باحلرف و   
 ومن املستغاث به ،"يا"يتكون تركيب االستغاثة من احلرف  و.املقتصرة عليه اخلاصة به

وهو الداعي إىل (ن أجله ، ومن املستغاث م)وهو املنادى املطلوب منه العون واملساعدة(
  ).واملساعدة إما لنصره أو تأييده أو للتغلب عليه ومقاومتهطلب العون 

                                                                         ــــــــــــــ
                                                                                                                 .23:  مرمي:)1(
                                                   .        230 ينظر النداء يف القرآن الكرمي، توفيق دحام احليايل، ص :)2(
                                                       .77، ص 04ينظر النحو الوايف، عباس حسن، ج  :)3(
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                                                           :ومنه قول قيس بن ذريح   
كَنـتجعاةُ فَأَزشا لَلـفَِني الواِس ِللْـوِني        فَياِشي املُطَاِعـن1(و(  

يستغيث حيث  .الواشي: من أجلهالناس، واملستغاث :  واملستغاث به،لالستغاثة   فالياء 
 من ونالحظ أن كالّ.  ويطلب عوم ومساعدم لدفع أذى الواشي عنه، بالناسالشاعر

 وهي الم االستغاثة تسمى مفتوحة األوىل ،ستغاث من أجله جمرور بالم وامل بهاملستغاث
  . العاملة فيما بعدها، الواجبة الذكرهي الم اجلر و،مكسورة أما الثانية ف؛حرف جر زائد

 .يا زيد ِلعمرو: مالالم حنو قوهلفال جير ب معاملة املنادى  أحيانا به املستغاث   قد يعامل
  :حنو قول الشاعر .يا زيدا ِلعمرو:  فيقال، الالم تلك عوضا عن يف آخره يؤتى بألفوقد

  )2( نيلَ ِعـز        وِغـنى بعد فَاقَـٍة وهـواِنِلدا آلِمــيا يِزي

، أما املستغاث من أجله )يزيدا ( وذيل آخره بألف،الم ال منغاث بهستجرد امل حيث    
  ).آلمل(فجر بالم مكسورة ظاهرة 

  :على املستغاث من أجله حنو قول الشاعر" يا"املستغاث به فتدخل  وقد حيذف   

اٍس أَبا ُألناٍنواـيودعٍي وغغُِّل ِفي بولَى التٍة        عرثَاب3( ِإالَّ م(  

على " يا" ودخلت ، إذ حذف املستغاث به؛بكسر الالم" يا ألناس"   الشاهد يف البيت  
  لدفع أذى  يستغيث بقومه حبيثيا لَقومي ألناس؛ : والتقدير.املستغاث من أجله مباشرة

                                                            ــــــــــــــ
                                                                                          .93ص  ديوان قيس بن ذريح، :)1(
                                                            .145ص القاهرة، ، 2001، 05مكتبة اخلاجني، ط   األساليب اإلنشائية يف النحو العريب، عبد السالم هارون،:)2(
  .1117، ص 03ج  واملسالك، املرادي، وتوضيح املقاصد. 2211، ص 04 ارتشاف الضرب، أبو حيان، ج :)3(
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  .أناس اجتهدوا يف الظلم والعدوان

  : ـ الندبة10

هي نداء املتفجع عليه أو املتوجع منه إعالما من النادب أنه وقع يف أمر عظيم وخطب    
 تكثر يف . وذكر فضائله وتعداد مآثره،لبكاء والنوح على املندوب وتكون با.جسيم

  . املصائبلقلة احتماهلن وصربهن على و، لضعفهن)1(كالم النساء غالبا

يف هذا " يا"تستعمل  إالّ أنه ميكن أن ،"وا"األصل يف الندبة أن تكون باحلرف و   
 كما .ندوب باملنادى غري املندوبمن اشتباه املن اللبس ِم إذا أُ"وا" وتؤدي وظيفة ،الباب

  :)هـ99ت (يرثي عمر بن عبد العزيز) هـ114ت (يف قول جرير

  )2(حملْت أَمرا عِظيما فَاصطَبرت لَه        وقُمت ِفيـِه ِبأَمِر اِهللا، يا عمـرا

دى دوب باملناالتباس املنخشية  دون ،الندبة" يا"إذ أفادت " يا عمرا"   الشاهد يف البيت 
هذه ف. "عمرا" بآخر االسم املندوب ةحقاللوجود القرينة املتمثلة يف األلف ال ،العادي
الندبة كأم يترمنون فيها فمن مثّ " ذلك ألن ؛ال تكون يف النداء وإمنا ختتص بالندبةاأللف 

م،ألزموها املدون أبعد  كما أن األلف تك)3(." وأحلقوا آخر االسم املد مبالغة يف الترن
 والندبة أكثر ما حتتاج إىل مد الصوت ليكون املندوب بذلك بني . وأمكن للمد،للصوت

  .بألف الندبة لف يف آخره املسماة واأل،"يا" ألف :حريف مد

 ــــــــــــــ

                                  .86ص عمان، ، 1988مسيح أبو مغلي، دار جمدالوي، دط، :  ينظر اللمع يف العربية، ابن جين، تح:)1(
                                                                                                          .235 ديوان جرير، ص :)2(
  .231، ص 02 الكتاب، سيبويه، ج :)3(
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11بيهـن ـ الت:  

غري  وهي يف هذا ،يفة التنبيه وظ يف اللغة"يا" الوظائف اليت تؤديها  أبرز وأهم   من
 فمع أن كل حروف . عن أصل واحد هو النداء مجيعاتكون منبثقةالوظائف السابقة اليت 

 ةديلتأ  ميكن أن ختلص"يا" إال أن ،النداء تؤدي وظيفة التنبيه على اعتبار كل نداء تنبيه
اعلم : " قال املالقي.ودون أن يطلب ا إقبال املنبه ، دون أن تكون للنداء*وظيفة التنبيه

 أي أا تكون )1(..."أن يا حرف من حروف التنبيه ينادى به مرة وال ينادى به أخرى
  . وكل هذا حيدده السياق،أخرى للتنبيه فقطأحيانا  وتكون ،للنداء والتنبيه أحيانا

  :   قيل إا ختلص للتنبيه دون النداء إذا وليها أحد األمور اآلتية

  ):هـ22ت (** بن ضرار الذبياين الشماخا يف قولكم :أ ـ فعل األمر

لَأَالَ ياِني قَبحبـا اصقَباِل        وجِة ِسنغَار اِكرا بايناِللَ مآج2(اِت و(  

ه أو  دون أن يقصد نداءبغرض تنبيه املخاطب ويئته لسماع أمره،" يا"   وظف الشاعر 
 حبيث مل يذكر بعدها امسا ؛)ا نقول تعال وأقبلألننا عندما ننادي فكأمن(يطلب إقباله 

   .فجاءت مؤكدة له  آخر وقد سبقت حبرف تنبيه. وإمنا ذكر فعل أمر مباشرة،منادى

                                                             ــــــــــــــ
فأجلنا ، )النداء والتنبيه(ديث فيه ألنه أصلي يف كال البابني  إال أننا مل نفصل احل،تنبيهحرف " يا"صل السابق أن أشرنا يف الف *

.                         مىت يكون للتنبيه دون النداءنعرف و ،خمتلف خصائصه واستعماالته يف البابنياحلديث عنه إىل هذا الفصل، حىت نقف على 
                                                                                          .451رصف املباين، املالقي، ص  :)1(

                                                                                      . هـ22سنة   من طبقة لبيد والنابغة كان شديد متون الشعر شهد القادسية وتويف أدرك اجلاهلية واإلسالم،شاعر خمضرم **
                                    .456ص مصر، ، 1968صالح الدين اهلادي، دار املعارف، دط، : تح وشر ديوان الشماخ بن ضرار الذبياين، :)2(

123 



  :اعرحنو قول الش :ب ـ الدعاء

نا لَعاَألقْـياِم كُلِّـةُ اِهللا واِرـوج انَ ِمنعملَى سع اِلِحنيالص1(ِهِم        و(  

 ألنه مل يرع ، أن حتل به لعنة اهللا تعاىل والناس أمجعني"مسعان"يدعو الشاعر على جاره    
نداء بدليل أنه رفع  للتنبيه دون ال"يا" إذ دخلت ؛"يا لعنة"والشاهد يف البيت . حق اجلوار

  .ينصب يف النداء  ألا مضافة، واملضاف فلو وقع النداء عليها لنصبها،لعنة على االبتداء

 دخلت )2(﴾.يا لَيت قَوِمي يعلَمونقَالَ ِقيلَ ادخِل الجنةَ ﴿:  حنو قوله تعاىل:ج ـ ليت
  . للتنبيه لذلك قيل هي خالصة، ومل يأت بعدها أي منادى،"ليت" على "يا"

بكقول النيب صلى اهللا عليه وسلم :د ـ ر :﴿ٍة ِفي الدكَاِسي با رٍةياِريا عيِفي ن 

  ، وهي حرف جر يفيد التكثري يف أغلب األحيان،"رب"على " يا"دخلت  )3(﴾.اآلِخرِة
 ال على  تدخل على األمساء ألن األصل يف حروف النداء مجيعا أا،فلم تكن للنداء

   .يف هذه احلال رد التنبيه" يا" ومن مثّة خلصت ،روف مثلهاح

                                                           : حنو قول جرير:هـ ـ حبذا
  )4(يا حبذَا جبلُ الرياِن ِمن جبٍل        وحبذَا ساِكن الرياِن من كَانا

  ــــــــــــــ

، 01ومغين اللبيب، ابن هشام، ج . 120، ص 08وشرح املفصل، ابن يعيش، ج . 219، ص 02 الكتاب، سيبويه، ج :)1(
                                                                                                                                 .414ص 

                                                                                                                        .26:  يس:)2(
 دار طوق النجاة، حممد زهري بن ناصر الناصر،:  تح،البخاري، أبو عبد اهللا )صحيح اإلمام البخاري (صحيحاجلامع ال :)3(

                                                                                                               .49/50 ، ص02 جلبنان، ، 2001، 01ط
                                        .493 ديوان جرير، ص :)4(
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 على  ألن حرف التنبيه يدخل، فأدخلها على الفعل حبذاللتنبيه" يا"جاء الشاعر بـ     
  . خبالف حرف النداء الذي خيتص بالدخول على األمساء دون غريها،خمتلف أقسام الكلم

يف احلاالت اخلمسة السابقة فذهبت طائفة منهم إىل " يا"   اختلف العلماء حول وظيفة 
 وال ، حبيث ال يذكر منادى بعده؛ خالص ال يؤدي شيئا من النداء)1(اعتبارها حرف تنبيه

  .  وهو الصواب يف نظرنا)ألنه حييل الكالم إىل ضرب من احلشو (يقصد إىل تقديره

إذا وليها ما ليس مبنادى كالفعل واحلرف فهي حرف نداء :    وقالت طائفة أخرى
  :)2(فضعف رأيهم هذا من جانبني. وتنبيه، واملنادى حمذوف

ف احملذوف، وتقدير حذ" أدعو"يف النداء حرف نائب عن الفعل " يا"أن : ـ أحدمها
  . ويف هذا إجحاف كبري.املنادى يفضي إىل لزوم حذف مجلة النداء كلها

 ذلك ألننا إذا . فإذا حذف تناقض املقصود واختل،أن املنادى معتمد املقصد: ـ ثانيهما
 وحىت نضمن إقباله ،أردنا نداء شخص ال بد من ذكره حىت خنصه بالنداء دون غريه

  .ف امتنع كل هذافإذا حذ. ونتمكن من تبليغ رسالتنا إليه

حرف إما أن يكون للنداء والتنبيه معا، وإما أن خيلص " يا"أن    وخالصة األمر من هذا 
وهو يؤدي كلتا الوظيفتني أصالة ألننا إذا .  التنبيهية"أال"ويتعين رد التنبيه فيكون مثل 

 باب  وكذلك إذا عدنا إىل،ضمن حروفه" يا"رجعنا إىل باب التنبيه وجدناهم يذكرون 
 . بل هي أم الباب فيهالنداء وجدناها مذكورة مع حروفه؛

                                                            ــــــــــــ
                                                          .357 ينظر اجلىن الداين، املرادي، ص :)1(
     .357واجلىن الداين، املرادي، ص . 453قي، ص  ينظر رصف املباين، املال:)2(
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بعاالفصل الر  

دراسة تطبيقية يف ديوان حممد العيد 
  .آل خليفة

  

  

  

 



حبث فإا تبقى حباجة كل    مهما كانت النتائج املتوصل إليها يف اجلانب النظري من 
   .حتها وقبوهلادائمة وافتقار مستمر إىل الدراسات التطبيقية اليت تدعمها وتربهن على ص

 باالستشهاد بالنصوص الواردة يف العصور يف اجلانب النظري اكتفينا   ونظرا ألننا 
األوىل السيما منها عصر االحتجاج باإلضافة طبعا إىل القرآن الكرمي واحلديث النبوي 
الشريف فإننا ارتأينا أن تكون دراستنا التطبيقية على نصوص حديثة حىت نعرف مدى 

  . النتائج وثبوا على مر العصور وما مدى تطور اللغة وخمتلف استعماالامشولية تلك

 فيه ملا وجدناه *   مث عزمنا أن تكون املدونة جزائرية فاخترنا ديوان حممد العيد آل خليفة
أنه مقسم إىل أبواب يضم كل واحد منها جمموعة من من ثراء حبروف التنبيه، إضافة إىل 

  .دراسةال عنوان الباب الواردة فيه مما يسهل علينا يهشتركة ذات التيمة املالقصائد 

ر كل حرف يف ا   فقد قمنا بإحصاء احلروف الواردة يف كل باب على حده ومدى تكر
صغناها يف شكل جداول خيتص كل واحد منها بباب معني فذكرنا مث يف خمتلف القصائد 

مث حاولنا  . احلروف الواردة فيهاتلك لالقصائد املتضمنة حروف تنبيه وقابلناها بإحصاء 
  . من أبواب الديوانالتعليق على تلك اجلداول وحتليل وظائف كل حرف يف كل باب

ــــــــ                                                             ــــــ
، عني البيضاءدينة  مب1904 أوت 28يوم ولد  ،ني باملناصريحممد العيد بن حممد علي بن خليفة من حماميد سوف املعروفهو  *

، مث انتقل مع أسرته إىل عن علماء البلدة حفظ القرآن الكرمي وأصول الدينتلقى تعليمه االبتدائي و ،عائلة دينية حمافظةمن 
ام  عيها إىل تونس حيث درس يف جامع الزيتونة سنتني مث عاد إل1921 وواصل دراسته ا، ليغادرها سنة 1918بسكرة عام 

 الشبيبة ةمدرس إدارة وتوىل . وساهم يف حركة االنبعاث الفكري من خالل التعليم والنشر يف الصحف واالت1923
كان و سيس مجعية العلماء املسلمني اجلزائرينيأسهم يف هذه الفترة يف تأ .1927سنة  ابتداء من  عاما12ملدة  احلرة اإلسالمية

  فلبث اات الفرنسية بعد اندالع الثورة الكربى، ووضع حتت اإلقامة اجلربية يف بسكرةاعتقلته السلط. من أعضائها البارزين
  .بباتنة ودفن يف بسكرة 1979تويف عام  و.حتت رقابة مشددة إىل أن من اهللا على الشعب اجلزائري باالستقالل واحلرية
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  .إحصاء للحروف الواردة يف كل باب وحتليل ملختلف وظائفها   وفيما يلي 

  :باب األدبيات والفلسفيات  جدول احلروف املوظفة يف ـ1

     روفــ  احل
  دـائـالقص

  يا  هيا  أيا  أي  أ  ها  أما  أال

  04          03      يا دار
  01          02      أسطر الكون

            03       الصحراءصدى
  05          01      هذه خطوة

  03          02      وقفة على حبر اجلزائر
  08          02      بني الشك والتشكي

            01      الصحو
  02          01      لوح اخليال

            02      عامان مقبل ومدبر
  04          06      منظر تاعس ناعس

  01          01      وداد
  01                شاعرية الرصايف

  10          01      خلاسفادمعة على القمر 
  04                آفة العني
  01                أين ليالي
  02                قوس قزح

  06                يا ليل 
  08                يا هزاري

  03          01      وصف فوارة
  01                يا فؤادي

  02          01      مجال الريف
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  08          02      صوت من الغيب
  06          01      يا حبر

  80          30      :امـــــوع
  

   يف هذا الباب مقارنة   كثرة توظيف حروف التنبيهل ما نالحظه من خالل اجلدولأو
حلرف قصائد احتواء عناوين عدة  فباإلضافة إىل. دد األبيات الواردة فيهبعدد قصائده وبع

ثرية ذه  املتون معظم جاءت ،)يا دار، هذه خطوة، ياليل، يا فؤادي(من تلك احلروف 
مل يف الباب  قصائد) 03(ال يوجد إالّ ثالث ) 27(، فمن أصل سبعة وعشرين احلروف

احلرفني  االقتصار علىهو امللفت يف األمر بيد أن  .تتضمن أي حرف من حروف التنبيه
  .احلروف دون غريمها من" ها"و" يا"

 ،موضعا) 80(أحصينا له مثانني من حيث االستعمال، إذ صدارة اليف " يا"يأيت احلرف    
 فقد ؛ع السياقات الوارد فيهاأدى من خالهلا جمموعة من الوظائف التواصلية املتنوعة بتنو

تجاوزمها أحيانا ي كما ،كون أحيانا للنداء والتنبيه وي،رد التنبيه يف بعض احلاالت كوني
  .أخرى لتأدية وظائف جديدة مغايرة لذلك

   :من أبرز تلك الوظائف ما يلي   و

  :التنبيهو النداء ـ 1

يئتهم لسماع  و،تنبيههماملخاطَبني ولنداء مرات عديدة " يا"   وظف الشاعر احلرف 
، )مسافة( فكانت أحيانا لنداء البعيد حقيقة . توصيلها وتبليغها هلمرسالته اليت يرمي إىل

  :حنو قولهوأحيانا أخرى لنداء البعيد حكما، 
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ِإيـثَار ِهياٍف واٍء ِعجـِح شِفي ذَب        لُـفَهـاِني َألخخووٍء تِخـلُّ س1(و(               
ِم اِهللا قُلْتلَى اسا عهِدرتقَالَ ابارـزِم جاللُّـؤ نا ابا يا أَنـِني فَمعد        لَه   

) الشاعر(   الظاهر من البيت أن املخاطَب مل يكن بعيدا من حيث املسافة عن املخاِطب 
 رغم أن األصل فيها أن ؛ ولفت انتباهه،لندائه" يا"إال أن هذا األخري وظف احلرف 

 بعد املكانة "ابن اللؤم"ـ نا من خالل مناداته بتكون لنداء وتنبيه البعيد، ويتجلى ل
  . لذلك عامله معاملة البعيد، فاملخاطَب أرقى بكثري ممن خياطب، بينهما والتربويةلقيةاخلُ

يف جمموعة من األبيات ) املخاطَب(املنادى يتكرر معه  و،"يا"رف احل   يتكرر أحيانا 
   :يف قوله كما . زيادة يف التنبيه وتوكيدا له،على التوايل

بعا شـيالشو        ِم ولى اهلُـمع و قُماـؤ2(ِم ثَاِئــر(                                                           
ـهض واكِْسب املَفَاِخرا                                                  يا شعب جد اِجلد فَانـ         

ا        ياِلحِبالص ضر بعا ا شاِئـراجلَـز ـكضِت أَر  

إقباله ضرورة حرصا منه على ،    كرر الشاعر نداء الشعب ثالث مرات على التوايل
النصائح  وتوجيه ، حبيث كان يسعى إىل توصيتهفت انتباهه حىت ال يفوته املقصود؛ول

  .يضمن استجابته وتواصله معهقبل أن لك  فإنه مل يرد فعل ذ،واألوامر له بغرض توعيته

   فناداه بداية مث شرع يف أمره، وملا أراد أن يتمم أوامره عاود النداء مرة ثانية، حىت ال 
  وكل ذلك كان توكيدا . وكذلك فعل يف املرة الثالثة. يغفل املخاطَب عنه أو يسهى

                                                      ــــــــــــــ

.                                                                                                               15 ص اجلزائر،   ديوان حممد العيد آل خليفة، دار اهلدى، دط، دت،:)1(
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 تتطلب ،بالغةسعى إىل توصيلها له ذات أمهية  ومبالغة فيه ألن الرسالة اليت ي،للتنبيه األول
  .إقباال ووعيا خصوصا إذا تعلق األمر بالوطن اجلزائر

 بل ؛ دون غريهم العقالء يف ندائه وتنبيهه على األشخاص األحياء الشاعرمل يقتصرو   
 ومظاهر ،)يا دار، يا مجاد (كاجلوامد عاقلة غري أشياًءكثري من األحيان جنده ينادي يف 

يا (، أمور من الغيب )يا قليب، يا عيين(، بعض أعضاء اجلسم )يا ليل، يا حبر (بيعةالط
فهو ينادي كل هذه األشياء ويرتهلا مرتلة اإلنسان الواعي فيسأهلا  ).موت، يا روح

  :كما يف قوله ،ويأمرها ويتوقع منها أن جتيبه وتليب نداءه

ا وا        طَ لَنشِت النددج نيا عيـورِت الفُتدد1(ب(                                                                                                                                    

 وال يستجيب ، رغم أا شيء ال يقبل النداء،   خياطب الشاعر يف هذا البيت عينا فوارة
 وقضاء على الفتور ، ولكثرة ما بعثته يف نفسه من نشاط،إعجابه اقوة ل ، إالّ أنهله

  .وجعلها يف مرتلة من يستجيب لهبه، نادها ليخربها مبا فعلته 

  : حنو قوله،ينادي أحيانا الزمن وخياطبهكما    

   )2(قُوديا دهر عاجلْت الصبا ِبالقَطِْف لَم        يـزِهر، ولَم يثْـِمر ِبِه عنـ

وغالبا ما يكون ـ    نلمس يف البيت نوعا من احلزن واللوم فالشاعر ينادي الدهر 
ب الزمن خطابا حزينا نظرا لسرعة مضيه وانقضائه ـ ويلومه ويعاتبه ألنه مر خطا

  . وعاجل الصبا فلم يتركه على مهٍل ومل يتركه يأت بثماره،بسرعة

                                                                        ــــــــــــــ
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  : حنو قوله: ـ التمني2

  )1(ه ما بـِرحاـاب عـنه باِرحا        يا لَـيتـوغَ

 ذلك ألا دخلت على حرف ؛ت لتؤدي وظيفة التنبيه دون النداءيف البي" يا"   ختلص 
 . واسترعاء انتباهه إقبالهامطلوب أو خماطبا ،مثلها وال يوجد أي اسم ميكن تقديره منادى

 "ليت"على ها ملا دخلت  ولكن، هو التمين"يا"ح أن املفهوم من البيت قبل دخول فصحي
يث حبميكن التماس الفرق و . واشتركت معها يف تأديتها،)التمين(أعانتها يف وظيفتها 

 نظرا ،اح فيه نوعا من اإلحلوأصبحنا جند.  فيهسا جديدا مبالغا نفَذاك التميناكتسب 
بالياء ف. دلت عليه الياء مبا فيها من مدالذي و ، وبعد مناله،الستحالة حتقق األمر املتمىن

  .س أكثر ببعد حتقق األمر املتمىنحن

  :ـ الثناء على اهللا 3

  فإنه يناديه، أو الثناء عليه،رع واالبتهال إليهذا أراد الشخص نداء خالقه، أو التضإ   
ألن .  خالصا للنداء دون التنبيه ـيف هذه احلالة ال غريـ رف  فيكون هذا احل"يا"بـ

، ناديات أو لفت انتباهه مثلما يفعل مع سائر امل،املخلوق ينادي اخلالق ليس لطلب إقباله
  :  ومنه. وإلظهار االفتقار واحلاجة إليه يف مطلق األحوال،إمنا يناديه لطلب اإلعانة دائما

لَس قح ككْرش با ريالَّقِر خـذَا اخلَيِله اكا ِسـوه        فَمدحأَج 2(ت(            

 ألن اهللا عز وجل دائم القرب من عباده ال يغفل ،هنا للتنبيه" يا"ال يعقل أن نقول إن ف   
                                                            ــــــــــــــ

.                                                                                                 44ص املصدر السابق، :)1(
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، فهو يسمى دعاء اء ألن نداء العبد الضعيف خلالقه للدعوإمنا هي. عنهم برهة من الزمن
  . أو احلمد والشكر كما يف هذا البيت،ال يتضمن أي تنبيه، بل يتضمن الثناء واالبتهال

                                                                       :حنو قوله :ـ التكثري 4
  )1(ِب جبِهم        ويا كٌثْر ما فْي اجلُب ِمن حشراٍتوقَوم رمـوها ِفي غَياِه

 إىل ناتوصلملا  ،ثر ما يف اجلب من حشراتقال كَ، و"يا"الشاعر احلرف    لو مل يوظف 
  .جتلى لنا أا كثرة مبالغ فيها ه هلا بتوظيفه، ولكن اليت يريدهامقدار تلك الكثرة

                                                                     :حنو قوله : ـ املدح5
يـذَا عبا حفُــيت ورـنها الزافَّـِتهِبح فَّـت2(ورـ        ح(                                                                                   

اليت للتنبيه على فعل املدح " يا"   أراد الشاعر يف البيت أن ميدح عينا فوارة فأدخل 
  . فاكتسبت من خالل جماورته هذه الوظيفة وأدا متصلة معه،"حبذا"

              :حنو قوله" بذاح" وظيفة املدح من غري أن تتصل بالفعل "يا "وقد تؤديهذا    
  )3(يا أَسد الشباِب رأْيا صِحيحا        يا أَحد الشباِب عقْالً ذَِكيا

مع ذلك وظيفة أخرى جديدة تؤدي  إال أا ؛لنداء والتنبيهلهنا وردت " يا" أن الظاهر   
وحدة  ،سداد وصحة الرأي(املخاطَب ويناديه بأمحد الصفات  فالشاعر ميدح .هي املدح

  . النداء لطلب اإلقبال احلقيقي إمنا هو رد املدحورمبا مل يكن ذاك. )وذكاء العقل

ـــــــــ                                                            ـــــ
                                            .                                                     17 املصدر السابق، ص :)1(
.                                                                                                  51  املصدر السابق، ص:)2(
                                                                                                                    .                                                                21 املصدر السابق، ص :)3(
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                                                              : حنو قوله: ـ التعجب6
ى فَتأَرِفت ـى ِمنِة الغِبـ        ـيِميـالً يا جاِحـر1(س(                                      
جا عـيا تِجـب اهـرم ا أَمـ        ـناـالَكًا طَـن؟اِهر  

 .سحره ومجاله، منبهر بعجب ممن يراه أمامهجب ألنه متينادي الشاعر لفظ العحيث    
  .قة لصفات البشرفيه من صفات خارجيده ملا  ، نظراكان جنا أم مالكاما فلم يدر إذا 

  : ـ التهديد والتحذير7

ـأَتاحتـماسو ـهحيا وى        يوـرِلي ابـر2(اـى الس(  

 اليت تكون مبعىن "ويح"لفظ على " يا" فأدخل ،   أراد الشاعر التحذير وإظهار الويل
ظاهر  وظيفة التحذير، إذ ال منادى من خالل ذلك" يا"بينهما فاكتسبت ومجع  ،"ويل"

  .يف البيتأو مقدر 

  :حنو قوله : ـ االستغاثة8

  )3(        ِني ِبقَـوسـيـِناــراٍم رمـيا ِل

 مستغاث "ِلرام": قوله، ف الناسطالبا العون منمستغيثا " يا"وظف الشاعر احلرف    
  .يا لَلناس ِلراٍم رماين بقوسني:  أي."لناسا"أما املستغاث به فمحذوف تقديره  ،ألجله

                                   ــــــــــــــ

.                                                                                                  58 املصدر السابق، ص :)1(
                                         .                                                         46 املصدر السابق، ص :)2(
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يف هذا الباب من الديوان بعد احلرف  ثاين وآخر احلروف املستعملة" ها"احلرف  يعترب   
جاء فيها إما  . موزعة بني خمتلف القصائد،موضعا) 30(أحصينا له ثالثني فقد ؛ "يا"

  . يف النداء"أي"ـ  بم اإلشارة وإما الحقاداخال على اس

كانت مع املفرد املذكر معها  "ها"اإلشارة فنالحظ أن مجيع استعماالت    فأما أمساء 
  : ومنه".هذه" ما عدا حالة واحدة اتصلت فيها مع املفرد املؤنث ،"هذا"

 ر هاِنـعِبأَنَّ ص        ِرفتعنُ مذَا الكَواُهللا ه كاربتـَّار                                  )1(حمانٌ قَه

 الكون  هو،يتحدث عن مظهر من مظاهر عظمته   يثين الشاعر على املوىل عز وجل و
 وجيلب ،ئ املخاطَب لذلكلكنه مل يرد اإلشارة إليه إال بعد أن يهي، الذي نعيش فيه

ما اإلشارة، فلو مل يفعل لَعلى اسم " ها"ويضمن تركيزه معه، لذلك أدخل  ،انتباهه
  .جناح وصول رسالته إىل املخاطَب، وملا أدرك هذا األخري الشيء املشار إليه ضمن

   :بأي يف النداء فمثل قوله" ها"وأما اتصال    

                )2(وقُمـت أَدعـوه علَى رأِْسـِه        لَعلَِّني أَحظَى ِببـعِض اجلَـواِب
ا أَيفْـيا اآلِوي ِإلَى حٍةــهلْقَى الرم دفِح طُوٍد ِعناِب        ِفي سعش                    

ِه         تحت أَِدِمي اجلَـو فَوق التـراِب                    ـيا أَيـها اهلَاِوي علَى وجِه
ِفي طُم ـما املُلْتـها أَيِرِه        ــيِه الِكالَبلَيع الَتهـفُِذ انكَالقُن                             

  ابـــب ِإالَّ ِمنه هذَا الضب علَيك فَما أَحسـ         ِمن الغمهونْ

                                                                                   ــــــــــــــ
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، فجاء ملا يريدوصلة " ها"ف والالم فاختذ من    أراد الشاعر نداء اسم معرف باألل
يتم املقصود دون  ف،أن حيذف احلرف األولبإمكانه كان قد ، وذلك حبريف تنبيه متتابعنيل

 ، نظرا ملا يف احلرفني من مد؛ أكثر قوةأكد ذاك التنبيه وجعله إالّ أنه مل يفعل مما ،خلل
  .ورفع للصوت جيعل املخاطَب ينتبه مهما كانت درجة بعده أو غفلته

، إذ ينادي )يا، ها(ذينك احلرفني  تكرار  هوهذه األبياتمن خالل    وما نالحظه 
يقول له يبلغه رسالته أو  دون أن ،ة من صفاته بذكر صف املخاطَب مرة  كل يفالشاعر
 كأنه مل ينتبه ومل يستجب للنداء يف البيت األول أعاد )املخاطَب( فلما كان .ما يريد

يف  ةمبالغمرة ثالثة ي األمر على حاله أعاد الكرة  وملا بق.الثاينالبيت نداءه وتنبيهه يف 
 غ رسالتهوإصغاءه وتأكد من جتاوبه هم بتبلي إقباله) يف البيت الرابع(علم  فلما ،األمر
إذًا تكراره وهو ما يعلل .  إىل مواساته والتخفيف عنه منه وقدم له النصيحة سعيا،إليه

   .بيهوإحلاحه يف النداء والتن" ها"و" يا"للحرفني 

 )املخاطَب (ألنه، املختصة بنداء البعيد رغم قرب املسافة بينهما" يا"ـ وقد ناداه ب   
  البيت،ومما يؤكد زعمنا هذا .يعامله معاملة البعيدإىل أن  فاضطركان ساهيا متثاقال عنه 

 خياطب شخصا قريبا أن الشاعر كان من تلك اموعة الذي يتجلى من خالله األول
غ يف استعمال  بالَ املزرية، وعسر ما سيفعله حالتهيدرك متاماولكن لكونه  ،دانيا منه

  .قق ما يريد ويصل إىل غرضه املرجومعا، حىت حي حروف النداء والتنبيه
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  :قومياتالسالميات واإلباب جدول احلروف املوظّفة يف  ـ 2

  روفــ  احل
       دـائـ القص

  يا  هيا  أيا  أي  أ  ها  أما  أال

  03          01    05  املولد النبويذكرى 
  02          03      حتية دار احلديث

  03              01  براك اهللا للذكرى حساما
            02      هذيان آشيل

  01          02      حتية الشهاب للشباب
  04                يا معشر الطالب
  01          02    01  حتية أيها النادي

  07                يا قوم
  05          05      حتية جريدة السنة

  09                د احلرمعي
  08          03    01  دعاة إىل احلسىن

  03          04      حتية جملة نور اإلسالم
  03          03      حتية الشبيبة

  03          01      هيهات خيزى املسلمون
  01          07      أيها السامر

  11          05      يف أذن الشرق
  07          02  01    محتك يد املوىل

  05          02      حتية ووصية
  01          04      ححزب مصل
  01          03      رفاق اخلري

  07          12    03  بالدي
  03          01      كلمة يف الرسالة

  06        04  02  01    استوح شعرك
  04              01  شهر الصيام
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  05                ختمت كتاب اهللا
  03                )1(وداع احلجاج 
  03          01      أنشودة الوليد
            08      بشرى الرباءة

  02                ري يا أمة اخل
  01          05      وخيلد اإلسالم

  01          01      فتح جديد
  06          02  01    رعد البشائر
  01          03      أعزم السري

            02      )2(وداع احلجاج 
  04          02    02  الترحيب باحلجاج

  01          01      سلوا التاريخ
                  إىل العلم

        01          03نئة األزهر بشيخه اجلديد
  02          03      بشرى للجزائر

  01          02      حتية املسلم اجلديد
  02          03      يف يوم باتنة العظيم

  06          04      حتية شاعر إىل الرئيس 
  03          02      العروبة أمتنا الكربى

  02                يا فتية العلم شدوا العزم
  02    01      03      دعاك األمل

  07          05      الثورة العظمى كسبنا نصرها
  153    01    04  112  03  14  :امـــــوع

  

عناوين جمموعة منها حروف  تتضمن ، قصيدة)46(    حيوي هذا الباب ستة وأربعني
، وقد وظف الشاعر حروف التنبيه يف )...يا معشر الطالب، يا قوم، أيها السامر(تنبيه 
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ي حرف من تلك أمل يوظف ،"إىل العلم"صائد الديوان إال يف واحدة منها مجيع ق
 رمبا ألا كانت تعتمد األسلوب يف الديوانالقصائد قصار  ليست من  رغم أااحلروف،

التلميح إىل جهود بعض العلماء واالعتماد اخلربي بكثرة من خالل التذكري باألجماد و
  .على الفخر يف ذلك مما ال حيتاج فيه إىل تنبيه

 ومنها ما استعمل ،رةكثبا ما استعمل  فمنه،   تنوع استعمال احلروف يف هذا الباب
 . كاهلمزة، أي، وهياطّ ومنها ما مل يستعمل قَ، فقطمرة واحدة ومنها ما استعمل ،قليال

) 153( حبيث أحصينا له مئة وثالثة ومخسني ؛"يا"ستعماله فهو فأما احلرف الغالب ا
  :لوظائف فيها ومن تلك اوتعددت بتعدد السياقات الوارد اختلفت وظائفه ،موضعا

1داء والتنبيه ـ الن:  

 ن، وغالبا ما يكون أولئك املنبهو يف نداء األشخاص وتنبيههمكثريا "يا"   وظف الشاعر 
 نظرا  يا شعب، يا وفد، يا فتية، يا قوم، يا معشر، يا بين الشرق،:حنو يف صيغة اجلمع
مني كافة، حبيث  يف هذا الباب مواضيع قومية ختص العرب واملسلاملتناولةألن املواضيع 

   : ومنهاقتصر على شخص واحد أو شخصني،غري ميكون اخلطاب موجها إليهم مجيعا 

   )1(يا شباب العلَى اعتِصم ِبالتآِخي        زانك اُهللا ِفي العلَى ِمن شـباِب

م    ينادي الشاعر الشباب ويطلب إقباهلم ، ويسعى إىل لفت انتباههم واسترعاء أذها
قبل هو ال يدعوهم  ف؛وتفكريهم، حىت يتمكن من دعوم إىل التآخي، وإىل التمسك به

.        معهمالتواصلليضمن سهولة وجناح  وإقباهلم عليه،أن يهيئ أذهام ويدرك جتاوم 
                                                          ـــــــــ ـــــ

                                                                       .84، ص د آل خليفة حممد العيديوان): 1(
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 نفسه  يناديأحيانا جنده  بل، وخماطبتهمال يقتصر الشاعر على نداء األشخاصو   
  :قولهكما يف  ،وينبهها

فَاِء املَحوِدي ِللْصعفِّي        واِت عرِن الكُدفِْسي عا نوِديفَي1(ِض ع(  

ويأمرها أن فيخاطبها  ،مفصولة بعيدة عنهويعاملها كما لو كانت نفسه ينادي فهو    
باعتباره املخاِطب (  ذاتهيتواصل معأي أنه  ، وتعود للصفاء احملض،تكف عن الكدرات
 ضرورة دعمها وتقويتها، لكي ال يتسرب ملا رآه من، رمبا ) نفسهواملخاطَب يف الوقت

   . ها الفتور إليها، وحرصا منه على استمرار صمودوأ للامل واليأس

يا دار، يا (   كما ينادي يف الكثري من األحيان ما ال يقبل النداء يف حقيقته كاألماكن 
 وبعض ،)يا برق، يا غيث(، ومظاهر الطبيعة )جملس النواب، يا جامعا، يا مسجدا

                                                                            ، مرتال إياها مرتلة الشخص احلي)تيا عز، يا علم، يا أيها اليأس، يا حادثا (املعنويات
  : قوله وكل ذلك لغرض تواصلي حيدده السياق حنو. ويقبل عليه،الذي يستجيب له

ا خاِلي ماملَع قِني        ِبحابالِذي ِقيلَ ن أْسا اليها أَياِليفَيلَى بع ت2(طَر(  

الذي كان دائم  ،لشاعرالة النفسية واملعنوية ل البيت احل خالل هذا   يتجلى لنا من
 ،جعله ينادي اليأس وكأنه يسمعه ليخربه أنه بعيد عنهمما  ،التفاؤل غري قانط من رمحة اهللا

ته، وهو ما يعكس قوة شخصي. لن يتمكن منه مل وهأنكما زِعم ومل خيطر على باله 
                                                                                  .صموده أمام الوضع حينذاكموقفه البطويل وو

  ـــــ                                                         ـــــــــ

                                                                                                .183، ص السابقاملصدر ): 1(
          .               121املصدر السابق، ص ): 2(
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                                                                   :حنو قوله : ـ التمين2
  )1(يا لَيـتنا ننِفي اخلَساِئس أَجمعا نرِمي الدساِئس جاِنبا        وفَيا لَيتنا

 ، وزادا ظهورا وجالًء،"ليت"ت وظيفة دأك و،فأدت التمين" ليت"على " اي"دخلت    
 . ليتمىن من جديد ويؤكد إحلاحه على ما سبق يف الشطر الثاين الشاعرمهار كروقد

الذي )2(ية من االنفعالوكأنه حني يكرر ويطيل الكالم يتمكن من التخلص من أكرب كم 
  .ميأل نفسهيغمره و

:                                                                        حنو قوله: ـ الدعاء3
  )3( من كَانَ ِفي اِإلسالَِم مبتِدعا        ِمـنا فَوفِّـقْه ِلِإلقْـالَِع والنـدِمرب يا

 . والندم عليه،توفيِقه يف اإلقالع عن ذلكل و، هلداية املبتدع يف اإلسالم   فهو يدعو ربه
  .الشكوى نظرا ملا لالبتداع من فتنة على الناسو  اخلوففنلمس فيه نوعا من

                                                                              : ـ املدح4
  )4(ى        أَقَـمنـاهـا ِلـِميـعادبـذَا ِذكْـرـ يا حأَالَ

 وقد ؛ ذكرى املولد النبوي الشاعر حبيث ميدح، على حبذا فأفادت املدح"يا"   دخلت 
لتنبيه على زيادة يف اتأكيد و فكان يف ذلك ،"أال"بقت هذه الياء حبرف تنبيه آخر هو س

                                                     .الشيء املمدوح
                                                       ـــــــ     ـــــــ

                                                                                 .               172املصدر السابق، ص ): 1(
                                                                                       .78 موفق، ص ينظر أسلوب النداء يف اللهب املقدس، عبد القادر): 2(
                                                                                               . 99، ص ديوان حممد العيد آل خليفة): 3(
       . 73، ص نفسهاملصدر ): 4(
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               : قولهمنهانذكر  ،هذا البابمن  مواضععدة التعجب يف " يا" أفادت : ـ التعجب5

ا ِفي احلَاِدثَاِتايا لَهاٍة        مرفْتٍة ممهت ا ِمنِثيلُ لَه1( م(    

أحد أعضاء مجعية من التهمة اليت افتراها االستعمار الفرنسي على يتعجب الشاعر    
 باحلرف  ودهشته فعرب عن تعجبه،)2( واملتمثلة يف اغتيال مفيت اجلمعية،علماء املسلمنيال
  . اليت ال مثيل هلا البشعةوهو تعجب يستنكر فيه تلك التهمة. املقرون بالم التعجب" يا"

                                                                           : ـ التأسف6
                                     )3(عاـلُ ِليسجـن الَ يِميـ ِليسجع لَِك        ةًـعِشي مامـدعى احلَـأَسفًا يفَيا 

ص ىـلَقَدعا ادلِّ مِفي ج ابخ قَد ملَّهى جرا        نـنِر أَنـعقَالَِة الش نا عند  

ه فال مييل جعله يصد عنوالذي  ،ى احلال الذي بلغه الشعر وآل إليهعل   يتأسف الشاعر 
 ال  وادعاءات باطلة جمرد لغوكثري منهمأصبح عند ه  ألن، ذلك أو االستمتاع به قولهإىل

  .لفعالقول مع ال ايتطابق فيه

                                                                           : ـ التحذير7
  )4( ِمن كُلِّ طَاِغيٍة        يسـومها أَلَـما مرا علَى أَلَِميا ويح أَنفُسنا

، بغيه هلا ومن األمل الذي ت وحيذرها منه،   ينبه الشاعر نفسه وغريه كذلك إىل شر الطغاة
         . يا ويح أقبل فهذا موعدك: وكأنه يريد"الويح"فنادى 
                                                           ــــــــــ  ــــ

                                                                                           .    123 املصدر السابق، ص): 1(
                                                                                                 .122ينظر املصدر السابق، ص ): 2(
                                                                                                .174املصدر السابق، ص ): 3(
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:                                                                         ولهمتثلت يف ق : ـ اإلستغاثة8
  )1(فَشاِعـرونَ أَِم الرجالُ سكَارى؟ٍة مهـتوكٍَة        أَـحرميا لَلْرجاِل ِل

 االستغاثة،  هنا"يا"   يستغيث الشاعر بالرجال لصون احلرمة املهتوكة، فوظيفة 
  . ه الرجال، أما املستغاث ألجله فهو احلرمة املهتوكةواملستغاث ب

الذي أحصينا " ها"من حيث االستعمال فهو احلرف " يا"   أما احلرف الثاين الذي يلي 
فقد .  يف معظم قصائد الباب موزعا والذي جنده، موضعا)112 (له مئة واثين عشرة

 : حنوذكر منها املفرد املاملفردة وباخلصوصكانت أغلب استعماالته مع أمساء اإلشارة 
    )2(فَويحك ما هذَا اجلَفَاُء الِذي طَغى        علَيك فَلَم تنفَك كَالصخِر جاِمدا

" ها" باستعمال    أراد الشاعر اإلشارة إىل اجلفاء فسعى إىل لفت انتباه املخاطَب أوالً
يف هذا املوضع " ها" وال ميكن استبدال .حىت يتمكن من إدراك الشيء املشار إليه" التنبيه

ألن ... فوحيك أال ذا اجلفاء:  فال نقول مثال،بأي حرف من حروف التنبيه األخرى
  .األصل يف أمساء اإلشارة أن ينبه إليها باهلاء

              :   وكما دخلت على أمساء اإلشارة دخلت على ضمري الرفع املنفصل حنو
  )3(لزعاِزِع ثَاِبت        باٍق علَى اِإلسـالَِم لَم تتـزعـزِعها أَنت ِفي وسِط ا

      تبيها إليه، ومل خيرب عنه باسم اإلشارة كما شاع عند" أنت"على الضمري " ها"   دخلت 

                                                              ــــــــــــــ
                                                                             .109 صاملصدر السابق، ): 1(
                                                                                                . 93املصدر السابق، ص ): 2(
          .    136 املصدر السابق، ص): 3(
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يف هذا املوضع بـ " ها"وميكن يف تقديرنا استبدال .  أخرب عنه بشبه مجلة وإمنا،بعضهم
" ها" رغم أننا نلمس يف .يبقى التنبيه قائماو... ن خيتل البيت فيقال أال أنت دون أ" أال"

  .من خصائص صوتية متيزها عن صويت اهلمزة والالمهلا نظرا ملا بعض القوة يف التنبيه 

                    : حنو،"لُم"على اسم الفعل  "ها"ت    وباإلضافة إىل هذا دخل

  )1(هلُم ِإلَينا أَيها اخلَصم نحتِكم        ِإلَيِه ونستـعِرض علَيِه العواِئدا

 وقد ، فهي الزمة دون غريها،يف هذا املوضع بأي حرف آخر" ها"   ال ميكن تعويض 
 ،اطَب، مث أحلقت اء أخرى جاءت وصلة لنداء املعرفجاءت يف البيت تنبيها للمخ

 أثبت لكان  حذف حرف النداء الذي لوهذا مع. فكانت مؤكدة هلا مقوية لوظيفتها
  . أقوى ما يكون التنبيه

 إلتاحة وتسهيل نداء املعرف بـ ،"أي"يف هذا الباب متصلة بـ " ها"   وقد جاءت 
  .يت املذكور سابقايف الكثري من املواضع من بينها الب" ال"

) 14(؛ الوارد يف أربعة عشر "أال" يف هذا الباب احلرف  أيضا   ومن احلروف املستعملة
  :قولهحنو ،  لتأدية وظيفة التنبيهمعظمها  جاء يف ،موضعا

  )2(ِإنَّ حج البيِت عنوانُ ِوحدٍة        ِمن اِهللا خطَّت ِللْحِنيِفي مذْهباأَالَ 

أا للتنبيه على ما بعدها فعملت مع ذلك على تأكيده وحتقيقه، خصوصا " أال"ردت    و
         .الوظيفةشاركتها يف ، حبيث جاورا يف املوقع و"إن "دخلت على
                                                              ـــــــــــــ

                                                                                            .     92 املصدر السابق، ص): 1(
  .  182املصدر السابق، ص ): 2(
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  :على تأدية وظيفة التنبيه بل جتاوزا إىل وظائف أخرى هي" أال"ومل تقتصر    

                                                                     :حنو قوله : ـ الدعاء1
اِدي التن مـدِليـاالَ وحـاالَ        واُء بلَـمالع مـعنقِّيأَالَ فَلْي1(ر(  

 إال أننا  على ما يأيت بعدها من كالمالتنبيه  يف هذا املوضِع"أال"   رغم أن األصل يف 
ء للعلماء براحة البال من شاعر يف الدعا جتاوزته لتفيد الدعاء، إذ يوظفها الانالحظ أ

  جهة ولنادي الترقي بالدوام من جهة أخرى

                                                                :حنو قوله:  التحذير ـ2
                           )2(لْ ِللَِّذي ِباحلَرِب فَاجأَنا        الَ تلْق ِباحلَرِب من يلْقَاك بالسلَِمـأَالَ فَقُ

قُلْ ِلما   ـوِقمتنا ِبالظُّلِْم مالَنن اِئ نن ذَاِر ِمنـ     حِقِمـٍل ِبالعتنِل مد  

 ا يف الوقت ذاته لكل من تسول له نفسهحتذيرو ،لمخاطَبل اهينبت" أال"وظّف الشاعر    
 والطرق السلمية يهزمه بالعدلسوهو جينح إىل السلم ف ؛ خداعه ومباغتته باحلربظلمه أو

   .اليت قد تكون آثارها أشد وقعا من أثر احلرب عليه

                                                                    :حنو قوله :التحضيض ـ 3 
اِف الفَِقِري أَسعى        ِبِإسلْوكُلِّ ب وا ِمنعردالَمـأَالَ فَت د  

ألن يف ذلك أجر . اإلحسان إىل الفقري والرفق به ثّ الشاعر قومه وحيضهم على   حي
.                                          ودفع هلا عظيم ينالونه، وحتصني من املصائب

ــــ                                                              ـــــــــ
                                                                                                . 80 املصدر السابق، ص): 1(
  .99 املصدر السابق، ص): 2(
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 : حنو،للنداء والتنبيهفكانت مجيعها مرات  ،)04(أربع  اهلمزةكما وظف الشاعر أيضا    
تتو        كُمآنوا قُراِيراِئم سمفَِعأَذَِوي العوِل اَألشسالر يدوا هع1(ب(  

 مث يشرع يف ،ما سيقولهإىل يف البداية  ويلفت انتباههم "ذوي العمائم"ينادي فهو    
 والظاهر أم مل يكونوا بعيدين عنه .نصحهم ودعوم إىل مسايرة القرآن وتتبع اهلدى

  . وتنبيههالقريبنداء باملختصة لذلك وظف اهلمزة 

 : اثنتني منها للتقرير فكان يف ثالث مرات الذي وظّفه"أما"احلرف ضافة إىل هذا باإل   
  )2(أَما كَانَ ِإزهاق النفُوِس محرما        علَى القَوِم أَم ظَنوا النفُوس لَهم ِحالَّ

ر    فهو ال يسأل عما إذا كان إزهاق النفوس حمرما أم ال، ألنه حكم شرعي ثابت مستق
ال جدال يف حترميه، إمنا هو يقر بذلك وينبه املخاطَب إليه رغبة يف يئته إىل ما يأيت من 

 والذي يستنكر من خالله جترأ بعضهم على هذا كالم يتعلّق بقتل النفس اليت حرم اهللا
  .الفعل البشع

                           :فقد كانت للتعجب" أما"   أما املرة الثالثة اليت وردت فيها 
ى        ِلجـرا تالذِّليلُ أَم ـبعا الشها أَياـفَيولَـعِة مادـيا ِبالسمه 3(اِرك(                                              

جالَِم النِفي ع مِض كُلّه        وِإنَّ لَهاَألر الَموا عازِب حرو الغناـبعطْمِم م!  

نادى الشاعر     عبها"و" يا"باحلرفني  وسعى إىل لفت انتباهه ،يف البدايةالش"، مثّ هم       

ـــ                                                           ـــــــــــ
                                   .                                                              140املصدر السابق، ص ): 1(
.                                                                                                       117 املصدر السابق، ص): 2(
  . 173 املصدر السابق، ص ):3(
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ب وراء السيادة سعي بين الغر من معربا ومعلنا عن تعجبه" أما"فوظّف احلرف مبخاطبته 
  . عوامل أخرى مما جعلهم حيكمون عامل األرض بل ويطمعون يف،وانبهارهم ا

 خصوصا إذا تعاملنا مع مفردات هذا فهو ال يتساءل هنا كما يظهر من الوهلة األوىل   
 إمنا يتعجب  أو إذا قسمناه إىل تراكيب جزئية بسيطة،،التركيب معزوال بعضها عن بعض

الواردة فيه قراءتنا السياق اللغوي يتجلى بوضوح من خالل هو ما و ويندهش مما يرى،
                                                                                                      .كامال" أما"

  : قولهمرة واحدة يف" أيا"احلرف وظف و   

ـا نـأَيـنى مِحـم        ـنـلُ صجـج1(لْـ ن(  

املختص بنداء البعيد مسافة وحكما، ألنه " أيا"   ينادي الشاعر النجل باستعمال احلرف 
أو رمبا ألنه ال ينادي  .بعيد عنه من حيث املسافة فاحتاج يف ندائه إىل رفع الصوت ومده

  .جنال معينا فقد عامله معاملة البعيد ونزله مرتلته

  

  

   

   

  ــــــــــــــ
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  :كمياتاحلخالقيات واألباب جدول احلروف املوظّفة يف  ـ 3

     احلــروف                                
  ائدــالقص

  يا  هيا  أيا  أي  أ  ها  أما  أال

  05          03       العلماءحتية
  11          05  01  07  أيها الرافعون القصور

  02          05      يف ضالل اخلري
  03                دار اخلريية

  02          05      يا شباب
  01          01      إذا كان صوت احلق 

  03          18      هذه قمة الفتوى
            04      تارك الصالة
            01      تارك الزكاة

  02          01      مىت أنت راجع
  01                اخلمر

  02                يا ابن الليل
  32          43  01  07  :ـوعامــــ

  

؛ تنبيهال ا من حروفمن حرفل أن من عناوين القصائد ما يتضنالحظ من خالل اجلدو   
صائد من بني سائر هي ـ إضافة إىل حروف اجلر ـ األكثر استعماال يف عنونة القف

   .يف غالب األحيان "ها"و" يا"إمنا احلرفني جند مجيع احلروف، بيد أننا ال . حروف املعاين

 فقد أحصينا ؛ أكثر من غريمهاتوظيف هذين احلرفنييغلب ن القصائد وحىت يف متو   
نالحظ ف. موضعا) 32(اثنني وثالثني " يا"موضعا، ولـ ) 43( وأربعني ثالثة" ها"لـ

هذا يغلب يف  ،"يا"يهما استعمال بذلك أنه على عكس البابني السابقني اللذين كثر ف
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 الشاعر مل يكن يريد  أنّ إىلالسبب يف ذلكيرجع رمبا  و،"ها"احلرف الباب توظيف 
  . وإمنا كان يريد جمرد التنبيه،نداءال

  : قوله حنو،على اسم اإلشارة املفرد بنوعيهبصفة خاصة " ها "وقد كثر دخول   

       اتاِجـبـِذِه وهذَا وه نيِلبِفع نع قُوقحـأَالَِنـ  وسا ي1(ه(                                              

جنده ينبهه  فقبل أن يشري هلما عن جنسي الرجال والنساء،املخاطَب  دث الشاعر   حي
   .يتمكن من إدراكهما، وال يفوته املقصود من اإلشارة إليهماحىت باهلاء 

سواء  "ال" عند نداء املعرف بـ "أي"ـ  من األحيان متصلة ب   كما جاءت يف كثري
:                                                             قولهحنو . مل يذكر أم  قبلهاذكر حرف النداء

  )2(أَيها الشعب قُم ِبِديِنك وابعثْ        ِقيم الشعِب ِمن ثَرى الِنسياِن

" ها"ا  وأحلق "أي"ـ  فجاء ب،"ال"اد الشاعر نداء الشعب وهو اسم معرف بـ    أر
 ومل يذكر حرف ، أنه اكتفى ذاإال أننا نالحظ. التنبيه وجوبا ليتمكن من حتقيق ما يريد

املخاطَِب ودنوه منه مما ال حيتاج فيه  ورمبا كان ذلك داللة على قرب  يف البداية؛النداء
  . معاتنبيهي إىل توظيف حرفَ

                                                                                              توظيفا جديدا، مل " ها"   وعلى غري ما رأيناه يف الفصل السابق، جند الشاعر يوظف 

  :يذكره النحاة يف سياق حديثهم عن هذا احلرف، وهو االستفهام املتجلي يف قوله

  ــــــ    ــــــــ

.                                                                                                      244، ص  حممد العيد آل خليفةديوان): 1(
     . 243 املصدر نفسه، ص): 2(
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      )1(؟النـاِغـره ـناطِْر ها ِمن حِكيٍم        يداِوي ِجراحاِتخةَ القُـفَيا ِشي

  ".هل"أدت وظيفة االستفهام فكانت مبثابة يف البيت بعد النداء، و" ها"وردت إذ     

  وكانت أبرز وظيفة له يف هذا الباب النداَء،فقد جاء على أصله" يا"   أما احلرف 
  . املرة الواحدة حدود مل تتجاور كل منها اليتوالتنبيه، مع بعض الوظائف األخرى

                                                        : حنو قوله:  ـ النداء والتنبيه1
  )2(فَيا أَيـها العبد الِذي ظَـلَّ آِبقَا        عِن السِيِد اَألعلَى متى أَنت راِجع؟

يه دون أن وظفت يف هذا البيت على أصلها حيث أدت النداء والتنب" يا"   واضح أن 
وباهلاء بعدها، وملا يدرك إقباله " يا"فالشاعر ينادي العبد وينبهه بـ . يقصد ا شيئ آخر

  ".مىت"ذلك يف  موظفا احلرف املناسب ،يسأله عن موعد رجوعهويتأكد منه 

                                                         :ومتثل يف قوله : ـ الشكر2
  )3(م يا رفْقَةَ الِعلِْم وصلَةً        أَعدتم ِبها معنى السرور ِإلَى قَلِْبيشكَرت لَكُ

 مث يعرج إىل ندائهم ليس طلبا ،همشكربيته بيستهل الشاعر رفقة العلم ف خياطب   
وإالّ ملا قدم الشكر على النداء وهو متيقن من جتاوم ـ لقرب منه با واكانإلقباهلم ألم 

 ـ إمنا ختصيصا ذي تكون له الصدارة يف القول، والذي يسبق كل ما أراد املتكلم قولهال
  .هلم بذاك الشكر وتوكيدا له

                                                 ــــ               ــــــــــ
                                                                                              .  231 املصدر السابق، ص): 1(
                                                                                   .            253 املصدر السابق، ص): 2(
                                        .                                                           228املصدر السابق، ص ): 3(
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  :حنو قوله :ـ املدح 3

ب        فَِإنجر ِر ِمنشاِدي العح موذَا يبا حـيِفي اَألي ِبك اِمـهارـتخ1( م(  

 وإىل فضل ما وقع ، وينبه املخاطبني إليه،   ميدح الشاعر يوم احلادي عشر من رجب
، وهو األمر الذي أوجب له املزية دون )2(اجلمعية اخلريية بالعاصمةمتّ افتتاح حيث  ؛فيه

  .سائر األيام وجعله يستحق املدح

  :     ـ التعجب 4

ا لَكِبِم فَيا القُشطَاِرِفهِفي م لَّتجت وسرع        هـلَّى كَأَنجِعيٍد ت 3(ن(   

 قاصدا مدحها ملا يف ، نداء تعجب فيناديها، العظيمةيتعجب الشاعر من هذه املناسبة   
  . وخصائص متيزه عن سائر املناسبات،يزاتممالعيد من 

  :تحذيرـ ال 5

اِنعصي نا مالً ِبهِني قَـواِنعصاٍو كَِثريٍة        يعد فِْسي ِمنن حيا و4(فَي(  

يا ويح نفسي :    خياطب الشاعر نفسه فينبهها، وحيذّرها من دعاوي ااملني له، فقوله
  .انتبهي يا نفسي واحذري: مبثابة قوله

  ــ                           ــــــــــــ

                                                                                            .   235 املصدر السابق، ص): 1(
                                                                              .           235 ينظر املصدر السابق، ص): 2(
                                                                                               . 226املصدر السابق، ص ): 3(
                                                                                                                                                                                                                   . 253 املصدر السابق، ص): 4(
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 يف ) مرات07 (وذكره مرات عديدة" أال" يف هذا الباب احلرف  كذلك   وظف الشاعر
  :فأدى وظائف خمتلفة هي "أيها الرافعون القصور"قصيدة 

   : ـ التنبيه1

  )1(        ويسِكن لَوعـته الثَّـاِئرةأَالَ من يِجري فُؤاد الصِغِري

 حيث نبه ا الشاعر ،فأدت وظيفة التنبيهحرف االستفهام على " أال"دخلت    
  .املخاطبني حىت يتمكن من سؤاهلم فيضمن تواصلهم وينتظر إجابتهم

                                                                        : ـ التحضيض2
كِْرمِقـأَالَ تنـونَ أَالَ تِفي احلَاِفر ِكبكَبا توهج2(هِذونَ        و(   

 الشاعر األغنياء من الناس، وحيثّهم على إكرام الفقراء، وإنقاذهم مما هم يف من    خياطب
. ، وتاله باملضارع، مث كرر احلرف ثانية مع فعل آخر"أال"فجاء باحلرف . حاجة وعوز

من توكيد للتحضيض األول، " أال"وكان له أن يعطف بيد أنه مل يفعل ملا يف تكرار 
  .وإحلاح على الثاين

  :متثل يف قوله :نكارست ـ اال3

                                                       )3(وآثَـرتم أَهلَكُم ِباِهلـباِت        وِباملُتـِع اللَّـذَِة الواِفـره
    أَالَ تسمعونَ أَالَ تبـِصرونَ        مآِسي ِمن حوِلكُم صاِئـره

                                                                                                                                                             ــــــــــــــ

                                                                            . 230املصدر السابق، ص ): 1(
                                                                  . 230املصدر السابق، ص ): 2(
  .230املصدر السابق، ص ): 3(
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 ه خالل البيتني أنيتضح جليا من و،)فئة األغنياء(خياطب الشاعر فئة معينة من الناس    
 حيث غرقوا يف اللذات مع أهاليهم فلم يبالوا مبن ؛بعض أفعاهلم ويلومهم عليهايستنكر 

  . وال باملصائب اليت يعاين منها الكثري،حوهلم

 يف ى تلك األفعالعلهلم  ولوما ،تعبريا عن ذاك االستنكار" أال" فهو يوظف احلرف   
 حيث كان بإمكانه ،مإليهتقوية ملا يريد تبليغه فقد كررها مرتني توكيدا و. الوقت ذاته

فكان يف  "أال" أن العطف لن يفي باملقصود كرر احلرف  املسبقأن يعطف لكن لعلمه
  .ذاك التكرار إحلاح ظاهر يف اللوم واستنكار شديد على الفعل

الذي و ،طلبفكانت وظيفته حينئذ ال ،واحدةمرة " أما"وظف الشاعر أيضا احلرف و   
  :يف قولهمتثل 

   )1(تفَاقَم كَرب الفَِقِري الكَِسري        أَما ِعندكُم ِمن يٍد جاِبـره

 ،مث يطلب منهم املساعدة وتقدمي يد العوناملزرية، حبال الفقري خيرب الشاعر املخاطبني    
  طالبا املساعدة مهما"أما"وظف احلرف قد  ف. فعل ذلكألنه متأكد من أم قادرين على

 كان نوعها دون أن حيدد أو يشترط، فاملهم عنده أن يستجيبوا لطلبه وأن يسهموا يف
   .حتسني حاله ورفع معنوياته

     

  

                                                                         ــــــ                                                           ــــــــ

                                             .  230املصدر السابق، ص ): 1(
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  :سياسياتالجتماعيات واالباب  جدول احلروف املوظّفة يف  ـ4

    روفــ  احل
  ائدــالقص

  يا  هيا  أيا  أي  أ  ها  أما  أال

  05          01      باخرة املوت
  09          01      يا نفس

            03      هذه جدوة
  02                يا فرنسا

  02                هل من جديد؟
  04            01    يا شرق
  06          01      يا وفد

  08          06      ذكرى املؤمتر
  11          03      يوم الشعب

  01            01    تقريظ كتاب حممد عثمان 
  02          01    01  تقسيم فلسطني
  03              01  يا وادي السان

  03          01      بعد هذا
  04                ا وفد سائل فرنساي

  05          02      من الشعر الرمزي
  05          02      ال أنسى

  05                هيجت وجدي
            03      وهزل يف جد  ،جد يف هزل

            02      خطر العلم على البشرية
  03                يا قوم هبوا

  04              01  يا مصر 
  01                بالدنا أسرية

  04                استقالل ليبيا
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  02          02      استقالل السودان
  89          28  02  03  :امـــــوع

  

 سواء يف عنونة ، كثرة استعمال حروف التنبيه يف هذا البابلنالحظ من خالل اجلدو   
 ،مرات يف عناوين القصائد) 08(مثان " يا"فقد تكرر احلرف . القصائد أم يف متوا

  :يليكانت كما ووعت وظائفه لكثرة استعماله  فتن.مرة يف متوا) 89(وتسعة ومثانني 

  : ـ النداء والتنبيه1

 ،يف الباب، فكثريا ما وظفها الشاعر لنداء األشخاص" يا"عترب أكثر وظيفة أدا    ي
  : حنو، ويضمن جناح تواصله معهم، ليتمكن من خماطبتهم، ولفت انتباههم،وطلب إقباهلم

   )1(ز ِمن سِبيِل؟ـ    فَهلْ ِإلَى الِعأَزرى ِبنا الذُّلُ يا خِليِلي    

رغم  ،بعد ذلكيناديه وينبه  مث ،وا فيه وخيربه بالذل الذي أضح،   خياطب الشاعر خليله
 ورمبا كان ذلك ألن .، ملا فيه من يئة للمخاطَبلتنبيه الصدارة يف عموم الكالمأن ل

فأراد  ،وعدم جتاوبه جتاوبا كافياه، أبتثاقلأحس مثّ  ،املخاطَب كان مقبال عليه يف البداية
  .يكمل حديثه إليهليحافظ على استمرارية التواصل و أن ينبهه من جديد

  :تعجب ـ ال2

  )2(فَيا لَك ِمن خطٍْب تعذَّر وصفُه        فَلَم تجِر أَقْالم ِبِه فَوق أَطْراِس

                                                           ــــــــــــــ
.                                                                                                       314 ، ص حممد العيد آل خليفةديوان): 1(
                                             .                                                               297، ص صدر نفسهامل): 2(
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 يصف تلك املأساة متعجباف ،1945 أحداث ماي  يف هذا البيت عن   يتحدث الشاعر
  . جتاوزت مجيع املظامل بشعة وجرمية كبرية،لمةظْمألا  ،ا بأهواهلا منبهر،منها

  :متثلت يف قوله : ـ االستغاثة3

  )1(افَى        عِن الذِّكْـرى وأَكْبر أَنْ يِنـيبا ِمـن دهـٍر تـجويا لَلَِّه

، فاهللا مستغاث به، والدهر  ويطلب غوثه وإعانته على الدهر،   ينادي اسم اهللا تعاىل
 ونالحظ أنه قد جر .احلرف الذي متت به هذه الوظيفة" يا"مستغاث من أجله، و

از نيابة بعض حروف اجلر عن  نظرا جلو،عوضا عن الالم" من"املستغاث من أجله بـ 
  .بعضها اآلخر

  : ـ الذم والتهويل4

ِكوٍة ننِمح ا ِمنتشحا ويبا تِبِبهـرعةُ يـيِفتاِزيغَ والَلَـةُ م2(        س(  

.  وملا أحلقته بأولئك القوم، وذما هلا،تعبريا عن هول تلك احملنة" وحشة "   ينادي لفظ
  . كأا ستليب نداءه وتقبل عليهازيا نداء جمفهو يناديها

 يف تاتصلف ،ومتون القصائد يف عناوينعدة مرات " ها "تتكرر" يا"ىل    وإضافة إ
  : كقوله ،"هلم" مرة على اسم الفعل تل ودخ، يف النداء"أي"، وها بأمساء اإلشارةمعظم

فَاِرقُِك السـأَِقيِمي الَ تس        وداِهللاـع الَمتأَي                                             فُـودا الوه

                                                           ــــــــــــــ
  .                                                                                                 260 املصدر السابق، ص): 1(
      .                                                                                                 264 املصدر السابق، ص): 2(

156 



  )1(دودـنا هذَا الصـا يكِْفملُ حبالً ِبحبِل        أَلَـهلُم ِبنا نِص

 إالّ أا تبقى دائما لتنبيه "ها"استعمال    نالحظ من خالل البيتني أنه رغم اختالف 
  . اسم إشارة أم اسم فعل، أم،"ال"بعدها امسا معرفا بـ ، سواء أكان مايأيتملا املخاطَب 

: منها للعرض حنو قوله يف اثنتني كانتفمرات ) 03(ثالث " أال"   كما وظف الشاعر 
      )2( تسِقنا ِمن حِميـٍم ِباَألذَى آِناسِقنا ِمن رِحيٍق ِبالشذَى عِبٍق        الَأَالَ 

  .قد وظفها ليطلب من املخاطب أن يسقيه من الرحيق وينهاه عن سقايته من احلميمف   

  :   أما املرة الثالثة فكانت فيها للتحذير ومتثلت يف قوله

  )3(اِدأَالَ تبـت يد تبـِغي ِبظُلْم        أَذَاتهـما ِبفَصٍل أَو ِبعـ

وظّف أال حتذيرا لكل عدو أجنيب أو يد وقد  ،)4(يتحدث عن مصر والسودانفهو    
  .ونالحظ أن فيه اقتباس من القرآن. هدم العالقات األخوية بينهما وأظاملة تبغي التفريق 

  :مرتني وكان يف كليهما للتذكري، ومنه" أما"   كما وظف احلرف 

حي لَم اشبى اَألحرا تأَمِهناملُد ِهـندا يى مـاٍم ِسوح        5(ِمِهم(  

  .بقصة األحباش وما وقع هلم، لكي يتعظ ويأخذ العربة منهم الشاعر املخاطَب    يذكر

                                                                                                          ــــــــــــــ

                                                                                                                                           .         276املصدر السابق، ص ): 1(
                                                                                .شديد املرارة: آن. 287 ، صاملصدر السابق): 2(
                                                                                               .312 املصدر السابق، ص): 3(
                                                                .                                                                                             312ينظر املصدر السابق، ص ): 4(
                                                                                               .271 املصدر السابق، ص): 5(
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  :باب اللزومياتجدول احلروف املوظّفة يف  ـ 5

    روفــ  احل
  ائدــالقص

  يا  هيا  أيا  أي  أ  ها  أما  أال

  01                إيراد وإصدار
  01                خال القلب

  01                ولّيت حنوك وجهي
  04                يا قلب

                01  لو
  01                جولة طرف
  02                ذىما يل ولأل

  01                وداع رمضان
  02                الناس
            01      تفاؤل

                01  فتنة الوجوه
  01                يا فؤادا

  04          01      ياعام
  18          02    02  :امـــــوع

  

 )18 ( فقد وظفت مثاين عشرة؛يف مقدمة احلروف املستعملة يف هذا الباب" يا"   تأيت 
 خبالف(  فقط يف موضعني وذلك"ها" احلروف األخرى إالّ يستعمل منمرة، يف حني مل 

هو  املوظف" أال"، واحلرف ) هذا العددااألبواب األخرى اليت كان يفوق فيها استعماهل
  . مرتني يف الباب كلهاآلخر

   سواء أكان ذلك النداء للعاقل  ،فكانت يف معظم استعماالا للنداء والتنبيه" يا"   فأما 
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إال يف ثالث حاالت ). يا قلبا، يا فؤادا(اقل املرتل مرتلته لغري الع أم ،)مانع، يا فاعاليا(
  : حنو،جاءت يف اثنني منهما للتعجب

  )1(اـد رِميـنـضـاٍء        ِبسهـِمِه قَـه ِمـن قَـفَيا لَ

ريا عن  إذ ميد الشاعر صوته ذا احلرف تعب؛هنا للنداء بل هي للتعجب" يا"   ليست 
.  أو يعترض عليه وليس ألحد أن ينكره،ميأل حياتنا الذي ،دهشته وتعجبه من القضاء

    . شاء على حسب قوة تعجبه منه وشدته صوته كيفمامدقد يبالغ يف و

  : قوله يف ذلكو،    وجاءت يف مرة أخرى للدعاء والتضرع هللا

لَّيـوحن ـتي ـتبتِهي        وجو كاـوبت بـ ر2(ت(  

 الذي جنده خيلص ،"يا" ويتوجه إليه بالدعاء باستعمال احلرف ،   يتضرع الشاعر إىل ربه
، رغم علمه فهو يناديه ليستجيب دعاءه ومين عليه من نعمه. هلذه الوظيفة دون التنبيه
  .ه، وجييبه حبيث ال يغفل عنه أبداءوتيقنه من أنه يسمع دعا

  :حنو كان دخوله على اسم اإلشارةفقد " ها"   أما احلرف 

ِل ذَاِئعفَاؤِفي الت أْيِع ررِللْشفَاِئالً        وتم هاِئي قُلْتجذَا ر3(فَه(     

   من الشيء  تنبيها للمخاطَب حىت ال يفوته املقصود، متصلة باسم اإلشارة"ها"جاءت    

                                                            ــــــــــــــ
                                                                              .                         335 ، ص حممد العيد آل خليفةديوان): 1(
                                                                                                      . 332 املصدر نفسه، ص): 2(
                                                         .   344 املصدر نفسه، ص): 3(
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  .املشار إليه، والذي هو رجاء الشاعر يف البيت

  :، يف قوله فقد جات مرة للتنبيه"أال"   أما 

  )1(عيـانٌ ِليبـدو ما تـِكنأَالَ لَيت النفُوس لَها شكُولُ        وأَ

 واكتسبت التمين من خالل جماورا ، فأدت وظيفة التنبيه"ليت"على " أال"دخلت    
 لذلك جاز ،"ليت"تدخل على اليت ختلص للتنبيه و" يا" مبثابة  فهي هنا،هاوتضامها مع

  ... النفوس ليتيا:  حبيث يقال استبداهلا ا فيما نعتقد

  :  وذلك يف قولهللتحضيضرة ثانية  مت   وجاء

اطَ قَضـلِْق كُلِّـاُء اِهللا ِباخلَـأَحني لَمو خيش ِنعتمي فَلَم        اِفـِهمي ـج2(ع(                                                                                       
  نت طَاِمح        ِبِه واخِفِض الرأْس الِذي أَنت راِفعأَالَ فَارِجع الطَّرف الِذي أَ

 والعودة إليه يف مجيع ، وحيضه على التواضع هللا عز وجل،   حيث الشاعر املخاطَب
  . ألن كل شيء مربوط بقضائه وقدرهاألحوال

  

  

   

                                                            ــــــــــــــ
.                                                                                                  346 املصدر السابق، ص): 1(
  .         334 املصدر السابق، ص): 2(
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  :باب اإلخوانياتحلروف املوظّفة يف جدول ا ـ 6

     احلروف 
  القصائد

  يا  هيا  أيا  أي  أ  ها  أما  أال

  03          01      بني عامل وشاعر
            03      بني أمريين

  01                هنيئا
            01      بني شاعرين

            03      له خرب
  01                ذكرى زفاف الشيخ جلول

            01      سلبت روايتك النهى
  01                 يلتقيانشاعران

            01      براهيمي إلنئة ا
  01                بني أستاذ وتلميذه

  01                أديبان يزوران شاعر 
  08          10      امـــــــوع

  

 اللتان ،"يا"و" ها" أن الشاعر مل يوظف من حروف التنبيه يف هذا الباب غري نالحظ   
  .مواضع) 08 (يةللثانية مثانمواضع ، و) 10(أحصينا لألوىل منهما عشرة 

هذا الشقاء، ( حنو ،يف أغلب املواضع مع اسم اإلشارة املفرد املذكر" ها"فقد ذكرت    
، كما ذكرت يف )هكذا(، وكان يفصل بينهما أحيانا بكاف التشبيه )هذا هو الشرف
  : وهو ما يتجلى يف قوله يف النداء"أي"ـ موضعني متصلة ب

 ـاِعـرا الشهر أَيغِفي الص رعالش ـذقالـِذي         ح  
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                                                          )1(ذَا الشـعر يبتـكَرـقَى         هكَـعر ينتـذَا الشـهكَ

 فكانت تنبيها للمخاطَب على ما ، يف النداء"أي"يف البيت األول بـ " ها"   اتصلت 
 ،، مث جاءت يف البيت الثاين مع اسم اإلشارة مفصوال بينهما بكاف التشبيهها أيت بعدسي

 وكأنه يريد القول ذه الطريقة السابقة ينتقى. يشبه مث يشريينبه أوال مث ) الشاعر(فهو 
  .اسم اإلشارة هو املشبه به ذايكون و. الشعر ويبتكر

 فقد أدت يف مجيع املواضع ، يف هذا البابالءفلم ينادى ا إال األشخاص العق" يا"   أما 
 إال يف حالة واحدة كانت وظيفتها التهليل ،اليت ذكرت فيها وظيفة النداء والتنبيه

  :ومن النداء والتنبيه قوله. والترحيب

ـِد ِضيـقعالب ِمن ـهاما سم ـدعِري        بدِل صصِبالو تحرِديِقي شا ص2(ي(  

 فطاملا أنه خمصص ا كانت هذه الوظيفة هي املناسبة واملالئمة هلذا الباب بالذّاتورمب   
  . األشخاص العقالء بني حمل احلديث بالضرورة فإنه ال بد أن يكون،لإلخوانيات

  :   أما اليت للترحيب والتهليل فقوله

لَّـتٍة بارلَطُّـفَا        ِبـِزيِن تياِعـرا ِبالشبحرا مايودرو ايـد3( ص(  

 تعبريا عن كرب وقوة فرحته ما" يا" الترحيب بالشاعرين فمد صوته بـ حيث أراد   
     .وبزيارما

                                                            ــــــــــــــ
                                                                          .                             364، ص  حممد العيد آل خليفةديوان): 1(
                                                          .                                      371املصدر نفسه، ص ): 2(
                                                                                                                 .                                      376املصدر نفسه، ص ): 3(
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  :ثورياتالباب جدول احلروف املوظّفة يف  ـ 7

    روفــ  احل
  ائدــالقص

  يا  هيا  أيا  أي  أ  ها  أما  أال

  04    01      01  02    صرخة ثورية
  04                من للجزائر

  01                مناجاة بني أسري وأيب بشري
  02          02      صوت جيش التحرير

  02                ثورة بنت اجلزائر
        01          05نئة اجليش وحتية العلم

            07      لشهداءوقفة على قبور ا
  01          01    01  الذكرى العاشرة 

  04                علم اجلزائر
  02                ذكرى االستقالل 

  25    01      12  02  01  امـــــــوع
  

 كثرة توظيف حروف التنبيه يف هذا الباب رغم قلة ،نالحظ من خالل اجلدول   
 ،حوهلا إمنا يتطلب وعيا ورمبا كان ذلك ألن احلديث عن الثورة وما يدور .قصائده
 ألن األمر ال حيتمل أي اون يف العملية .ملخاطَب على املخاِطب له كبريا من اوإقباال

  . ويكثر من استعماهلاهذه احلروفاملخاِطب يركز على  وهو ما جيعل ،التواصلية

تنوعت بني نداء األشخاص  ،مرة) 25(مخسة وعشرين " يا"   وظف الشاعر احلرف 
يا (، واألماكن )يا راييت، يا علمي(، وبني نداء األشياء )يا ابن، يا قوم، يا فتاة (العقالء

 كلها تعامل معهااليت ) يا عز نفسي، يا هوى وجداين(ت ، واملعنويا)دولة، يا بالدي
  : ومنها قوله،وتستجيب لتنبيهه إذ يتوقع أا ستليب نداءه ،كما يتعامل مع اإلنسان العاقل
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لَِموا عيى ِبكي أَرالَ ي ِإنِرـعتالس دي ينع هفَـتا أَخم دعا بد1(ِمي        ب(                                
  فَأَنت حياِتي أَنت روِحي وراحِتي        وراِحي وريحاِني ويسِري ِمن عسِر

 ،اطب شخصا لىب نداءه واستجاب لتنبيههكأنه خيو ،   ينادي الشاعر العلم وخياطبه
  .لذلك شرع يف مدحه من بعد

 ، أمساء اإلشارةمنها ما هو داخل على ،مرة) 12(اثين عشرة " ها"   كما وظف احلرف 
  : حنو قوله، يف النداء"أي" ومنها ما هو متصل بـ

فَص اِإللَه ربكَذَا أَخـهـأَ اِهللا أَصبن        قاَألـد قاءدِبـي2(ن(                                                                     
    ـزٍة قَعـساءرونَ ساحةَ طُهٍر        قُدِسـي وِعــأَيها الزاِئ

تشبيه،  وقد فصل بينهما بكاف ال،يف البيت األول على اسم اإلشارة" ها"   دخلت 
 كن تعويضها أو وال مي، وهي يف كليهما لتنبيه املخاطب،"أي " بـبينما اتصلت يف الثاين

  .استبداهلا بأي حرف آخر

 الذي استعمله الشاعر يف "أما " احلرفالواردة يف هذا الباب كذلك   ومن احلروف 
  :حنوالتوكيد والتحقيق 

  )3(حلَِميه؟زكَى الدما؟        أَما ِفي فُـؤاِدك أَذْكَى اأَما ِفي عروِقك أَ

   ،أفادت هنا حتقيق وتوكيد ما بعدها" أما"   رغم أن الظاهر من البيت االستفهام، إال أن 

                                                                     ــــــــــــــ
                                                                           .                               395 ، صديوان حممد العيد آل خليفة): 1(
                                                                                                . 397 املصدر نفسه، ص): 2(
     . 380املصدر نفسه، ص ): 3(
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  .ت له تلك الصفاتإذ خياطب الشاعر الشعب اجلزائري، ويثب

                                                                           :مرة واحدة يف هذا الباب" أال"   كما وظف احلرف 

  )1(أَالَ أَيها الشعب الِذي ِبِجهاِدِه        أَعاد ِجهاد الصحِب يقْـفُوهم أَثْرا

 ، وبقي أما حرف النداء فقد حذف. النداء فكانت خالصة للتنبيهعلى" أال"   دخلت 
 مما يدل على حرص الشاعر وإحلاحه ،ايل حريف تنبيه، فنالحظ تواملتصلة به" ها"و" أي"

 ، إال أن وظيفته تبقى قائمة يف التركيب،على تنبيه الشعب، ورغم حذف حرف النداء
  . تقدير توايل ثالث حروف للتنبيه بذلكيمكنف

  

  

  

  

  

  

                    ــــــــــــــ

   .                    402املصدر نفسه، ص ): 1(
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  :باب املراثيجدول احلروف املوظفة يف  ـ 8

    روفــ  احل
  ائدــالقص

  يا  هيا  أيا  أي  أ  ها  أما  أال

  03                رثاء رشيد
  01          02      إىل صديقي اجلاليل
  07                رثاء شاعر النيل 
  05          02      إىل روح شوقي

  08                قصة شهيدين
  05          03      الوداع الوداع

  01                يف ذمة اهللا يا خالد
  06          02      رثاء غازي األول 

  06                رثاء رشيد بطحوش
  01          01      يا قرب

  04                دمعة منهمرة على فتاة 
  01          03       الشاذيل خزندارتأبني

            01    01  فقدنا مليكا عادال
  02          01      عزاء يف فجيعتنا

  04                أبت النفس أن تراك عدميا
  54          15    01  :امــــــوع

  

املعتمد منها جند رغم أن الشاعر مل يعتمد على مجيع أو معظم حروف التنبيه، إال أننا    
فيها مرة تنوعت ) 54( ومخسني أربع" يا"يث وظف احلرف كرر مرات كثرية، حب

  : وتباينت فكانت كاآليتوظائفه
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  : ـ النداء والتنبيه1

     )1(ماِدـاعِتـلْ ِباكِْتتـاٍب وزاِئِر قُم وأَسِعف        وعجـويا شعب اجلَ

ثّه وأمره حيشرع يف ل أن  قبلفت انتباهه إليه   أراد الشاعر خماطبة الشعب فناداه أوال و
  .مبا يريد، وذلك ليضمن إقباله عليه وجتاوبه معه ومع خطابه الذي يوجهه إليه

    :الدعاء  ـ2

  )2(يا رحمةَ اِهللا هبي نفْحةً وِهِمي        غَيثًا علَى حاِفظ ِفي القَبِر ِمدرارا

لموىل عز دعاء لإذًا هو  ف،لب إقباهلاينادي رمحة اهللا ويط يتجلى من البيت أن الشاعر    
  .رمحة واسعة" حافظ إبراهيم" برمحة الشاعر وجلّ

  : قولهمتثل يف : ـ التحذير3

  )3(ِوها داراـم يثْـِدين كَأَنْ لَـِم        ِفي اهلَايا ويح ِمصر خلَت ِمن حاِفظ وخالَ

  .مصر بعد وفاة حافظ إبراهيميف حيث حيذر من احلال الذي سيؤول إليه األدب    

  : ـ التعظيم والتهويل4

  )4(فَقْد الرِشيد مصاب        يا هولَه ِمن مصـاِب

                                                           ــــــــــــــ
                                                                                                      .    441 ، ص حممد العيد آل خليفةديوان): 1(
                                                                                              .    412 املصدر نفسه، ص): 2(
                                                                                           .     411املصدر نفسه، ص ): 3(
   .  427املصدر السابق، ص ): 4(
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  الذي أملّ م، عظمة املصاب وعن، حزنه العميق   ينادي الشاعر لفظ اهلول تعبريا عن
  .، وهو ما أثر فيه كثرياوفاة أحد أبرز رجال اإلصالح يف اجلزائرنظرا ل

                                                                             : ـ الندبة5
  )1(يا راِحالً ونواِدي الشرِق تندبه        ولْهى وترفَعه كَالشمِس ِمقْدارا

املنادى غري بني  و)املندوب(ه اهيم ألنه قد أمن اللبس بينريف ندبة حافظ إب" يا"وظف    
   ".تندبه"، كما أنه قد وظّف القرينة الدالة على ذلك واملتمثلة يف قوله دوباملن

:                                                                متثّل يف قوله: ـ التشاؤم6
غـبكَبكَو ادـدا شا        يبا خـهن ِمن ذَِلك ماـؤ2(ب(  

 متخوفا من ،مقتل ملك العراق من طرف االستعمار اإلجنليزيم الشاعر من نبإ    تشاء
  .ذلكوعلمه بمساعه  فنادى لفظ الشؤم تعبريا عن حالته النفسية إثر األوضاع آنذاك،

 إذ ورد يف مخسة ؛"ها"   أما احلرف الثاين املستعمل هو اآلخر بكثرة يف الباب فهو 
" ملَّ"فعل ل وأخرى على اسم ا، أمساء اإلشارة داخال أحيانا على،موضعا) 15(عشر 

  :حنو لتنبيه،اوظيفة مجيع األحوال دون أن يتجاوز يف . يف النداء" أي"ومتصال أحيانا بـ 

قالر هدهى جرٍب بعش نع يكيحا        نـنةَ ِإنا احلَاِمي اجلَِزيـره3(أَالَ أَي(   

السم املعرف، وزيادة يف التنبيه إليه؛ إذ سبق للتمكن من نداء ا" أي"بـ " ها"   اتصلت 
                                                                                                                                                       ــــــــــــــ

                                                                                                          .412املصدر السابق، ص ): 1(
                                                                                            .   423املصدر السابق، ص ): 2(
  .          438املصدر السابق، ص ): 3(
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   .نداء، فرغم أنه حمذوف إال أن تقديره يبقى قائما يف الذهنف التنبيه حبر

 وهو املوضع الوحيد ،"أال "   ونالحظ أن البيت صدر حبرف آخر من حروف التنبيه
 أوال "أال"ـ  فكان التنبيه ب؛فقد دخل على النداء للتنبيه إليه ،الذي ذكر فيه هذا احلرف

 أي اجتماع ثالثة تنبيهات يف ."ها"لتنبيه بـ  مث ا،مث النداء والتنبيه باحلرف احملذوف
 إذا كان حمور اخلطاب واهلدف من التواصل  تقديرنا إال وهذا ال يكون يف،موضع واحد

  . أمهية بالغةذا

  

  :باب الذكرياتجدول احلروف املوظفة يف  ـ 9

      احلروف
  القصائد

  يا  هيا  أيا  أي  أ  ها  أما  أال

  01      01    02    02  ذكرى شاعرين
  03          02      اش وقفا على اجلزائرع

  02                يا رائد الشعب
  02          01    01  أهال وسهال باألمري

  01                فابشر يا ابن حمي الدين
  09      01    05    03  :امــــــوع

  

 أنه رغم قلة قصائد هذا الباب إال أنه تضمن عددا ال بأس نالحظ من خالل اجلدول   
 أدت فيها كلها وظيفة مواضع) 09(تسعة " يا" فقد أحصينا لـ .به من حروف التنبيه

  :فمن النداء والتنبيه قوله.  باستثناء موضع واحد فقط أدت فيه التعجب،النداء والتنبيه
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  )1(يا راِئد الشعِب ِلَألهداِف ِسرت ِبِه        ِديـنا ودنـيا ِبِفكْـٍر ِمنك جوالُ

يف البيت الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي يف ذكرى وفاته األوىل، فرغم    ينادي الشاعر 
 إال أنه عامله معاملة احلي الذي ، وال يستجيب له،أنه ميت ال يسمع النداء أو التنبيه

  . جعله يبقى حيا يف النفوس، وفاًء له وملا كان له من أثر يف اجلزائر، ويليب نداءه،يسمعه

  : يف قصيدة خص ا األمري عبد القادرله   أما التعجب فتمثل يف قو

  )2(لُو علَيـها املَشاِهدـيا حلَّ عاِليا        ِبعاِلـيٍة تعـفَيا لَك كَنزا غَاِل

شخص التعجب يف هذا املوضع، وهو تعجب يتضمن كثريا من املدح لل" يا"   أفادت 
  ).األمري عبد القادر(تعجب منه امل

، )05(املذكور مخس مرات " ها" الواردة كذلك يف الباب احلرف    ومن احلروف
  : حنو،والداخل على أمساء اإلشارة وضمائر الرفع املنفصلة

                     )3(يا ابن باِديس هِذِه ِفـئَةُ احلَـ        ـق ِبِذكْراك تحتِفي كُلَّ عاٍم

 و وا هِد احلَِميِد هبع بعاِمشاحلَِميِد ِباِإلكْـر دبع افَى        فَالْـق  

على يف البيتني للتنبيه، فاتصلت يف األول باسم اإلشارة تنبيها للمخاطب " ها"   وردت 
  ."هو "، وجاءت مستقلة يف الثاين فدخلت على الضمري)فئة احلق(املشار إليه 

  ــــــــــــ

                                                                                                      .452 ، ص حممد العيد آل خليفةديوان): 1(
 .                                                                                                459 ، ص نفسهاملصدر): 2(
  .    451 ، صاملصدر نفسه): 3(
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                                                      :يف النداء" أي"بـ جاءت مرة متصلة و   
  )1(ى ِمن شتى املَراءي فيك راء هلْ أَنت ِلما        راعأَيها اِإلنسانُ

زادت ذاك النداء قوة وظهورا  و،بأي يف النداء فكانت تنبيها للمخاطَب" ها"   حلقت 
  .حرف النداء ألن تقديره قائم يف النفسمن غري ذكر  حىت ، كان عليه من قبل ماعلى

  :قولهحنو مرات فأدى وظيفة التنبيه ) 03(ثالث " أال" الباب احلرف  هذاورد يفكما    

اِئـدع موالقَاِدِر الي دبوِدي فَععِد أَقِْبِلي        واملَجِر والفَخ ودها ع2(أَالَ ي(  

  .، فكانت خالصة لتنبيه املخاطَب"يا"على حرف النداء " أال"دخلت    

وهو نادر االستعمال يف " أي"   باإلضافة إىل هذه احلروف وظف الشاعر احلرف 
                                                                                           :الديوان ككل وذلك يف قوله

وه اِءأَياِإلخ اررِق أَبفَاَء الذَّوصى        حاِحلج اررأَح 3(اةَ الفَن(                                                     
طِْف أُمِركُوا ِبالعاِءأَدحراِدي البوا عهاِرحبت ا ثَاِكـالً        لَم  

كتفينا بالبيت  مل نقرأ البيت املوايل له، فإذا ا البيت إذا هذايف" أي"   ال تتضح وظيفة 
جمموعة من بعدها مباشرة  نظرا ألن الشاعر يكرر ،حسبنا أا للتفسري  فقطاألول

 ألن الشاعر ،يتجلى لنا أا للنداء والتنبيهالتوايل، لكن عندما نقرأ الثاين الصفات على 
  . ورسالته إليهممينتبهوا إليه، ويدركوا خطابه هللكي أراد أن يناديهم 

                                                                                                                                                                                                                                ــــــــــــــ

.                                                                                                 446 املصدر السابق، ص): 1(
                                                                                            .     457 املصدر السابق، ص): 2(
                                                                                                                                                  .             447 املصدر السابق، ص): 3(
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  :باب املتفرقاتجدول احلروف املوظفة يف  ـ 10

   ف روــ  احل
  ائدــالقص

  يا  هيا  أيا  أي  أ  ها  أما  أال

            01      1830 يولية 05
  02                الضيف الثقيل
            01      هزات أرضية
  01                ويح الشباب

            01      رسم اإلمام ابن باديس
  01          01      مثال التآخي
  02          01      صورة شوقي

      01            الوعد املكذوب
  02                يا كامل

  01                رجاء
                01  الرحالة املسلم الكبري

  01          01      العلم املرجى
  02          01      مناجاة شعرية

  03          01      يا سامر األنس
  02                هي اهلمة القعساء
  01                قومي بنو اإلسالم

  01          03      األقالم أسالك املناجاة
  01          02      كلمة شكر

  20    01      13    01  :ـوعامـــــ

  

 ورغم كثرة احلروف املوظفة فيه إال أا قليلة ،نالحظ أنه رغم كثرة قصائد هذا الباب   
   ذلكورمبا كان. احلروف املوظفة يف قصائد األبواب األخرى من الديوان دمقارنة بعد
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 نستطيعلذلك ال . تصنف ضمن موضوع واحد ألن القصائد احملتواة يف هذا الباب ال
  .موضوع الباب احلروف وبني عددبني ربط ال

  : وظائف خمتلفة هي كاآليتى فأد،مرة) 20(عشرين " يا"   وظف احلرف 

  : ـ النداء والتنبيه1

لَى        كَرا ِإلَى العيه ِقيرا الشأَنشا ناِت كفَيى اللُّغحفُص اِئـِدكٍْب لَه1(ر(  

قبل أن يشرع يف توجيه رسالته إليه ويطلب منه نتباهه، ، ويلفت اينادي الشاعر النشء   
  .الذهاب إىل العلى

  :متثل يف قوله : ـ التمين2

                        )2(بِني أَرجو ِمن املَولَى لَكُم سلَفًا         مستقْبالً زاِهرا ِبالسـعِد مقْـرونا :سؤالٌ
جوِري وِشع تا لَيا؟يـونكُونا تا مامع ِرينِد ِعشعب ِمن        ِترـتسِب ميالغ ـه  

 ويدعو املوىل عز وجل أن جيعل مستقبلهم زاهرا، مث يتمىن يف ،أوالدهخياطب الشاعر    
فيتحقق " يا"وكان له أن يقول ليت شعري دون أن يذكر . البيت املوايل أن يتحقق ذلك

 وأوحت ببعد مطلبه وهو ما ،حظ أنه بذكره هلا زادت التمين قوة ولكننا نال،املقصود
  .  يؤكده الكالم الذي يليها

  

       ــــــــــــــ

                                                                                            .           490 ، ص حممد العيد آل خليفةديوان): 1(
  .            475 ، صنفسهصدر امل): 2(
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  : حنو قوله: ـ االستفهام3

  )1(ما لَه واِضعا علَى الكَف راسا        يا ترى أَي نوبِة يشتـِكيها؟

 نزعم أا ال، وفأفادت االستفهام "ترى" املبين للمجهول  الفعل على"يا"   دخلت 
    .ذه الصيغة و،تؤدي هذه الوظيفة إال مع هذا الفعل

   : ـ التعجب4

  )2(يا لَها ِمن تحـفٍَة ِعيـِديـٍة        قَدرها ِعند ذَِوي الذَّوِق تسامى

من نئة عيدية أرسلها له أحد األصدقاء من   عن تعجبهتعبريا" يا "الشاعروظف    
  .لته ومدح رسا،الشعراء مبناسبة عيد الفطر، وهو تعجب يتضمن شكر املرِسل

  : ـ املدح5

ـهـنسا حـآِخـي        يِمثَـاِلـذَا ِمثَـالُ الت ِمـن 3(ه(  

    رغم أن احلسن شيء معنوي ال ينادى يف الواقع وال يطلب إقباله، إالّ أن الشاعر ضم
  .من باب ااز ألنه كان يريد املدح، واحلسن أكثر شيء ميدح به" يا"إليه احلرف 

منها ما هو داخل  مرة،) 13( ثالثة عشر "ها"وظف الشاعر " يا"حلرف إضافة إىل او   
  : حنو،"أي" ومنها ما هو متصل بـ ،على أمساء اإلشارة املفردة، كما يف البيت السابق

       ــــــــــــــ

                                                .                                                470 املصدر السابق، ص): 1(
                                                                                      .         482 املصدر السابق، ص): 2(
                                                                                               .469 املصدر السابق، ص): 3(
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  )1(أَيها الوفْد مرحبا ِبك فَانِزلْ        ِبفُؤاِدي قَبلَ احلُلُـوِل ِبوكِْري

  . على النفس أثرا حىت يكون ترحيبه به أقوى،أراد الترحيب بالوفد فناداه بداية ونبهه   

  :قولهمتثلت يف  ،مرة واحدة" أيا"   ووظف كذلك 

  )2(أَجبتمونا        ِشفَاها ِفي املَجاِلِس أَو ِكتابهأَيا من ِبالوعوِد 

عب اجلزائري يعلم أن  وينبههم إىل أن الش،مسؤويل احلكومة الفرنسيةالشاعر    ينادي 
  . وادعاءات باطلة جمرد أكاذيبما وعدوه به

  :مرة واحدة فقال" أال"   كما وظف احلرف 

هسا واِئِرنالً ِبزأَالَ أَهِديـراٍم جِبكُلِّ ِإكْر ت3(الً        فَأَن(   

يف البيت التنبيه، فهو يسعى إىل لفت انتباه املخاطَب ليسمع ترحيبه به " أال"   وظيفة 
  . أي أنه تنبيه حيمل يف ثناياه الكثري من التهليل والترحيب.ويتجاوب ويتفاعل معه

  

  

  

       ــــــــــــــ

                                                                         .                      498 املصدر السابق، ص): 1(
                                                                                               .473 املصدر السابق، ص): 2(
                                                                                                                                                             .          477 املصدر السابق، ص): 3(
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  :باب األلغازجدول احلروف املوظفة يف  ـ 11

    روفــحل  ا
  ائدــالقص

  يا  هيا  أيا  أي  أ  ها  أما  أال

            01      ال النافية
            01      اجلارية السوداء

            02      :امــــــوع
  

يتضح لنا من خالل اجلدول أن الشاعر مل يوظف حروف التنبيه كما يف املرات    
والذي يذكر يف  ،الذي يطغى توظيفه على مجيع احلروف" يا" فحىت احلرف ،السالفة

ورمبا كان ذلك ألن األلغاز ال تكون إال بني  ؛ هنا ال جند له ذكرا،ع األبوابمجي
 إىل نداء أو تنبيه من حد منهمااالوال حيتاج ني ـ فأكثر ـ مقبلني على بعضهما، شخص

  . ويتفاعل مع ما يقوله لهأاآلخر ليستجيب 

  : إحدامها مع اسم اإلشارةتني مر"ها"   فمن بني سائر احلروف مل يذكر إال احلرف 

قْـطَـتت ثُـم ا        ِبِتـلْكـِذِه لَـنـِصـلُ ه1(ع(  

  .تنبيها للمخاطَب على املشار إليه" ها"جيء بـ  فقد    

  :قال الشاعر. ة الثانية مع ضمري الرفع املنفصل   وجاء يف املر

ـَالُهاوها ِهي قَد عادت وجادت ِبوصِلها           )2(لَنا بعـدما غَابت وطَالَ ارِتح

                                                           ــــــــــــــ
                                                                                               .        504 ، ص ديوان حممد العيد آل خليفة):1(
  .            511 ، صاملصدر نفسه):2(
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  .إمنا أخرب عنه جبملة فعلية ، ومل خيرب عنه باسم اإلشارة،على الضمري" ها"   دخلت 

                                                            

  :باب األناشيدجدول احلروف املوظفة يف  ـ 12

   روف ــ  احل
  ائدــالقص

  يا  هيا  أيا  أي  أ  ها  اأم  أال

  01                نشيد كشافة الرجاء
  02                نشيد الشباب

  03                نشيد كشافة اإلقبال
  03                نشيد كشافة الصباح

  12                نشيد نساء اجلزائر
  01          02      نشيد مدرسي

  02                نشيد عقبة
            01      أمري املؤمنني غنمت نصرا

  24          03      :امــــــوع
  

، "ها" و"يا"   مل يوظف الشاعر يف هذا الباب من حروف التنبيه سوى احلرفني 
 ،موضعا) 24(الذي أحصينا له أربعة وعشرين " يا"وكالعادة نالحظ قوة حضور احلرف 

  .مرات) 03(إال ثالث " ها" يف حني مل توظف  ،موزعة بني خمتلف القصائد

  : قوله وذلك حنو،داء والتنبيه يف مجيع تلك املواضعوظيفيت الن" يا"   ومل تتجاوز 

ـيا ِفتى        أُطْـلُِبي الِعلْـِإيـٍه ياطْـلُِبيـةَ املُن 1(م(                                                     
ـــــــــ                                                           ـــــ

  .                                                                                                      523 ، ص حممد العيد آل خليفةديوان): 1(
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 مث خياطبهم ،"يا" ويسعى إىل لفت انتباههم بواسطة ،   ينادي فتية املىن ويطلب إقباهلم
  .وحيثهم على طلب العلم

 ة واخلاصة، فقد كان مع أمساء اإلشارة املفردارد يف هذا البابالو" ها"   أما احلرف 
  :باملكان حنو

ا هـها هاِن        هةُ احلَنبا رـنِبيالص ا ِضئْر1(ن(  

 ، إليها نا املختصة باملكانمشارا فلما كانت هذه األخرية ،املدرسة   يقصد بربة احلنان 
 عليه شيئا نالحظ أن توظيفها يف البيت يضفي. يها للمخاطَب إلتنبيها" ها"دخلت فقد 

 نظرا ملا حتويه من امتداد للصوت جيعل املخاطَب ينتبه ، حذفه نلمسه عند افتراض،جديدا
   .مهما كانت درجة بعده

  

  

  

  

  

    

                                                                                      ــــــــــــ

  .      523 ، صالسابقاملصدر ): 1(
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  خامتــــــة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 إىل ،   يسعى كل باحث من خالل خوضه غمار موضوع ما بالدراسة والبحث
ألساس الذي انطلق الوصول إىل إجابات عن تلك التساؤالت اليت كانت مبثابة احلجر ا

  : هذا إىل النتائج التاليةناحبثمنه حبثه، وقد توصلنا حنن من خالل 

 وجتاوزها ،ـ شاعت القسمة الثالثية للكلم عند العرب القدامى فأيدها بعض احملدثني
 مث سباعية حبجة عجز األوىل عن احتواء مجيع ،كثري منهم إىل قسمة أخرى رباعية

  .ع ملا جاء به األوائل وليس نفيا لهيلقسمة اجلديدة جمرد توسفكانت هذه ا. مفردات اللغة

 بينما ضمنها احملدثون ،ـ جعل القدماء حلروف املعاين قسما مستقال من أقسام الكلم
 رفقة جمموعة من الكلمات اليت تؤدي وظائف عامة ،)األدوات(يف قسم آخر أكثر مشوال 

حبيث ال  ،اء اجلمل وتعليق بعضها ببعض واليت تقوم بالربط بني اجلمل وأجز،يف التركيب
  .تتجلى وظائفها إال من خالل السياق الواردة فيه

 فاملعىن يقتضي وجود شيٍء مادي ؛ كقولنا وظيفة احلرف،ـ ليس قولنا معىن احلرف
 ذهين ميلكه األشخاص مبجرد نطق احلرف ترتسم  أو تصوٍر،ر إليه يف العامل اخلارجييشا

 وليس احلرف كذلك إذ ليس له مشارا أو تصورا يف الذهن ،هلم صورته يف األذهان
بينما تقتضي الوظيفة أن يكون له دور . منهااملكتوبة واملكون سوى صورة تلك احلروف 

  .تعبريي يف الكالم  مييزه عن غريه وهذا ما ينطبق على احلروف

يات  وانقسمت إىل قسمني أحدمها بنوي داخلي يرتبط مبستو،ـ تنوعت وظائف اللغة
الوظيفة الصوتية،  ( لكل واحد منها وظيفة منسوبة إليه يكون حبيث؛اللغة على اخلصوص

 فيشمل مجيع األطراف ،، وثانيهما يرتبط بالسياق اخلارجي...)الصرفية، النحوية
  . وهو ما يسمى بالوظيفة التواصلية،املشاركة يف العملية التواصلية
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لها وتضمن جناحها،  فهو العتبة األوىل اليت تسه،ةـ للتنبيه دور بارز يف العملية التواصلي
مده كيفما شاء يساهم يف رفع الصوت وألف لذلك كانت معظم حروفه منتهية حبرف 

وهي قسمان أحدمها ينبه به على العموم  .درك إقبال املخاطب وتنبههاملتكلم إىل حني ي
  ).أي، أيا، هيا، ياأ، (، وآخر خيتص به املنادى فقط دون غريه )أال، أما، ها، يا(

 ، فهما حريف تنبيه واستفتاح، يف معظم اخلصائص واالستعماالت"أال" و"أما"ـ تشترك 
 ومها يف ذلك حرفان بسيطان، وقد يتجاوزان التنبيه لتأدية ،ال يقعان إال يف مقدمة الكالم

وظائف أخرى كالعرض والطلب والتحضيض والتوبيخ اللذان يكونان فيه مركبني من 
وميكن أن تستبدل إحدامها باألخرى يف تلك املواضع . االستفهام وال أو ما النافيةمهزة 

  .لعرض والطلب يف وظيفيت اام ويف وظيفتها دون أن خيتل املعىن ك،اليت تشتركان فيها

 فهو سواء دخل . مهما تغري السياق الوارد فيه، إال وظيفة التنبيه"ها"ـ ال يؤدي احلرف 
 وما يتغري هو الشيء ، أم ضمري يبقى دائما خالصا للتنبيه،م فعل أم اس،على اسم إشارة

  .املنبه إليه

 فقد مسيت حروفه باحلروف اليت ينبه ،ا كان الغرض األول من النداء تنبيه املخاطبـ ملّ
وهي قسمان، . ا املدعو، وكانت مجيعا حروفا نائبة فعل حمذوف تقديره أدعو أو أنادي

أيا، هيا، (، وقسم خيتص بنداء البعيد )أ، أي( و ما يف حكمهقسم خيتص بنداء القريب أ
  ).يا

 فينادى ا العاقل وغري العاقل ألغراض تواصلية يسعى ، النداء والتنبيه"يا"ـ قد تؤدي 
إليها املتكلم، وقد تؤدي جمموعة من الوظائف األخرى كالتعجب، التحسر، املدح، 
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 أحد األمور  إذا وليها دون النداء للتنبيهلصوقد خت. ، الزجر، التهديد، والتمينالذم
  .أو حبذا فعل أمر،دعاء، رب، ليت، :التالية

 "يا" فكانت وظائف "ها" و"يا"حلرفني  حممد العيد آل خليفة توظيف اديوانـ كثر يف 
 ، التنبيه، االستغاثة، التحذيرالتأسف، ، التعجب، املدح، التمين، الدعاء منهاخمتلفة متنوعة

 فقد استعملت لوظائف جديدة مل ، واالستفهام، التشاؤم، الندبة، التعظيم،ويل الته،الذم
 مما يدل على أن تلك الوظائف مرهونة بالسياق ،يذكرها النحاة يف تقعيدام اللغوية

  .الواردة فيه

هذه الوظيفة إال يف حالة واحدة فلم يتجاوز  ،لتنبيهل مرات كثرية "ها"ـ وظف احلرف 
  .املالستفهوظف فيها 

عدة يف الديوان إال أا كانت يف غالب األحيان للتنبيه  مرات "أال" و"ماأ"ـ وظفت 
 مل فقد وظفت مرات قليلة نادرة" أي"و" أيا"أما احلروف األخرى كاهلمزة و. فقط

ويف هذا دليل على أن لغة العصر مل تعد تستعمل مثل هذه . تتجاوز املرة واملرتني
  واليت،نوب عنها مجيعا بالياء اليت تغالب األحيان بل أصبحت تكتفي يف ؛احلروف

  . ميكن للحروف األخرى أن تؤديهاالمن الوظائف ال حصر هلا ستطيع تأدية جمموعة ت

الوظائف غري مرهونة بضابط تلك  أن  تأثر هذه احلروف بالسياقات الواردة فيهاكدؤ يـ
 ،ياقات اليت يرد فيها أن يتكيف مع مجيع الس،"يا" حبيث ميكن للحرف وخصوصا ؛معني

  .معها  استعماالتهةالوظائف اليت يؤديها وكثروهو ما أدى إىل كثرة وتنوع 

 واإلخالص يف العمل ،نسأل اهللا يف األخري أن يلهمنا الصواب ويرزقنا السداد يف القول   
 . وصلى اهللا وسلم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني،إنه على كل شيء قدير
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 امللخص

كان للعرب دور مشهود يف تطوير الدراسات اللغوية على أسس علمية منذ القرن اهلجري األول، ومن أبرز القضايا 
ودور يف  ، نظرا ملا هلا من صلة وطيدة بفهم املعاين بني املتخاطبني،أولوها أمهية بالغة قضية حروف املعايناليت 

استنباط األحكام من نصوص القرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف، ذلك ألن الكثري من القضايا الداللية واملسائل 
  .ها حرف املعىن يف النص الوارد فيهالفقهية إمنا يتوقف فهمها على فهم الوظيفة اليت يؤدي

إذ إنه  بالغ يف إحداث التواصل بني املتخاطبني ، ملا للتنبيه من  دوروذلك ومن أهم هذه احلروف حروف التنبيه  
ولكل حرف من هذه احلروف خصائص  ،أال، أما ، ها، يا وغريها: بواسطة جمموعة من احلروف أبرزها يتم 

حبيث   ؛غري مرهونة بضابط معنيا ألا ووظائف خمتلفة ال تتحدد إال من خالل السياقات الواردة فيها فهي تتأثر 
أن يتكيف مع مجيع السياقات اليت يرد فيها، وهو ما أدى إىل كثرة  "يا"ميكن للحرف منها وخصوصا احلرف 

 .  وكثرة استعماالته معها ،وتنوع الوظائف اليت يؤديها

:الكلمات املفتاحية  

  .التبليغ ؛اللغة ؛املعىن ؛السياق ؛النداء ؛التنبيه ؛األداة ؛احلرف ؛التواصل ؛الوظيفة
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