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 ملخص
هدفت هذه الدرا�سة اإىل بيان القيمة املعنوّية للنوا�سخ احلرفّية 
املعاين  بني  الربط  خالل  من  اال�سمّية،  اجلملة  على  دخولها  عند 
اأّن  �سّيما  وال  فيها،  وردت  التي  املتعّددة  وال�سياقات  لها  املجّردة 
اأ�سا�س  ال  النحوي  العمل  اأ�سا�س  على  بينها  فيما  جَمعوا  النحويني 

املعنى، واتخذت من ديوان ال�سافعي مادًة للتطبيق.
بعْر�س  قام  اإْذ  التحليلي؛  الو�سفي  املنهَج  الباحُث  واّتبَع 
االأمناط الرئي�سة التي جاءت عليها اجلملة اال�سمّية املحّولة بزيادة 
النوا�سخ احلرفية  النوا�سخ احلرفية، وقد تعّددت هذه االأمناط بتعّدد 
الفرعّية  ال�سور  من  جمموعًة  منها  منٍط  كلُّ  و�سّم  عليها،  الداخلة 
اأ�سماء هذه النوا�سخ واأخبارها،  التي اختلفت عن بع�سها باختالف 
ثّم يقوم الباحث بعد كّل منٍط رئي�س بتحليٍل لبع�س اجلمل املحّولة 

مربًزا االأثر املعنوي املتاأّتي من الزيادة.
اإىل االهتمام  القارئ  اأّنها ت�رصف  الدرا�سة يف  اأهّمّية  وتكمن 
بالقيمة الداللية لهذه النوا�سخ اأكرث من اهتمامه باالأثر النحوي الذي 
اإىل الوقوف على ال�سياقات املتعّددة  ُتِدُثه يف اجلملة، كما تدعوه 
التي دخلْت عليها، والربط فيما بينها معنويا، وعدم االكتفاء بِذْكر 

املعاين املجّردة لها.
وقد خُل�َس البحث اإىل اأّن لهذه النوا�سخ اأثًرا كبرًيا يف التعبري 
االأثر  اأال يكتفوا بدرا�سة  الباحثني  لذا ينبغي على  عن مراد املتكّلم؛ 
اأثرها  اإىل  ينظرون  واإمّنا  اال�سمّية،  اجلملة  يف  ُتِدُثه  الذي  النحوي 

املعنوي وقيمتها الداللّية فيها.
الكلمات املفتاحية: اجلملة اال�سمّية، النوا�سخ احلرفّية، تويل
The Semantic Effect of the Literal Al-Nawasikh (Ab-
rogators) in Transforming the Nominal Sentence: 
Analytical Descriptive Study, Al-Shafii’s Diwan as 

a Model

Abstract:

This research aims to show the semantic effect of 
the literal Al-Nawasikh when it precedes the nominal 
sentences through linking the abstract meanings and the 
varied contexts in which they were received. Especially 
since the grammarians grouped them on the basis of 
grammer, not the meaning. The study focused on Al-
Shafii’s Diwan as a Model. The Researcher followed 
the analysis descriptive approach, as the researcher 
showed the main patterns of the nominal sentences 
that are transformed by adding the Nawasikh. These 
patterns varied according to the used Nawasikh. After 
detecting each main pattern, the researcher analyzes 
some of the transformed sentences, highlighting the 
semantic effect of Al-Nawasikh.

The importance of the study lies in the fact that 
it orients the reader to be interested in the semantic 

value of these Nawasikh rather than the grammatical 
effect they make in a sentence, as well as on the various 
contexts in which these Nawasikh are used, connecting 
them semantically and studying them from the point of 
view of sociolinguistics, rather than considering their 
abstract meanings only. 

The research concludes that the literal Al-
Nawasikh have a great effect on the speakers’ semantic 
intention. Thus, the researchers should therefore not 
only examine the grammatical effect that Nawasikh 
make in the nominal sentence, but rather consider 
their semantic value.

Keywords: (The Nominal sentence، literal Al-
Nawasikh ، transformation, grammar, semantics)

املقدمة
اجلملة  ِعماَد  وامل�سند  اإليه  امل�سند  اأو  واخلرب،  املبتداأ  ُيَعدُّ 
اال�سمّية واأ�سا�َس بنائها؛ فبهما تتحّقق الفائدة، وفيهما تكمن الفكرة 
اأو  اجلملة،  م�سمون  يوؤّكَد  اأْن  املتكّلم  اأراد  ما  فاإذا  للجملة،  الرئي�سة 
اآخر؛ بتاأثرٍي من الظروف  اإىل  اأو ينتقل بها من حكٍم  يو�ّسَع معناها، 
املحيطة به، اأو املواقف املتعّددة التي تواجُهُه، فاإّنه يقوم باإدخال 
عنا�رَص اإ�سافيٍة اإليها؛ فت�سبح اجلملة حمّولًة بالزيادة؛ اإْذ مل تقت�رص 
على  زيادة  اأية  اأّن  فيه،  �سّك  ال  ومّما  فيها،  االأ�سا�سني  الركنني  على 
املبنى، ال ُبدَّ اأْن يرتّتَب عليها زيادٌة يف املعنى، وقد ال يقت�رص االأمر 
املعنى متاًما،  تغيري  اإىل  الزيادة  اأّدت  رّبا  بل  املعنى،  زيادة  على 
وهذا ما اأّكده عبد القاهر اجلرجاين )471هـ( بقوله: )كلما زدَت �سيًئا 

وجدَت املعنى قد �سار غرَي الذي كان(.)اجلرجاين، د.ت: �س 534(
على  تدخل  التي  الزيادة  عنا�رص  من  احلرفّية  النوا�سخ  وُتَعدُّ 
التحويل،  دائرة  اإىل  التوليد  دائرة  من  فتخرجها  اال�سمّية؛  اجلملة 
والناظر يف كتب النْحويني يرى اأّن حديَثهم عن هذه النوا�سخ من�سبٌّ 
على االأثر النْحوّي الذي ُتِدُثه يف اجلملة دون كبري اهتماٍم باالأثر 
املعنوّي لها، واإْن كانوا قد اأ�ساروا اإىل املعاين املتعّددة لهذه النوا�سخ.
من هنا، جاء هذا البحث لي�سّلَط ال�سوء على الوظيفة املعنوّية، 
والقيمة الداللّية للنوا�سخ احلرفّية عند دخولها على اجلملة اال�سمّية؛ 
النْحوّيون لهذه  ِبَعَدم االكتفاء باملعاين املجّردة التي ذَكَرها  وذلك 
النوا�سخ، واإمّنا رْبُط هذه املعاين بال�سياقات التي وَرَدْت فيها، وقد 
اّتَخَذت الدرا�سة من ديوان ال�سافعي ماّدًة للتطبيق، واعتمدت الن�سخة 
دار  اخلام�سة،  الطبعة  امل�سطاوي،  الرحمن  عبد  بها  اعتنى  التي 

املعرفة، بريوت – لبنان، 1409هـ– 2008م.
وعليه، �ستقوم الدرا�سة بالإجابة عن الأ�سئلة التالية:

ما اأبرز االأمناط اجلْملّية التي جاءت عليها اجلملة اال�سمّية  ◄
املحّولة بزيادة النوا�سخ احلرفّية؟

كيف اأ�سهمت اجلملة اال�سمّية املحّولة بزيادة النوا�سخ يف  ◄
التعبري عن مرادات املتكّلم؟

النوا�سخ  ◄ هذه  بني  واالن�سجام  التوافق  مّت  حدٍّ  اأّي  اإىل 
وال�سياقات التي َدَخَلْت عليها؟

الذي  التحليل  خالل  من  االأ�سئلة  هذه  عن  االإجابة  و�ستتّم 
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اإىل  ذلك  يف  م�ستنًدا  ال�سعرية،  ال�سواهد  لبع�س  الباحث  �سُيجريه 
الكتاب  ومنها:  واحلديثة  القدمية  واملراجع  امل�سادر  من  جمموعة 
ل، �رْصح ابن عقيل، �رْصح قطر الندى، �رْصح ابن  ل�سيبويه، �رصح املف�سّ

الناظم، دالئل االإعجاز، معاين النحو، وغريها.
باأّن  للقارئ  تبنيَّ  اأّنها  يف  ا،  اأي�سً الدرا�سة  اأهّمّية  وتكمن 
ذات  االأدبّية  الن�سو�س  يف  املحّولة  اجلْملّية  الرتاكيب  ا�ستعمال 
عن  وبعيٌد  ذاته  بحدِّ  مق�سود  هو  اإمّنا  الرفيع،  اللغوّي  امل�ستوى 

الع�سوائّية.
النوا�سخ احلرفّية  اال�سمّية املحّولة بزيادة  وقد وردت اجلملة 
�ستِة  على  موّزعة  مو�سًعا،  وت�سعني  ت�سعٍة  يف  ال�سافعي  ديوان  يف 

اأمناط؛ ح�سب ما يلي:

النمط األول: اجلملة االمسّية املنسوخة بـ )إّن(

على  موّزعة  مو�سًعا،  وخم�سني  ثمانيٍة  يف  النمط  هذا  ورد 
ثالِث �سور؛ ح�سب ما يلي:

وخربها  ♦ نكرة(  اأو  )معرفة  وا�سمها  اإّن  الأوىل:  ال�سورة 
)معرفة اأو نكرة(

وخربها  ♦ نكرة(  اأو  )معرفة  وا�سمها  اإّن  الثانية:  ال�سورة 
)جملة فعلّية(

ال�سورة الثالثة: اإّن وا�سمها )مفرد معرفة( وخربها )�سبه  ♦
جملة(

القيمة الدللّية للجملة ال�سمّية املن�سوخة بـ )اإّن(
احتّلت اجلملة اال�سمّية بـ )اإّن( حّيًزا كبرًيا يف ديوان ال�سافعي 

َوْفًقا  اأ�سكالها؛  تعّددْت  وقد  االأخرى،  احلرفّية  بالنوا�سخ  موازنًة 
لل�سورة التي اأتى عليها كلٌّ من ا�سمها وخربها، وورودها بهذا الكّم 
�سعره  يف  ال�سافعي  يعر�سها  كان  التي  املعاين  اأكرث  اأّن  على  يدّل 
اأو  بها،  املتلّقي  جهل  اإىل  يعود  التوكيد  هذا  و�سبب  توكيًدا؛  تتطّلب 

�سّكه فيها، اأو اإنكاره لها.
ال�سافعي  اأّن  اإىل  وهذه االأحوال املتعّددة للمتلّقي رّبا ترجع 
يعيها  قّلما  التجربة  وهذه  احلياة،  يف  جتربته  يعك�س  �سعره  يف 
َتك�ّسف  ما  للنا�س  يجّلَي  اأْن  اأراد  ما  فاإذا  يت�سّورونها،  اأو  االآخرون، 
له من حقائق خالل فرتة حياته قوبل يف بع�س االأحايني بال�سدود 
النابع من عدم فهم هذه احلقائق واإدراكها؛ فيلجاأ اإىل توكيد كالمه 
بح�سب ما يقت�سيه حال املتلّقي، ومن هذه املوؤّكدات )اإّن( النا�سخة، 
ويف ذلك يقول ابن يعي�س )643هـ(: )فاإّن قول القائل: اإّن زيًدا قائم، 
ناب مناب تكرير اجلملة مرتني، اإال اأّن قولك: اإّن زيًدا قائٌم اأوجُز من 
قولك: زيد قائم زيد قائم مع ح�سول الغر�س من التاأكيد، فاإْن اأدخْلَت 
الالم وقلَت: اإّن زيًدا لقائم، ازداد معنى التاأكيد؛ وكاأّنه بنزلة تكرار 

اللفظ ثالث مرات(.)ابن يعي�س، د.ت: 8/59(
وجاء يف )همع الهوامع(: )فاإّن: للتاأكيد؛ ولذا اأجيب بها الق�سم 
الفّراء  اأّن  كما ُيجاب بالالم يف قولك: واهلل لزيد قائم، وزعم ثعلب: 
قال: )اإّن( مقّررة لق�سٍم مرتوك ا�ستغني عنه بها والتقدير: واهلل اإّن زيًدا 

لقائم(.)ال�سيوطي، 1992: 2/149(
وب�رْصف النظر عن �سّحة ما قاله ابن يعي�س عن )اإّن(، واأّنها 
عنه،  ُنِقل  فيما  الفّراء  قاله  وما  مرتني،  اجلملة  تكرير  مناب  تنوب 
فموؤّدى كالمهما اأّن )اإّن( توؤّكد م�سمون اجلملة الداخلة عليها، لذلك 

تنبغي معرفة ال�سياق الذي دخلت عليه، ومن ذلك قول ال�سافعي:

هو:  ال�سابقة  للجملة  الزيادات  من  اخلايل  التوليدي  فاالأ�سل 
)الطبيب ي�ستطيع دْفع مقدور الق�سا(، من غري حرف النفي )ال(؛ الأّن 
االأ�سل يف اجلملة التوليدية اأْن تكوَن مثبتًة، وهذا ما اأ�سار اإليه نعوم 
اجلمل  )هي  قال:  االإنكليزّية؛  يف  النواة  للجمل  حّده  يف  ت�سوم�سكي 
�س   :1987 ت�سوم�سكي،  )نعوم  للمعلوم(،  املبنّية  املثبَتة  اخلربّية 
160( فهي جملة تتكّون من مبتداأ، وخرب جاء جملة فعلّية، واجلملة 
بهذه ال�سورة التوليدّية ُتثِبُت للطبيب القدرة على �سفاء ال�سقيم، ودْفع 
ُقدِّر عليه، وهذا املعنى ال يختلف على ف�ساده عاقالن، فكان ال  ما 
ُبدَّ من نْفِي احلكم؛ فجيء بال النافية لتنفي ن�سبة اخلرب اإىل املبتداأ، 

ف�سارت اجلملة )الطبيب ال ي�ستطيع دْفع مقدور الق�سا(، وهي جملة 
يف  ال�سابق  املعنى  يعّمق  اأْن  ال�سافعي  فاأراد  املوؤّكدات،  من  خالية 
اأّن الطبيب لو  النفو�س؛ فاأتى ب�سبه اجلملة والعطف ليدّل بهما على 
َوّظَف كّل ما لديه من علم، وا�ستعمل كّل ما لديه من و�سائل العالج 
ا�ستطاع  اأو يدفَع عنه بالًء قّدره اهلل تعاىل عليه ما  �سقيًما،  لي�سفَي 
اأتى  الطبيب،  اإىل  ُين�َسَب  اأْن  مظّنة  فيه  املري�س  �سفاء  والأّن  ذلك؛ 

باحلرف النا�سخ املوؤّكد مل�سمون اجلملة.
ومن اجلمل ال�سمّية املحّولة بزيادة اإّن قول ال�سافعي:

ودوائـــه بطّبـــه  الطبيـــَب  ل ي�ستطيـــع دْفع مقـــدور الق�سااإّن 

اأجـــًرا ول حمـــًدا لغـــُر موّفـــقاإّن الـــذي ُرِزَق الي�سار ومل ُي�سْب

اأّنها حَوْت عن�رصين  يرى الناظر يف اجلملة اال�سمّية ال�سابقة 
من عنا�رص التاأكيد؛ وهما: احلرف النا�سخ )اإّن( والالم الداخلة على 
اخلرب، وهذا يدّل على اأّن م�سمون اجلملة قبل دخول هذين املوؤّكدين 
باأ�سلها  فاجلملة  االإنكار،  اأو  ال�سّك  من  �سيًئا  ال�سامع  لدى  ُيحِدُث 
على  املعنى  هذا  ولكّن  موّفق(،  غرُي  الي�سار  ُرِزَق  )الذي  التوليدي: 
بٌّ على  �سورته هذه لي�س مراًدا عند املتكّلم؛ وذلك اأّن اهتمامه من�سَ
ما يتبع هذا الي�سار يف الرزق، فقام بتو�سيع اجلملة من خالل العطف؛ 
موّفق(،  غرُي  حمًدا  وال  اأجًرا  ْب  ُي�سِ ومل  الي�سار  ُرِزَق  )الذي  ف�سارت 

فال�سافعي يرى اأّن االإن�سان الذي و�ّسع اهلل تعاىل عليه يف الرزق، ثّم 
هو مينع هذا الرزق عن م�ستحّقيه، فاإّنه ال يناله التوفيق من اهلل، وقد 
ْب اأجًرا وال حمًدا، ولي�س  عرّب عن مْنع االإن�سان للعطاء بقوله: ومل ُي�سِ
اأْن يبتغوا باإنفاقهم املاَل  اأّن ال�سافعي يدعو النا�س اإىل  معنى ذلك، 
رِغَب  �سواٌء  املنفق  َيطال  اأمٌر  والثناء  النا�س وثناءهم، فاحلمد  حْمَد 

يف ذلك اأم مل يرغب.
النا�س؛  بع�س  عند  واإنكار  �سكٍّ  حمطَّ  املعنى  هذا  كان  ومّلا 
لظّنهم اأّن التوفيق من اهلل تعاىل ال يكون اإال بزيادة املال فقط، وال 
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واختباًرا،  ا�ستدراًجا  تكون  قد  االإن�سان  املال على  اأّن كرثة  يعلمون 
والالم؛  النا�سخ  باحلرف  فجاء  د  موؤكِّ بغري  تاأكيده  من  ُبدَّ  ال  كان 

لتحقيق ذلك.
ورّبا كان هذا التوكيد ال لرّد اإنكاٍر وَقع من املخاَطب، واإمّنا 
املنكر،  معاملة  فعومل  اجلملة؛  ه  تعِر�سُ الذي  املعنى  عن  لغفلته 
فاقت�سى هذا التوكيد، وهذا ما ذَكَره علماء البالغة يف حديثهم عن 
اأحوال االإ�سناد اخلربي؛ جاء يف كتاب )االإي�ساح يف علوم البالغة(: 
)فاإْن كان املخاَطب خايَل الذهن من احلكم باأحد طريف اخلرب على 
زيد،  )جاء  احلكم؛ كقولك:  موؤّكدات  ا�ستغنى عن  فيه،  والرتّدد  االآخر 
وعمرو ذاهب(، واإْن كان مت�سّور الطرفني، مرتّدًدا يف اإ�سناد اأحدهما 
زيًدا  اإّن  اأو  عارف،  )لزيد  كقولك:  بوؤّكد؛  تقويته  َح�ُسَن  االآخر،  اإىل 
االإنكار؛  بح�سب  توكيده  وجب  بخالفه،  حاكًما  كان  واإْن  عارف(، 
و)اإيّن  اإنكاره،  يف  يبالغ  وال  �سدقك  ُينكر  مَلْن  �سادق(  )اإيّن  فتقول: 

)28 ل�سادق( مَلْن يبالغ يف اإنكاره(.)القزويني، 2003: �س 
وجاء يف مو�سٍع اآخر: )وكثرًيا ما يخرج الكالم على مقت�سى 
املنكر  ُينزَّل غري  وكذلك  ال�سائل،  منزلة  ال�سائل  فينزل غري  الظاهر؛ 
)القزويني،  االإنكار(.  اأمارات  من  �سيٌء  عليه  ظهر  اإذا  املنكر؛  منزلة 

)31  ،29 2003: �س 

النمط الثاني: اجلملة االمسّية املنسوخة بـ )أّن(

ورد هذا النمط يف اثنني وع�رشين مو�سًعا، موّزعة على ثالِث 
�سوٍر؛ ح�سب ما يلي:

اأو  ♦ )معرفة  وخربها  )معرفة(  وا�سمها  اأّن  الأوىل:  ال�سورة 
نكرة(

)جملة  ♦ وخربها  )معرفة(  وا�سمها  اأّن  الثانية:  ال�سورة 
ا�سمّية اأو فعلية(

ال�سورة الثالثة: اأّن وا�سمها )مفرد معرفة( وخربها )�سبه  ♦
جملة(

القيمة الدللّية للجملة ال�سمّية املن�سوخة بـ )اأّن(
اأْن يقولوا:  اعتاد النْحويون يف حديثهم عن النوا�سخ احلرفّية 
اإّنها تدخل على املبتداأ واخلرب، فتن�سب االأول، وترفع الثاين؛ وذلك 

على  يدخلَن  )فاإّنهّن  قال:  ه�سام)761هـ(  ابن  كالم  يف  جاء  كما 
اخلرب،  ويرفْعَن  ا�سَمها،  وُي�سّمى  املبتداأ،  فين�سْبَ  واخلرب،  املبتداأ 
�س  الذهب(:  �سذور  )�رصح   ،2001 خرَبها(.)االأن�ساري،  وُي�سّمى 

)109  ،108
اأّنهم  )اإّن( واأخواتها  النْحويون عن  ِذْكِر ما قاله  وال�ساهد من 
على  دخولها  م�ساألة  يف  احلرفّية  النوا�سخ  بقّية  مع  )اأّن(  ُيدِرجون 

املبتداأ واخلرب مبا�رصًة.
ذلك،  يف  �سك  وال  �سحيٌح  النحويني  كالم  اأّن  الباحث  ويرى 
ولكْن تنبغي االإ�سارة اإىل اأّن ما تدخل عليه )اأّن( لي�س املبتداأَ واخلرَب 
اأّن  اأ�سلهما مبتداأ وخرب؛ ففي قولك مثاًل: )علمُت  واإمّنا  املبا�رَصين، 
زيًدا منطلٌق(، فاإّن االأ�سل التوليدي للجملة هو )زيٌد منطلق(، ثّم جرى 
)َعِلَم(، ف�سارت  الفعل  باإدخال  وذلك  اجلملة؛  بالزيادة على  تويٌل 
اجلملة )علمُت زيًدا منطلًقا(، وبهذه الزيادة اأ�سبح املبتداأ مفعواًل اأواًل 
للفعل، واأ�سبح اخلرب مفعواًل ثانًيا له، ثّم جرى تويل اآخر بالزيادة؛ 
ورَفَع  االأول  املفعول  َب  فن�سَ )اأّن(؛  النا�سخ  احلرف  بزيادة  يتمّثل 
الثاين، وبهذا تكون )اأّن( قد دخلْت على مفعويل َعِلَم اللذين كانا يف 

االأ�سل مبتداأً وخرًبا.
اأّما ما يتعّلق بالقيمة املعنوّية التي تّققها )اأّن( فيما تدخل 
عليه، فذهب اأكرُث النْحويني اإىل اأّنها تفيد التاأكيد مثل اإّن،)انظر: ابن 

يعي�س، د.ت: 8 /59()1(
القراآن  اأّن  يف  للتوكيد  اأّنها  على  ال�سامرائي  فا�سل  وا�ستدل 
تعاىل:{  قوله  نحو  اليقني؛  ُيفيد  فاإّنه  بها  الظّن  قَرَن  اإذا  الكرمي 
20[ فالظّن هنا لي�س   :69 اأين مالق ح�سابية}]احلاقة  اإين ظننت 
بعنى ال�سك، واإمّنا بعنى اليقني؛ اأي: اإيّن تيّقْنُت اأيّن مالٍق ح�سابيه.

)ال�سامرائي، 2009: 1 /277(
وبناًء على ذلك، فاإّن ال�سياقات اجلْملّية التي ورَدْت فيها )اأّن( 
ال�سافعي  يكوَن  اأْن  االأول  اأمرين:  اأحد  على  تدّل  ال�سافعي  ديوان  يف 
تاأكيدها؛  اإىل  فيلجاأَ  معناها،  و�سّحة  اجلملة  م�سمون  من  متيّقًنا 
اإظهاًرا منه باأّن هذا اأمٌر ي�ستطيع اجلزم به، والثاين اأْن يكوَن ال�سافعي 
متيّقًنا من م�سمون اجلملة، ولكّنه يلجاأ اإىل تاأكيدها؛ مراعاًة حلال 

املخاَطب الذي قد يعرتيه بع�س ال�سّك يف قبول م�سمون اجلملة.
ولتو�سيح الكالم ال�سابق ناأخذ قول ال�سافعي:

فاأر�ســـدين اإىل تـــْرك املعا�ســـي�سَكـــْوُت اإىل وكيـــٍع �سوَء حفظي
نـــوٌر العلـــَم  بـــاأّن  لعا�ســـيواأخـــرين  ُيهـــدى  ل  اهلل  ونـــور 

باأّن؛  االأول  املعنى  اأّكد  ال�سافعي  اأّن  الثاين  البيت  يف  ُيالَحظ 
وهو كون العلم نوًرا، ومل يوؤّكد املعنى الثاين الوارد يف عُجز البيت؛ 
فلم يقْل: واأّن نور اهلل ال ُيهدى لعا�ٍس، وال�سبب يف ذلك – واهلل اأعلم 
– اأّن كوَن العلِم نوًرا اأمٌر ال ي�سّك فيه اأحد، وال يعرت�س عليه اإن�سان؛ 
فكّل النا�س على اختالف م�ستوياتهم الثقافّية ُيقّرون باأّن العلَم هو 
اإىل تقّدم االأمم، ورقّي ال�سعوب، وهو النور الذي ي�سيء لهم  ال�سبيل 
اأ�سباب عي�سهم، فاأتى ال�سافعي باأّن التي تفيد  طريَقهم، وي�سّهل لهم 

التوكيد؛ لبيان اأّن هذا املعنى ميكن اجلزم به.
اأّما م�سمون اجلملة الثانية فلم ُيوؤكَّد باأّن؛ لعدم جْزم ال�سافعي 
باأّن هذا املعنى ين�سحب على كّل عا�ٍس هلل، فرّبا كان �سوء احلفظ 

ه بها؛ ليبنيَّ له اأّنه ارتكب ذنًبا، ولي�س  عنده عالمًة من اهلل تعاىل خ�سّ
�رصًطا اأْن تنطبَق هذه العالمة على كلِّ عا�ٍس.

النمط الثالث: اجلملة االمسّية املنسوخة بـ )لكّن(

�سورتني  على  موّزعة  موا�سع،  ثمانية  يف  النمط  هذا  ورد 
اثنتني؛ على النحو الآتي:

ال�سورة االأوىل: لكّن وا�سمها )معرفة( وخربها )معرفة اأو  ♦
نكرة(

الناظم،  وابن   49/1 اللبيب(  )مغني   ،2007 األنصاري،  أيًضا:  انظر   )1(
2000، ص 16.
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األثر الداللي للنواسخ احلرفية في حتويل اجلملة االسمّية
أ. هّمام إبراهيم محمد البشايرةدراسة وصفّية  حتليلّية ديوان الشافعي أمنوذًجا

)جملة  ♦ وخربها  )معرفة(  وا�سمها  لكّن  الثانية:  ال�سورة 
ا�سمّية اأو فعلية(

القيمة الدللّية للجملة ال�سمّية املن�سوخة بـ )لكّن(
تكوُن  ال  اأّنها  يف  النا�سخة  احلروف  بقّية  عن  )لكّن(  تختلف 
جملتني  بني  تقُع  واإمّنا  اأبًدا،  غريها  عن  م�ستقّلة  جملة  بداية  يف 
اأداٍة  بثابة  اأّنها  اأي  معنّي،  معنى  لتحقيق  املعنى؛  يف  متغايرتني 

للربط بني هاتني اجلملتني.
بقوله:  ذلك؛  اإىل  ل(  املف�سّ )�رصح  يف  يعي�س  ابن  اأ�سار  وقد 
)لكّن هي لال�ستدراك، تو�ّسطها بني كالمني متغايرين نفًيا واإيجاًبا، 

ما  قولك:  وذلك  بالنفي؛  واالإيجاب  باالإيجاب  النفي  بها  فت�ستدرك 
جاءين زيد،ٌ لكّن عمًرا جاءين، وجاءين زيٌد، لكّن عمًرا مل يجئ(.)ابن 

يعي�س، د.ت: 8 /79(
وقد عّرف املرادي معنى اال�ستدراك يف حديثه عن لكّن؛ بقوله: 
عليه  املحكوم  يخالُف  ال�سمها  حكًما  تن�سَب  اأْن  اال�ستدراك  )ومعنى 
الثاين  ُيتوهَّم من  اأْن  ِخْفَت  االأول بخرٍب  اأخرْبَت عن  مّلا  قبلها، كاأّنك 
مثل ذلك، فتدارْكَت بخربه، اإْن �سلًبا، واإْن اإيجاًبا؛ ولذلك ال يكون اإال 

بعد كالم ملفوظ اأو مقّدر(.)املرادي، 1992: �س 615(
للتعبر عن بع�ض  ال�ستدراك  اأ�سلوب  اإىل  ال�سافعي  وقد جلاأ 

معانيه؛ ومن ذلك قوله:

مداراتـــه عـــزّْت وعـــزّ منالهـــاودارْيـــُت كلَّ النا�ض لكّن حا�سدي

ُيالَحظ اأّن ما ذَكَره النحويون حول لكّن يف كالمهم ال�سابق قد 
جاء ماثاًل يف البيت؛ اإْذ تو�ّسطْت لكّن بني معنيني متغايرين، االأول هو 
مداراة كّل النا�س، والثاين هو �سعوبة مداراة احلا�سد، ويرى الباحث 
ال�سابقة يحقق للمتكّلم غايًة ال  اأّن دخول لكّن على اجلملة اال�سمّية 
املتمّثل باال�ستدراك؛  االأثر املعنوي  اإال بدخولها، ف�ساًل عن  تتحّقق 
فاجلملة اال�سمّية قبل دخول لكّن هي: )حا�سدي عّزْت مداراته(، وهي 
جملة خربّية قد يتلّقاها ال�سامع دون اأْن يكوَن لها كبرُي اأثٍر يف نف�سه، 
ومّلا كان م�سمون اجلملة يتناول احلا�سد و�سعوبة التعامل معه اأراد 
فاأتى  له؛  ال�سامع  انتباه  ي�سدَّ  واأْن  املعنى،  هذا  يوؤّكَد  اأْن  ال�سافعي 

باجلملة يف �سياق ا�ستدراك.
ا�ستدراك  حرف  بعد  وقَعْت  اإذا  اجلملة  اأّن  فيه،  �سكَّ  ال  ومّما 
تكوُن عر�سًة لالهتمام من ِقَبل املتلّقي اأكرَث منها يف حال جميئها 
اأْن تخرَب عن �سخ�ٍس ما باأّنه بخيٌل مثاًل، فاإّنَك  اأردَت  م�ستقّلة؛ فاإذا 

اإْن قلَت: هو بخيل، فلرّبا تلّقاها ال�سامع دون اأْن يكوَن مل�سمونها 
وْقٌع يف نف�سه، اأّما اإْن قلَت: هو غنيٌّ لكّنه بخيل، فلي�س من �سكٍّ يف اأّن 

ال�سامع �سي�سعر باالنفعال جتاه ذلك الرجل البخيل.
َد اأْن ي�ستثرَي  وهذا ما اأراده ال�سافعي يف جملته ال�سابقة؛ اإْذ ق�سَ
م�ساعر املتلّقني وانفعاالتهم جتاه احلا�سد، فال يكوُن يف َخَلِدهم اإال 
َطْبعه  يف  النا�س  �سائر  عن  اخَتَلف  الذي  احلا�سد  �ساأن  من  التعجُب 

واأخالقه.

النمط الرابع: اجلملة االمسّية املنسوخة بـ )ليت(

ورد هذا النمط يف مو�سعني اثنني؛ ح�سب ال�سورة الآتية:
)جملة  ♦ وخربها  )معرفة(  وا�سمها  ليت  الأوىل:  ال�سورة 

ا�سمّية من�سوخة وجملة فعلية(
ومتّثلتا يف قول ال�سافعي: )ال�سافعي، 2008: �ض 44(

وليتنـــا ل نـــرى مّما نـــرى اأحداليت ال�سبـــاَع لنا كانت جماورًة

القيمة الدللّية للجملة ال�سمّية املن�سوخة بـ )ليت(
احلرف  بزيادة  ال�سابق  النمط  يف  اال�سمّية  اجلملة  تولت 
احلروف(  )معاين  يف  جاء  التمّني؛  يفيد  حرٌف  وهو  )ليت(،  النا�سخ 
العوامل،  احلروف  )وهي من  ليت:  للرّماين)384هـ( يف حديثه عن 
وعّلتها يف عملها كعّلة اإّن واأّن، ومعناها التمّني(.)الرّماين، 1981: 
املمكن  يف  تكون  اأّنها  الداين(  )اجلنى  �ساحب  وذَكَر   )113 �س 

وامل�ستحيل.)املرادي، 1992: �س491(.
يف  جميئها  عن  احلديث  يف  عّبا�س  ح�سن  ف�سل  ل  ف�سّ وقد 
اإذن   – )التمّني  التمّني:  ملفهوم  حّده  يف  قال  وامل�ستحيل؛  املمكن 
م�ستحياًل،  يكون  وقد  ممكًنا،  يكون  وقد  املحبوب،  ال�سيء  طلُب   –
فالنف�س كثرًيا ما تطلُب امل�ستحيل؛ فاإذا كان ال�سيء املتمنَّى ممكًنا 
اإذا توّقْعَتُه كان ترّجًيا،  اأْن ال يكوَن مّما تتوّقُعه نف�ُسك؛ الأّنَك  فيجب 
فاإذا قلت: ليت يل داًرا، فينبغي اأْن ال تكوَن متوّقًعا مِلا تتمّناه؛ لقّلة 
ذات اليد، ولكرثة التكاليف، وغريهما من االأ�سباب، وهذا اأمٌر ممكن 
غري م�ستحيل، لكّن �سعوبة تّققه جتعلَك غرَي متوّقٍع له، اأّما اإذا كانت 
الدار،  لَك، وكنَت تتوّقُع احل�سول على تكاليف هذه  االأ�سباب مهياأًة 
ح�سن،  ف�سل  )عبا�س،  داًرا(.  يل  لعّل  فتقول:  )لعّل(،  ت�ستعمُل  فاإّنَك 

)157  ،1/156  :1997
الواقعة يف �سْدِر  املعنى، ن�رصح اجلملة  اأثرها يف  ولتو�سيح 
البيت ال�سابق وهي: ليت ال�سباَع لنا كانت جماورًة؛ فاجلملة باأ�سلها 
التوليدي هي: )ال�سباُع جماورٌة لنا(، وهي على هذا النحو تدّل على 
دّلْت  الذي  املعنى  وهذا  للنا�س،  ال�سباع  من  املجاورة  حَدِث  تّقق 
النا�س،  عليه  الذي  احلقيقّي  للواقع  خمالٌف  التوليدّية  اجلملة  عليه 

وعليه ال�سباع؛ اإْذ لي�س ثّمة جماورٌة بني ما ُن�ِسبْت اإليه املجاورة.
ومّلا كان م�سمون اجلملة التوليدّية لي�س له واقٌع يوؤّيُده، وهو 
يف الوقت نف�ِسه مطلوٌب عند ال�سافعي على �سبيل التمّني، قام بزيادة 
احلرف املعربِّ عّما يريد، وبهذه الزيادة تغريََّ املعنى متاًما؛ اإْذ تّولت 
اجلملة من �سيغة االإخبار الذي يحتمل الت�سديق والتكذيب اإىل �سيغة 
االإن�ساء الطلبي؛ ف�سارت اجلملة )ليت ال�سباَع جماورٌة لنا(، ومّلا كان 
ال�سافعي يتمّنى وقوع هذا احلدث يف الزمن املا�سي قبل احلا�رص، 
قام بزيادة )كان( الداّلة على املا�سي؛ ف�سارت اجلملة )ليت ال�سباَع 

لنا كانت جماورة(.
اأّن  يرى  التمّني  هذا  فيه  ورد  الذي  ال�سياق  يف  واملتاأّمل 
النا�س يف  ال�سباع على جماورة كثرٍي من  ل جماورة  ال�سافعي يف�سّ
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زماِنه؛ لذلك َذَكَر يف عُجِز البيت قوله: )وليتنا ال نرى مّما نرى اأحدا(.
التمّني يدّل  ال�سابقة باأ�سلوب  ال�سافعي عن مطلوباته  وتعبري 
زمانه،  اأبناء  يعانيها جتاه  التي كان  ال�سعبة  النف�سّية  احلالة  على 
و�سبب هذا ال�سدود من اأبناء الزمان رّبا يرجع اإىل اختالف االأهداف 
والغايات عند كلٍّ من ال�سافعي واأبناء زمانه؛ فال�سافعي كما ُيفَهم 

من �سريته، ومن �ِسْعره ي�سعى اإىل بناء جمتمٍع مثايل قوامه املحّبة 
واالألفة، وال�سري على منهج اهلل تعاىل، و�سالُحه العلم واملعرفة، وهذه 
االأهداف والطموحات قّلما يلتفُت اإليها االآخرون مّمن لي�س لهم هدٌف 
اأْن ن�ساأ هذا ال�سدود والنفور من  اأ�سا�ًسا، فكان  اأو طموٌح يف احلياة 
اأبناء زمانه، وقد اأ�سار ال�سافعي يف �ِسْعره اإىل حّبه للعزلة واالبتعاد 

عن النا�س؛ ومن ذلك قوله:)ال�سافعي، 2008: �س 66(

ُت للبيت والكتـــاب جلي�سامل اأجـــْد لـــّذة ال�سالمـــة حتـــى ْ �ـــرشِ
فدعهـــم تع�ـــضْ اأمـــًرا رئي�ســـااإّنا الـــذّل يف خمالطـــة النا�ض

النمط اخلامس: اجلملة االمسّية املنسوخة بـ )لعّل(

ورد هذا النمط يف ثالثة موا�سع، موّزعة على �سورتني اثنتني؛ ح�سب ما يلي:
ال�سورة الأوىل: لعّل وا�سمها )معرفة( وخربها )جملة فعلّية( ♦

وردت هذه ال�سورة يف مو�سٍع واحٍد هو:)ال�سافعي، 2008: �س 85(
�ســـوٌك اإذا مل�سوا زهـــرٌ اإذا رمقوامل يبَق يف النا�ض اإل املكرُ وامللُق
ال�سوك يحرتقفـــاإْن دعْتَك �ـــرشوراٌت لع�رشتهم فكْن جحيًما لعّل 

ال�سورة الثانية: لعّل وا�سمها )معرفة( وخربها )م�سدر موؤّول( ♦
وردت هذه ال�سورة يف مو�سعني اثنني منهما: )ال�سافعي، 2008: �س 48(

به قبل موتي اأْن يكوَن هو الرديلعّل الذي يرجـــو فنائي، ويّدعي

القيمة الدللّية للجملة ال�سمّية املن�سوخة بـ )لعّل(
احلرف  بزيادة  ال�سابق  النمط  يف  اال�سمّية  اجلملة  تّولت 
ذلك  ومن  عديدة؛  معايَن  النْحويون  لها  ذَكَر  وقد  )لعّل(،  النا�سخ 
للرتّجي  »ولعّل:  الفوائد(:  ت�سهيل  على  )امل�ساعد  كتاب  يف  جاء  ما 
واالإ�سفاق، وال ُي�ستعمل اإال يف املمكن؛ فال يقال: لعّل ال�سباب يعود، 
للمكروه نحو:  لعّل اهلل يرحمنا، واالإ�سفاق  للمحبوب نحو:  والرتّجي 
لعّل العدّو َيقُدم، والتعليل اأثبته الك�سائي، وقال االأخف�س يف املعاين: 
نتغّدى، واملعنى  لعّلنا  افرغ  ل�ساحبه:  الرجل  يتذّكر نحو قول  لعّله 
{وما  منه  امل�سّنف  وجعل  الكوفّيون،  قاله  واال�ستفهام  لنتغّدى، 

ُيدريك لعلَّه يزَّّكى}]عب�س 80: 3[ )ابن عقيل، 1980: 1/306(
يف  كما  للتمّني؛  تكون  اأّنها  هارون  حممد  ال�سالم  عبد  وذَكر 
ِل  اْبِن  َهاَماُن  َيا  ِفْرَعْوُن  {َوَقاَل  فرعون:  عن  حكاية  تعاىل  قوله 
اأَْبلُُغ الأَ�ْسَباَب} ]غافر 40: 36[ طلًبا للممكن الع�سري  �رَشًْحا لََّعلِّي 

فيما يرى. )انظر: هارون، عبد ال�سالم، 2001: �س 51(

ومن املعاين التي قيلت عن )لعّل( اأّنها تدّل على ال�سك؛ جاء يف 
)ل�سان العرب(: )قال اجلوهري: لعّل: كلمة �سّك، واأ�سلها عّل، والالم 

يف اأولها زائدة(.)ابن منظور، د.ت: 11/607(
ا الت�سبيه؛ جاء يف كتاب )االإتقان يف علوم  ومن معانيها اأي�سً
القراآن(: )اأخرج ابن اأبي حامت من طريق ال�سّدي عن اأبي مالك قال: 
لعّلكم يف القراآن بعنى كي، غري اآيٍة يف ال�سعراء {َوَتتَِّخُذوَن َم�َساِنَع 
تخلدون(. كاأّنكم  يعني   ،]129  :26 َتْخلُُدوَن}]ال�سعراء  َلَعلَُّكْم 

)ال�سيوطي، د.ت: 2/233(
�ساع  الذي  املعنى  فاإّن  )لعّل(،  لـ  ال�سابقة  املعاين  تعّدد  ومع 
الرتّجي  معنى  هو  كلِّهم،  كتبهم  يف  وترّدد  النْحويني،  األ�سنة  على 
واالإ�سفاق، فال تكاد جتد كتاًبا يف النحو عَر�َس للحديث عن لعّل اإال 
واأورد هذا املعنى يف ثناياه.)انظر: ابن الناظم، 2000: �س 116(

 )1(

ومن اجلمل ال�سمّية املحّولة بزيادة )لعّل( قول ال�سافعي:

به قبل موتي اأْن يكوَن هو الرديلعّل الذي يرجـــو فنائي ويّدعي

فاالأ�سل التوليدي اخلايل من الزيادات يف اجلملة ال�سابقة هو: 
باال�سم  املتمّثل  املبتداأ  من  تكّونت  وقد  ردّي(،  فنائي  يرجو  )الذي 
املو�سول، ثّم جملة ال�سلة، ثّم اخلرب، وهي جملة اإخبارّية لي�س يف 
م�سمونها غرابة؛ الأّن الردى والهالك اأمٌر حمتوم على النا�س كلِّهم، 
ولكّن ال�سافعي يف كالمه ال�سابق اأراد معنى الرجاء؛ فاأدخل عن�رص 
يكوَن  اأْن  فنائي  يرجو  الذي  )لعّل  اجلملة  ف�سارت  )لعّل(،  الزيادة 
من  اأمٌر  وهذا  لعّل،  خرب  على  امل�سدرّية  اأْن  دخول  وُيالَحظ  ا(،  رديًّ
مقت�سيات لعّل عندما ُتَمل على )ع�سى(؛ جاء يف )املقت�سب(: )فاإْن 

اأْن يقوم جاز؛ الأّن امل�سدر يدّل على  قال قائٌل يف ال�سعر: لعّل زيًدا 
الفعل، فمجاز امل�سدر هاهنا كمجاز الفعل يف باب ع�سى(.)املرّبد، 

)3/74  :1994
ومّلا جاء خرب املبتداأ يف اجلملة ال�سابقة معرفة، اأتى ال�سافعي 
ب�سمري الف�سل؛ ف�سارت اجلملة لعّل الذي يرجو فنائي اأْن يكوَن هو 

الردّي.
)1( انظر أيًضا: ابن يعيش، د.ت: 58/8 وابن عقيل، 1980م، )شرح ابن 

عقيل(، 346/1 واألشموني، 1955: 136/1.
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النمط السادس: اجلملة االمسّية املنسوخة بـ )كأّن(

�سور؛  ثالث  على  موّزعة  موا�سع،  �ستة  يف  النمط  هذا  ورد 
ح�سب ما يلي:

ال�سورة الأوىل: كاأّن وا�سمها )معرفة( وخربها )نكرة( ♦
)جملة  ♦ وخربها  )معرفة(  وا�سمها  كاأّن  الثانية:  ال�سورة 

فعلّية مثبتة اأو منفّية(
)جملة  ♦ وخربها  )معرفة(  وا�سمها  كاأّن  الثالثة:  ال�سورة 

ا�سمّية من�سوخة(
القيمة الداللّية للجملة اال�سمّية املن�سوخة بـ )كاأّن(

ُتَعدُّ )كاأّن( واحدًة من نوا�سخ اجلملة اال�سمّية التي تدخل على 
عديدة،  معاٍن  ولها  الثاين،  وترفع  االأول  فتن�سب  واخلرب،  املبتداأ 
ذَكَرها علي احلمد يف معجمه؛ وهي: )الت�سبيه؛ اإذا كان اخلرب جامًدا، 
والتحقيق(.)انظر:  والتقريب،  ا،  اإذا كان اخلرب م�ستقًّ الظن؛  اأو  وال�سك 

احلمد، علي توفيق، 1993: �س 237، 238(
بع�سهم  )فذهب  تركيبها؛  طبيعة  يف  النْحويون  اختلف  وقد 
اإىل اأّنها ب�سيطة؛ الأّن الرتكيب خالف االأ�سل، ومنهم اأبو حّيان، وقال 
اإّنها  الب�رصيني:  وجمهور  واالأخف�س،  و�سيبويه،  كاخلليل،  اآخرون؛ 
اأّنه ال خالَف يف  اأّن وكاف الت�سبيه، واّدعى اخل�رصاوي:  مرّكبة ِمْن 
اأّنها مرّكبٌة من ذلك(.)ال�سيوطي، 1992، )همع الهوامع(: 2/151، 

)152
ل(: )واأّما )كاأّن( فحرٌف معناه الت�سبيه،  وجاء يف )�رصح املف�سّ
وهو مرّكٌب من كاف الت�سبيه واإّن، فاأ�سل قولك: كاأّن زيًدا االأ�سد، اإّن 

اخلرب،  مو�سع  يف  وهي  �رصيح،  ت�سبيه  هنا  فالكاف  كاالأ�سد،  زيًدا 
اأرادوا  اإّنهم  ثّم  كاالأ�سد،  كائٌن  زيًدا  اإّن  تقديره:  بحذوف  تتعّلق 
االهتمام بالت�سبيه الذي َعَقدوا عليه اجلملة، فاأزالوا الكاف من و�سط 
اجلملة، وقّدموها اإىل اأّولها؛ الإفراط عنايتهم بالت�سبيه، فلّما اأدخلوها 
اإّن وَجَب فْتُحها؛ الأّن املك�سورة ال يقع عليها حروف اجلّر، وال  على 
اأّواًل، وبقي معنى الت�سبيه الذي كاأّن فيها متاأّخرة، ف�سار  اإال  تكون 

اللفظ كاأّن زيًدا اأ�سد(.)ابن يعي�س، د.ت: 8/81(.
ب�سيطة،  كاأّن  اعتبار  يف  حّيان  اأبي  راأي  اإىل  الباحث  ومييل 
ويرى اأّن القول برتكيبها �رْصٌب من التكّلف؛ وذلك اأّنه لي�س َثّم دليٌل 
اأّن  وذلك  كاالأ�سد؛  زيًدا  اإّن  هو  االأ�سد  زيًدا  كاأّن  قولك:  اأ�سل  اأّن  على 
هناك �سياقاٍت ُت�ستخَدُم فيها كاأّن ال ي�سّح اأْن ُت�ستخَدَم فيها الكاف؛ 
زيًدا  اإّن  تقول:  اأْن  ي�سّح  وال  حا�رٌص،  زيًدا  كاأّن  مثاًل:  تقول  فاأنَت 

كحا�رص؛ لعدم ا�ستقامة املعنى.
وعليه منيل اإىل اأّن )كاأّن( اأداة ت�سبيٍه ب�سيطة، ولي�ست مرّكبة، 
وتدّل على املبالغة يف الت�سبيه ال الأّنها جاءت متقّدمة، واإمّنا لطبيعة 
عبد  اأ�سار  وقد  عليها،  تدخل  عندما  اجلملة  يف  دثه  ُتْ الذي  املعنى 
ت�سبيه  تق�سَد  اأْن  »نحو  قال:  املعنوي؛  اأثرها  اإىل  اجلرجاين  القاهر 
الرجل باالأ�سد فتقول: زيٌد كاالأ�سد، ثّم تريد هذا املعنى بعينه فتقول: 
ا باالأ�سد، اإال اأّنك تزيد يف معنى  كاأّن زيًدا االأ�سد، فتفيد ت�سبيهه اأي�سً
ت�سبيهه به زيادًة مل تكْن يف االأول؛ وهي اأْن جتعَله من فْرط �سجاعته 
وقّوة قلبه، واأّنه ال يروعه �سيء بحيُث ال يتمّيز عن االأ�سد، وال يق�رّص 
�س  د.ت:  اآدمّي«.)اجلرجاين،  �سورة  يف  اأ�سٌد  اأّنه  ُيتوهَّم  حتى  عنه 

.)258
وملعرفة اأثرها املعنوّي يف اجلملة ناأخذ قول ال�سافعي:

عّمـــا قليـــٍل كاأّن الأمـــَر مل يكنحتّكمـــوا فا�ستطالوا يف حتّكمهم

يتحّدث ال�سافعي يف هذا البيت عن الذين توّلوا �سوؤون العباد 
فظلموا وجترّبوا، ولكّن تقّلبات الزمان مل ترتْكهم على حالهم، ولن 
ترتَك غريهم؛ وذلك اإّما باملوت، واإّما بتغرّي االأحوال، فيقول ال�سافعي 
ا عن ذلك: عّما قليٍل كاأّن االأمَر مل يكن؛ اأي اأْمُر تّكمهم وظلمهم  معرّبً

للعباد.
وُيالَحظ اأّن اجلملة اال�سمّية قد تّولت بزيادة احلرف النا�سخ 
)كاأّن(، وقد كان لزيادته اأثٌر يف �سالمة املعنى وا�ستقامته؛ فاجلملة 
قبل دخول )كاأّن( هي: )االأمر مل يكن(، وهي جملة خربّية تفيد نفي اأْن 
يكون َثّم تّكم وا�ستطالة يف احلكم اأ�سا�ًسا، وهذا كالٌم غري �سحيح، 
ولكّن ال�سافعي اأراد اأْن يبنيَّ اأّن ما اآل اإليه املتحّكمون بالعباد، اأو ما 
اأ�ساًل،  اإىل احلكم  َمْن مل ي�سل  اإليه �سيجعل حالهم كحال  �سيوؤولون 
ومل يكْن له واليٌة على اأحٍد من العباد؛ فاأدخل حرف الت�سبيه )كاأّن( 

تقيًقا لهذا املعنى.

نتائج الدراسة

يف  كبرٍي  ب�سكٍل  اأ�سهمْت  قد  احلرفّية  النوا�سخ  اأّن  لنا  يتبنّي 
التعبري عن املعاين الكامنة يف نف�س ال�سافعي، واملواقف االجتماعّية 
املختلفة التي عا�سها، وتبّدى ذلك جليًّا من خالل الربط بني معانيها 

املفردة وال�سياقات التي وردْت فيها.
ا ينبغي اأن ُيلَتَفَت اإليه  ويف هذا املقام، يوؤّكد الباحث اأمًرا مهمًّ
ِدُثه هذه النوا�سخ  عند درا�سة النوا�سخ احلرفّية؛ وهو اأّن االأثر الذي ُتْ
ب  بن�سْ ممّثاًل  ا  نحويًّ اأثًرا  لي�س  عليها  الداخلة  اال�سمّية  اجلملة  يف 
فبع�سها  ؛  معنويٌّ اأثٌر  ي�ساحُبه  ولكْن  وح�سب،  اخلرب  ورْفع  املبتداأ 
من  اخلاليِة  الب�سيطِة  �سورتها  من  التوليدّية  اال�سمّية  اجلملة  ينقل 
اأخرى يكون املعنى فيها موؤّكًدا؛ ويتاأّتى ذلك  اإىل �سورٍة  املوؤّكدات 
عند دخول )اإّن واأّن( على اجلملة، وبع�سها االآخر يغرّي املعنى الذي 
اإىل  االإخبار  �سيغة  من  ينقلها  اإْذ  متاًما؛  اال�سمّية  اجلملة  تت�سّمنه 
ويتغرّي  عليها،  ولعل(  )ليت  دخول  عند  ذلك  ويظهر  االإن�ساء؛  �سيغة 
النوا�سخ  �سائر  يف  اخلربّية  �سيغتها  على  احلفاظ  مع  اجلملة  معنى 
يف  ِدُثه  ُتْ ما  ِدث  ُتْ احلروف  هذه  كانت  ومّلا  االأخرى،  احلرفّية 

اجلملة اال�سمّية من ن�ْسٍخ وتغيري اأُطلَق عليها ا�سم النوا�سخ.
عن  حديثهم  يف  يكتفوا  اأال  الباحثنَي  على  اأّن  ذلك،  ومعنى 
ِدُثه يف  النوا�سخ احلرفّية بعانيها املفردة، اأو االأثر النحوي الذي ُتْ
الرتابط واالن�سجام  اإىل معرفة مدى  واإمّنا ي�سَعون جاهدين  اجلملة، 

بينها وبني ال�سياقات التي وردْت فيها.
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جدول إحصائي للجمل االمسية احملّولة بزيادة النواسخ

اجلملة االمسّية املنسوخة بـ )إّن(

ال�سورة الأوىل: اإّن وا�سمها )معرفة اأو نكرة( وخرها )معرفة اأو نكرة(

ال�سفحةوردت هذه ال�سورة يف خم�سٍة وثالثني مو�سًعا منها:الرقم

17وال ُتِر لالأعادي قطُّ ذاًل         فاإّن �سماتة االأعدا بالء1

18اأكرَث النا�س يف الن�ساء وقالوا:     اإّن حبَّ الن�ساء جهُد البالء2

19اإّنا عبيٌد لفتى                   اأُنزل فيه هل اأتى3

31تبنّيْ زمانَك ذا واقت�سْد             فاإّن زمانَك هذا عذاب4

ال�سورة الثانية: اإّن وا�سمها )معرفة اأو نكرة( وخرها )جملة فعلية(

ال�سفحةوردت هذه ال�سورة يف واحٍد وع�رصين مو�سًعا منها:الرقم

31فدْع ما هويَت فاإّن الهوى               يقود النفو�س اإىل ما ُيعاب1

23فاإيّن وجدُت احلبَّ يف القلب واالأذى      اإذا اجتمعا مل يلبث احلبُّ يذهب2

ا فكْن غري واحٍد          فاإيّن وحّق اهلل اإياَك اأن�سح3 42فقيًها و�سوفيًّ

44اإّن ال�سباَع لتهدى يف مراب�سها         والنا�س لي�س بهاٍد �رّصهم اأبدا4

ال�سورة الثالثة: اإّن وا�سمها )مفرد معرفة( وخرها )�سبه جملة(

ال�سفحةوردت هذه ال�سورة يف مو�سعني اثننيالرقم

37اإّن اعتذاري اإىل َمْن جاء ي�ساألني      ما لي�س عندي من اإحدى امل�سيبات1

37ت�سرّبْ على ُمّر اجلفا من معّلٍم        فاإّن ر�سوب العلم يف نفراته2

اجلملة االمسّية املنسوخة بـ )أّن(

ال�سورة الأوىل: اأّن وا�سمها )معرفة( وخرها )معرفة اأو نكرة(

ال�سفحةوردت هذه ال�سورة يف ع�رصة موا�سع منها:الرقم

27واأدِّ زكاة اجلاه واعلم باأّنها             كمثل زكاة املال مّت ن�سابها1

59وقد ذكروا مااًل واأمًنا و�سّحًة           ومل يعلموا اأّن ال�سباب مدارها2

70واأخربين باأّن العلم نور                ونور اهلل ال ُيهدى لعا�سي3

70واأّن اأبا بكر خليفة رّبه                وكان اأبو حف�س على اخلري يحر�س4

ال�سورة الثانية: اأّن وا�سمها )معرفة( وخرها )جملة ا�سمّية اأو فعلّية(

ال�سفحةوردت هذه ال�سورة يف اأحَد ع�رَص مو�سًعا منها: ال�سفحةالرقم

35�سكتُّ عن ال�سفيه فظّن اأيّن           عييُت عن اجلواب وما عييُت1

50اإيّن �سحبُت اأنا�ًسا ما لهم عدٌد        وكنُت اأح�سب اأيّن قد مالأُت يدي2

65واإّياَك اللجوَج وَمْن يرائي             باأيّن قد غلْبُت وَمْن يفاخر3

67اعلم باأّن العلم لي�س يناله            َمْن هّمه يف مطعٍم اأو ملب�س4

ال�سورة الثالثة: اأّن وا�سمها )معرفة( وخرها )�سبه جملة(

ال�سفحةوردت هذه ال�سورة يف مو�سٍع واحٍدالرقم

119واعلم باأّن كنوز االأر�س من ذهب           فاجعل كنوزك من برٍّ واإميان1
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األثر الداللي للنواسخ احلرفية في حتويل اجلملة االسمّية
أ. هّمام إبراهيم محمد البشايرةدراسة وصفّية  حتليلّية ديوان الشافعي أمنوذًجا

اجلملة االمسّية املنسوخة بـ )لكّن(

ال�سورة الأوىل: لكّن وا�سمها )معرفة( وخرها )معرفة اأو نكرة(

ال�سفحةوردت هذه ال�سورة يف ثالثة موا�سع منها:الرقم

60ولكّن فتى الفتيان َمْن راح واغتدى         ليطلَب علًما بالتجّلد وال�سرب1

57وما كنُت اأر�سى من زماين با ترى       ولكّنني را�ٍس با حكم الدهر2

ال�سورة الثانية: لكّن وا�سمها )معرفة( وخرها )جملة ا�سمّية اأو فعلّية(

ال�سفحةوردت هذه ال�سورة يف خم�سة موا�سع منها:الرقم

32 اأ�سعى الأنفع �ساحبي             وعاٌر على ال�سبعان اإْن جاع �ساحبه1

86لكّن َمْن ُرِزَق احِلجا ُحِرَم الغنا          �سّدان مفرتقان اأّي تفّرق2

97ودارْيُت كلَّ النا�س لكّن حا�سدي         مداراته عّزْت وعزَّ منالها3

اجلملة االمسّية املنسوخة بـ )كأّن(

ال�سورة الأوىل: كاأّن وا�سمها )معرفة( وخرها )نكرة(

ال�سفحةوردت هذه ال�سورة يف مو�سعني اثننيالرقم

24ذبيٌح بال جرٍم كاأّن قمي�سه                 �سبيغ باء االأرجوان خ�سيب1

108يا نف�ُس ما هو اإال �سرب اأيام               كاأّن مّدتها اأ�سغاث اأحالم2

ال�سورة الثانية: كاأّن وا�سمها )معرفة( وخرها )جملة فعلّية مثبتة اأو منفّية(

ال�سفحةوردت هذه ال�سورة يف مو�سعني اثننيالرقم

45اأتاين عذٌر منَك يف غري كنهه             كاأّنَك عن ِبّري بذاَك تيد1

117تكموا فا�ستطالوا يف تّكمهم              عّما قليٍل كاأّن االأمر مل يكن2

ال�سورة الثالثة: كاأّن وا�سمها )معرفة( وخرها )جملة ا�سمّية من�سوخة(

ال�سفحةوردت هذه ال�سورة يف مو�سعني اثننيالرقم

69تنّكرت البالد وَمْن عليها                كاأّن اأنا�سها لي�سوا بنا�س1

120راأيُتَك تكويني بي�سم مّنٍة                كاأّنَك كنَت االأ�سَل يف يوم تكويني2
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