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Performative locutionary in 

Exclamation, both praise and deprivation 

     The grammarians combine the exclamation with exaggeration. Hence, 

they referred it to the "Preference" as they are equal in weight and 

semantics and hold the same manner in exaggeration and construction 

prerequisites. 

     Many formulations imply the sens of exclamation. However, subject to 

this are merely three formats: ma ɂafalahu, ɂafel bih, faul. 

     The grades of exclamation are entered by « مَ عْ نِ  » [niʕma] and « سَ ئْ بِ  » 

[biɂsa], both as two words put for praise and deprivation generally, 

infinite not conjugated - other than the rest of verbs - out of two reasons: 

     The first is their adherence to the praise and deprival structure on the 

basis of exaggeration. 

     Secondly, that both are used for cases meaning the past. That is 

because one praise or deprive what is existing in the object of praise or 

deprivation not what was and gone for good or what is going to be.  

 

  اإلْنَشاء َغْير اإلْنَجاِزي

م   ب والَمْدحِ والذَّ  في التََّعجُّ

َب بالتَّكثير وِمْن ثَمَّ َحملُوه على التَّفضيل لتساويهما َوْزنًا وَمْعنى, ولجريانهمااا       َربَطَ النُّحاةُ التَّعجُّ

إلنشاء يه, والموضوُع ِمْنهَا وله صيغ كثيرة دالة عل ,َمجرى واحًدا في الُمبالغة وفي شروط بنائهما

ب  , هي: »َما أَْفَعلَهُ«, و»أَْفِعْل بِِه«, و»فَُعَل«.ثالث صيغ ال غير التَّعجُّ

ِب  من ذلك ويتَّضح       بين »َما أَْفَعلَهُ«, و»أَْفِعْل بِِه«, و»فَُعَل«.أنَّ هناك تفاوتًا في درجات التَّعجُّ

ب اإلنشائيو      ْسَ«  يدخل في درجات التَّعجُّ َعتا للماادح العااام والااذَّم  »نِْعَم وبِِِ , وهما كلمتان ُوضااِ

فَ  ف سائر األفعال ألمرين: أولهما: لزومهما إنشاء المدح والذَّم  تالعام, جامدتان غير ُمتَصر  يِن تصرُّ

َو ؛ وثانيهما: ألنَّهما استُعِمال للحال بمعنى اسبيل المبالغةعلى  لماضي؛ ألنَّك إنَّما تمدُح وتذمُّ بَِما هااُ

 موجوٌد في الَممُدوحِ أو الَمْذُموِم, ال بما َكاَن فََزاَل, وال بما سيكون ولم يقع.
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ب والَمْدحِ والذَّم  في  اإلْنَشاء َغْير اإلْنَجاِزي  التََّعجُّ

َب       طَ النُّحااااةُ التَّعجاااُّ وه علاااى التَّفضااايل «Exclamation»َرباااَ مَّ َحملاااُ ْن ثاااَ باااالتَّكثير وماااِ
(1) 

«Preference» ولجريانهما َمجرى واحااًدا فااي الُمبالغااة وفااي شااروط (2)لتساويهما َوْزنًا وَمْعنى ,

ب من الِخلَق الثَّابتااة إال ؛ وألنَّ (3)بنائهما ا يزيد وينقص, فإنَّه ال يجوز التَّعجُّ َب ال يجوُز إال ممَّ التَّعجُّ

ا ال زيادة فيه وال مما ظهَر َسبَبُه, يقول الفَاكهي(4)ما شذَّ  ب ممَّ  ها(972)ت , كما أنَّه ال يجوز التَّعجُّ

بِ في  دَ  انفعاٌل يحدُث في الاانَّفس: "هو َحد  التَّعجُّ خص باا مر َعنااْ َن الشااَّ ُعور مااِ يحاادُث ماان خياار  الشااُّ

يجهل سببه, فال يعرف ما هو, وِمن ثَمَّ قِيَل: إذا ظَهََر السَّبُب بَطَل العجب, فااال يُطلااق علااى  (5)وشر  

ٌب؛ إذ ال يخفى عليه شيٌء, وما َوَرَد في التَّنزيل يُْصَرُف إلى المخاطبِ  , ولااه صاايغ (6)هللا أنَّه متعج 

ب, والموضوُع ِمْنهَا (7)ة عليهكثيرة دال هُ«, (8)"ثااالث صاايغ ال غياار إلنشاء التَّعجُّ ا أَْفَعلااَ , هااي: »مااَ

َب ِمَن الثُّالثي قالوا: ها(669)ت و»أَْفِعْل بِِه«, و»فَُعَل«, يقول ابن ُعْصفُور : "إنَّهم إذا أرُدوا التَّعجُّ

ي علااى »فَعااُ  (9)لَا »فَُعَل« َب موضااع مبالغااةَل«؟ فااالجواب: إنَّ ... فإن قيل: فألي شاايء بُنااِ , التََّعجااُّ

ب  ه طبااٌع فااي التَّعجااُّ و»فَُعَل« من أفعال الغرائز والطَّبائع, وماان المبالغااة فااي الفعاال أن يجعاال ك نااَّ

 (10)منه".

اااابِ تفاااااوتًا فااي درجاااااات ويتَّضح من كالم ابااان ُعااْصفُور أنَّ هااناااك       باعتباااره  - التَّااعااجُّ

ة  -قوة مستلزمة  ة )خبريااَّ ة ,Declarativeتحمل معها قااوة حرفيااَّ , اسااتفهاميَّة Imperativeأمريااَّ

Interrogative )غير إنجازيَّة «locutionary:بين » 

 (11)»َحُسَن َزْيٌد , »َحُسَن بِزيٍد . -أ

 »أَْحِسْن بَِزيٍد .  -ب

 »َما أَْحَسَن َزْيًدا .  -ج

َ : هااا(643)ت « في معنى قولك: »َما أَْحَسنَهُ«, يقول ابااُن يعااي حُسن زيدٌ قولك »      : "فااإذا قلااْ

؛ (12)»َما أَْحَسَن َزْيًدا« ف صله »َحُسَن َزيٌد«, ف ردَت اإلخبار ب نَّ شيئًا جعله َحسنًا, فنقلتااه بااالهمزة"

ب منه نقلوه بالهمزة فيتعدَّى حينئااذإ إلااى مفعااول ألنَّ هذا البِنَاَء قَبل النَّقِل كان الزًما, فإذا  أُريَد التَّعجُّ

 واحد.

ا أنَّ الفعااَل قااد أصاابح سااجيَّة فااي صاااحبه؛  »َفعَُل وأصل       أْن يَُدلَّ على الطَّبااائع, ومعناااه هَاهُنااَ

ُب منهااا علااى وجااه  م, الثَّبِِاو واتسِِتمرال والِِدَّواللداللة على تمكُّن الوصف فيه إلى درجة يُتعجااَّ

من  .ولي« في الفعل دتلة على الزَّ

ا قولك: »      ب؛ لتاانذن البِِاء ا ِِا« فك نَّه صار ذا ُحْسن, وإنَّما لزم  أَْفِعْل بَِزيدٍ أمَّ ؛ بمع ِِى التَّعجُِِّ

ب  (13)"وليكون لألمرِ  التَّوسااع , فيكون ذلك من باب (14)"حاٌل ال يكون له في غيرهفي معنى التَّعجُّ

, وك ن ي بالمتكل م قد (15)وذلك ألنَّ ت دية المعنى بلفظين أوسع من قصره على لفظ واحد؛ في الِعبارة

استعظم ُحْسن زيد على ُحْسن غيره, فيريد أْن يقوَل: أَْحِسْن ]يا متكل م / يا مخاطب[ بزيد, أي احكاام 

, وليس هاهُنااا إنجاااٌز للفعاال بُِحسنه وُدْم عليه والَزْمهُ, أي: اجعل ]يا متكلم / يا ُمخاطب[ زيًدا َحَسنًا

«Act« ؛ ألنَّ المحتوى القضوي»Proposition ة ْل«  –« في هااذه البِْنيااَ ال يُناسااب  -وهااي »أَْفعااِ

« هنااا, باادليل أنَّ Illocutionary Forceالمتضاامنة لهااا فااي القااول » اإلنجازيااة, أي القااوة القااوة
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ة تاادلُّ  ه لمخاطااب باعتباااره علااى فعاالإ  -غالبااا  -صيغة »األماار« فااي اللغااة العربيااَّ  مسااتقبل موجااَّ

هة إلى مخاطب بعينه.  ا في هذا التَّركيب فال يشترط أن تكوَن البِْنيَةُ موجَّ المقصود بعمل اإلنشاء, أمَّ

وعلى أساس هذا نستطيع التَّمييز بين المعنى الَحْرفِي والمعنى الُمْستَلزم
للغرض المتضمن فااي  (16)

«؛ إذ تكمن قوته فااي Moodمد قوته اإلنشائية من البِْنيَة النَّحويَّة »القول في هذا التَّركيب الذي يست

« للمتكل م وانفعاالته؛ إْذ "لاايس المقصااود Mental Stateالتَّعبير أو اإلفصاح عن الحالة النفسيَّة »

ببالتَّركيب في هذه الحالة  بَّان(17)"اإلخبار بل إنشاء التَّعجُّ : فااي حاشاايته ها(1206)ت , يقول الصَّ

يغة أي عند نقلها إلى إنشاء التَّعجب ليوافااق اللفااظ  "أصل أَْحِسْن بزيدإ أَْحَسَن زيٌد ... ثُمَّ ُغي َرت الص 

؛ ليحق ق ذلك جاازًءا ماان المحتااوى القضااوي (18)في التَّغيير تغيير المعنى من اإلخبار إلى اإلنشاء"

ل يكااون الذي يتوقف إيجاااُده علااى ثبااوت الحالااة النَّفسااية أو  ى االحتمااال األوَّ انتفائهااا للمااتكل ِم, فََعلااَ

ل  ه ال توجااد واقعااة تمثاا  ا؛ ألنااَّ اني يكااون كاذبااً صادقًا؛ ألنَّه وصف ألمر واقع, وعلااى االحتمااال الثااَّ

َب "إنشاء جااز ه  ها(686)ت المحتوى, ومن هنا نفهم المغزى الدَّاللي من مقولة الرَّضي إنَّ التَّعجُّ

َب بهااذا اللفااظ, , فقولك(19)الخبر" يُء التَّعجااُّ : »أَْحِسن بزيد« إِْنَشاء َدَخلَهُ معنى الخبر, فالُمتكل م يُْنشااِ

ب وجوٌد في الخارج, فيُقصد مطابقة هذا الكااالم لااه, باال الموجااود فااي الخااارج ُحساان  وليس للتََّعجُّ

ب ِمْنه؛ ولذا لم يكن التَّصديق أو التَّكذيب في  ب نَّ ما  عجب, بل في اإلخبالإنشاء التَّ الشَّخص الُمتعجَّ

َحَكَم الُمتكل ُم بوجوده في الواقع الخارجي ليس بحاصل أو حاصل, فيكون التَّصديق أو التَّكذيب لِمااا 

نه ذلك اإلنشاء من اإلخبار بوجود الُحسن أو انتفائه.  تضمَّ

 

 

 

 

 
 

 

ل إال الكشااف عاان -هنا  -ن في القول إذن, فالفعل المتضمَّ       هااذه االنفعاااالت التااي قصااد  ال يمثاا 

ا  ب قوة لاام تكاان لألماار فااي اإلفصاااح عمااَّ ب؛ ولذا كان لمعنى التعجَّ المتكل ُم من ورائها إنشاء التَّعجُّ

 استقرَّ في نفسه.

مخشري      أ أمٌِِر , (20)فعاال أماار حقيقااةإلى أنَّ »أَْفِعْل« هاهُنا  ها(538)ت هذا وقد ذهب الزَّ وأنَِِّ

فة المذكورة.ب ْن يصف زي لكل  واحد  (21)ًدا بالص 

مخشري: أنَّه "      ب أمر لكل  واحِِدويتَّضح من قول الزَّ " أنَّ األمر لم يكن مقصوًرا علااى المخاطااَ

دعِِ   وفي ذلااك  -فِمن المعلوم أنَّ المتكل َم قد يكون آمًرا لنفسه  -فحسب, بل قد يكون للمتكل م أيًضا 

ب من ُحْسِن زيد , ومعنااى (22), ف ن  تدعو )نفسك / غياارك( ليُشاااركك فااي هااذا التَّعجاابإلى التَّعجُّ

سِن َمْبلًغا لم يبلغه غيره حتَّى صار ك نَّه هو في ذاته الُحْسُن, حتَّى لَْو أََردَت ذلك أنَّ زيًدا بلَغ في الحُ 

ُل لك َغَرَضكَ  ا (23)جعل َغيِره حسنًا فهو الِذي يُْلِصقَُك بَِمْقُصوِدَك َويَُحص  , يقول االستراباذي موافِقااً

ْئَ , مخشري: "فك نَّه قيل: ِصْفه بالحسن كيااف شااِ فااإنَّ فيااه منااه كاالَّ مااا يمكاان أن  لما َذهب إليه الزَّ
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ِب" كل (24)يكون في شخص ... وهذا معنى مناسب للتعجُّ لة ماان الشااَّ ؛ إْذ تتحول قوة األماار المحصااَّ

تكل ِم, هااو  لة من إرادة الُمتَكل م وقصده ونيَّته, وبذلك يكون قصُد المااُ ب المحصَّ النَّحوي إلى قوة التعجُّ

الحقيقي لألمر؛ "إْذ لااو أُريااَد األماار لكااان األماار كسااائر األفعااال, القرينة المانعة من إرادة المعنى 

ك تقولااك:  ْن إلااى َزياادإ«؛ ألنااَّ ويتعدَّى بما يتعدَّى تلك األفعال, فكن  تقول في »أَْحِسْن بِزيدإ« »أْحسااِ

ن« ال يتعاادَّى بالباااء, إنَّ (25)»أَْحَسْنُ  إلى زيدإ« وال تقول: »أَْحَسْنُ  بزيدإ«" مااا يتعاادَّى ؛ ألنَّ »أَْحسااَ

 بالالم.

ا قولك: »      فااي تحديااد  -بصااريين كااانوا أو كااوفيين  -« فلعاالَّ اخااتالَف النُّحاااة َما أَْحَسَن َزيًداأمَّ

يغة,  ا لهااذه الصاا  بيَّة يُنبُِئ عن معنى جديد وظيفياااً ب بعد »ما« التَّعجُّ ماهيَّة »أْفَعَل« في أسلوب التَّعجُّ

مااان أو فهي في موضعها هذا ماان أساالوب ال ب قااد لزماا  حالااة واحاادة دون الدَّاللااة علااى الزَّ تَّعجااُّ

الحدوث؛ ولذا فهي ليس  فِْعال مْحًضا كما ذهب إلى ذلك البصااريون؛ ألنَّهااا ال تقباال جاالَّ عالماتااه 

وإن كاناا  تقتاارب فااي بعاا   -الشَّكليَّة, وال ينطبق عليها حدُّ االسم كما ذهب إلى ذلااك الكوفيااون 

جاايء بهااا لبناااء تركيااب جديااد  -قائمة بااذاتها  -وإنَّما هي صيغة ُمْستَقلاة  - خصائصها من األسماء

يء, وال شااكَّ أنَّ  بًا من اإلفااراط فااي الشااَّ تكمن أهميته في القيمة االنفعاليَّة التي يحق قُها المتكل ُم متعج 

ة ال كليَّة؛ ألنَّ لهااذه هذا التَّركيب يختلف في داللته عاان تركيااب آخاار ُربَّمااا تشااابه معااه فااي البِْنيااَ شااَّ

ي,  بااِ يغة سمات وظيفيَّة خاصة حين يُْطلِقُها الُمتَكل ُم لإلفصاح عاان موقااف انفعااالي إنشااائي تعجُّ الص 

 ويبدو ذلك واضًحا من خالل الفرق بين الجمل اآلتية:

 »ما أَْحَسَن زيٌد  ]نفي[ -1

   ]استفهام[؟»ما أْحَسُن زيدٍ  -2

ب[!أْحَِِسَِِِن زيًدا»مِِا  -3    ]تعجُّ

ة فااي ]2والفرق بين التَّراكيب الثَّالثة واضح من حيث االساامية فااي ]      [, أضااف 3, 1[ والفِْعليااَّ

ب عليااه تغيياار داللااي فااي المعنااى الااوظيفي لبنيااة  إلى ذلك اختالف الحركااة اإلعرابيااة الااذي ترتااَّ

 التَّراكيب.

نات وإنَّما الذي دعا النُّحاة إلى مث      ل هذا االختالف في اسمية »أْفَعَل« أو فعليته هو تفكيك مكو 

ر  بحثًا عن فكرة العامل والمعمول,  -الذي يجري مجرى األمثال  -التَّركيب المسكوك أو المتحج 

: "يعنينا من كل  هذا أنَّ النُّحاة اختلفوا في  م(2015)ت يقول الدكتور محمد حماسة عبد اللطيف

ة ... وارتكبوا في سبيل ذلك كثيًرا من االفتراضات حتَّى يستقيم لهم ما أرادوا تحليل هذه الجمل

."...(26) 

ا "ماان  ها(170)ت َوَرْأُي الخليلِ       ال يبتعااد كثيااًرا عاان مثاال هااذه االفتراضااات؛ باعتباااره نوعااً

نة للجملة" ا, فهااو ياارى أنَّ قولااك: »(27)البحث عن حقيقة العناصر الدَّالليَّة المكو  َن َزيًِِدا مَِِ « أَْحسَِِ

ب ه دخلااه معنااى التَّعجااُّ  هااا(180)ت , يقااول ساايبويه(28)بمنزلة قولك: »شيٌء أْحَسَن زيًدا«, بيد أنااَّ

تَكلَّم بِِأ واذا تمثيل ولِِم يُِِ
ه تقريااب للمحتااوى القضااوي ولاايس المعنااى وإال لوجاادناهم (29) , أي أنااَّ

 يتكلَُّمون بِه.
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فإن قيل: إنَّ تقدير: »َما أَْحَسَن َزيًدا« شيٌء أَْحَسنَهُ وأصاره إلى الُحسن فهااالَّ اسااتعمل األصاال      

بالذي هو »شيء«, فالجواب: أنَّه لو قيل: »شيء أَْحَسَن«  ؛ ألنَّ »شاايئًا« وإن لم يُفهِِم م ِِأ التَّعجُِِّ

»ما« أشدُّ إِْبهَاًماكان فيه إبهاٌم إال أنَّ 
, وكاا نَّ (31)"ُمْبهَمة تقع على كل  شيءبويه: "َما , يقول سي(30)

َن  «Vague» اإلبهامَ  ا أْحسااَ ٌم لألمااِر, فااإذا قااال: »مااَ ُب ُمَعظاا  ب, والمتعج  هو سرُّ إيجاِد معنى التَّعجُّ

َن َزيااًدا« كااان قااد متكاملة فيهزيًدا« فقد جعل األشياء التي يقع بها الُحسن  , ولو قااال: »شاايٌء أَْحسااَ

, وال يجااوز (32) على جهة دون سائر جهات الُحْسن؛ ألنَّ »الشَّيء« قد يُسااتعمل للقلياالهُ قصر ُحْسنَ 

ِل مراتب الُحسن, وإنَّما تقااول ذلااك عنااد بلوغااه  ذلك؛ ألنَّك ال تقول: »ما أْحَسَن زيًدا«, وزيٌد في أَوَّ

ثِه, ويمكاان أن يكااون فااي الغاية في الُحسن, وهذا الُحسن قد يكون في َوْجِهه أو في ُخلقِِه أو في َحِدي

 كل  ذلك, فيبلغ المدُح َمداه ومنتهاه عند المتكل م.

َل ويتَّضح مما سبق أنَّ صاايغة       ب  »َفعُِِ ُل أعلااى درجااات التَّعجااُّ  اإلنشِِا ي غيِِر اإلنجِِازيتمثاا 

ًرا فيصااير كا بيَّة(, وال يكون ذلك إال إذا كااان الفعاال مكاارَّ لطَّبيعااة باعتبارها تحمل قوة )خبريَّة/تعجُّ

ا  َل, ولمااَّ ر الفِعااْ ن كاارَّ والغريزة والسَّجيَّة, فال يُقال لَِمن أنفق درهًما: َكُرَم زيااٌد, وإنَّمااا يُقااال ذلااك لِمااَ

يغ الدَّالة على الغرائز والطبائع والسَّجايا فساايكون ماان باااب المبالغااة  كان  صيغة »فَُعَل« من الص 

ب م , وذلااك مااا «Object of Astonishment»نااه في الفعل أن يجعل بمثابااة طبااع فااي المتعجااَّ

. أشار إليه ابُن يعي  عندما قال: إنَّ التَّعجب موضع مبالغة في المدح أو الذَّم 
(33) 

التي يغلب ورودها فااي  »أَْفِعْل بِأ ثُمَّ يلي »فَُعَل« في درجات القياس اإلنشائي غير اإلنجازي      

ِب المدِحي للمبالغة ولإلخبار عن اإلفراط في الفعل,  ك (34)فلفظُه أمٌر في معنااى الخباارالتَّعجُّ ؛ "ألنااَّ

, وإنَّما تُْخبُِر عن إفراط" لْسَ  ت مُر أحًدا بإيقاعِ فِْعلإ
بِ  (35) اِء التَّعجااُّ َ  فااي إِْنشااَ  ُحْسِن زيد, فإذا بَالغااْ

فاألولى  »َما أَْفَعلَأُ »َحُسَن زيٌد«؛ ولذا فهي تُاْعاتَابُر أعلى قياًسا إلى صيغة  (36)من الُحْسِن قل : لَا

ب  بيَّة(, وهااي تُطلااق علااى التَّعجااُّ ة(, والثَّانيااة تحماال قااوة )اسااتفهاميَّة/تعجُّ بيااَّ تحمل قوة )أمريَّة/تعجُّ

ب الذَّم ي, تقول: »َما أَْحَسنَه«, و»َما أَقْ  ه الَمْدِحي أو التَّعجُّ ه قباايح فااي عينيااك, أي أنااَّ بََحهُ«, تريااد أنااَّ

كذلك عندك في اعتقادك وظن ك, وقد يكون األمر غير ذلك عندي أو في الواقع )الكون الخااارجي(, 

ِذٌر  ه قااَ َذره, إنَّمااا تريااد أنااَّ ه قباايح فااي عينيااك, ومااا أَقااْ يقول سيبويه: "تقول: ما أَْقبََحهُ, وإنَّما تريد أنااَّ

 (37)عندك".

 ويمكن تلخيص ذلك وتوضيحه على النَّحو اآلتي:     

ن فااي  -أصاااًل أو تحااوياًل  -تادلُّ عاالى الااوصاااف الااثَّاااباا   »َفِِعَُِِِل إنَّ  -1 الااذي تمكااَّ

ب منها, فك نَّ زيًدا اتَّصااف بالحساان علااى كاال  حااال  صاحبه حتَّى وصل إلى درجة يُتعجَّ

 حتَّى بلغ منتهاه.

»أَْفِعْل بِِأ إنَّ  -2
ب. (38)  فيها دعوة إلى األمر بالمشاركة في التَّعجُّ

بًا من أمر مااا كمااا هااو  »ما أَْفَعلَأ إنَّ  -3 ب انفرادي يقوله المتكلم متعج  ال تدلُّ إال على تعجُّ

َل« تصااف  ا أَْفعااَ اآلن من دون النَّظر إلى الماضي, يقول فاضل السَّامرائي: "فصيغة »مااَ

لَهُ, يدلُّك على ذلك أن صيغة »فَُعَل« ال  الحال, وصيغة »فَُعَل« تَِصُف تطوَر الحاِل وتحوُّ

نى الحدث, وأنَّ الفِْعليَّةَ لم تنمحِ كما اْنَمَح  من صيغة »َما أَْفَعَل« ... وتفيااد يزال فيها مع
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ب على وجه االستمرار والثَّبات؛ وذلك أنَّ »فَُعَل« ياادلُّ علااى  صيغة »فَُعَل« أيًضا التَّعجُّ

 (39)الثُّبُوت أصال أو تحويال".

قااد اختااارت لكاال  معنااى وظيفااي   -ب فااي أساالوب التَّعجااُّ  -ويتَّضااح ماان ذلااك أنَّ العاارَب      

«Functional Meaning»  ا ا معيَّنااً تَكل م تجاااه  «Construction»تركيبااً ُر عاان قصااد المااُ يُعباا 

ا, فإنَّمااا يُبديااه لتحقُّقااه فااي الواقااع )الكااون  بااً ِدي تعجُّ ْن يُبااْ ا رأى؛ ذلااك ألنَّ مااَ دهشته وإفصاااحه عمااَّ

يغة د ماان ذلااك نااوع ماان  الخارجي(, وليس هذا مقصوًدا من الص  ذاتها, فال يلزم كونها خبًرا, فيتولااَّ

 اإلنشاء اإليقاعي اإلفصاحي الذي يتحقَّق بقصد الُمتَكل م وإرادته.

ُب باختالف صيغه وأبنيته وتفاوت درجاته صعوًدا ]      ا ]وبَِذا يكون التََّعجُّ [ تعبيااًرا [ وهبوطااً

اإلنشِِاِء اإليعِِاعي  لانفعِِا عاان 
ه,  (41)فااي نفااس المااتكل مِ  الواقااع (40) ولِِي« بعِِ   واعتقاااده وظناا 

اًل » «؛illocutionary force» (42)إنجازيِِة «, ولاام ياا مر غيااَره Actألنَّ المااتكل َم ال يُنجااز فِعااْ

ِب  ة قِِ   -وهو قوة مستلزمة  -بإنشائه؛ إذ تنتفي العالقة بينهما, وإنَّما يُمكُن أن يكون للتعجُّ  حرفيَِِّ

ة غيِِر إنجازيِِةٌ  ب  «locutionary Expressive Literality Forces» تعبيريَِِّ غياار التَّعجااُّ

«Exclamation» ة, وهي أو العِِ    «Declarative Literality Force» الع   الحرفيَّة الخبريَِِّ

ة َِِّ ة ايمريِ َِِّ ِِتفهاميَّة «Imperative Literality Force» الحرفيِ ة اتسِ َِِّ ِِ   الحرفيِ  أو العِ

«Interrogative Literality Force» بيَّة في األصل جملة ]خبريَّة ة  -؛ ألنَّ الجملة التعجُّ أمريااَّ

ة أُِضيفَ  إليها سمة  «Modality»استفهاميَّة[ َشْكاًل  - ب إلنشائه, فال شكَّ أنَّ الجملة الخبريااَّ التَّعجُّ

ا  أو األمريَّة أو االستفهاميَّة المقصود بإنجازها مجرد اإلخبار أو الطَّلااب أو الساانال تختلااف اختالفااً

ب؛ إْذ يرتبط  بي نًا في التَّنغيم عن الجملة الخبريَّة أو األمريَّة أو االستفهاميَّة المقصود بإنجازها التَّعجُّ

ة, فالحرفااان »مااا  نات في الجملااة بااالقوة المسااتلزمة ال بااالقوة الحرفيااَّ الباااء«  -ظهور بع  المكو 

يرتبط استعمالهما بالقوة المستلزمة حيااث إنَّهمااا ال يظهااران إال فااي الجماال األمريااة واالسااتفهامية 

 المستلزمة للتعجب, فإذا سقطا لم يكن معنى للتعجب. 

َن َزيااًدا« ماان ولذا يتسائل الدكتور خ      ا أَْحسااَ ب فااي قولااك: »مااَ غيِِر الد ميالد: هل يكااون التَّعجااُّ

؛ إْذ لاام يسااتقر لاادى المااتكل م بسبب ما تشتمل عليه »َما« من إبهام Obligation»-«Non ال اجب

ب الشَّيُء المبهم الذي زاد في ُحْسِن زيد وجماله, ويجيب علااى ذلااك بقولااه: إنَّ ساايبويه فااي  المتعج 

َب الحقيقة ال مَّ ال نسااتطيع الجاازم بشاايء ماان ضمن ال اجب أو غير ال اجب يصن ف التََّعجُّ ؛ ومن ثااَ

 (43)ذلك.

اج      ب إنَّمااا يكااون ممااا هااا(316)ت ويمكن اإلجابة على هذا السنال بقول ابن السرَّ : إنَّ "التَّعجااُّ

 (44)ليس مما يمكن أن يكون ويمكن أن ال يكون". وقع وثب 

ب إال مما       اج أنَّه ال يُتَعجَّ , وعلى هذا يمكن حصل في الماضي واستمرَّ ويفهم من كالم ابن السَّرَّ

باعتبار أنَّهااا أفعاااٌل ماضاايةٌ مسااتمرة تاادلُّ علااى  «Obligation»التَّعجب ضمن ال اجب أن نقحم 

ا الحااال الااذي لاام وجوب الحدث الذي تختلف درج اته من صيغة ألخرى حسب قصد المااتكلم, "أمااَّ

 منهما. (45)يتكامل بعد, والمستقبل الذي لم يدخل بعُد في الوجود ... فال يصح التَّعجب"
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ب ال يكون إال       َب اافااصَّ بل, فإنَّه قد اْختُ فيما قد ثَبََ  واستقرَّ وألنَّ التَّعجُّ  -ظ الماضي؛ ألنَّ التعجُّ

ه؛ ولااذا فهااو يقتضااي  -على حد  قول الس يرافي  ِرَف بااِ َ  فِيااه وعااُ مدح وال يُمدُح اإلنسان إال بَِما ثَبااَ

؛ ذلك ألنَّ الشَّيء إذا أُْبِهَم كان أَْفخَم لمعناه, وكان  النَّفس متشوقة إليه الحتمالااه «Vague» اإلبهام

صَّ بااِ (46)أموًرا ب ماان قباال إبهامهااا؛ ألنَّ ؛ ولذلك خااُ ع  للتَّعجااُّ ا »مااا«؛ ألنَّهااا مبهمااة؛ وإنَّمااا ُوضااِ

ب إذا قال: »ما أحسَن عبد هللا«, فك نَّه قد جعل األشياء التي يقع بها الُحسن  متكاملة في عبااد المتعج 

ُن القااوِم, (47), فال يصلح ذلك إال بلفظ مبهمهللا فتجمااع بينااه وبياانهم , أال ترى أنَّك لو قل : زيٌد أْحسااَ

ب إذن ال يكااون إال ماان كمااال  له عليهم فيفوق أقرانه ُحْسنًا وَجَماال, فالتَّعجُّ في الُحْسِن, بيد أنَّك تُفض 

نِه, يقااول أبااو البقاااء يااادة فااي وصاافه هااا(616)ت ُحسااْ َل« لبيااان الكمااال والز  : "قااد يسااتعمل »أَْفعااَ

 (48)الخاص".

ب  ها(745ت) ويقول أبو حيَّان األندلسي      لَ : "بالماضِِي غيِِر الم ع ِِ في ارتباط التَّعجااُّ  وأَْفعااَ

َن  وزمانه حالمسلوب الداللة على الُمضي,  َ : مااا كااان أَْحسااَ ... فإذا أردَت الماضااي المنقطااع قُلااْ

ا »كااان«, وهااذا قااول الماضي الُمتَِّصلزيًدا, وقيل هو بمعنى  , فإن أردَت الماضي المنقطع أَتيَ  بااِ

 (49)األكثرين".

لَ إذن صيغة »      ب خاصة ال تاادلُّ أَْفعَِِ « وإْن كان  تدلُّ على المضي في الغالب إال أنَّها في التََّعجُّ

: "وينصاارف هااا(672)ت , يقااول اباان مالااكالَحاِ  إَذا قُِصَد اإلنشاءُ على المضي, وإنَّما تدلُّ على 

َل  أي صيغة -؛ ومن ثَمَّ فهي تدلُّ (50)الماضي إلى الحال باإلنشاء" علااى اكتمااال الحاادث فااي  -أَْفعااَ

لحظة التَّلفُّظ به وال يزال العمل به مستمًرا حتَّى يصل الحدُث إلى نهايته ويبلغ منتهاااه, ولاايس لكاال  

ه ال يمكاان أن يكتماال أثناااء  ب؛ ألنااَّ فعلإ بلوُغ ُمْنتَهى؛ ولذا لم تستخدم صااورة المضااارع فااي التَّعجااُّ

التَّلَفُّظ وزمن حكاية التَّلفُّظ, وهذا يعني أن الماضااي هااو الااذي أتااى  التَّلفُّظ به, فهناك فرق بين زمن

ُر بااه عاان تمااام  َد وحاادث؛ ولااذا يعبااَّ ه قااد ُوجااِ عليه زمانان: زمن ُوِجَد فيه, وزمن ُخب َر فيه عنه ب نااَّ

لوجااود , بيااد أنَّ زماان ايمث ُل المركزالحدث, وإذا كان األمر كذلك فإنَّ لكل  زمِن وجود زمَن إخبارإ 

ب إال ممااا هااو ثاباا   ا, فال يُتَعجَّ ]الحاضر والمستقبل[ منتف بالنَّسبة للتعجب؛ لئال يصير اليقين شكاً

.  كائن متحق ق مستقرٌّ

 

 



 د. محمد يحيى محمد أحمد الكيالني

 

 72 2019يناير    71فيلولوجى  
 

 

 

 

 

 ]نِْعَم وبِْسَ«[ 

ب اإلنشائي ]غير اإلنجازي[ باعتباره       ة يدخل في درجات التَّعجُّ  Expressive»قِِ   تعبيريَِِّ

Force» ب َعتا للماادح العااام والااذَّم  العااام»نِْعَم وبِْسَ«  تحمل معنى التَّعجُّ , وهما كلمتااان ُوضااِ
(51) ,

فَ  ف سائر األفعال ألمرين: أولهما: للزوتجامدتان غير ُمتَصر  الماادح والااذَّم   (52)مهما إنشاااءيِن تصرُّ

اإلنشاء غيِِر الذي يُفيدانه من قبيل  «Performative»؛ ولذا كان اإلنشاء (53)سبيل المبالغةعلى 

َو (55), وثانيهما: "ألنَّهما استُعِمال للحال بمعنى الماضي"(54)ال َّلبي ا هااُ ؛ ألنَّك إنَّمااا تماادُح وتااذمُّ بِمااَ

الَممُدوحِ أو الَمْذُموِم, ال بما َكاَن فََزاَل, وال بمااا ساايكون ولاام يقااعموجوٌد في 
, يقااول العكبااري: (56)

مان بيَن الماضي والُمستقبل وهذا مستغنًى عنه هَاهُنا؛ ألنَّ نِْعَم وبِْئَس يَستوفيَاِن غايااة  "ويُفصل بالزَّ

, وهذا ال يكوُن إال بَِما  ا اختُصَّ بهذا المعنى علاام َزمانهااا ُمتَيَع نا  م ج ٌد؛ ينَّأ الالمدح والذَّم  , فلمَّ

فا" فِهما: "ب نَّهمااا (57)ولهذا لم يتصرَّ نا مااا لاايس لهمااا فااي , ويُعل ُل لنااا ابااُن يعااي  عاادَم تصاارُّ تضاامَّ

, واألصاال فااي إفااادة المعاااني األصل إنَّمااا هااي ؛ وذلك أنَّهما نُقاَِل من الخبر إلى نفااس الماادح والااذَّم 

ى«", فلمَّ الحروف ْيَس َوَعسااَ ف كا »لااَ ا أفادت فائدة الحروف خرج  عن بابها وُمنَِع  التَّصرُّ
(58) ,

 وبهذا أشبه  هذه األفعال الحروف حتَّى َجُمَدت.

ى الااذي       ا فااي االسااتعمال عاان المعنااَ ا خرجااَ ويُْفهَُم من كالم ابن يعي  أنَّ الفِْعلين المذكورين لمَّ

فَا ُوِضَعا له هو اإلخبار عن أماار  , لِ ْعلِهمِِا عِِن مع اامِِا اي ِِليقااد انقضااى وجااب أْن ال يتصاارَّ

َن ايفعِِا  الماضِِية الم ع عِِةواستعمالِِهما في معنى ليس لهما بالوضع؛ ولذا فهما ليسا ِمَن  , باال مااِ

جُل زيٌد«, و»بِْئَس الرَّ التي يُراُد بها الدَّوام واتستمرالاألفعال الماضية  جااُل ؛ ألنَّ قولك: »نِْعَم الرَّ

, بل المدُح والذَّمُّ في  , حا  اإلخبِِال بِهمِِا وبعِِدا  ابتِِا عمٌرو«, ال يَُدالِن على انقطاع المدح والذَّم 

 (59)كما أنَّهما قبَل اإلخبار كذلك.

ماِن؛ ول      ذين الفِْعلااين ااإنَّ هااذا فااويتَّضح من ذلك أنَّ معنى الَمدحِ والذَّم  ال يختلف باختالف الزَّ

ن علااى حاادث منقطااع أو غياار منقطااع  -َم وبِْئَس نِعْ  - ُدالَّ ف؛ ألنَّهمااا ال يااَ غيُر ُمحتاَجيِن إلى التَّصاارُّ

ف بحسب األزمنة المختلفة كما هو األمر في سائر األفعال, أَضااف إلااى ذلااك أنَّ  يحتاج إلى التَّصرُّ

 لمذموم. فعَل المدح أو الذَّم  ال يكتفي بمرفوعه بل يحتاج إلى تعيين الممدوح أو ا

د  -كوفيين كانوا أو بصريين  -ولذا اختلَف العلماُء       ْئَس« مااا بااين ُمَنياا  َم وبااِ اْختاِلفًا بَي نًا في »نِعااْ

لِفعليَّتهما معارض السميتهما, وُمَني د السميتهما معااارض لفعليتهمااا, فااذهب البصااريُّون والكسااائي 

ليس من  (60)نية األفعال؛ ذلك ألنَّ بناء »فِْعَل«, وإْن لم يكن بنا هما ِمن أبفِْعاَلن ماضيانإلى أنَّهما 

َعا فااي  ئَِس, وهمااا األصااالن اللااذان ُوضااِ َم َوبااَ ْئَس: نَعااِ أمثلة األفعال, يقول سيبويه: "وأصل نِْعَم وبااِ
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الح, وال يكوُن منهما فِْعٌل لغير هذا المعنى" داءة والصَّ , اسااَمانِ , وَذهََب الكوفيون إلى أنَّهمااا (61)الرَّ

 (62)فَّل  ُكتب النَّحو ببيان أدلة كل  من الفريقين.وقد تك

َم  (63)ها(778)ت والغريب أنَّ ناظر الجي       ا عن ابن ُعْصفُور يقول فيه: إنَّ "كون نِعااْ نقَل نصاً

َن النَّحااويين البصااريين والكااوفيين, وإنَّمااا الخااالف بياانهم بعااَد  وبِْئَس فعلين لاام يختلااف فيااه أحااٌد مااِ

جااُل(, وذهااب إسنادهما إلى الفاعل ْئَس الرَّ جُل( جملةٌ وكذلك )بااِ , فذهب البصريُّون إلى أنَّ )نِْعَم الرَّ

جُل( اسمان مْحكيان حيُث وقعا بمنزلة  ها(189)ت الكسائي جُل( و)بِْئَس الرَّ إلى أنَّ قولك: )نِْعَم الرَّ

جااُل( اساام  ْئَس الرَّ جااُل( عنااده اساام للمماادوح, و)بااِ َم الرَّ ا«, و»بََرَق نحااُره«, و)نِعااْ قولك: »ت بَّط شراً

َي بهماللمذموم,   (64)".وهما جملتان في األصل نُقاِل عن اسمهما وُسم 

اء      ْئَس الرجاال عمااٌرو«:  ها(207)ت وذهب الفرَّ َم الرجااُل زيااٌد«, و»بااِ إلى أنَّ األصل في »نِعااْ

جُل عمٌرو, فُحِذَف الموصااوف الااذي هااو )رجاال(, وأُقيماا   جُل زيٌد, ورجٌل بِْئَس الرَّ رجٌل نِْعَم الرَّ

فة التي هي الجملة من »نِْعَم وبِْئَس وفاعلهما« مقامه, فَُحِكمَ  ْئَس  الص  جااُل, وبااِ نِْعَم الرَّ لهما بحكمه, فااَ

جُل عندهما رافعان لزيد وعمرو, كما أنَّك لو قل : الممدوح زيااٌد, والمااذموم عمااٌرو لكااان زيااد  الرَّ

 (65)مرفوًعا بممدوح, وعمرو مرفوًعا بمذموم.

مَ       ة »نِعااْ ْئَس«, وأنَّ االسااَم  ويتَّضح من ذلك أنَّه ال ِخاَلَف بَْيَن البصريين والكااوفيين فااي فِْعليااَّ وبااِ

الذي بعدهما فاعٌل مرفوٌع بهمااا, وإنَّمااا الخااالُف بياانهم فااي أنَّ مجمااوَع الجملااة صااار اسااًما أو ال, 

, وهمااا  لااة باساام, وذهااب الكسااائي إلااى أنَّهااا اساام محكاايٌّ فذهب البصريون إلى أنَّه جملة غياار منوَّ

هب الكسائي؛ ألنَّ كالاً منهما جعاال مااا هذا قريب من مذ (67), ومذهب الفراء(66)جملتان في األصل

 اسما واحًدا.      -وهو نِْعَم وفاعله أو بِْئَس وفاعله  -كان جملة 

اوع بااويلزم من قول الكوفيين القائلين ب نَّ »نِْعَم وبِْئَس« اسمان أن يكون االسم المرف       -عدهما ااا

راد تابًعا عندهم لِا )نِْعَم  -الذي هو فاعل عند البصريين  ا بدال أو عطف بيان, ونِْعَم اسم يااُ وبِْئَس( إمَّ

جاال (68)به الممدوح جاال زيااد, والمااذموم الرَّ , وبِْئَس اسم يراد به المذموم, ك نَّك قلااَ : المماادوح الرَّ

: إنَّ "الباادَل ها(790)ت عمرو, وهذا مردود؛ ألنَّنا لم نسمعه عن العرب, ولم يُْعلم, يقول الشَّاطبي

جااُل من شرطه صحةُ و قوعه موقَع المبَدل منه, وهذا ليس كذلك, إْذ ال يستقيم أن يُقال في »نِْعَم الرَّ

؛ ألنَّه لم يكن في اللفظ ما يدلُّ على المعنى الذي استحقَّ به زيااد الماادح, أال (69)زيٌد«: »نِْعَم زيد«"

لإ اسااتعملته ترى أنَّ »نِْعَم وبِْئَس« قد "خالفا سائَر األفعااال الموضااوعة للماادح والااذَّم   ؛ ألنَّ كاالَّ فِعااْ

, نحو: »َكُرَم الرجُل فااالٌن«,  لجهةإ من المدح كان مقصوًرا عليها ال يتعدَّى إلى غيِرها, وكذلك الذَّمُّ

إْذا وصفَ  ُجوَده, و»لَُنَم الرجُل فالٌن«, إَذا وصفَ  بُْخلَه, وليس كذلك »نِْعَم«؛ ألنَّ كلَّ صفة ماادح 

ألنَّ كلَّ صفة َذم  تدخل تحتها". تدخل تحتها, وال »بِْئَس«؛
(70)  

وقد "ُردَّ مذهب الكسائي والفراء ب نَّه لو كان محكوًما لهما بحكم األسماء لوقعا في مواضااعها       

جااُل  َم الرَّ جااُل منطلااٌق, وظننااُ  نِعااْ جُل قائٌم, وإنَّ بِْئَس الرَّ في فصيح الكالم, فكن  تقول: إنَّ نِْعَم الرَّ

جُل منطلقًا, وكان نِْعَم ال ا لاام قائًما, وظنن  بِْئَس الرَّ جااُل ضاااحًكا, فلمااَّ ْئَس الرَّ جُل منطلقًا, وكااان بااِ رَّ

 (71)يُسمع ذلك في فصيح الكالم دلَّ ذلك على بُطالن ما ذهبا إليه".
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َي بهما"وفي قول ابن ُعْصفُور: "      ه  اما جملتا  في اي ل نُعِا عن اسمهما وُسم  نظٌر؛ "ألنااَّ

 (72)لمة خاصة, ولم يقصْد معناها الذي ُوِضَع  له".لم يُسمَّ بهما شيٌء, وإنَّما أريَد لفظُ الك

خاصة فااي كتاااب اإلنصاااف فااي  –وتبريرها  (73)والذي يتَّضح من سرد هذه األدلة ومناقشتها     

ِِدي أنَّهاااا تكااااد تكاااون فاااي  -مساااائل الخاااالف  ِِم   العصِ ِِن الم ِ ِِد  عِ ِِكليَّة بعيِ ِِا يِ ُجل هِ

«Intentionality» ْئَس«, من »نِْعمَ  الذي يريدا المتكل م , يقااول واِِ  إنشِِاء المِِدح أو الِِذَّم   وبااِ

باعتبااارات : "وكااال الفااريقين كااان قااد تشاابََّث فااي ت ييااد مذهبااه م(1994)ت مهاادي المخزومااي

, ال تنه  دلياًل على صحته, فقد تمسَّك البصريون في ذهابهم إلى فعليتهمااا باادخول تاااء (74)لفظية

ك (76)إلى عدم قبولهما عالمات األفعااال األخاارى , وسكتوا عن اإلشارة(75)التَّ نيث السَّاكنة , وتمسااَّ

, فيما َرَووا من المثااالين, وسااكتوا (77)الكوفيون في ذهابهم إلى اسميتهما بدخول أداة الخف  عليها

 (78)عن اإلشارة إلى عدم قبولهما عالمات األسماء األخرى".

ُر موقفهم بقولااه: إنَّهاام "كااانوا ال       َوَرْأُي المخزومي هذا ال يُنقُِص من قدر علمائنا؛ ولذا فهو يُبَر 

وت ثيره فيما يكثر دورانه فيااه, وال أقااول إنَّهاام كااانوا يجهلااون ذلااك, فلاادى  بفعل االستعماليعبئون 

اء, من األق ة مااا ال ياادع شيوخهم من أئمة النَّحو وفي مقدمتهم: الخليل والفرَّ وال والتَّفسيرات اللُّغويااَّ

واد األوائل كااانوا  فااي مقدمااة االعتبااارات التااي  يضااعون االسااتعمالمجاال للشك في أنَّ هنالء الرُّ

رين منهم  وقد انحرفااوا بااالنَّحو إلااى غياار  -يستندون إليها في تفسير الظَّواهر اللُّغويَّة, ولكنَّ المت خ 

 (79)ر االعتبارات العقليَّة يحكمونها في تفسير تلك الظَّواهر".كانوا ال يعبئون بغي -منهجه 

, فإْن أُريَد باإلنشاء المدح أو الذَّم -نِْعَم وبِْسَ«  -بإنشاء اذين الفِْعلَين بَقَِي أْن نُشيَر إلى الُمراد      

ح بذلك بع  العلماء  -ما يُقابل الخبَر  ْئَس  -كما صرَّ جُل زيااٌد, وبااِ أُْشِكَل األمر؛ ألنَّ قولك: نِْعَم الرَّ

جل عمٌرو, يقبل التَّصااديق والتَّكااذيب, واإلنشاااء ال يقباال ذلااك, وإْن أُريااَد بااه  إحااداث وحصااول الرَّ

 يكون المراد باإلنشاء هُنا داللتهما على الحال, وليس المراد بالحال فال ب س, وِمْن ثَمَّ  المدح أو الذَّم  

ا هااو (81), بل الُمراد بها األمر الدَّائم المستمرُّ (80)ما يُقابل الماضي والمستقبل ؛ ألنَّه ال يُماادح إال بِمااَ

ياارْت لهمااا , ال بما كان ماضاايا فااانقطع أو مسااتقبال لاام يقااع, "وإنَّمااا اْختِ (82)ثاب  موجود في الحال

يء الثَّاباا " صيغة الماضي؛ ألنَّ الُمبالغة في المدح والذَّم  إنَّما تكوُن بالشااَّ
 , يقااول اباان الحاجااب(83)

َع  إلنشاااء ماادحإ أو ذم  : "الُمراُد ب فعال المدح والذَّم  عند النَّحويين أفعاااٌل ها(646)ت ال كاالُّ  ُوضااِ

, وإن صااحَّ إطاا  ْدٌح أو ذمٌّ ا ذكرناااه ماان فِْعلإ قُِصَد به مااَ الُق الماادح والااذَّم  عليهااا, إال أنَّ التَّبويااب لِمااَ

رادِة ههنااا؛  (84)اإلنشاء؛ ولذلك لم يكن َشُرَف وفَُخَم وَعظُمَ  بَهَها ماان أفعااال الماادح المااُ إْذ ال ومااا أشااْ

, وهذه األفعال الُمْلَحقة ال ت(85)"إنشاء فيها  -فيد ذلك اا؛ لعدم عراقتها وأصالتها في باب المدح والذَّم 

ا  نة معنااى التَّعجااب -أي مدحا أو ذماً َل« مضاامَّ إال إذا كان  علااى وزن »فَعااُ
, فيكااون لهااا سااائر (86)

األحكام التي لِا »نِْعَم وبِْئَس« ِمَن الفاعل والتَّمييز والُمضمر, بيد أنَّ الفرق بينهما, أنَّ »نِْعَم وبِْئَس« 

بيفيدان المدح العام أو الذَّم العام ]التَّع ب المطلق[, و"هما يْشبِهَان التَّعجااُّ جُّ
فااي المعنااى وتاارك  (87)

, بينما األفعال الملحقة التي ت تي على وزن »فَُعَل« ال تفيد إال المدح الخاص أو الذَّم (88)التَّصرف"

ب فااي  [, وك نَّك تدلُّ على خصوصية ما ُمِدح بااه أو ُذمَّ مااع إفااادة التَّعجااُّ ب المختصُّ الخاص ]التَّعجُّ

 كل  حالة.
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ويتَّضح من ذلك أنَّ الَمْدَح والذَّمَّ نوعان من أنواع العمل المباشر الذي يُحق قه المتكل ُم وهو يريااد      

ه باأللفاظ الموضوعة لذلك؛ ولذا نالحااظ  ا فااي المعنااىأن يُثني على َمن مدحه أو ذمَّ , وُربَّمااا تقاربااً

 , فسيبويه ياُلحظ أنَّ قولك: »َحْسبَُك بِه رجاااًل« مثاال قولااك كان في اللفظ بين التَّعجب والمدح والذَّم 

فيعة.العمل وفي المعنى»نِْعَم رُجاًل«؛ في   (89)؛ وذلك ألنَّهما ثناء في استيجابِهما المنزلة الرَّ

ب, وإنَّما اختلفا عن التَّعجب بذكر       ويُفهم من كالم سيبويه أنَّ المدَح والذَّمَّ شكٌل من أشكال التَّعجُّ

, وفيما عاادا ذلااك فااإنَّ بنيااة الماادح والااذَّم  ال  ب ألفاظًا تدلُّ معجمياًا على المدح أو الذَّم  الُمتكل م المتعج 

ب؛ ألنَّ كلتيهم  –فيكون المعنى واحااًدا  إبهام أو إيهام بإبهاما بنية قائمة على تختلف عن بنية التَّعجُّ

بولعلَّ  –كما يقول سيبويه  , وهااو مااا يناات  اتختاَف في اللفظ يرج  إلى اخِِتاف دلجِِاو التََّعجُِِّ

من صاايغة التَّعجااب المبنيااة  والذَّم  أقلُّ إبهاًما؛ ذلك أنَّ ألفاظَ المدحِ دلجاو اإلبهامعنه اختالف في 

ة (90)»ما« على اًل (91)التي قال عنها الخليل وسيبويه إنَّها نكرة غير مختصَّ , ليحصل بها اإلبهااام أوَّ

 ثُمَّ يتلوها اإلفهام.

ا ألنَّها جرت       ُف في الجملة التَّعجبية, إمَّ , واألمثال ال تَُغيَُّر أو ألنَّها تاادلُّ مجر  المثلوال يُتََصرَّ

ْئَس« طريقااة واحاادة بإنشاء التَّعجُّ بمجموعها على  َم وبااِ , فلَِزماا  طريقااة واحاادة كمااا لَِزماا  »نِعااْ

, فال يُستعمل إال بلفظ الماضااي وال يكااون منااه مضااارع وال أماار وال اساام فاعاال؛ ألنَّ (92)لإلنشاء

 , يقااول اباان األنباااري(93)"التَّعجااب إنَّمااا يكااون ماان شاايء ثاباا  فكاناا  صاايغة الماضااي أولااى"

ب إنَّمااا رَّف؛ ألنَّ المضارع يحتمل زمااانين الحااال واالسااتقبال, : "إنَّما لم يتصها(577)ت والتَّعجااُّ

, وقد يُتعجُب ماان الماضااي, وال يكااون التَّعجااب ممااا لاام يكاان ... لاائال يكون مما هو موجود ُمشاهد

 (94)يصير اليقين شكاًا".

ق فااي ويُفهم من كالم ابن األنباري أنَّ الماضي قد يتعجب منه؛ ألنَّه شيء قد وُ       ِجَد وثباا  وتحقااَّ

بإ منااه أو سااماعه" , وال شااكَّ (95)الواقع والذ هن؛ ألنَّ "التَّعجب معنى حادث عند ر ية شيء متعجَّ

وحصااولهم  «Exclamation»أو التَّعجااب  «Blame»أو الااذَّم   «Praise»أنَّ حاادوث الماادح 

ب  «Obligation» بمفه م ال اجبوداللتهم على الحال يرتبط ارتباطًا وثيقا  عند المااتكل م المتعجاا 

«Astonished» وال سيَّما صيغة الماضي ,«Past Mood»  الواجب الثَّاب  الحاصل التي تُمث ُل

ا فااي (96)الحادث عند سيبويه ا ثابتااً ًدا, وما كااان واقعااً , فالواجب يشمُل من الكالم ما كان ُمْثبَتًا ومَنكَّ

 (97)واقًعا في االعتقاد دون الكون الخارجي.الكون, وفي االعتقاد, وما كان ثابتًا 

إذن, فالواجب مفهوم استُعِمل ليدلا على معنى ثبوت الحدث واستقراره في نفس المااتكل م سااواء      

 (98).سابقًا لزمان القول أم مزامنًا له أم الحقًا به في المستقبلأكان 

 the»قة الكلمة إلى العالم"  ااباطااه ماجا"اته:  اولاقاب Searleرل اياون سااوهذا ما أشار إليه ج     

world direction of fit»-to-word(99)[ ويُمث ل له بالسَّهم النَّازل , و"اتجاااه مطابقااة ] العاالم

اعد ]word direction of fit»-to-«the world(100)إلى الكلمة"  هم الصاَّ بيااد أنَّ  [,, ويُمث ل لاه بالساَّ

؛ وهو مااا «Expressives»سيرل يرى أنَّه ال يوجد اتجاه مطابقة في األفعال المعب رة اإلفصاحية 

هااو [ Øحيااث ] of fit» null direction «The(101)[ Øأطلااق عليااه اتجاااه المطابقااة الفااارغ ]

مز الفارغ الذي يدلُّ على عدم وجااود اتجاااه للمطابقااة؛  فااي  يحِاوُ  أ  يِِّ  رَ  ذلِ  ي َّ المِتكل َم تالرَّ



 د. محمد يحيى محمد أحمد الكيالني

 

 76 2019يناير    71فيلولوجى  
 

ر عنهااا يكااون  أمًِِرا العالم ليماثل الكلمات وال في الكلمات ليماثل العالم, وصدق هذه القضية المعبااَّ

 .«Illocutionary Force»وبالتَّالي ت تظهر فيأ الع   اإلنجازية , presupposed»(102)» افتراضي ًا

ه ال يكااون هناااك تطااابق بااين المحتااوى القضااوي والواقااع )الكااون       ويُفهم ماان كااالم ساايرل أنااَّ

الخارجي(؛ إْذ يقول: إن هذه األعمال ال تطلب مطابقة الكون للقول أو مطابقااة القااول للكااون؛ ألنَّ 

ة (103)صدق القضية في اإلفصاحات صاادق مقتضااى بيااَّ , وهااو مفهااوم مناااق  لإلفصاااحات التَّعجُّ

يُنجزه, وإذا كااان األماار كااذلك  «Act»إلنشائية التي يوقعها ويُنشئها المتكل ُم, فتجري مجرى فِْعل ا

ا( يكون من القول إلى العالم ] [ ليماثاال فإن اتجاه المطابقة في التَّعجب اإلنشائي )مدًحا كان أو ذماً

 «Expressed psychological state» الواقع ويطابقه, والحالة النَّفسية السيكولوجية الُمعبَّر عنهااا

بهي  فااي التَّعجااب [ Ø, وبناااء علااى ذلااك يمكاان القااول باا نَّ إلغاااء اتجاااه المطابقااة الفااارغ ]التَّعجُّ

اإلنشائي أو المدح والذَّم ال يمث ل هدًما له؛ فقد يكون هناك أفعال متضمنة في القول ال تستغني عاان 

 القة بين المحتوى القضوي والكون الخارجي.اتجاه المطابقة الفارغ؛ إذ ال يكون هناك ع

يقول خالد ميالد: "إنَّ مس لة اتَّجاه المطابقة في رأينا مس لة متَّصلة بالغرض المقصود بااالقول,      

وهو ال يعدو أن يكون في الحقيقة القوة المقصودة بالقول. وما مطابقة المضاامون القضااوي للكااون 

على افتااراض وجااود  (104) نتيجة للقوة المقصودة بالقول"أو مطابقة الكون للمضمون القضوي إال

ه «Sincerity»مبدأ اإلخالص  ا فااي قولااِ ب ُمْخلِصااً تَكل ُم المتعجاا  ؛ إْذ ال يكون ذلااك إال إذا كااان المااُ

 بحسب صدق نيَّته وإرادته وقصده.

 وخا ة الع  :

ب أو الم احاإنَّه يمكن أن نق ▪ باعتبااار أنَّهااا أساااليب  ال اجِِب من مفهِِ مِذَّم  ضِِ ِدح والِِ ِمِِ ِالتَّعجُّ

 The Past»تسااتخدم األفعااال الماضااية التَّامااة المسااتمرة  «Idiomatic»مسبوكة مسكوكة 

Perfect Continuous»  .التي تدلُّ على اكتمال الحدث ووجوده وثبوته في زمن مطلق 

إنَّه ال توجد قوة إنجازية في التَّعجااب أو الماادح والااذم بجميااع درجاتهااا المختلفااة؛ ألنَّ المااتكل م  ▪

ب ال يستخدم األسلوب للقيام بفعل  , ويتضح من ذلك أنَّ هناااك أفعاااال "ال  «Act»المتعج  معيَّنإ

أي هااي ال تسااتدعي  كما يسميها البالغيُّون, غير طلبيَّةتتطلب مثل هذا التَّ ثير الكالمي لكونها 

ة ال تتطلااب أي تاا ثير  مطلوبًا غير حاصل وق  الطَّلااب, وهكااذا يتباايَّن أنَّ هناااك أفعاااال كالميااَّ

, ومغزى هذا النَّوع هو التَّعبير عن حالااة نفساايَّة (105)"استيعاب المخاطب لمع اااكالمي عدا 

وإْن  «Syntax»كيااب يشعر بها المتكل م في وق  ما؛ ولذا ال توصف بصاادق أو بكااذب, فالتَّر

كل / الاانَّمط  ه خباريٌّ  «Modality»كان يبدو ماان جهااة الشااَّ ه مان جهاة  «Assertive»أناَّ إال أناَّ

ه ال خااارج لااه تقصااد «Performative»إنشااائيٌّ  «Meaning inclusion»المعنااى  ؛ ألنااَّ

ب حاصل في الحال بهذا اللفظ, وهذا اللفظ موِجٌد له.  مطابقته, بل التَّعجُّ

ف  مثاال هااذه التَّراكيااب, فااال شااكَّ أنَّ المعنااى بل إنَّ  ▪ ر  ا لااو صااُ  المعنى المراد قد يُصاابح فارغااً

َم  َن زيااًدا« أو »نِعااْ ا أَْحسااَ المقصود باإلنشاء من قولك: »حُسن زيٌد« أو »أَْحِسْن بِزياادإ« أو »مااَ

جُل عمرو« يتعارض أو يتنافى أو يتناااق   جُل زيٌد« أو »بِْئَس الرَّ ع قولااك: ماا  «Clash»الرَّ

َم  َن زيااًدا« أو »زيااٌد نِعااْ َن« أو »شاايء أحسااَ »زيٌد َحُسَن« أو »بِزيدإ أَْحِسْن« أو »زيًدا ما أْحسااَ

جُل«؛ إْذ ينتفي  جُل« أو »عمرو بِْئَس الرَّ بالرَّ ماان مثاال هااذه التَّراكيااب بالتَّقااديم  إنشِِاء التَّعجُِِّ
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ب والمدح والذَّم  أفعا ل جامدة ال تتصرف في نفسها, يقول أبو حيَّان والتَّ خير؛ ألنَّ أفعال التَّعجُّ

, معمول فعل التَّعجب على الفعل وال معمول أْفَعَل على مااااألندلسي: "اعلم أنَّه ال يجوز تقديم 

ال يجوز: »زيًدا ما أْحَسَن«, وال »ما زيًدا أَْحَسَن«, وال »بزيدإ أَْحِسْن«, وإن كان في غير هذا 

ف الباب يتقدَّم في نحو هذا ال ف, ومااا ال يتصاارَّ تَّركيب ... وعلَّة ذلك أنَّ فعَل التَّعجب ال يتصرَّ

ُف في معموله" تَكل ِم (106)في نفسه ال يُتصرَّ بَنإ علااى مباادأ قااار  فااي ذهاان المااُ ٌر ُمنااْ , وهو تصااوُّ

ب منااه  م المتعجَّ يَتمثَُّل في أنَّ من ش ن كل  إنشاء أن تكون له صدارة الجملة, وهو ما يجعل تقدُّ

م المخصوص بالمدح والذَّم  على »نِْعَم وبِْئَس« ليس أصال. ب أو تقدُّ على فعل التَّعجُّ
(107) 

ا بالنسبة للمدح والذم فإنَّ تقديم المخصوص يتنافى  ▪ ؛ فِِي إنشِِاء المِِدح أو الِِذَّم   م  المبالغةأمَّ

جُل« أو »بِْئَس  جُل«, توحي ب نَّك قد جمعاا  كاالَّ ألنَّ قوة البنية النَّحوية في قولك: »نِْعَم الرَّ الرَّ

ك  ق من صفات الُحْسِن أو القُْبحِ في رجلإ واحد, فاألولى تمث ل أعلى مراتب الماادح؛ ألنااَّ ما تفرَّ

ك "جعلتااه (108)"جعلته فوق جنسه فيما يوجب الحمد" , والثَّانية تمث ل أعلااى مراتااب الااذَّم؛ ألنااَّ

 .(109).فوق ِجنسه فيما يوجب النَّقيصة والذَّم"
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 خا ة ونتا ج

َم       ب والماادح والااذَّم  ]نِعااْ عال  هذا البحااث تفاااوت درجااات اإلنشاااء غياار اإلنجااازي فااي التََّعجااُّ

ل إلى:  وبِْئَس[, وقد توصَّ

تقال  - ا ُمسااْ ب السَّماعيَّة, حتَّى أنَّهم لم يفردوا لها بابااً أنَّ النُّحاة لم يشغلوا أنفسهم بصيغ التَّعجُّ

ل في النَّحو, وإنَّما انصبَّ اهتمامه َل«, و»أَْفعااِ م على صيغتي التَّعجب القياسيتين »مااا أَْفعااَ

 بِا«.

من ليس مقصوًدا  - أنَّ بِنَاء »أْفَعَل« ليس بفعل ماض, وليس فيه شيٌء من المضي؛ ألنَّ الزَّ

يغة  من منتزع منه, وإنَّما الذي دفع النَّحاااة إلااى هااذا القااول هااو شااكل الصاا  هنا, بل إنَّ الزَّ

َرَج« و»أْعلََم«, ولم يكتِف النَّحاة بذلك, بل قالوا إنَّ بناء »أْفِعْل« فعاال لمشابهتها بناء »أخْ 

ماض جاء على صورة األمر, ولم يُعهد ذلك إال في ذلك الفعل, ومااا كااان لهاام أن يقولااوا 

كل وانشااغالهم باااإلعراب والبحااث عاان  مثاال ذلااك إال ألنَّهاام حرصااوا علااى مراعاااة الشااَّ

 به في سكون آخره قولك: »أَْخِرْج« و»أَْعلِْم«.العامل, فقولك: »أَْفِعْل« يش

أنَّ الفعل الذي يتم تحويله إلى صيغة »فَُعَل« يدلُّ على مدح خاص أو ذم خاص ]التعجب  -

ب باإلضااافة إلااى معناااه اللغااوي األصاايل؛ ولااذا ي خااذ  المختص[ مع تضمنه معنى التَّعجُّ

بعاا  الفااروق التااي تاادخل علااى أحكام »نِْعَم وبِْئَس« إال في بع  الفااروق المعنويااة, و

 فاعله.

ف؛  - بِيَّة باختالف درجاتها وألفاظها تجااري علااى منهاااج واحااد ال يتصاارَّ يغ التََّعجُّ أنَّ الص 

ف  زال عنها المعنى المراد؛ ولذا فهااي تسااير علااى  ألنَّها وقع  لمعنى محدَّد, فمتى ُصر 

نشِِاء اتنفعِِا  الِِذي يِِد  علِِى إوتيرة واحدة ومنهاج ال يختلف؛ ألنَّ الجملة قُِصَد منهااا 

من إال بوجااود التَّعجب أو إنشاء المدح والِِذَّم   ؛ ولااذا فهااي مجااردة ماان الدَّاللااة علااى الاازَّ

من, ومن ثَمَّ فهو يند ي معاااني  ًغا من الدَّاللة على الزَّ قرينة, أي أنَّ الفعل يكون حدثًا مفرَّ

ب.  خاصة في نفس المتكلم المتعج 

َب يع - ة اإلنجازية عالقة تااربط المااتكل م أنَّ التَّعجُّ تبُر إحدى القوى غير اإلنجازية؛ ألنَّ القوَّ

ب ال تدلُّ علااى هااذه العالقااة التااي تعاادل القااوة  بالمخاطب, واألفعال التي تدلُّ على التَّعجُّ

اإلنشِِاء اإلنجازية الموجودة في الخبر واالستفهام واألمر؛ ولااذا يناادرج التَّعجااب ضاامن 

 عدم تحقُّق مدلوله بتحقق النُّطق به.؛ لغير اإلنجازي

اًل ثُمَّ  والذَّم  أقلُّ إبهاًماأنَّ ألفاظَ المدحِ  - من صيغ التَّعجب؛ ذلك ألنَّ وضعها على اإلبهام أوَّ

مَّ  , والفائدة من إبهام الشاايء ثااُ التَّفسير؛ ولذا وجب بعدها ذكر المخصوص بالمدح أو الذَّم 

 التشوق إلى معرفة الشَّيء المبهم. تفسيره إحداث وقع في النَّفس من
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ب والمدح والذم ضمن   –باعتبار أنَّها أساليب مسكوكة  مفه م ال اجبيمكن إدراج ِصيغ التَّعجُّ

تود ي معنى التَّعجب ب فعال ماضية مستمرة تدلُّ على الوجوب,  –كما يقول الدكتور تمام حسَّان 

[ يختلف تبعا لقصد المتكلم [ وهبوطًا ]بيد أنَّ هذا الوجوب له درجات متفاوتة صعوًدا ]

ب, وإال لو كان المعنى واحدا ] يغ, ومن ثَمَّ ال يمكن أن تَُند ي أية  [ لما اختلف المتعج  الص 

ب  يغة األخرى؛ ولذا تتفاوت درجات التَّعجُّ من صيغة ألخرى,  -في اإليجاب  -صيغة معنى الص 

ب  -وهو بذلك  يختلف عن الخبر الذي يقتضي اإلمكان اإليجابي, وهذا االختالف  -أي إنشاء التعجُّ

 .الذي يحتمل الصدق والكذب هو الذي يبعده عن األسلوب الخبري المح 
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 المصادل والمراج 

 ها(.905األزهري: الشيخ خالد بن عبد هللا )ت -

شرح التصريح على التوضيح, أو التصريح بمضمون التوضيح فاي النحاو, وهاو شارح للشايخ خالاد األزهاري  -1

لبناان,  –لعلمياة, بياروت على أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك, تحقيق: محمد باسل عيون السُّود, دار الكتب ا

 م.2000الطبعة األولى 

 ها(.577ابن األنباري: أبو البركات عبد الرحمن بن محمد )ت -

 م.1975دمشق  –أسرار العربية, تحقيق: محمد بهجة البيطار, مطبوعات المجمع العلمي العربي  -2

محمد محيى الدين عبد الحمياد, المكتباة اإلنصاف في مسائل الخالف بين النَّحويين البصريين والكوفيين, تحقيق:  -3

 م.2003العصرية, الطبعة األولى 

 ها(.471الجرجاني: أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن )ت -

المقتَِصد في شرح اإليضاح, تحقيق: كاظم بحر المرجان, دار الرشيد للنشر, منشاورات وزارة الثقافاة واإلعاالم  -4

 م.1982الجمهورية العراقية  –

 ها(729اني: ركن الدين محمد بن علي )تالجرج -

اإلشارات والتنبيهات في علم البالغة, علَّق عليه ووضاع حواشايه وفهارساه: إباراهيم شامس الادين, دار الكتاب  -5

 م2011لبنان, الطبعة الثانية  –العلمية, بيروت 

 ها(.392ابن جن ي: أبو الفتح عثمان )ت -

إبراهيم مصطفى, وعبد هللا أمين, دار إحياء التاراث, الطبعاة األولاى المنصف, شرح تصريف المازني, تحقيق:  -6

 م.1954

 ها(.646ابن الحاجب: أبو عمرو عثمان بن عمر )ت -

 م.2005اإليضاح في شرح المفصل, تحقيق: إبراهيم محمد عبد هللا, دار سعد الدين, الطبعة األولى  -7

ام )ت -  م(.2011حسَّان: د. تمَّ

 م.2009ومبناها, عالم الكتب, الطبعة السادسة اللغة العربية معناها  -8

 م(1979حسن: عبَّاس )ت -

 م.1987النحو الوافي, دار المعارف, الطبعة التاسعة  -9

 ها(.745أبو حيَّان األندلسي: محمد بن يوسف )ت -

العربياة المملكاة  –التذييل والتكميل في شرح التسهيل, حقَّقه: حسن هنداوي, دار كنوز إشابيليا للنشار والتوزياع  -10

 م.2009السعودية, الطبعة األولى 

تفسير البحر المحيط, دراسة وتحقيق وتعليق: الشايخ عاادل أحماد عباد الموجاود, وآخارين, دار الكتاب العلمياة,  -11

 م.1993لبنان, الطبعة األولى  –بيروت 

 م.1998ارتشاف الضرب من لسان العرب, تحقيق: رجب ُعثمان, مكتبة الخانجي, الطبعة األولى  -12

 ها(.370ابن خالويه: أبو عبد هللا الحسين بن أحمد )ت -

 م.1979ليس في كالم العرب, تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار, مكة المكرمة, الطبعة الثانية  -13

 ها(. 637ابن الخبَّاز: أحمد بن الحسين )ت -

الساالم للطباعاة والنشار توجيه اللمع شرح كتاب اللمع البن جن ي, دراسة وتحقيق: فايز زكاي محماد ديااب, دار  -14

 م.2007والتوزيع, الطبعة الثانية 

 الخليفة: هشام عبد هللا -

 م.2007نظرية الفعل الكالمي, مكتبة لبنان ناشرون, الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان, الطبعة األولى  -15

 ها(827الدماميني: محمد بدر الدين بن أبي بكر )ت -

 م.1983ائد, تحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن محمد المفدي, الطبعة األولى تعليق الفرائد على تسهيل الفو -16

ازي: فخر الدين ابن العالمة ضياء الدين عمر )ت -  ها(. 604الرَّ

مفاتيح الغيب )تفسير الفخر الرازي المشاتهر بالتفساير الكبيار(, دار الفكار للطباعاة والنشار والتوزياع, الطبعاة  -17

 م.1981األولى 

 ها(595و الوليد )تابن رشد: أب -

 م.2002الضروري في صناعة النحو, تحقيق ودراسة: منصور علي عبد السميع, دار الفكر العربي  -18

 ها(. 686الرَّضي االستراباذي: رضي الدين محمد بن الحسن )ت -

شرح شافية ابن الحاجب, تحقيق: محمد نور الحسن, ومحماد الزفازاف, ومحماد محياى الادين عباد الحمياد, دار  -19

 م.2005لبنان, الطبعة األولى  –اء التراث العربي, بيروت إحي

 ت(.-شرح كافية ابن الحاجب, تحقيق: أحمد السيد أحمد, المكتبة التوفيقية )د -20

مخشري: أبو القاسم محمود بن عمر )ت -  ها(.538الزَّ
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ل فاي شارح أبياات المفصال ألباي فاراس النعساا  -21 ل في علم العربية, وبذيله كتاب المفضاَّ ني الحلباي, دار المفصَّ

 ت(.-الجيل, الطبعة الثانية )د

 ها(1422السَّامرائي: إبراهيم )ت -

 م.1987من أساليب القرآن, دار الفرقان ومنسسة الرسالة, الطبعة الثَّانية   -22

 السَّامرائي: فاضل صالح -

 م.2011معاني النحو, دار الفكر ناشرون وموزعون, الطبعة الخامسة  -23

اج: محمد بن سهل )تابن  -  ها(.316السَّرَّ

سالة, الطبعة الثالثة  -24  م.1983األصول في النحو, تحقيق: عبد المحسن الفتلي, منسسة الر 

 ها(.231ابن سعدان الكوفي: أبو جعفر محمد )ت -

مختصر النحو, دراسة وتحقيق: حسين أحمد بوعبَّاس, حوليات اآلداب والعلوم االجتماعية, مجلس النشر العلمي  -25

 م. 2005الكوي , الحولية السادسة والعشرون, الرسالة السابعة والثالثون بعد المائتين, ديسمبر  –

 ها(.180سيبويه: أبو بشر عمرو عثمان بن قَنبر )ت -

 م.1991بيروت, الطبعة األولى  -سيبويه, تحقيق: عبد السالم محمد هارون, دار الجيل الكتاب: كتاب  -26

 ها(. 368الس يرافي: أبو سعيد الحسن بن عبد هللا )ت -

لبناان, الطبعاة األولاى  –شرح كتاب سيبويه, تحقيق: أحماد حسان مهادلي, وآخار, دار الكتاب العلمياة, بياروت  -27

 م.2008

 سيرل: جون -

 م.2009لبنان  –ي فلسفة العقل, ترجمة أحمد األنصاري, دار الكتاب العربي, بيروت القصدية بحث ف -28

 ها(.911السيوطي: عبد الرحمن بن الكمال بن محمد )ت -

 ت(.-معترك األقران في إعجاز القرآن, تحقيق: علي محمد البجاوي, دار الحرم للتراث )د -29

 م.2001الم مكرم, عالم الكتب همع الهوامع في شرح جمع الجوامع, تحقيق: عبد العال س -30

 ها(790الشَّاطبي: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى )ت -

المقاصد الشَّافية في شرح الخالصة الكافية, تحقيق: عبد الارحمن بان ساليمان العثيماين, معهاد البحاوث العلمياة  -31

 م.2007جامعة أم القرى, الطبعة األولى  –وإحياء التراث اإلسالمي 

 ها(.542ة هللا بن علي )تابن الشَّجري: هب -

 م.1992أمالي ابن الشَّجري, تحقيق ودراسة: محمود محمد الطناحي, مكتبة الخانجي, الطبعة األولى  -32

 ها(1418الشَّعرواي: محمد متولي )ت -

 تفسير الشعراوي )خواطر الشيخ(, مطابع أخبار اليوم قطاع الثقافة. -33

بان: محمد بن علي )ت -  ها(.1206الصَّ

اد حاشية الصَّ  -34 اه عاابااا بَّان على شرح األشموني على ألفية ابن مالاك, ومعاه شارح الشاواهد للعيناي, تحقياق: طاا

 ت(.-الرءوف سعد, المكتبة التوفيقية )د

 عبد الحق: صالح إسماعيل -

 م.1993التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد, دار التنوير للطباعة والنشر, الطبعة األولى  -35

 ها(.1392يى الدين )تعبد الحميد: محمد مح -

 م.2004ُعدَّة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك, وهو الشرح الكبير من ثالثة شروح, دار الطالئع  -36

 ها(2015)ت عبد اللطيف: د. محمد حماسة -

 م.2001العالمة اإلعرابية في الجملة بين القديم والحديث, دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع  -37

 ها(.669لي: أبو الحسن بن منمن بن محمد )تابن ُعْصفُور اإلشبي -

عار, دار الكتاب العلمياة, بياروت  -38 از الشاَّ اجي, قدَّم لاه ووضاع هوامشاه وفهارساه: فاوَّ جَّ لبناان,  –شرح جمل الزَّ

 م.1998الطبعة األولى 

ب, تحقيق وتعليق ودراسة: عادل أحمد عبد الموجود, وعلي محمد  -39 ب ومعه ُمثُل المقرا معاوَّض, دار الكتاب الُمقر 

 م.1998لبنان, الطبعة األولى  –العلمية, بيروت 

 ها(.769ابن عقيل: بهاء الدين عبد هللا )ت -

دمشاق  –شارح الاتااسهايااال )المااساعد على تسهيل الفوائد(, تحقيق, وتعليق: محماد كامال بركاات, دار الفكار  -40

 م.1980

 ها(.616الحسين )تالعكبري: أبو البقاء عبد هللا بن  -

حه ووضاع فهارساه: مصاطفى الساقا وآخارين, دار المعرفاة للطباعاة  -41 التبيان في شرح الاديوان, ضابطه وصاحَّ

 ت(-لبنان )د –والنشر, بيروت 
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التبيين عن ماذاهب النحاويين البصاريين والكاوفيين, تحقياق ودراساة: عباد الارحمن بان ساليمان العثيماين, دار  -42

 م.1986نان, الطبعة األولى لب –الغرب اإلسالمي, بيروت 

اللباب في علل البناء واإلعراب, تحقيق: عبد اإلله نبهان, وغازي مختار طليمات, دار الفكر المعاصار, بياروت  -43

 م.2001سوريا, الطبعة الثانية  –لبنان, ودار الفكر, دمشق  –

 م.2007الطبعة الثالثة  مسائل خالفية في النحو, حقَّقه وجمع إليه: عبد الفتَّاح سليم, مكتبة اآلداب, -44

 ها(972الفاكهي: عبد هللا بن أحمد )ت -

 م.1993شرح كتاب الحدود في النحو, تحقيق: المتولي رمضان أحمد الدميري, مكتبة وهبة, الطبعة الثانية  -45

 ها(732أبو الفداء: عماد الدين إسماعيل )ت -

جامعاة قطار  –وثاائق والدراساات اإلنساانية الُكنَّاش في النحو والصرف, تحقيق: علي الكبيسي وآخر, مركاز ال -46

 م. 1993

 ها(. 207الفراء: أبو زكرياء يحيى بن زياد )ت -

معاني القرآن, تحقيق: أحمد يوسف نجااتي, ومحماد علاي النَّجاار, دار الكتاب والوثاائق القومياة, الطبعاة الثالثاة  -47

 م.2001-2002

 ها(.1094الكفوي: أبو البقاء أيوب بن موسى )ت -

ات, معجم في المصطلحات والفروق اللغوية, تحقيق: عدنان دروي , ومحماد المصاري, منسساة الرساالة, الُكليَّ  -48

 م.1998الطبعة الثانية 

 ها(.1349الكنغراوي: السيد صدر الد ين )ت -

الُموفِي في النحو الُكوفي, شرَحه بتعليقات توضح غوامضه ومقاصده: محمد بهجة البيطاار, مطبوعاات المجماع  -49

 م.2011العربي بدمشق, الطبعة الثانية  العلمي

 ها(.672ابن مالك: جمال الدين محمد بن عبد هللا )ت -

شاارح التسااهيل, تحقيااق: عبااد الاارحمن الساايد, ومحمااد باادوي المختااون, دار هَجاار للطباعااة والنشاار والتوزيااع  -50

 م.1990واإلعالن, الطبعة األولى 

 المبخوت: شكري -

 م.2010مقترحات, دار الكتاب الجديد المتحدة, الطبعة األولى دائرة األعمال اللغوية مراجعات و -51

د: أبو العبَّاس محمد بن يزيد )ت -  ها(.285المبر 

 ها.1385القاهرة  –المقتضب, تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة, المجلس األعلى للشئون اإلسالمية  -52

 المتوكل: أحمد -

المملكاة المغربياة,  –منشاورات كلياة اآلداب والعلاوم اإلنساانية بالربااط آفاق جديدة في نظرية النحو الاوظيفي,  -53

 م.1993, 5سلسلة بحوث ودراسات رقم 

 م(1994المخزومي: د. مهدي )ت -

 م.1986لبنان, الطبعة الثانية   -في النحو العربي نقد وتوجيه, دار الرائد العربي, بيروت  -54

 ها(.711ابن منظور: أبو الفضل جمال الدين محمد )ت -

 ت(.-بيروت )د –لسان العرب, دار صادر  -55

 ميالد: د. خالد -

 -اإلنشاء في العربية بين التركياب والداللاة دراساة نحوياة تداولياة, جامعاة منوباة والمنسساة العربياة للتوزياع  -56

 ت(.-تونس )د

 ها(778ناظر الجي : محب الدين محمد بن يوسف )ت -

رح تساهيل الفوائاد, دراساة وتحقياق: علاي محماد فااخر وآخارين, دار شرح التَّسهيل المسمَّى تمهيد القواعد بشا  -57

 م.2007السالم للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة, الطبعة األولى 

 ها(1408هارون: عبد السالم محمد )ت -

 م.2000األساليب اإلنشائية في النَّحو العربي, مكتبة الخانجي  -58

 ها(.761نصاري )تابن هشام: أبو محمد جمال الدين بن هشام األ -

 ت(.-أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك, تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد, دار الطالئع )د -59

 ها(.643ابن يعي : موفق الدين بن علي )ت -

 ت(.-شرح المفصل, تحقيق: أحمد السيد أحمد, المكتبة التوفيقية )د -60

 المراج  ايج بية:

- John R. Searle: 

(1) A Taxonomy of illocutionary Acts, University of Minnesota Press, Minneapolis, 

1975 
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(2) Expression and meaning "Studies in the theory of speech acts, Cambridge university 

press, Reprinted 1999 

- Dick: Simon 

(3) The Theory of Functional Grammar: Complex and derived constructions, edited by: 

Kees Hengeveld, Mouton de Gruyter, Berlin 1997  

- Lenka: L.N 

(4) Construction of a Logic of Discourse an Exploration in Speech Acts. 

 
 اله امش

ل علاى رأي البصاريين, ( (1 لة بينهما إال أنَّ هناك فروقًا يجب مراعتها, فَا »أَْفَعَل« في التَّعجاب فِعاْ ولكن مع قوة الص 

َب  وفي التَّفضيل اسم باإلجماع, والمنصوب بعد »أْفَعَل« في التَّعجب مفعول ]وقيل: المنصوب عند الكوفيين نُصاِ

ب على التَّعجب[, وفي التَّفضايل تميياز, كاذلك ال يُصااغ التَّعجاب إال على التَّشبيه بالمفعول به, وقيل: هو منصو

, والتفضيل يجوز صياغته مما دلَّ على المستقبل, نحو: أنا أَْضَرُب منك غًدا. ]انظر ابن وقع وحدث واستمرَّ مما 

ا 59سعدان الكوفي: مختصر النَّحو صا  اباذي: شارح , واالساتر81, والكنغراوي: الموفي في النَّحو الكوفي صا

 [4/223كافية ابن الحاجب 

فه؛ وألنَّ معنى »َما أَْحَسَن  ((2 "»أَْحَسَن« في التَّعجب, وإْن كان فِْعاًل, فقد أشبه االسم للزومه لفظ الماضي, وقلَّة تصرُّ

ن ومذهب التَّعجب فيه كمعنى: »زياٌد أَحْ  -]هكذا في النَّص األصلي ويبدو لي أنَّ بالنسخة نقًصا[  -زيًدا«  ن ماِ ساَ

ب والتَّفضيل". ]الس يرافي:  غيره«, و»زيد أَْقَوم ِمن غيره«, وقولنا: »أَْحَسن ِمن غيره«, هو اسم فيه معنى التَّعجُّ

  [1/356شرح كتاب سيبويه 

ْل بِاهِ المعنى فاي يقول سيبويه: "وَما لَْم يَكن فيه ما أَْفَعلَه لم يكن فيه أَْفِعْل بِه رُجاًل, وال هو أَْفَعُل ِمْنهُ ... و ((3 وماا  أَْفعاِ

هُ , وكذلك أَْفَعلَهُ واحد اح 4/97". ]الكتااب أْفَعُل ِمناْ اام: أوضااا ان هاااشااا روط فاي اباا [, وانظار تفصايل هاذه الشاُّ

رب 246, 245, 230-3/228الاااماااسالاااااك إلاااى ألفيااة اباان مالااك  ان األندلسااي: ارتشاااف الضااَّ , وأبااي حيااَّ

  وما بعدها. 4/2077

اجي ( (4 جَّ  2/36انظر ابن عصفور: شرح جمل الزَّ

ل ( (5  [7/432يقول ابن يعي : "التَّعجب باب مبالغة مدح أو ذم". ]شرح المفصَّ

ن رآهام ماا 175]سورة البقرة, اآلياة  فََما أَْ بََراُْم َعلَى ال َّالِ  نحو قوله ( (6 ن يقاول فايهم ماَ [, أي: هانالء ِمماَّ

 [1/669النَّار. ]انظر أبا حيَّان األندلسي: البحر المحيط أصبرهم على 

ِب, وياا للمااء, وياا للادَّواهي, وياا للفَليقاة, وياا لاك  ((7 مما أورده سيبويه في الكتاب: »ويحه, وسبحان هللا, وياا لَْلَعجاَ

, 237, 217, 181, 2/174فارًسا, وما رأي  كاليوم رجال, وسبحان هللا رجال, وتاهلل رجال, وتاا هللا«. ]انظار 

يغ بابًا بعنوان: "صيغ التَّعجب السَّماعيَّة". ]همع الهواماع فاي 3/497, 293 َب السيوطي لهذه الص  [, هذا وقد بَوَّ

يغ لن نتحدَث عنها؛ لكونها سماعيَّة ال يضبطها ضابط.  5/63شرح جمع الجوامع    [, وهذه الص 

 192شرح كتاب الحدود في النَّحو صا ( (8

لاة مان األفعاال هذه ( (9 بي, واالساتعمال المادحي أو الاذَّم ي, وهاي محوَّ يغة تصلح لالستعمالين: االستعمال التَّعجُّ الص 

ب, يقاول ابان الثُّالثيَّة سواء أكان الفعُل مضمومَ   العين أصاال أم كاان مفتاوَح العاين أم مكساورها؛ إلنشااء التَّعجاُّ

جاُل زياٌد ... يعي : "لك أن تذهب بسائر األفعال إلى مذهب »نِ  ل« فتقاول: َعلُاَم الرَّ لها إلاى »فَعاُ ْعَم وبِْئَس« فَتَُحو 

ل  ٌب". ]شرح المفصَّ جُل زيٌد تمدح وأن  ُمتعج  بَ  فهو مثل: نِْعَم الرَّ  [7/410وإذا تعجَّ

اجي  ((10 جَّ   2/44شرح جمل الزَّ

ب, تدخل الباء على الفاعل كثيًرا, فيكون مجروًرا لفظًا مرفوًعا محالاً ( (11 , وهذا يدلُّ على أنَّ المقصوَد بالفعل التَّعجاُّ

ب, نحاو:  َب وغيره, وقد تدخل هاذه البااء فاي أسااليب أخارى إلفاادة معناى التَّعجاُّ فإذا ُحِذفَ  احتمل الكالُم التَّعجُّ

امرائي: معااني ا ا. ]فاضال الساَّ لنَّحاو حسبُك بِِه رجاًل, فإن قل : حسبك درهام, لام يكان فياه معناى التَّعجاب نصااً

4/248 ,249] 

 7/432 ابن يعي : شرح المفصل( (12

»أَْفِعْل بِِه« أمٌر ومحل المجرور بعده نصب علاى المفعولياة, ويَاَرى البصاريون أنَّ صاورته يََرى الكوفيون أنَّ ( (13
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ه خبار  صورة األمر وهو خبر في المعنى ومحل المجرور بعده رفع على الفاعلية: يقول السيوطي "واألصاحُّ أناَّ

ب. ]هماع الهواماع معنى, وإْن كان لفظُه لفظ األمر للمبالغة, وليس ب مر حقيقة" أال ترى أنَّ مع , 5/57نااه التَّعجاُّ

اجي  جَّ [؛ وذلك ألنَّ 4/2066وأبا حيَّان األندلسي: ارتشاف الضرب  2/49وراجع ابن عصفور: شرح جمل الزَّ

اد يخارج عان  ار قا المتكلم ال يطلب من أحدإ أن يصنع شيئًا, ثُمَّ إن سلَّمنا ب نَّه أمر حقيقاة, فامان الماقارر أنَّ األماا

َع لهااا وهااي داللتااه األ إلااى دالالت أخاارى, نحااو: اإلباحااة واإلهانااة والتهديااد  -طلااب الفعاال  -صاالية التااي ُوضااِ

بِن َّ فعِل [, وبناء عليه يمكننا القول: 93والتسخير. ]انظر الجرجاني: اإلشارات والتنبيهات في علم البالغة صا 

بالتُّعجب ا ا فعل أمر خرج عن دتلتأ اي لية ليد   على إنشاء التَّ   .عجُّ

 5/58السيوطي: همع الهوامع ( (14

 7/438انظر ابن يعي : شرح المفصل ( (15

ل مدلول عليه بطريقة مباشرة بصيغة العبارة في حاين أنَّ  -غالبا  -يُميَّز  ((16 بين هذين المعنيين على أساس أنَّ األوَّ

ل طبقًا لمقتضيات مقاميَّة معيَّنة, ]انظر ال فرق بين المعنيين في أحمد المتوكال: آفااق جديادة الثَّاني يتولَُّد عن األوَّ

 [443, 149, وهشام إ. عبد هللا الخليفة: نظرية الفعل الكالمي صا 21في نظرية النحو الوظيفي صا 

بَّان على شرح األشموني على ألفية ابن مالك ( (17 بَّان: حاشية الصَّ  3/24الصَّ

18) )3/26 

 4/231شرح كافية ابن الحاجب ( (19

مخشري نسابة  - ضعَّف العُكبري اذا الرأي ( (20 جاج؛ ولذا أخذ ابن يعي  على الزَّ قيل إنَّه محكي عن أبي إسحاق الزَّ

دَ : أحدها: أنَّ األمر طلب إيقاع الفعل, من  ا ة أوجأ -هذا القول لنفسه  ب ت يكِ   إت مِن أمٍِر قِد ُوجِِ , والتَّعجُِّ

ا الكالم: صدق  أو كذب , وليس كذلك حقيقة األمار, والثالاث: أنَّ لفظاه والثَّاني: أنَّه يصحُّ أن يُقال في جواب هذ

ل 1/203واحد. ]انظر اللباب في علل البناء واإلعراب   [7/438, وابن يعي : شرح المفصَّ

ل صا ( 21) رف صا 276انظر المفصَّ  305, وأبا الفداء: الكنَّاش في النَّحو والصَّ

 4/246نَّحو انظر فاضل السَّامرائي: معاني ال( (22

ازي: مفاتيح الغيب  ((23   21/222الرَّ

 4/228شرح كافية ابن الحاجب ( (24

ل  ((25   7/438ابن يعي : شرح المفصَّ

 101( العالمة اإلعرابية في الجملة بين القديم والحديث صا (26

 171( خالد ميالد: اإلنشاء في العربية بين التركيب والداللة صا (27

ب دخله من جهة االسم النَّكرة لَِما فيه من إبهام »ما«, ويمكن أن نلحاق ( يقول خالد (28 ميالد: "ويبدو أنَّ معنى التَّعجُّ

بهذا النوع كل ما بني على المبهم مما يحتاج إلى تمييز لما فيه من إبهام, ومن ذلك: هلل ... تارد فاي جملاة اسامية 

ه فارًسا و ه, وهلل درا مة النواة فتقول: هلل درا  [453عالًما" ]المرجع السابق صا معجَّ

 1/72انظر الكتاب ( (29

د:  ((30 ب؛ ألنَّك إذا قل : َما أَْحَسَن زيًدا, فقد أبهما  ذاك فياه,  اإلبهاميقول المبر  يكون في الجزاء واالستفهام والتَّعجُّ

ب فا4/173ولم تَْخُصْص. ]المقتضب  ا التَّعجاُّ ح لنا السيوطي ذلك بقولاه: "وأماَّ الساتفهام معاه مساتمر, [, ويوض 

ب من شيء فهو بلسان الحال سائل عن سببه". ]معترك األقران في إعجاز القرآن   [ 1/439فَمن تعجَّ

  4/228الكتاب  ((31

 7/430انظر ابن يعي : شرح المفصل ( (32

 7/432انظر المرجع السابق ( (33

ا لام يُعهاد, بال جااء قد َضعََّف االستراباذي هذا الرأي وهو منسوب لسايبويه؛ ( (34 ألنَّ "األمار بمعناى الماضاي مماَّ

 [4/228الماضي بمعنى األمر". ]شرح كافية ابن الحاجب 

  1/317ابن ِجن ي: المنصف شرح لكتاب التَّصريف  ((35

اجي عجبتفيد المبالغة في التَّ   الالم»( أشار ابن عصفور هنا إلى أن (36 جَّ   [2/44. ]انظر شرح جمل الزَّ

 4/100ب الكتا( (37
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يرى بع  المحدثين أنَّ هذا البناء هو بناء فِْعليٌّ قديٌم ورثته العربية على هذه الهيئة التي ال تتغيَّر, وما هو بفعل  ((38

أمر حقيقة أو فعل مااض جااء علاى صايغة األمار؛ إْذ إنَّناا ال نادرك شايئًا مان الدَّاللاة الزمنياة. ]انظار إباراهيم 

  [72صا السامرائي: من أساليب القرآن 

 4/250معاني النَّحو ( (39

يقول الدكتور خالد ميالد: "إن هذا اإلنشاء الذي نقل إليه لفظ الخبر هو إنشاء التعجاب أو إنشااء االنفعاال, علاى ( (40

أنَّه عمل ال يطلب حضور المخاطب؛ ألنَّ المخاطب ال يُْقَصُد بطلب أو خاطاب في هاذا اإلنشااء". ]اإلنشااء فاي 

 [284التركيب والداللة صا العربية بين 

ا؛ إن كاان لاه  ((41 المتكل ُم قد يتكلَُّم بكالم قد استقرَّ في ذهنه واعتقاده حتَّى صار عقيدة عنده, وهذا الكالم قد يكون حقااً

نسبة في الواقع, فهو حينئذإ ِصدق في الخبر, وِصْدق في المخبر, وقد يكون كاِذبًا؛ إن لم يكن له نسبة فاي الواقاع؛ 

حينئذإ كِذب في الخبر, وصدق في المخبر؛ ولذا فإنَّ الُمتكل َم حين يُخبر بهذا الكالم ال يُسمَّى كاِذبًا؛ ألنَّه أخبار فهو 

على َوْفق اعتقاده وظن ه, مع أنَّ الخبر كاذب, فهناك فرٌق بين كذب الخبر, وكذب المخبار. ]انظار محماد متاولي 

  رف[بتص 11928الشعراوي: تفسير الشَّعراوي صا 

ه عادَّ التَّعجاب  "Dick"حصر ديك ( (42 القوى اإلنجازيَّة في أربع هي: الخبار واألمار واالساتفهام والتَّعجاب؛ إْذ إناَّ

 , يقول في كتابه:إحدى القوة اإلنجازية المستقلة التي تقابل األنماط األخرى

"The Theory of Functional Grammar: Complex and derived constructions" 

- "all languages have the three basic sentence-types Declarative, Interrogative and 

Imperative. Most of them have a distinct exclamatory type" ]page 238   [  

 172انظر اإلنشاء في العربية بين التَّركيب والدَّاللة صا ( (43

ب بلفظ المستقبل؛ ألنَّه مادح, وإنَّماا يُمادح اإلنساان 1/99األصول في النحو  ((44 , ويقول الس يرافي: "ال يجوز التعجُّ

  [1/357بما ُعِرَف به, وثب  فيه". ]شرح كتاب سيبويه 

 4/223االسترباذي: شرح كافية ابن الحاجب ( (45

 443, 437, 7/430انظر ابن يعي : شرح المفصل ( (46

 1/354كتاب سيبويه انظر الس يرافي: شرح ( 47)

 96الُكل يَّات صا ( (48

 4/2073ارتشاف الضرب ( (49

 7/224, وانظر ابن يعي : شرح المفصل 30, 1/29شرح التسهيل ( (50

لَةإ ُمعيَّناةإ ( (51 ِر تَْعياين َخصاْ جُل زيٌد, فقد مدحتَاه ُمْطلَقًاا مان َغياْ يعني لمدح ال خصوصيَّة فيه؛ ألنَّك إذا قلَ : نِْعَم الرَّ

ل َمدَ  . ]ابن الحاجب: اإليضاح في شرح المفصَّ مُّ  [2/90ْحتَه لها, وكذلك الذَّ

 أحاد األزمناة( يقول االستراباذي: "إنَّما تُنشيء المدح, وتُْحدثه بهذا اللفظ, وليس المدح موجوًدا فاي الخاارج فاي (52

مقصوًدا مطابقة هذا الكالم إيَّاه حتَّى يكون خبًرا, بَلَى, تقصد بهذا الكالم مدحه على جودته الحاصلة خارًجا, ولو 

 [4/231كان إخباًرا ِصْرفًا عن َجودته خارًجا لدخله التَّصديق والتَّكذيب". ]شرح كافية ابن الحاجب 

ا ف يد  المبالغةقال ابن ِجن ي: "وهم إذا أرادوا ( (53 أال ترى أنَّ أصَل األفعااِل أْن  يُْخرُجونها عن أصلهاي الكلمة فممَّ

ا أرادوا من شادة التَّوكياد فاي المعناى الاذي  ب« التَّصرف لمَّ َف, وقد منعوا »نِعَم وبِْئَس وحبَّذا وفِْعَل التَّعجُّ تتصرَّ

وه والنَّحو الذي قصُدوه, وهذا باب واسع". ]المنصف شرح لكتاب التَّصر  [1/241يف أَمُّ

َم وبِاْئَس«  ((54 يقول الدماميني: إنَّ اإلنشااء الاذي لايس بطلباي حكماه حكام الطَّلباي, ومان هُناا يُْعلاُم أنَّ جملتاي »نِعاْ

  [3/151, وراجع 4/20خبريتان ال إنشائيتان. ]انظر تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد 

جاُل اتَّفق البالغيُّون على أنَّ اإلنشاَء غير الطَّلبي ال  - َم الرَّ  يستدعي مطلوبًاا غيار حاصال وقا  الطَّلاب, فقولاك: »نِعاْ

زيٌد«, ال يستدعي مطلوبًا وال يترتَّب عليه شيء فاي الوجاود؛ ولاذا نجاد أنَّ البالغياين لام يعتناوا باإلنشااء غيار 

   إلى معنى اإلنشاء.الطَّلبي ولم يفردوا له أبوابًا؛ لقلَّة المباحث المتعلاقة به؛ وألنَّه في األصل أخبار نُقِلَ 

 ابن منظور: لسان العرب مادة )ن ع م(.( (55

اطبي: 1/99انظار اباان األنبااري: اإلنصاااف فاي مسااائل الخااالف باين النَّحااويين البصاريين والكااوفيين ( (56 , والشااَّ
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 4/509المقاصد الشَّافية في شرح الُخالصة الكافية 

 280البصريين والكوفيين صا التَّبيين عن مذاهب النَّحويين ( (57

ل  ((58   7/408شرح المفصَّ

 5/2528انظر ناظر الجي : شرح التَّسهيل الُمسمَّى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد ( (59

َل« بفاتح الفااء وكسار العاين, والاذي يادلُّ علاى أنَّ أصال ((60 َم«  قيل: إنَّ »نِْعَم« أصله »نَِعَم« على وزن »فَعاِ »نِعاْ

لاى »نَِعَم« أنَّه يجوز فيها أربع لغات: نَِعَم وبَئَِس, ونَْعَم وبَيَس, ونِِعَم وبِئَِس, ونِْعَم وبِْئَس؛ ذلك ألنَّ كالَّ ماا كاان ع

وزن »فَِعَل« من االسم والفعل وعينه حرٌف من حروف الحلق فإنَّه يجاوز فياه أرباع لغاات, وقيال فاي »بِاْئَس« 

يرافي: 103, 1/99ابن األنباري: اإلنصاف في مساائل الخاالف  لغتان: كسر الباء وفتحها. ]انظر , وراجاع السا 

, 7/408, وابن يعي : شرح المفصل 45, 44, وابن خالويه: ليس في كالم العرب صا 3/9شرح كتاب سيبويه 

ا  ارب صا ب ومعه ُمثُل المقاا , 1/95, واالساتراباذي: شارح شاافية ابان الحاجاب 100وابن عاااصفور: الُماااقَر 

 [5/2530وناظر الجي : شرح التسهيل 

 2/179الكتاب ( (61

وما بعادها, واإلنصااف فاي مساائل الخاالف  96راجع تفصيل هذه األدلة في ابن األنباري: أسرار العربية صا  ((62

, والتَّبيين عن مذاهب النَّحاويين البصاريين 301-1/299وما بعدها, والعكبري: الت بيان في شرح الد يوان  1/81

وما بعدها, ومسائل خالفية في النَّحاو  1/180وما بعدها, واللباب في علل البناء واإلعراب  274الكوفيين صا و

  121-118صا 

ناظر الجي : محب الدين محمد بن يوسف بن أحمد بن عبد الدائم المعروف بناظر الجي  الحلبي, عاالم نحاوي ( (63

 [ 1/24ولغوي يعود أصله إلى مدينة حلب ]انظر ترجمته في شرح التسهيل 

  10/75, وانظر النَّص في أبي حيان األندلسي: التذييل والتكميل في شرح التسهيل 5/2526شرح التسهيل  ((64

, وارتشااف الضارب مان 10/75( انظر رأي الفراء في أبي حيَّان األندلسي التذييل والتكميل في شارح التساهيل (65

, ونااظر الجاي : شارح التسااهيل 2/121, وابان عقياال: المسااعد علاى تساهيل الفوائااد 4/2041لساان العارب 

, وخالاد األزهاري: 3/232مساالك , ومحمد محيى الدين عبد الحميد: عدة السَّالك إلى تحقيق أوضاح ال5/2526

 2/76شرح التَّصريح على التوضيح 

 2/120انظر ابن عقيل: المساعد على تسهيل الفوائد ( (66

( يقول الفراء في كتابه معاني القرآن: "بِْئَس ونِْعَم داللة على مادح أو ذم لام يارد منهماا ماذهب الفعال, مثال قاماا (67

[, ويقول في موضع آخر: "وإنَّما جااز توحيادها؛ ألنَّهماا ليساتا 1/268د كثير" ]وقعدا, فهذا في بِْئَس ونِْعَم ُمطَّرِ 

, أال ترى أنَّ لفظهما  م  لبفعلإ يُْلتمس معناه, وإنَّما أدخلوهما لتدالَّ على المدح والذَّ ولايس معناهماا كاذلك".  لفظ فَعاَ

 [, والمراد بقوله: "لفظ فََعَل", أي صيغة الماضي.2/141]

أبي حيَّان األندلساي: التاذييل والتكميال  أي منسوب إلى ابن العل  صاحب كتاب البسيط, وهو موجود فيهذا الرَّ ( (68

 2/121, وابن عقيل: المساعد على تسهيل الفوائد 10/75في شرح التسهيل 

 4/539( المقاصد الشَّافية في شرح الخالصة الكافية (69

التذييل والتكميل في شارح التساهيل , وانظر أبا حيَّان األندلسي: 2530, 5/2529ناظر الجي : شرح التسهيل ( (70

10/76 

, وانظر محماد محياى الادين عباد الحمياد: عادة 10/75( أبو حيان األندلسي: التذييل والتكميل في شرح التسهيل (71

 3/233السَّالك إلى تحقيق أوضح المسالك 

  5/2528شرح التسهيل  ناظر الجي : ((72

ة ومساايرة لقواعاد النَّحاو, فقاد المتتب ع ألدلة كل  من الفريقين, ليجد أنَّ ( إنَّ (73 "مذهَب البصريين في هذا أقاوى حجاَّ

ِل والبُعد ]ع استطاع البصريون أن ينقُضوا كلَّ ما استدلَّ به الكوفيون" بد من أدلة نقليَّة لِما فيها من التَّكلُِّف والتَّ وُّ

 [98السالم هارون: األساليب اإلنشائية صا 

ناعة فاوق ماا  ((74 ات التاي يضاعونها فاي هاذه الصا  يقول ابن رشد: "صار النُّحاة يتكلفون مان إعطااء أساباب الكل ياَّ

روري في صناعة النَّحو صا  ناعة, والحقُّ هو التَّوسط في ذلك" ]الضَّ   [4تحتمله الص 

ا ق ((75 د: "ف مَّ ا مان بااب األفعاال إلاى يقول المبر  الن لام يخرجاَ ث؛ فألنَّهماا فِعاْ ْ  إذا عنيا  الُمَنناَّ ولك: نِْعَمْ  وبِْئساَ
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  [2/146التَّسمية, كما فُِعَل بِا )حبَّ وذا( وك نَّهما على منهاج األفعال". ]المقتضب 

ام حسَّان: "غفل األولون عن أنَّ هاذين اللفظاين ال يقابالن مان ع(76 اء ( يقول الدكتور تمَّ الماات األفعاال إال هاذه التاَّ

ف إلى مضارع وأمر بل التَّصرف في داخل اإلساناد فيماا  ا تاء فعْل  وياء افعلِي ونون أقبْلَن والتَّصرُّ السَّاكنة, أمَّ

 [115عدا قبول تلك التاء فال يقبل شيئا منه وكل ذلك يطعن في فعليتهما" ]اللغة العربية معناها ومبناها صا 

د اسميتها, وال سيَّما إذا نظرنا إلى إبائها قبول بقياة عالماات األساماء" "ليس في د( (77 خول الباء على نِْعَم ... ما ينك 

 [115]المرجع السابق صا 

 197في النَّحو العربي نقد وتوجيه صا ( (78

 198, 197صا  المرجع السَّابق( (79

إلفادة المدح أو الذم, وال يصح المدح والذم إال بما ُوِجَد وثبا  فاي لم يكن لهما مستقبل؛ ألنَّهما نُقِال عن أصلهما ( (80

 [3/12الممدوح والمذموم. ]انظر السيرافي: شرح كتاب سيبويه 

 بتصرف. 5/2529انظر ناظر الجي : شرح التَّسهيل ( (81

, فإذا قلا : »بِاْئَس يقول عبد القاهر الجرجاني: "ُحْكُم »بِْئَس« حكم »نِْعَم« في جميع ما ُذِكر؛ ألنَّه ن( (82 م  هاية في الذَّ

جُل زيد« كنَ  جعلتَهُ فَوَق ِجْنِسِه فيما يُوِجُب النَّقيصةَ والذَّمَّ". ]المقتصد في شرح اإليضاح   [1/364الرَّ

  389ابن الخبَّاز: توجيه اللَُّمع صا  ((83

ومعلوم أنَّ الفعل الثُّالثي ال يخرج في األغلب عان  -قد يدخل شيء من التَّغيير على صيغة كل  فعل من األفعال ( (84

, فيند ي معناه األصلي الخاص مع زيادة فاي الدَّاللاة تتضامن المادح بهاذا  -ثالثة أوزان  ليصيَر على وزن معيَّنإ

ب, وإن شائ  فقال: إنَّ الفعال المعنى اللُّغوي الخاص أو الذَّم به, كما تتضامن فا  ي الوقا  نفساه اإلشاعار بالتََّعجاُّ

نًا  وإفادة المادح أو الاذماألصلي,  معناه اللغويالثُّالثي في صيغته الجديدة يند ي ثالثة أمور مجتمعة, هي:  مضامَّ

 [ 3/384. ]انظر عبَّاس حسن: النَّحو الوافي التَّعجبمعنى 

 2/90اإليضاح في شرح المفصل ( (85

   4/249, واالستراباذي: شرح كافية ابن الحاجب 3/21انظر ابن مالك: شرح التسهيل  ((86

ب ألفاظ ((87 ب الذي يعنياه النَّحوياون هاي األلفااظ  للتَّعجُّ كثيرة ال يتعرض لها النَّحويون في باب التعجب؛ ألنَّ التَّعجُّ

ل باِ  ا »ماا أَْفَعلَاه« و»أْفعاِ ب كاَ با  مان زياد«, التي تدلُّ على إنشاء التَّعجاُّ ا »تعجَّ ِه« ال ماا يادلُّ علاى التَّعجاب كاَ

ا  ه علاى وزن مخاتص باألفعاال, وأماَّ ْل«؛ ألناَّ ة »أَْفعاِ و»سبحان هللا« , و»حسبُك به فارًسا«, وال خالف في فِْعلياَّ

ي: اإلنصاف فاي »أْفَعَل« فُمْختلٌف في فعليَّته عند الكوفيين, ومتَّفٌق على فعليته عند البصريين. ]انظر ابن األنبار

وما بعدها, وابن الحاجب: اإليضاح فاي  7/429وما بعدها, وابن يعي : شرح المفصل  1/104مسائل الخالف 

, والشَّاطبي: المقاصاد الشاافية فاي شارح 2613-6/2611, وناظر الجي : شرح التَّسهيل 2/99شرح المفصل 

 [4/434الخالصة الكافية 

اج: األصول في النَّ  ((88   1/111حوابن السَّرَّ

 176صا  بين التركيب والدَّاللة, وراجع خالد ميالد: اإلنشاء في العربية 2/176انظر الكتاب ( (89

 178صا  بين التركيب والداللةانظر خالد ميالد: اإلنشاء في العربية ( (90

هاا اسام هال هاي اسام تاام غيار موصاول وال موصاوف أم أنَّ  -انظر اختالف آراء العلماء فاي »ماا« التعجبياة ( (91

, 441-7/440فاي ابان يعاي : شارح المفصال  -موصول بمعنى الذي أم أنَّها استفهامية دخلها معناى التَّعجاب 

وماا بعادها. والاذي أميال إلياه أنَّ »ماا« أداة  10/183وأبي حيَّان األندلسي: التذييل والتكميل في شرح التسهيل 

َن تركيبا خاًصا يند   ب تستخدم مع ما بعدها لتكو  ان: إنَّ "خالفاة تعجُّ ام حساَّ ي غرض التَّعجب, يقاول الادكتور تماَّ

ب ليس  إال أفعل تفضيل تنوسي فيه هذا المعنى وأُدخل في تركيب جديد إلفادة معناى جدياد ... ولكان هاذه  التَّعجُّ

يغة في تركيبها الجديد أصبح    [114". ]اللغة العربية معناها ومبناها صا مسك كةالص 

  2/103حاجب: اإليضاح في شرح المفصل انظر ابن ال ((92

 383ابن الخبَّاز: توجيه اللمع صا ( (93

 2/382, وانظر ابن الشَّجري: أمالي ابن الشجري 1/112اإلنصاف في مسائل الخالف ( (94

 2/382ابن الشَّجري: أمالي ابن الشجري ( (95
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[, ويقاول فاي موضاع آخار: 1/59الواجاب". ]الكتااب  كِا النَّفاي كماا أنَّ معناى  لِي«يقول سيبويه: "فمعناى ( (96

ا, وال يليهاا إال  , وذلاك قولاك: بينماا أناا كاذلك إْذ جااء زياد". ]الكتااب الفعُِل ال اجِب"وتكون »إْذ« ِمْثلَهاا أيضاً

4/232] 

  68خالد ميالد: اإلنشاء في العربية بين التركيب والداللة صا  ((97

  183لمرجع السابق صا انظر ا ((98

(99) Searle: A Taxonomy of illocutionary Acts, page 347   

(100) Ibid, page 347 & Expression and meaning, page 14  

)101  ( Look Lenka: Construction of a Logic of Discourse An Exploration in Speech Acts, 

page 6 

 وما بعدها. 30القصدية بحث في فلسفة العقل صا وانظر أيضا كتابه  -

(102) John R. Searle Said: "Notice that in expressives there is no direction of fit in 

performing an expressive, the speaker is neither trying to get the world to match 

the words nor the words to match the world; rather the truth of the expressed 

proposition is presupposed". [A Taxonomy of illocutionary Acts, page 356, 357] 

 بتصرف. 236, 234وانظر صالح إسماعيل: التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد صا  -

ا ( (103 , وراجاع شاكري المبخاوت: دائارة 507انظر خالد مايالد: اإلنشااء فاي العربياة باين التركياب والداللاة صا

 119, 118األعمال اللغوية صا 

 513اإلنشاء في العربية بين التركيب والداللة صا ( (104

 253هشام عبد هللا الخليفة: نظرية الفعل الكالمي صا ( (105

 10/214التذييل والتكميل في شرح التسهيل ( (106

 بتصرف.  291يب والداللة صا انظر خالد ميالد: اإلنشاء في العربية بين الترك( (107

 290المرجع السابق صا ( (108

 1/364عبد القاهر الجرجاني: المقتصد في شرح اإليضاح ( (109


