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ملخص البحث
سميناها (ظاهرة التكلس)
يعنى هذا البحث بدراسة ظاهرة لغوية مستقلة ّ

وقوامها بحسب فرضية البحث التي سنثبتها بعون اهلل تعاىل واستعامل املنهج

التارخيي واملقارن ّ
بأن اللغة العربية يف إحدى مراحل تغريها خت ّلت عن فعل الكينونة
املساعد يف مجلتها االسمية ،ثم أعادت توظيف هذه األدوات ألغراض بالغية بعد

ْ
أي من
وميزهتا اللغة من النواسخ بعدم مساسها بحركة ّ
أن فقدت معانيها األصليةّ .

األم ،وقد سلكت (ظن واخواهتا) هذا املسلك بعد نسخها ملبتدأ
عنرصي اجلملة ّ

وخرب اجلملة التي ترد يف سياقها فاصبحت ظاهرة خمالفة للنواسخ املألوفة من حيث
اثرها ومن حيث املعنى الذي تؤديه .ومل يوفق النحو التقليدي يف قياسها عىل بنية

النواسخ واالكتفاء بالقول إهنا ملغاة او معلقة ،ما أ ّدى إىل تعقيد دراستها وضياع
معانيها املقامية املقصودة .وقد اضطلع هذا البحث ّ
بحل هذه املشكلة ،بفرضية
علمية سنثبتها جتريبا الكتشاف قوانني نظامها الذي تسري بموجبه إلنتاج املعنى

املقصود وهو (التوكيد غري القابل لدحض املخاطب).

أما منهجية البحث التي تكشف عن حقيقة هذه الظاهرة فيقتيض تصميمها

بشكل هرم يؤلف املسار البنيوي الشكيل املحض قاعدته التي سينطلق منها البحث،

ثم يليه املسار الداليل (االجتامعي والنفيس) ،ويليه استعامل املسار املقامي (التداويل)

الذي ُيمثل سقف هذا األنموذج ،بام ينشط الكفاية التأويلية لطريف االتصال:
َ
واملخاطب) ،لتلتقي املسارات مجيعا متع جِّلقة بتجليات (العالمة اللغوية)
(املتك جِّلم
داخل اجلملة وهي تؤدي وظيفتها؛ بوصفها وصلة لسانية (نحوية /إعالمية).
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ABSTRACT
The current research paper tackles an independent Linguistic
phenomenon we do call as “calcification phenomenon” due to the
hypothesis we believe, Allah willing. The Arabic as a language does
without certain the auxiliary verb in the nominal sentence as it proceeds
throughout ages, then it resumes using it for rhetorical concerns after it
had lost its genuine meanings.
The research paper endeavours to unknot such a case in a pyramid
that forms the utter structural shape line and its base the research
study stems from.Next in importance the semantic line (social and
psychological) comes and then the pragmatic line represents such a model
to invigoratethe poles of communication between the addresser and the
addressee.
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 ...املقدمة ...
رب العاملني والصالة والسالم عىل خري خلقه حممد سيد املرسلني،
احلمد هلل ّ

وآله وصحبه أمجعني ،وبعد:

تغري اللغات من املس َّلامت التي ال جدال فيها ،ومن
فقد أصبحت فرضية ّ
يمس ّ
كل مستويات اللغةّ ،
أن بعض األدوات التي خت َّلت
نتائج هذا ّ
التغري الذي ّ

ٍ
معان مقامية ،بعد ْ
أن
عنها اللغة يف إحدى مراحل تطورها ،أعادت توظيفها إلنتاج

فقدت معانيها األصلية ،ومن ذلك ما أطلقنا عليه( :الوحدات النحوية املتكلسة)،

بأهنا :أنامط أو صيغ جاهزة ،أو
التي ُع ِرفت بوصفها ظاهرة لغوية عامة ُ
وع جِّرفت ّ
أن فقدت ّ
وحدات نحوية ُأعيد توظيفها بعد ْ
كل تعبرياهتا بتواتر غري اعتيادي(.)1

وقد افرتض البحث ّأهنا من بقايا األفعال املساعدة أو شبه املساعدة التي خت ّلت عنها
العربية عندما كانت مجلتها تشبه اجلملة االسمية الوحيدة يف اللغة االنجليزية من
حيث عدد وحدات مجلتها البسيطة ،فضال عن ترتيب هذه الوحدات ،وقد ساعد
املنهج التارخيي واملنهج املقارن إىل حدّ ما.
عىل وضع هذا االفرتاض
ُ

و ّلدت هذه األدوات مشكلة يف النحو التقليدي؛ ّ
ألن النحاة محلوها عىل

النواسخ املألوفة عىل الرغم من ّأهنا ظاهرة مستقلة خمالفة هلا من حيث األثر اإلعرايب
الذي ترتكه ،ومن حيث املعنى ،وال تشاهبها إال من حيث التصنيف الشكيل خارج

أي من
تغري حركة ٍّ
السياق االستعاميل .فالصيغة املتكلسة ال تنسخ ما بعدها وال ّ
املبتدأ واخلرب من الرفع إىل النصب .وقد جعلنا عدم مساسها باحلركات اإلعرابية
عالمة عىل اختالفها مع النواسخ شكال ومعنى ،إذ ّ
تدل عىل تأكيد صحة اخلرب
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املنقول يف سياقها بام ال يقدر نقضه املخاطب ،وهذه فرضية البحث املقرتحة ّ
حلل

هذه املشكلة املتصلة بظاهرة التكلس امللتبسة بالنواسخ وتطبيق أحد أنواعها وهو:

(ظن) وأخواهتا املتكلسات ،بحسب ما جاء يف العنوان.
ّ

أما منهجية البحث التي تكشف عن حقيقة هذه الظاهرة فيقتيض تصميمها

بشكل هرم يؤلف املسار البنيوي الشكيل املحض قاعدته التي سينطلق منها البحث،

ثم يليه املسار الداليل (االجتامعي والنفيس) ،ويليه استعامل املسار املقامي (التداويل)

الذي ُيمثل سقف هذا األنموذج ،بام ينشط الكفاية التأويلية لطريف االتصال:
َ
واملخاطب) ،لتلتقي املسارات مجيعا متع جِّلقة بتجليات (العالمة اللغوية)
(املتك جِّلم

داخل اجلملة وهي تؤدي وظيفتها؛ بوصفها وصلة لسانية (نحوية وإعالمية)؛
لذلك علينا اتباع اخلطوات اآلتية:

ف(ظن وأخواهتا)
األوىل :مراعاة النظام النحوي والسيام العالمة اإلعرابية،
َّ

عر ُف من
املتكلسات ضعيفة الصلة مع الرتكيب النحوي الذي يليها؛ لذلك ُت َ
(ظن وأخواهتا) النواسخ ،بعدم املساس بحركة ركني اجلملة األم:
خمالفتها ل
َّ
(املبتدأ واخلرب).

الثانية :مراعاة النظام (املعجمي الداليل) :وهو األصل االشتقاقي هلذه

فالظن مثال بحسب رأي الراغب (ت« :)#205اسم ِملَا حيصل عن أمارة
األدوات،
ّ
ومتى قويت أ ّدت إىل ِ
قوي،
العلم ،ومتى
ضعفت جدً ا مل يتجاوز حدّ التوهم ،ومتى َ
ْ

ِ
القوي استعمل معه ّ
و(أن) املخففة منها .ومتى
(أن) املشددة،
تصو َر
صور
جِّ
أو ُت َّ
ُّ

(أن) املختصة باملعدومني من القول والفعل»( ،)2ومعنى ِ
ف ،استعمل ِ
َض ُع َ
(أن)
املختصة باملعدومني من القول والفعل ،عودة إىل املعنى املقامي الذي حيكم عىل
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بأهنا ال ّ
تدل عىل أمارة علم أو يقني؛ أي َّ
أن موضوع
األشياء التي ال تنطق وال تفعل ّ

الكالم ال يطاوع جتربة التحقق من صدق أخبارها.

نص الراغب ّ
ّ
أن املعنى املعجمي واملقامي يتفاعالن مع البنية النحوية
يوضح ّ

(ظننت ّ
وظننت ْ
الظن بمعنى اليقني) .أما استعامل
أن،
ُ
ُ
أن مع قوة إدراك حقيقة ،أي ّ
ْ
الظن ظ ّنا ،وال يرقى إىل مستوى اليقني.
(أن) مع ضعف إدراك حقيقة ف ُيبقي
ّ

فالراغب يدور يف فلك املعاين املقامية ،أ ّما سيبويه فيستعمل احلركة اإلعرابية عالمة

الشك ،والسيام مع ِ
ّ
(أن) املخففة الرافعة للمضارع ،فرفع املضارع
عىل اليقني أو
بعدَ ها ّ
(ظن بمعنى اليقني) وهو خرب قد وقع فعال ال يمكن
يدل عىل تكلس الصيغة ّ

َ
ّ
فتدل عىل الظن بمعنى(الشك) ،قال
للمخاطب أن ينكره ،أما عالمة النصب
يقول َ
تقل َ
َ
أن ال ْ
وكتبت إليه ْ
كتبت إليه ْ
وكتبت
ذاك،
أن ال
ذاك،
سيبويه» :تقول:
ُ
ُ
ُ

تقول َ
أن ال ُ
إليه ْ
ذاك .فأما اجلزم فعىل األصل [قد يقع أو ال يقع] .وأما النصب فعىل
تقول َ
قولك :لئال َ
تقول وأما الرفع فعىل قولك :ألن َّك ال ُ
ذاك ،ختربه ّ
بأن ذا قد وقع
من أمره»(.)3

الثالثة :مراعاة النظام املقامي يف التنظري والتطبيق؛ ألنّنا نحلل اجلملة هنا

فعل نظرية املقام والسيام مع أفعال القلوب؛
بوصفها خطابا يف سياق التواصل ُي جِّ

ّ
ألن وظيفتها نقل املعلومة إىل املخاطب منعكسة عن اعتقاد املتكلم سواء كان يقينا
أم ّ
شكا ،أم يقينا مطلقا يف حال تكلس هذه األدوات.
وقد اقتضت طبيعة البحث تقسيمه عىل ما يأيت:
 .1متهيد :مفهوم الوحدة النحوية املتكلسة وبيان تاريخ التكلس ومعانيه.

 .2املبحث األول :أفعال القلوب بني التقسيم التقليدي والفهم احلديث.
 .3املبحث الثاين :أشكال أفعال القلوب املتكلسة امللتبسة بالنواسخ.
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 ...تهيد ...
مفهوم الوحدة النحوية املتكلسة ،وبيان تاريخ التكلس:

 )1مفهوم الوحدة النحوية
يعدّ مفهوم الوحدة النحوية مفهوما ّ
مهام ال يمكن فهمه يف العربية إال بعد

معرفة طبيعتها واختالفها عن اللغات األخرى؛ ذلك ّ
أن اللغات تنقسم من حيث

التحليل والرتكيب ملعاين وحداهتا النحوية عىل قسمني(:)4

تعرب عن املعاين النحوية بكلامت
أولام :اللغات التحليلية  Analyticalوهي التي ّ

تعرب عن لفظة( :سنكتب) العربية بثالث
منفصلة؛ من تلك اللغات االنجليزية ،إذ ّ
كلامت متاميزة.We will write :
ثانيهام :اللغات الرتكيبية

Synthetic

ٍ
معان نحوية يف لفظة
التي جتمع عدة

فإهنا تتضمن معنى :زمن املستقبل يف (السني)،
واحدة ،نحو لفظة (سنكتب)العربية َّ

واإليامء إىل مجاعة املتكلمني الذين يقومون بفعل الكتابة ومعنى الزمن املضارع يف

(النون) ،ومعنى املصدر (الكتابة).

وتتجسد بعض الوحدات النحوية العربية بصور ندرك معانيها الوظيفية

بالتصور ونفرتض هلا أجسادا حمسوسة ،يف حني يتجسد بعضها بوساطة ما اصطلح
ّ
عليه علم اللغة احلديث (كلامت  ،أشكال) وفحوى هذا املصطلح هو متتع الـ (كلمة

شكل) بخاصتني(:)5
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ألي عنرص أجنبي
أوالمها :التامسك الشكيل بحيث ال تسمح الوحدة النحوية ّ

ْ
أن يتخلل بنيتها ،إذا كان حجمها أكثر من مفردة حرة ،نحو وحدة املفعول ألجله يف
(كتبت ٍ
لزيد /إلقناعه بالسفر) ،ف(إلقناعه بالسفر) وحدة نحوية متامسكة
قولنا:
ُ
شكليا؛ ألنّنا ال نستطيع ْ
أن نضع أ ًّيا من عنارص اجلملة( :كتب ،أو التاء ،أو لزيد)
بني عنارصها.

نوعا من االستقاللية الوظيفية .وأشهر وظائفها
ثانيتهام :متتلك الوحدة النحوية ً

يف اجلملة البسيطة هي :وظيفة االسم ،ووظيفة الفعل ،ووظيفة الربط بينهام.

 )2أحجام الوحدات النحوية املتكلسة
تتخذ عموم الوحدات النحوية يف العربية أحجاما خمتلفة تبدأ من الصفر(،)6

نحو حذف احلركة داللة عىل اجلزم يف قولنا( :مل حيرضْ زيدٌ ) ،ثم تأخذ الوحدة

النحوية حجم املقطع القصري (احلركة اإلعرابية) ،وتنتهي ّ
بمركب يتألف من عدد
من املفردات بحسب ما ُذ ِك َر آنفا .لكن الصيغ املتكلسة امللتبسة بالنواسخ ال يمكن
ْ
أن تأيت بحجم الصفر ،وعليه يمكن وصف بنيتها بالتقسيم اآليت(:)7

الضمة التي ّ
تدل عىل خمالفة الصيغ
 .1وحدة نحوية بحجم املقطع القصري :وهي
ّ

املتكلسة لصيغ النواسخ؛ ّ
ألن النواسخ تنصب كال من املبتدأ واخلرب ،أو

فإن الرفع ّ
األمّ ،
يدل
أحدمها ،فإذا جاءت ّ
(ظن) مثال غري ناصبة لركني اجلملة ّ
عىل تكلسها.

حرة ،مل تلتصق هبا
 .2وحدة نحوية متكلسة متألفة من (كلمة /شكل) واحدة ّ
وإنّ ،
وحدة أخرى ،نحو( :كانّ ،
وأن) وغريها.
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حرة
 .3وحدة نحوية متكلسة تتألف من (كلمتني /شكل) أو أكثر إحدامها ّ

مقيدات هبا ،نحو( :إنّه ،وكأنّه ،وأظ ّنه) ،فـ (أظ ّنه) مثال
واألخرى أو األخريات ّ
تتألف من (فعل  +فاعل  +ضمري نكرة)؛ أل َّن ُه ال يعود عىل معرفة ،فهو ليس

وفرس سيبويه (ت )#180هذه الصيغة بمعادلتها باآليت:
أحد مفعويل ّ
(ظن)ّ .

الظن إىل يقني ،ثم حلظ
حتول معنى
(أظ ّنه =
ّ
ّ
الظن ظ ّني) ،وهو يريد وصف ّ
ّ
الظن األصيل العالق باألداة النحوية
يقوي معنى ّ
أن هذا التقدير ُملبس؛ ألنّه جِّ

أظن ذاك) ورشح املقصود بلفظة
من أصلها االشتقاقي فعادله باآليت( :أظ ّنه = ّ
أظن َ
بأهنا نكره ال تشري إىل يشء ،وذلك قوله« :فإذا قلت :زيدٌ
ذاك
(ذاك) ّ
ّ
أظن ظ ّني ٌ
ٌ
عاقل ،و(ذاك) أحسن؛ ألنّه ليس
عاقل ،كان أحسن من قولك :زيدٌ ّ
بمصدر ،وهو اسم مبهم يقع عىل ّ
كل يشء»(.)8

حرتني أو أكثر :وهلذا ّ
املركب
 .4وحدة نحوية متكلسة تتألف من وحدتني ّ
ً
خصائص خمتلفة عن خصائص الوحدات املدجمة ،إذ يمكن ْ
متامسكا
أن يكون
وعلمت َّ
أن ،...وقال
(علمت،
شكال فال يتخلله عنرص أجنبي ،نحو وحدة:
ُ
ُ

زيدٌ َّ :
ظن ...أنا) ،قال املربد« :فإذا قيل
إن ،)..وقد تأيت منفصلة نحو( :الذي َّ
أظن» زيدا أخاك" أنا،)9(»...
لك :أخرب بـ «الذي» عن نفسك ،قلت« :الذي ُّ

ألهنا نصبت مفعوليها ،ويمكن تكلسيها برفع
ومثال املربد عىل غري املتكلسة؛ ّ
مفعوليها إذا ُأريد التعبري عن اليقني املطلق يف مقام يقتيض ذلك.

 )3التفسري التاريي لتكلس الوحدة النحوية امللتبسة بالنواسخ

تغري اللغات من املس َّلامت التي ال جدال فيهاّ ،
وأن التغيري
أصبحت فرضية ّ

يشمل ّ
التغري إىل
كل مستويات اللغة( .)10ويرجع علم اللغة احلديث أسباب
ّ
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عاملني رئيسني(َّ :)11أولام :النشاط الفردي املتمثّل يف ارتكاب األفراد لألخطاء

يف أثناء تداوهلم للغة التي يعتقد متعلم اللغة من اجليل اجلديد ّ
أن تلك األخطاء

هي الصحيحة ،فيبدأ هذا اجليل بتلقي اخلطأ وحيسبه هو الصحيح ،فيل جِّق ُنه للجيل

القادم بعده عىل وفق ما اعتقد .وآخرها :النشاط االجتامعي التداويل ،الذي يساعد
عىل موت كلمة ما تدرجي ًيا؛ ّ
ألن عدد الذين يتداولوهنا يتضاءل حتى إذا مل يبقَ من
يستعملهاّ ،
فإن الكلمة تصبح ميتة.

قسم عىل قسمني بحسب مواقف املجتمع اللغوي من تراكم
أما مظاهر ّ
التغري ف ُت ّ

التغيري:

القسم األول :تغيريات ذات أمهية ثانوية اختيارية تدرجيية ال تؤثر يف نظام اللغة

ّ
األقل( :أنا وأيب وابني)،
الذي يميل إىل االستقرار؛ لضامن تواصل ثالثة أجيال يف
ويميل الناطق هبذه التغيريات إىل االحتفاظ بالصيغ األقدم.

القسم اآلخر :تعيريات حاسمة ومؤثرة يف النظام ،وهي التي تؤ ّدي إىل انبثاق

كأهنا حققت نرصا ،فتثبت هلا وجودا يف نظام اللغة جن ًبا
ظواهر لغوية جديدة تبدو ّ
فتميز بني كالم جيلني( ،)12إذ يميل اجليل اجلديد إىل
إىل جنب الظواهر القديمةّ ،
استعامل الصيغ األحدث ،يف حني يميل اجليل السابق إىل استعامل الصيغ األقدم.

وختضع اللغات إىل هذه القواعد ،وال ُّ
تشذ العربية عنها ،والسيام قبل نزول القرآن
الكريم ،الذي ُيعدّ من أهم العوامل املعرقلة للتغيريات ،فضال عن العامل القومي

والسيايس.

ويكشف املنهج التارخيي واملقارن إىل حدٍّ ما ّ
مر
أن نحو العربية الفصيحة قد ّ
بمرحلة حاسمة خت ّلت فيها عن فعل الكينونة املساعد يف مجلتها التي كانت تشبه
اجلملة اخلربية االسمية االنجليزية الوحيدة التي تتضح مقاربتها بالرتمجة احلرفية
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املشاهبة للجملة العربية القديمة من جهة ،وترمجتها إىل اجلملة العربية احلديثة من
جهة أخرى ،يف اجلدول اآليت:
الملة

ت

اجلملة
االنجليزية

1
2

3

الرتمجة احلرفية

الرتمجة احلديثة

االسم /معرفة

الفعل املساعد

اخلب/نكرة

The pen

is

red

القلم

ُ
يكون

أمحر

القلم

أمحر

×××

ولدينا مجلة عربية قديمة مطابقة للرتمجة احلرفية تظهر يف الشاهد اآليت:
ٌ
شمأل ُ
تكون ماجـــدٌ ُ
ُ
بليل
هتب
أنت
َ
نبيل إذا ُّ

()13

ُ
تكون ماجدٌ ) برفع (ماجد) مجلة قديمة ،تتألف من ثالثة
فجملة( :أنت

مكونات( :مبتدأ  +فعل كينونة يتضمن رابطا نكرة ومعنى الزمن  +خرب داليل)،
وإذا أردنا إعادة صياغة هذه اجلملة بالنحو الذي استقرت عليه اجلملة العربية بعد

متجدُ (يف زمن املضارع داللة عىل
حذف فعل الكينونة ،تكون عىل النحو اآليتَ :
أنت ُ
أنت ماجدٌ (يف ّ
كل األزمنة ،داللة عىل الثبوت) .لورود اخلرب هبيأة اسم
صريورة)َ .
الفاعل الذي سامه الكوفيون ب(الفعل الدائم)()14؛ داللة عىل شمول زمنه ّ
لكل
األزمنة.

ألن الفعل املساعد حمذوف منهام لفظا؛ ُحم جِّم ً
وتركيب كلتا اجلملتني معارص؛ ّ
ال

معنييه( :الزمن ،والربط بضمري اخلرب النكرة) للخرب املشتق من مادة (م ج د)،

وهبذا يصبح خرب اجلملة العربية وحدة نحوية غنية باملعاين ،فضال عن أن اجلملة

ّ
وتدل عىل الثبوت إذا استعملت املشتقات أخبارا
العربية االسمية أصبحت موجزة

معربة
هلا؛ ّ
ألهنا متكونة من ركنني ظاهرين ،وإذا زيدت فيها النواسخ أصبحت ّ

268

ّ
الشك ،وإذا تكلست النواسخ ومل تنصب ما بعدها أصبحت تدل عىل اليقني
عن
املطلق غري القابل للدحض بإعادة توظيف األفعال املساعدة املحذوفة التي رصد

سيبويه عددا منها يف مجل هذه املرحلة احلاسمة التي تأيت فيها أفعال الكينونة رافعة
ألخبارها املزعومة ،وال حتتاج إىل اسم كـ (كان) املألوفة ،فضال عن فقدان (كان)
قدرها سيبويه بـ (إنّه) مهام كان ترصيفها الزمني ،نحو
القديمة لفكرة الزمن؛ لذلك ّ

ويظن) ،أو (كان ،ويكون) ،وعدد من أخواهتا التي فقدت معنى الزمن يف
(ظن،
ّ
ّ

التغري؛ بمعنى ّ
أن هذه الصيغ تك َّلست عىل معنى واحد هو (ثبت بام
هذه املرحلة من ّ
ال يقبل الشك).

فرس مقاربة سيبويه هلذه األدوات انسجام بنية مجلتها املرفوعة اخلرب التي
و ُت جِّ

ختالف سلوك (كان) وأخواهتا الناسخة ،فضال عن ّ
يصور معنى
أن تركيب (إنّه) ّ
الصيغة املتكلسة وهو التوكيد املطلق .ومن أمثلة سيبويه قول الشاعر:

ِ
وآخر ُم ٍ
صنع
شامت
صنفان:
الناس
إذا ُم ُّت كان
ٌ
ثن بــــالذي ُ
كنت َأ ُ
ُ
ُ

()15

ِ
ّ
وم ٍ
ثن ،وهذه
الناس
الشك):
أي :إذا ُم ُّت (ثبت بام ال يقبل
صنفان :شامتُ ،
ُ

َ
حقيقة ال يمكن ْ
املخاطب بام لديه من خربة.
أن ينكرها

وهذا املعنى هو ما وصفه سيبويه هبذه املقاربة التحليلية التي تضمن انسجام

َ
املخاطب ،وذلك
الشكل النحوي وإرادة معنى التوكيد املطلق غري القابل لنقض
أنت
خري منهم» ،كأنّه قال« :إنّه َ
قوله«ُ :أضمر فيها [كان=إنّه] ،وقال بعضهمَ :
«أنت ٌ
خري منهم»»(.)16
ٌ

فكانت( :إنّه) خري مقاربة عند سيبويه فهي حتمل معنى التوكيد وتضمن رفع

مت
اخلرب شكال ،فضال عن خلوها من معنى ترصيف الزمن،
ولكن هذه املقاربة ُف ِه ْ
ّ
خطأ عند النحاة التقليديني الذين جاءوا بعد شيخهم ،فأسسوا أسطورة (ضمري

269

َّ
املتكلسة(إن،
الشأن) ،أو (ضمري القصة) الذي عدّ وه اسام للوحدات النحوية

وظن) وأخواهتا املتكلسات ،واجلملة من (املبتدأ واخلرب) مرفوعة الركنني يف
وكانّ ،

حمل نصب ،قياسا عىل تركيب (كان) وأخواهتا الناسخة.

ثم س ّنوا قواعد للمتكلمني من األحياء واألموات الذين تكلموا بخالف

قواعدهم التي ذكرها اهلروي(ت )#415بقوله« :وال جيوز ْ
أن تقول« :كان زيدٌ

توسطت َ
جاز إلغاؤها
قائم» عىل إلغاء (كان)؛ ألنّه إذا تقدّ مت مل ْ
جيز إلغاؤها ،فإذا ّ
ٌ
ٌ
«ظننت زيدٌ
(ظننت) وأخواهتا ،فيجوز« :زيدٌ
منطلق» ،وال جيوز :
ظننت
عىل قياس
ُ
ُ
ُ

قوي فلم يلغَ  ،كام ّ
ٌ
أن القسم ُيلغى إذا توسط
منطلق»؛ ألنّه إذا تقدّ م يف صدر الكالم َ
تأخر ،وال ُيلغى إذا تقدّ م.)17(»...
أو ّ

والشواهد الفصيحة ُتبطل هذا االدعاء بشأن (كان ،يكون) املتكلسات امللغيات

(ظن) وأخواهتا فتبطله شواهد فصيحة سنذكرها يف باهبا ،بام
عن العمل .أ ّما بشأن ّ
و(ظن) املتكلستني عىل أسلوب ال َق َسم؛ لذلك
يثبت خطأ قياس أسلوب (كان)
ّ

فرسها سيبويه تفسريا
يمثل التكلس ظاهرة مستقلة عن ظاهرة النواسخ وسواها؛ ّ
تيرس لديه من أدوات علمية فقالّ :إهنا «هلجة حجازية»( ،)18والصحيح
تارخييا بام ّ َ

ما ّبينه املنهج التارخيي ّ
أن هذه الظاهرة متثّل مرحلة تطورية حاسمة يف بنية اجلملة
العربية ،خمالفة لنظامها الالحق .وما شواهدها القليلة إال دليل عىل ميل اجليل

السابق الستعامل النظام القديم ،يف الوقت الذي يق ّل َل اجليل الالحق من استعامهلا
ْ
بأهنا
وإن بقي يفهم معناها ،الذي نطقت هبا شواهد قرآنية وشعرية ال يمكن وصفها ّ

نزلت بلهجة معينة بحيث ال يفهمها سائر العرب.

أن ُع جِّرفت الصيغ املتكلسة تعريفا عاما ،ومنه يمكن ْ
وسبق ْ
نعرف الوحدة
أن ّ

النحوية املتكلسة امللتبسة بالنواسخ( )19بام يأيت :هي وحدة نحوية فقدت معانيها
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النحوية الوظيفية األصلية نتيجة لتطور اللغةُ ،فأعيد شحنها بمعنى مقامي (تداويل)

هو التعبري عن صدق نقل اخلرب بحيث ال يمكن للمخاطب نقضه .وبعبارة موجزة:
تعرب عن خرب َّ
مؤك ٍد تأكيدا مطلقا.
ّإهنا ّ
وتبالغ بعض اللغات يف إنشاء قائمة من اللواصق للتعبري عن أنواع من التحقق

يف نقل اخلرب ،وذلك ما يظهر يف لغة (ليتوكا) املستعملة يف كوملبيا والربازيل ،إذ تقدّ م
عالمات كثرية ملحقة باألخبار( )20تتضح يف اجلدول اآليت:
اخلرب

يلعب

العالمة امللحقة
ti

يلعب

wi

يلعب

yi

قوة التحقق من نقل اخلرب
تعني :سمعت أنّه يلعب
رأيت أنّه يلعب
تعنيُ :

تعني :عندي أدلة عىل أنّه
يلعب

بأهنا عالمات توكيد تشبه عالمات
وهكذا يمكن وصف مثل هذه العالمات ّ

ذكرهتا املصنفات النحوية والبالغية ،ولك ّنها أغفلت
التوكيد العربية املختلفة ،التي ْ
َ
املخاطب .وباتباع
تعرب عن صدق نقل اخلرب املطلق غري القابل لدحض
الصيغة التي ّ
اخلطوات املنهجية التي تدرس هذه الظاهرة يمكن مالحظة ما يأيت:

تغري حركاهتا إىل النصب
 .1إذا دخلت األداة امللتبسة بالنواسخ عىل اجلملة ومل ّ

ّ
دل ذلك عىل تكلس األداة للتعبري عن املعنى املقامي املذكور آنفا ،قال سيبويه:
بتِ ،
ورأيتّ ،
فإن ْ
(أن) تكون فيها عىل وجهني :عىل
وخ ْل ُت،
«فأما
ُ
وح ِس ُ
ُ
ظننتَ ،
ّأهنا تكون ِ
(أن) التي تنصب الفعل ،وتكون َّ
رفعت قلت« :قد
(أن) الثقيلة ،فإذا
َ
سيفعل َ
يقول َ
أن ال ُ
ُ
ذاك» ،و ُ«أ َرى ْ
َح ِس ْب ُت ْ
ذاك» .وال تدخل هذه السنيُ يف
أن

ّ
َ
﴿و َح ِس ُبوا َأ َّال َت ُكونُ ِف ْتن ٌَة﴾(،)21
عز
الفعل ههنا حتى
تكون «أنّه» .وقال ّ
وجلَ :
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يقول َ
بت أنّه ال ُ
نت «أن ُّه» ههنا ألنّك قد
كأنّك قلت« :قد َح ِس ُ
ذاك» ،وإنّام َح ُس ْ
ثابت
أثبت هذا يف ظ ّنك كام أثب ّت ُه يف ِع ْل ِم َك ،وأن َّك أدخلته يف ظ ّن َك عىل أنّه ٌ
َّ

اآلن كام يف ِ
َ
الظن
حيسن «أنّك ههنا» وال «أنّه» ،فجرى ُّ
العلم ،ولوال ذلك مل ُ
ِ
ههنا جمرى اليقني؛ ألنّه نف ُيهْ .
يت)،
فجعلتهن بمنزلة
نصبت
شئت
َ
وإن َ
(خش ُ
َّ
ِ
تفعل َ
أن ال َ
«ظننت ْ
ذاك»(.)22
فت) فتقول:
ُ
و(خ ُ

 .2األدوات املتكلسة امللتبسة بأفعال القلوب ُتعدّ أفعاال (شبه مساعدة)( )23أو

(أفعاال ناقلة)  ،Verb Sapportومزيتها ّأهنا ليست هلا وظيفة إسنادية ،وتكمن

وظيفتها يف حتيني اخلرب املسند (االسمي) الذي يأيت هبيأة املشتقات ويؤدي

وظيفة الفعل ،بمنحه معلومات الزمن والشخص وحتى املظهر ،وترتك
للمسند االسمي (اخلرب) التعبري عن فكرة الفعل وتنظيم العالقات املفاعلية
نحو :وضع زيدٌ ح ً
باملكون
ال للمسألة ،فاجلار واملجرور (للمسألة) ،متع جِّلق
جِّ

االسمي (ح ً
ألن أصل الكالمّ :
ال)؛ ّ
(حل زيدٌ املسأل َة)؛ هلذا فلفظة( :وضع) يف
(و َض َع)
هذا السياق يمكن حذفها من دون تأثر عملية اإلسناد ،وعليه يكون َ

فع ً
ال شبه مساعد وال يمثل وحدة (نحوية  /معجمية) تا ّمة املعنى ،كذلك

باملكون املعجمي الذي اشتقت منه ،ولكنها
أفعال القلوب تضعف عالقتها
جِّ
حتتفظ ببعض إحياءاته التي تأيت أحيانا مطابقة لألصل وقد تأيت خمالفة ،فتنشئ

توترا دالليا يمثّل أسلوبية داللية ،يتفاعل فيها املعنى املعجمي واملقامي فـ

(ظننت ّ
يقوم) برفع الفعل املضارع بعد ْ
وظننت ْ
حتول
أن،
ُ
ُ
أن ُ
(أن) املصدرية ّ
الظن إىل يقني مطلق .أما استعامل ْ
الظن ظ ّنا ،قال سيبويه:
(أن) الناصبة ف ُيبقي ّ
ّ
يقول َ
تقل َ
أن ال َ
أن ال ْ
و«كتبت إليه ْ
«كتبت إليه ْ
«كتبت
ذاك» ،و
ذاك»،
«تقول:
ُ
ُ
ُ

تقول َ
أن ال ُ
إليه ْ
ذاك» .فأما اجلزم فعىل األصل [قد يقع أو ال يقع] .وأما النصب
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تقول َ
فعىل قولك« :لئال َ
تقول» وأما الرفع فعىل قولك« :ألن َّك ال ُ
ذاك» ،ختربه

ّ
بأن ذا قد وقع من أمره»(.)24

َ
 .3مراعاة معاين النظام املقامي ،الذي ّ
املخاطب خلرب
يدل عىل استحالة تكذيب

مستقر بني يدي املتخاطبني.
املتكلم ،كأن يكون اخلرب يشري إىل مرجع ماثلٍ أو
ٍّ

ويظهر هذا يف متييز ّ
(إن) املكسورة اهلمزة املشددة ،املتضمنة ملعنى حدث

التوكيد بوصفه خطابا ملشكك؛ َّ
ألن األحداث يمكن إثباهتا ونفيها من جهة،
ّ
و(أن) املفتوحة املشددة من جهة أخرى ،التي تنصهر مع ما بعدها بمصدر

(علمت ّ
قدوم
علمت
قادم =
كأهنا اسم (جثة) ،نحو:
ُ
ُ
فتظهر يف اخليال ّ
َ
أن زيدً ا ٌ
ٍ
كأهنا موضوع العلم ،واملوضوع جثة أو
َصور يف الذهن ّ
زيد) ،فـ (قدوم زيد) ُتت َّ

سمى حيدد مرجعه بنفسه ،فهو ُمثبت أبدً ا وال يمكن نفيه؛ ألنّه يمثل وجودا؛
ُم َّ
أن نشري إليه باسم اإلشارة َ
(ذاك) ،قال سيبويه« :أ ّما ّ
لذلك يمكن ْ
«أن» فهي

اسم ،وما عملت فيه صلة هلا ،كام ّ
(أن) اخلفيفة ،وتكون ْ
أن الفعل صلة لـ ْ
(أن)

ٌ
منطلق» فـ «أنّك» يف موضع اسم
عرفت أنّك
اسام .أال ترى أنّك تقول« :قد
ُ
عرفت َ
ذاك» .وأما ّ
«إن» فإنّام هي بمنزلة الفعل ال
منصوب كأنّك قلت« :قد
ُ

يعمل فيها ما يعمل يف ّ
«أن» كام ال يعمل يف الفعل ما يعمل يف األسامء ،وال

«إن» إال مبتدأ ًة ،وذلك قولكّ :
تكون ّ
«إن زيدا منطلق»»(.)25
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املبحث األول
أفعال القلوب بني التقسيم التقليدي والفهم احلديث
تفرسه الفرضية العامة
ُمتثّل أفعال القلوب يف اللغة الطبيعية وضع ًا حقائقي ًا
ّ

للغات التي تقولّ :
إن املتكلم ال بدَّ ْ
أن يتك ّلم عىل أشياء ،هلذا تكون مشري ًا إىل

حقيقة ال بوصفها مصدر ًا إلثبات صدق األخبار املنقولة بوساطتها فحسب ،وإنّام

بوصفها ظرف ًا مقامي ًا يوفر رشوط الصدق( .)26يف حني يرى املدافعون عن وظيفة

اللغة الرئيسة وهي التواصل االجتامعيّ ،
أن وظيفة اللغة ال تكمن يف التعبري عن
احلقائق الفكرية ومصاديقها ،وإنّام تكمن وظيفتها يف إنشاء عالقات بني األفراد

واملجموعات اللغوية واحلفاظ عليها ،وهي وظيفة ليس فيها للصدق دور كبري،

ّ
لنسبيتها التي تتبني يف إجراءات
وإن فكرة احلقيقة والصدق نفسها ال معنى هلا
َّ
الكالم اآلتية(:)27

يتحمل فيها املتكلم مسؤولية حقيقته ،فام
 .1ترجع احلقيقة إىل مقامات معتقديه
ّ
هو حقيقي يف نظر متكلم ما ،ليس كذلك يف نظر غريه.

 .2ترجع احلقيقة إىل جمموع العوامل املمكنة (حقائق العقل املجرد) املصطنعة
بأهنا حق
التي تظهر يف األقوال غري املتناقضة ،أي غري القابلة لالستدالل عليه ّ
وباطل يف وقت واحد.

متدرجة يصعب حتديد قيمتها يف األقوال ،كقولنا:
ترجع احلقيقة إىل مستويات جِّ

يتضمن ً
قيام متعددة من دون ْ
أن نعرف ما
زيدٌ ال هو حي وال هو ميت؛ فهذا قول
َّ
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(امليت)
الصحية ليكون وصفه بـ
اللحظة الدقيقة التي تكون فيها حالته
(احلي) أو بـ ّ
ّ
ّ
مالئ ًام.

ونسبية احلقيقة الذي حيمله عامل العالمة اللغوية البرشية املنفصمة عن الواقع،

نعول عليه ونرجحه
وذلك ما يمكنه من الكذب وتزوير املرجع املجرد ،هو الذي ّ

يف استعامل أفعال القلوب استعام ً
يعرب عن احلقيقة اللغوية وفحواها:
ال لغوي ًا ّ

ادعاء املتكلم وتصديق املخاطب ،وهو ما ستثبته االستعامالت الشعرية الفصيحة
والشواهد القرآنية ،بام ينقض التقسيم املنطقي هلذه األدوات ،الذي يمكن إعادة

توظيفه توظيف ًا أسلوبي ًا.

سنبني زلل النحاة من حيث خلطهم بني
وعىل وفق هذا اإليضاح املنهجي
ّ

معاين أفعال القلوب فيام بينها؛ إليامهنم بتقسيمها املغلوط عىل (أفعال يقني ،وأفعال

رجحان) من جهة ،وزللهم من حيث خلط املعاين النحوية هلا باملعاين (الداللية /
املعجمية) التي اشتقت منها وخالفتها بتخصيصها بوصفها أدوات نحوية مقابل

أصوهلا املعجمية الداللية التي هي من اختصاص علم الداللة.

ويتضح تصنيف النحاة التقليديني ألفعال القلوب عىل صنفني باالعتامد عىل

أصل اشتقاق هذه األدوات قبل ْ
تتحول إىل استعامالهتا اخلاصة يف اجلدول
أن
ّ
اآليت(:)28

أفعال القلوب

أفعال اليقني أفعال الرجحان :درىَ ،تع َّل ْم ِ
لم)َ ،و َجدَ  ،رأىُ ،أرىَ ،
قال،
(اع ْ
ظنَ ،ح ِس َبَ ،
هب (افرض)
َّ
خالَ ،ز َع َم ،عدَّ َ ،حجا ،قالْ :
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 )1أخطاء النحاة التقليديني يف تصنيف أفعال اليقني املزعوم
ُت ّبني الشواهد الفصيحة خطأ هذا التقسيم الصوري املنطقي ،من طريق
استعامل ما ُصنِ َ
الظن املعجمي أو الرجحان،
ف أنّه فعل يقني للداللة عىل معنى
ّ

(رأيت) يف قول الشاعر:
ويمكن العكس ،ومن ذلك الفعل القلبي
ُ
رأيـــــت َ
كل ٍ
رب جِّ
يشء ُحمَاول ًة وأك َث َرهم جنودا
ُ
اهلل أك َ

()29

استعمل «رأى»
قال ابن عقيل (ت« :)#769فاستعمل «رأى» فيه اليقني ،وقد ُ

«ظن» كقوله تعاىل﴿ :إِ َّن ُْم َي َر ْو َن ُه َب ِعيدً ا﴾()30؛ أي يظنونه»(.)31
بمعنى َّ

يرجع خطأ ابن عقيل يف تقريره ملعنى الفعل القلبي (رأى) يف البيت الشعري

يدل عىل اليقني ويف اآلية الكريمة ّ
بأنّه ّ
ّ
الشك ،إىل عقيدته اإليامنية ،ولو بدّ ل
يدل عىل

عقيدته النعكس املعنيان عنده ،ما ّ
يدل عىل ّ
أن عقيدة املؤول ُتفسد معاين أنظمة اللغة

تدخلها ،وإ ّ
صريتنا من حيث
عن طريق اخلربة غري اللغوية التي جيب احلذر من ّ
ال ّ
ال ندري إىل البحث عن معتقدات املؤول خارج أنظمة اللغة ،وهكذا تضيع احلقيقة

اللغوية التي تقع بني ادعاء املتكلم وتصديق املخاطب بوصفهام كيانني نظريني
أي منهام ،فهام عنرصان يعدّ ِ
علينا ْ
ان جز ًءا من نظام املقام ،الذي
أن ال ننحاز إىل ّ
هو «خمزون القواعد التي توجد العالقات بني امللفوظ وأطراف التواصل ...وقد

أصبحت دراسته رضورة؛ ّ
ألن التواصل يستعمل عادة قواعد ال عالقة هلا بقواعد
الداللة .)32(»...

ّ
للشكّ ،
لذلك يكون الصحيح هو ّ
ألن رؤية
أن (رأى) يف هذا البيت مستعملة

صوره بالبيت اآليت،
يقرها خماطبوه الكفار ،ويؤ جِّيده مقام املخاطبني الذي ّ
الشاعر ال ّ

وذلك قوله:
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رأيت َ
غلب ُ
ُ
اجلدُ ودا
الفتيــــــــــــــــــان ّإين
َت ُق ُو ُه ُّأهيا
ُ
اهلل قد َ

()33

إذ أمر الشاعر خماطبيه بالتقوى .واملأمور غري ضامن لإليامن باخلرب؛ لذلك ّأكد

صحة ما ادعا ُه يف البيت األول
الشاعر هلم ما رآه من حوادث تارخيية تشهد عىل ّ

بثالثة مؤكدات هيّ :
(رأيت) الثانية،
و(غلب) الفعل املايض يف سياق
(إن ،وقد)،
ُ
َ

ألهنا يف سياق مقامي خياطب املنكرين لوجود اهلل
التي مل يكلسها الشاعر أيض ًا؛ ّ

أص ً
ال.

ّ
الشك يف قوله تعاىل﴿ :إِ َّن ُْم َي َر ْو َن ُه َب ِعيدً ا﴾(،)34
وكذلك جاءت (رأى) بمعنى
ِ
القيامة بعيدً ا).
(يوم
األم بعدهاَ :
وعالمتها النحوية امللموسة نصب ركني اجلملة ّ

واآلية الكريمة من شواهد ابن عقيل أيض ًا( ،)35وقد اقتطعها ّ
﴿و َن َرا ُه
عام بعدهاَ :
َق ِري ًبا﴾()36؛ ّ
ألن إيراد اآليتني بحسب تقنيات النحو التقليدي جيعل الرؤية األوىل

ّ
ألهنا رؤية اهلل تعاىل ،ما يؤ ّدي
ألهنا رؤية الكافر ،والرؤية الثانية لليقني؛ ّ
للشك؛ ّ

إىل تناقض مفضوح يف معنى األداة الواحدة املستعملة للتعبري عن موضوع واحد،
فض ً
ّ
(الشك) مع التقسيم الداليل املنطقي الذي ص ّنف
ال عن تناقض املعنى األول

(رأى) من أفعال اليقني بحسب ما ورد يف اجلدول السابق.

وريض ِ
اخل ْرضي(ت )#1287بالتناقض ا ُملنتج لقسم جديد من أقسام أفعال

«إهنم يرونه ...إلخ؛
معا ،وذلك قولهّ :
اليقني والرجحان ،وهو الذي حيمل املعنيني ً
أي يظنون البعث بعيد ًا ،أي ممتنع ًا .ونراه أي نعلمه قريب ًا ،أي واقع ًا ...ففي اآلية

الظن واليقني مع ًا»(.)37
ّ

التضاد َ
فامل إىل القول بالتدرج فاكتشف لنا
عجب أحدَ املحدثنيَ هذا
ُّ
ومل ُي ْ

قسمني آخرين مها «ما يرد بالوجهني :الرجحان واليقني والغالب اليقني؛ اثنان« :رأى
َ
وخال»(.)38
ظنَ ،ح ِس َب،
َ
وع ِل َم» .وما يرد بالوجهني والغالب الرجحان ثالثةّ :
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املجرد تقسيامت متكثرة باستمرار تزعج نتائجها اإلدراك؛
وهكذا ينتج العقل
َّ

لذلك كثري ًا ما يتصدّ ى دارس آخر لنسف هذه الكثرة املتكاثرة من املعاين غري املستندة

إىل أي أساس علمي جتريبي بالطريقة نفسها التي أنتجت تلك املعاين الكثرية ،فام

تقوله صوري ًا َي ْس ُهل نسفه صور ًيا ،وذلك ما حاوله الدكتور فاضل السامرائي الذي

ر ّد معاين اآليتني الكريمتني كليهام إىل معنى اليقني ،بوضع نفسه مكان الكافر تارة،
يدل عىل يقني الكافر بِ ُب ِ
أن املعنى هبذا الوضع ّ
فرأى ّ
عد البعث ،ثم وضع نفسه مكان

أن البعث ّ
املؤمن تارة أخرى فرأى ّ
ثم ّ
غض الطرف عن املغالطة
يدل عىل اليقنيّ ،
التي يراها يف قيمة املاصدق املنطقي فرأى ّ
أن يقني الكافر غري مطابق للحقيقة!!

ّ
نص
أليس غري املطابقة داللة عىل
الشك يف املعرفة التي تقدّ مها اجلملة؟! وهاك ّ
السامرائي« :والصواب ّأهنا بمعناها [أي اليقني] فمعنى ّأهنم َيرون البعث بعيد ًا ّأهنم

يرونه كذا يف اعتقادهم ،واإلنسان قد يعتقد رأي ًا ضا ً
ال ،ويرى أنّه عني الصواب...

جاء يف رشح الريض عىل الكافيةّ :
أن (رأى) لالعتقاد اجلازم يف يشء أنّه عىل صفة

معينة سواء كان مطابق ًا أو ال ،فإذا كان باملعنى املذكور ووليته االسمية املجردة

﴿و َن َرا ُه
عن (أن) نصب
جزأهيا ...قال تعاىلَ ﴿ :ي َر ْو َن ُه َب ِعيدً ا﴾ وهو غري مطابق ،وَ :
ْ
َق ِري ًبا﴾ وهو مطابق»(.)39
وتنقل فكرة املطابقة وعدمها البحث من جمال البحث اللغوي ،إىل جمال البحث

الفلسفي من دون أن يعي الباحث ذلك؛ لذلك تظهر التناقضات يف هذا االستدالل

واضحة ،فكونه اعتقا ًدا يعني أنّه غري جازم ،وكونه غري مطابق يعني أنّه حمض كذب
وافرتاء ،فكيف تكون رؤية الكافر يقينية من منظور املؤول أو من منظور املخاطب

«اهلل تعاىل» يف النظام املقامي؟!!.
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ٍ
معان لـ (رأى) يف الشاهد القرآين ،أولامّ :
تدل عىل
واآلن أصبح لدينا أربعة

تدل عىل اليقني ،وثالثهامّ :
الشك ،وثانيهامّ :
ّ
ّ
الشك واليقني مع ًا ،ورابعهام:
تدل عىل
ّ
ّ
الشك واليقني والغالب اليقني!!!
تدل عىل

نظن ّ
أن هناك أ ّية لغة يف العامل َم ْهام كانت بدائية جتعل للفظة واحدة أربعة
وال ّ

ٍ
معان يف سياق تواصيل واحد ،فمثل هذه اللغة ُيفضل اإلنسان ْ
أخرس عىل
أن يكون
ّ

ألن لغة األخرس ّ
أن يتع َّلمها؛ ّ
وملبسة
أدق من لغة من دون نظام ،وهي ُمضللة ُ
أن هناك خل ً
ومتعبة ،أحق ًا هذا ينطبق عىل لغة القرآن الكريم أم ّ
ال يف عقول النحاة
ُ
جمرد ًا ،ال حيتكم إىل املقام الذي تتجسد فيه
التقليديني التي وضعت منهج ًا صوري ًا َّ
حائرا ال
وظيفة الكالم التواصلية ،يكشف عن هذا املأزق الذي جيعل املخاطب
ً

يفهم ما يريد ْ
أن يوصله إليه املتكلم؟!

وهبذا تتضح أمهية املنهج الذي يربط معاين نظام النحو املجرد بنظام الداللة

أن معنى (رأى) يف اآليتني الكريمتني إنّام ّ
ونظام املقام ،لنكشف بسهولة ّ
يدل عىل
ألن اآلية األوىل متثّل رؤية الكافر التي ّ
ّ
الشك وحدهّ ،
يشكك فيها املخاطب (اهلل

تعاىل) ،والثانية رؤية اهلل التي ّ
ّ
الشك يف اآليتني
يشكك فيها الكافرون ،وعالمة

هو نصب األداة (رأى) ملا بعدَ ها ،وهو ما يوافق فرضية البحث يف داللة األدوات

ّ
الشك ،مقابل األدوات املتكلسة امللغاة عن
األم عىل
العاملة (الناصبة) لركني اجلملة ّ

العمل الدالة عىل اليقني ،ما حيافظ عىل متاسك النظام النحوي وشموله يف تفاعله

مع معاين النظام املقامي مرور ًا بالداللة املعجمية املتبقية من األصل االشتقاقي من
دون السامح للخربة غري اللغوية من العبث بمعاين األنظمة اللغوية التي توجه املعنى

اللغوي بحسب ثقافة املؤول اخلارجية ،تأويالت حتتمل التناقض فيام لو كان املؤول

كافرا ،أو رافض ًا لرؤية كال طريف االتصال.
مؤمن ًا أو ً
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وكل ما َ
ّ
قيل بشأن معاين هذه األداة ُيقال عن سائر أدوات القلوب ،ونحن

يتوخى إنشاء نظام معريف صادق بوساطة اللغة
نقول إنّنا لسنا بإزاء بحث فلسفي ّ

االعتيادية ،عىل الرغم من ّ
أن اللغة مل ترتك احلبل عىل الغارب لتصبح وسيلة

ّ
الشك من اليقني ،فضال عن عدد
ميزت اللغة بعالمات اإلعراب
تضليل؛ لذلك ّ
من األدوات امللحقة بأفعال القلوب التي ستتضح أكثر الحقا.

نستنتج مما تقدم ّ
أن ما ُس ّم َي بأفعال اليقني هلا استعامالن :أوهلام :للتعبري عن

اليقني املطلق غري القابل للدحض وعالمته النحوية رفع مفعوليه بنفسه أو بإحلاق
عدد من األدوات معه ،نحو ّ
(أن) املصدرية التي تصهر ركني اجلملة بمصدر يرتاءى

جمسدة بني يديه ال يمكن إنكار وجودها.
للمخاطب كأنّه جثة َّ

ّ
الشك ،وهو قول معظم النحاة واملفرسين بشأن
للظن؛ أي
وآخرمهاُ :تستعمل
ّ

الظن من مقابلته بعلم اهلل اليقيني املطلق
اآلية الكريمة السابقة ،و ُيعرف معنى
ّ

املنصوص يف السياق اللغوي لآلية الكريمة.

وما خالف هذا فهو من أخطاء النحاة يف تصنيف أفعال القلوب بقوائم

املجرد املحض غري
(رصفية /نحوية) خارج االستعامل اعتامد ًا عىل تصورات العقل
َّ
املستند إىل التجربة املدعومة بالشواهد الفصيحة ،التي اخرتعها أصحاب احلوايش

وس َّلم بصحتها الدكتور فاضل السامرائي ،وقد ُو ِض َعت هلا أمثلة مصطنعة للربهنة
عليها من دون ْ
أن يعلموا أهنم جتاهلوا االستعامل وصدَّ قوا برياضيات العقل املجرد

تسوغ األحكام املتضاربة
املنفصم عن الواقع ،املربهن عىل خمرجاته بعمليات صورية ّ
املحتملة بفن ّ
سامه (إمانويل كنت) (1804 1724م)

E.Kant

بـ (الديالكتيك

وعرفه بأنّه« :فن سوفسطائي هيدف إىل إضفاء مظهر احلقيقة عىل جهلنا،
املتعايل) ّ

بل عىل أوهامنا املتعمدة»(.)40
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 )2أخطاء النحاة التقليديني يف تصنيف أفعال الرجحان املزعوم
مجع النحاة جمموعة من األدوات الدالة عىل الرجحان ،وهو ّ
مرجح ،نحو
شك َّ

ّ
ّ
وشك ،فأ ّما اليقني
«يدل عىل معنيني خمتلفني :يقني
(ظن) والظن يف اللغة أصل
ّ
ظننت ظنًا ،أي أيقنت ...والعرب تقول ذلك وتعرفه ،قال شاعرهم:
فقول القائل:
ُ
رس ِد
رساهتم يف
بألفي ُمدَ َّج ٍج
فقلت هلم ظ ّنـوا
ُ
ُ
جِّ
الفاريس ا ُمل َ َّ
َ

()41

ظننت الش َء إذا مل تتي َّقنه ،واىل ذلك جِّ
ّ
الظ َّن ُة:
الشك ،يقال:
واألصل اآلخر:
ُ

ال ُتهم َة .والظنني :امل ّتهم»(.)42

وهذان املعنيان املعجميان املتضادان ينتميان إىل املجال الداليل ،الذي ُيبدد

ّ
الشك ،وبسبب متام معنامها
غموضهام السياق اللغوي ف ُيعرف معنى اليقني من
فإهنام يستعمالن استعامل األفعال التامة لتأسيس مجل فعلية ،قال
املعجمي /الداليل ّ

ظننت
تظن؟ ،أيَ :م ْن َت َت ِه ُم؟ فتقول:
سيبويه« :نقول:
ُ
ُ
ظننت زيدً ا ،إذا قال :من ُّ

اهتمت زيدً ا ،وعىل هذا قيل ظنني( ،)43أي :م ّتهم ،ومل جيعلوا ذاك يف
زيدً ا ،كأنّه قال:
ُ
وخ ْل ُتُ ،
«ح ِس ْب ُتِ ،
ألن من كالمهم أن يدْ خلوا املعنى يف الشء ال يدْ ُ
وأ َرى»؛ ّ
خل
َ

يف مثله»(.)44

(ظن) وأخواهتا املص َّنفة حتت قسم (أفعال الرجحان) من أفعال القلوب،
أ ّما ّ

فهي أدوات نحوية من قبيل األفعال شبه املساعدة؛ هلذا ال يمكنها ْ
أن تأيت فعال

ألهنا بحسب رأي سيبويه:
جلمل فعلية يبنى عليه املسند إليه (الفاعل) واملفعول؛ ّ

ألهنن لسن بأفعال [تامة] وإنام َ ِ
«بمنزلة َّ
جيئ ََن ملعنى،
«إن» وأخواهتا [أدوات نحوية]؛ ّ
شك ،ومل ُير ْد فع ً
ال س َل َ
وكذلك هذه األفعال ،إنّام ِج ْئ َن لِ ِع ْل ٍم أو ّ
ف منه إىل إنسان
يبتدئه»(.)45
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(ظن) وأخواهتا أفعا ً
ال تا ّمة فمبحثها يف علم الداللة ،أما إذا كانت
فإذا كانت ّ

من أفعال القلوب فتبحث يف جمال النحو الذي ال خيلو من النظر الداليل؛ ّ
ألن األداة

النحوية تدخل عىل إسناد سابق (مبتدأ وخرب) هو يف حكم اخلرب الدال عىل الثبوت؛

ّ
الظان ،فقولنا« :زيدٌ
ربا من منظور
ألنّه خرب عام ،أما يف سياق ّ
(ظن) فإنّه يصبح خ ً

قائم» ّ
«ظننت زيدً ا قائ ًام»ّ ،
فإن
يتضمن ثبوته يف نفسه ،أما قولنا:
يدل عىل خرب ابتدائي
ُ
ّ

الظن ومسؤوليته عن خربه ،الذي
صحة اخلرب (قائم) أصبحت ملقاة اعتقاد فاعل ّ

ّ
الشك.
يقربه من معنى
قربه من معنى اليقني ،وقد يكون ضعيف ًا ُّ
قد يكون ظ ّنه قو ّي ًا ُي ّ
بالظن املتذبذب
ووظيفة اللغة يف األغلب األعم هو التواصل باملعنى العام ،أي
ّ

ّ
لكن النحاة املتأخرين أعجبهم ْ
أن خيوضوا يف معنى
بني
الشك واليقني بحسب املقامّ ،
الظن املنطقي ،وذلك ما توحي به تسميتهم هلذه األدوات بـ (أفعال الرجحان) الذي
ّ

هو« :الرتدد الراجح غري اجلازم ،والقضايا املظنونات هي :التي حيكم هبا العقل حك ًام

راجح ًا مع جتويز نقيضه ...قال املولوي عبد احلكيم يف حاشية القطبي :قولنا حيكم
هبا العقل ُحك ًام راجح ًا؛ أي سبب احلكم هبا هو الرجحان»(.)46

بمعنى ّأهنا التي تنتج معرفة ظنية حتتمل اخلطأ والصواب ،واللغة غري معنية

ِ
ستعم َلت هذه األدوات متذبذبة بني
بمجال الفلسفة ود ّقة حتققات اخلرب؛ لذلك ُا

معنيني متضادين ،بيدَ ّأهنا مل ترتك حبل املعنى عىل الغارب فوضعت عالمات

نحوية ّ
(ظن) وأخواهتا،
تدل عىل اليقني بعكس ما ُيوحي به األصل االشتقاقي لـ ّ

األم،
قسم أفعال الرجحان ،وهي بحسب فرضية البحث عدم نصب ركني اجلملة ّ
فإهنا ّ
ّ
الشك معززة بذلك بقايا معناها املعجمي املشتقة منه.
تدل عىل
وبخالف ذلك ّ
وقد حلظ النحو التقليدي ظاهرة إلغاء عمل هذه األدوات ،الذي جعلناه عالمة عىل

تك ّلس هذه األدوات من املفهوم احلديث.
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وكاد سيبويه يكتشف هذه العالقة بني معنى اليقني املقامي املقرتن بعدم إعامل

فرجح اإللغاء عند توسط األداة،
هذه األدوات ،وذلك حني ناقش موقعها يف اجلملة ّ

ّ
ّ
الشك املعجمي ُتلقي
وكأن وظيفة األداة احلاملة ملعنى
تأخرها،
ّ
ورجح اإلمهال عند جِّ

ّ
ثبوت اخلرب املقدّ م عىل عاتق املتكلم .ذلك ْ
بالشك ابتدا ًء
أن يأيت باألدوات املوحية

صاحب ذاك بلغني» ،وكام
بعد ما يميض كالمه عىل اليقني ...كام تقول« :عبدُ اهلل
ُ

ُ
ُ
إخال أخوك» و
ذاهب» و «هذا
أظن
قال« :من
يقول ذاك تدري» ...و «عبدُ اهلل ُ
ٌ
أردت اإللغاء فالتأخري أقوى ّ
وكل عريب جيد(.)47
«فيها ُأ َرى أبوك» وك ّلام
َ

مفرسة
َو َو ْص ُف سيبويه لألدوات امللغاة علمي دقيق؛ ألنّه يقدّ م معرفة نحوية جِّ

وشاملة يف إعامم املعنى املقامي ،الذي ينسجم مع افرتض البحث ّ
بأن األدوات
ً
ريا) ،وذلك قوله:
املتكسلة تؤدي (اليقني) يف مجيع مواقعها (تقدي ًام
وتوسيطا وتأخ ً

(وكل عريب جيد) ،ولك ّنه مل يركز يف ربط إلغاء عمل األداة باملعنى املقامي يف ّ
ّ
كل
األحوال؛ النشغال ذهنه باحلركة اإلعرابية.

وقد رضب لنا مثا ً
ال لألدوات التي ال تعمل متقدجِّ مة ،وذلك قول الشاعر:

اللؤم َ
واخل َو ُر
دين ويف األراجيز ِخ ْل ُت
توع ِ
بن اللؤم ُ
أباألراجي ِز يـــــــــــا َ
ُ

()48

اللؤم يف األراجيز»،
«خلت
والشاهد يظهر يف أصل الكالم:
اللؤم :مبتدأ
ُ
ُ
ُ

مرفوع« ،يف األراجيز» :خرب يف حمل رفع( ،)49ولك ّنه مل يربط اإللغاء باملعنى املقامي

(اليقني) حينام تتقدَّ م ،مثلام فعل ذلك حينام تتوسط أو تتأخر ،هذا يعني ّ
أن إشارته
إىل معنى اليقني يف هاتني احلالني كان َ
«ك َر ْم َي ٍة من غري را ٍم»؛ لذلك أوهم النحاة
التقليديني من بعده ْ
تصور األشكال النحوية اخلاوية من
بأن يركزوا أذهاهنم يف
ّ

املجرد
وأعموا قواعد صورية مستنتجة بوساطة صريورات العقل
املعاين املقامية،
ّ
َّ

غري املؤيدة بالتجارب املقامية ،أو بالشواهد الفصيحة التي هي حتققات الكالم
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الفعيل ،فأنتجوا لنا معرفة ظنية مثرية جلدل عقيم ،ويظهر ذلك يف التقسيم الصوري

اآليت:

(ظن) وأخواهتا ً
وسطا.
 .1جواز اإللغاء إذا جاءت ّ

تأخرت هذه األدوات.
 .2اإللغاء أحسن إذا ّ

 .3ال جيوز اإللغاء إذا تقدّ مت.

وهو ما ّ
كذبه سيبويه بالشواهد الفصيحة املذكورة آنف ًا ،وأنكره بعض النحاة

املحدثني بقوله« :وحالة اإللغاء هذه جائزة مهام يكن وضع الفعل القلبي وترتيبه،

متأخرا عند املبتدأ واخلرب ،مثل :زيدٌ
مسافر
لك ّنها تفضل إذا كان الفعل القلبي
ٌ
ً
ً
مسافر ،و ُتستكره إذا كان
متوسطا ،مثل :زيد ظننت
ظننت ،وال أفضلية إذا كان
ُ
ٌ
متقدَّ م ًا عليهام .)50(»...

وهذا رأي سديد لوال أنّه مشوب ببعض املعيارية ،التي تظهر يف قوله:

(تستكره)؛ ّ
ألن العاطفة ختالف موضوعية البحث الوصفي؛ إذ يمكن ْ
أن نعدّ

ّ
ينم عىل عدم فهم األساليب الفصيحة ّ
الشك
وأن تقديم أداة
استكراه املعارصين ّ

ّ
الشك واليقني
ريا أسلوبي ًا قائ ًام عىل التوتر بني داللة لفظ
عىل املرفوعني يو ّلد مث ً
عرب عنه بعالمة حركة الرفع.
املقصود ا ُمل َّ

وقد ذهب أصحاب احلوايش والنحاة املتأثرون هبم من املحدثني مذهب ًا

فاسدً ا وبالغ التعقيد يف دراستهم هلذه الظاهرة النحوية ،حني أخرجوها من جمال

علم النحو وأدخلوها يف جمال علم الداللة ،وقد َع َر َ
ض آرا َءهم الدكتور فاضل
يميز سيبويه بني معاين أفعال القلوب املختلفة
السامرائي وتأ ّثر هبم ،يف حني مل ّ

مفرغة
استنادا إىل أصوهلا الداللية املشتقة منها؛ إلحساسه
القوي ّ
ّ
بأهنا أدوات نحوية ّ

وأن ما تب ّقى فيها من معنى فهو َّ
من معانيها املعجميةّ ،
موظف لغرض مقامي ي ّنم
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عن انعكاس اعتقاد املتكلم بمضمون مجلة كاملة اإلسناد مستقلة ،وأكثر ما ُيوحي
«ح ِس َب عبدُ اهللِ زيدً ا
االعتقاد بمعرفة ظنية حتتمل الصحة واخلطأ ،وذلك قولهَ :

َ
ُ
ومثل ذلك :رأى عبدُ
وخال عبدُ اهللِ زيدً ا أخاك.
عمرو خالدً ا أباك،
بكرا،
َّ
وظن ٌ
ً
اهللِ زيدً ا صاحبنَا ،ووجدَ عبدُ اهللِ زيدً ا ذا ِ
احلفاظ .وإنّام منعك ْ
أن تقترص عىل أحد

أردت ْ
أن جِّ
استقر عندك من حال املفعول األول ،يقينًا
تبني ما
املفعولني ههنا أنّك إنّام
َ
َّ
ضيف ِ
َ
كان أو ّ
لم الذي ُت ُ
عندك َم ْن هو .فإنّام
إليه ما است ّقر له
شكا،
َ
وذكرت ّ
األو َل ل ُت ِع َ
األول يقين ًا أو ًّ
َ
شكا ،ومل ترد ْ
أن جتعل
ونحوه
"ظننت"
ذكرت
َ
ُ
لتجعل خ َ
رب املفعول ّ
َ
ّ
الشك أو تعتمد عليه بالتي ّقن»(.)51
األول فيه
ّ

التام الذي ُيبنى الكالم عىل
وعىل الرغم من هذا التمييز الدقيق بني الفعل ّ

معناه املعجمي؛ أي يصلح ْ
أن يكون مسندً ا من جهة ،والفعل شبه املساعد الدال

عىل االعتقاد من جهة أخرى ،إال ّ
يرص عىل تضمن هذه األدوات
أن فريقا من النحاة ّ

النحوية للمعنى املعجمي الذي اشتقت منه ،وهبذا الفرض اخلطأ ينقل البحث من
جمال علم النحو إىل جمال علم الداللة ،ما جيعل هذه األدوات من املرتادفات ،فيضطر
إىل التامس الفروق اللغوية بينها .قال السامرائي« :ويبدو ّ
وظن فرق ًا،
أن بني َح ِس َب ّ

ّ
احليس الذي منه احلساب ،ومنه َح َس َب
(ح ِس َب) القلبي ،منقول من َ
فإن َ
(ح َس َب) ّ ّ
«ح ِس ْب ُت حممدً ا صاح َبك» فيه معنى
(ح ِس َب) يف قولكَ :
الدراهم؛ أي عدّ ها ،فإن َ

للظن
احلساب ،أي َح َس َب ذلك وانتهى إىل ما انتهى إليه ،وليس هذا الفعل مطابق ًا
ّ
الظن الذي يدخل
متام ًا ...فاحلسبان قائم عىل احلساب ،والنظر العقيل ،بخالف
ّ
الذهن ويالبسه ألدنى سبب.)52(»...

(ح ِس َب) ّ
أن يقول ّ
يريد الدكتور فاضل السامرائي ْ
تدل عىل اليقني ،ونحن
إن َ

تدل عىل اليقني فلامذا وضعتها يف قسم (أفعال الرجحان) هذا أو ً
نقول :إذا كانت ّ
ال،
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ثم أين اليقني القائم عىل النظر العقيل يف حسبان اجلاهل والضمآن يف قوله تـعاىل:
﴿حي َس ُب ُه ْم ْ َ
ال ِ
اه ُل َأ ْغنِ َي َاء ِم ْن ال َّت َع ُّف ِ
َْ
س ٍ
اب
﴿وا َّل ِذ َ
ف﴾( )53وقولهَ :
ين َك َف ُروا َأ ْع َام ُ ُل ْم َك َ َ

بِ ِق َيع ٍة َ ْحي َس ُب ُه َّ
و(ظن) ملتمسة
(ح ِس َب)
الظ ْمآنُ َم ًاء﴾()54؟!! وإذا كانت ثمة فروق بني َ
ّ
من فرضية عدم إمكان حلول أحدمها مكان األخرى ّ
ظن غري قائم عىل
(ح ِس َب) ٌّ
فإن َ
احلساب الريايض الدقيق والنظر العقيل ،بخالف ما ادعاه الدكتور السامرائي؛ ّ
ألن

(حس َب) يرجع األداة إىل أصل داليل ينقضه االستعامل النحوي ،وإذا
أصل اشتقاق َ
نفرق بني معاين املستويات اللغوية سنقع بأخطاء كالتي وقع هبا أستاذنا السامرائي
مل جِّ
فأشاد بيقني اجلهلة والكفار اعتامدا عىل املعنى االشتقاقي الداليل للـ (حسبان)،

نص اهلل
فأصبح حسباهنام أكثر يقينا من جِّ
(ظن) يوسف  يف تفسري الرؤيا التي ّ
﴿و ُي َع ِّل ُم َك ِم ْن َت ْأ ِويلِ َ
األ َح ِ
اد ِ
يث﴾( ،)55وذلك يف
تعاىل عىل ّأهنا موحاة من علمهَ :

﴿و َق َ
اج ِم ْن ُه َام ا ْذ ُك ْر ِين ِع ْن َد َر ِّب َك﴾(.)56
ال لِ َّل ِذي َظ َّن َأ َّن ُه َن ٍ
تفسريه لقوله قوله تعاىلَ :
ظن بنا ُه عىل رؤيا وليس يف ذلك عمل حسايب»(،)57
«ح ِس َب» ألنّه ٌّ
قائال« :ومل يقل َ

أن الظن هنا بمعنى اليقني ِ
فخالف أكثر املفرسين املستدلني عىل ّ
والع ْلم ،ذلك أنّه
«ذكر ذلك التعبري بنا ًء عىل الوحي  .)58(»...ومنطوق اآلية رصيح ّ
يدل عىل اليقني

املطلق ،ولوال تي ّقن النبي من نجاة ساقي امللك جلعل نفسه يف مأزق ،أو موضع

سخرية حني أمره بقوله﴿ :ا ْذ ُك ْر ِين ِع ْن َد َر ِّب َك﴾ الذي يوحي بأنّه نابع عن استبطان
ّ
ويدل عىل الوثوق بام سيحدث مستقب ً
فالظن النابع
ال.
عميق مؤيد من اهلل تعاىل
ّ

احلس.
من استبطان وتأمل عميق يتضمن احلقيقة أكثر من احلساب املعتمد عىل
ّ
(ظن َّ
أن  )...مثال من
أما فرضية التكلس فإهنا تقيم الدليل العلمي عىل أن األداة َّ
األدوات املتكلسة التي ّ
تدل عىل اليقني املقامي ،وهو ما سنثبته يف حينه.
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املبحث الثاين
أشكال أفعال القلوب املتكلسة امللتبسة بالنواسخ
تغري حركة
تتكلس أفعال القلوب
ُ
فتضعف عالقتها بالرتكيب النحوي ،فال ّ

األم عالمة
تغري حركات ركني اجلملة ّ
أخبار اجلملة الداخلة يف تركيبها ،وعدم ّ
تدل عىل تكلس هذه األدوات ،التي جتعلنا ّ
حمسوسة ّ
نفكر يف معاين النظام املقامي

األم بام ال
الذي متثله هذه الوحدات ،وهو مقام إرادة التوكيد املطلق خلرب اجلملة ّ

َ
يقرب املعنى اخلربي إىل معنى اإلنشاء الذي ال
يقوى
املخاطب عىل دحضه .وهذا ّ
حيتمل الصدق والكذب.

وقد اختزل النحاة ظاهرة التكلس الدالة عىل معنى مقامي عميق ببحث

سموها بمصطلحني ملبسني مها( :اإللغاء والتعليق)
شكيل خا ٍو من ّ
أي معنى ،إذ ّ

ومفهومهام ال يوافق طبيعة اللغة القائمة عىل مبدأ ثنائية العالمة اللغوية املؤلفة
من جزأين متامسكني كوجهي العملة الواحدة( ،)59أحدمها
سمى
حيس ملموس ُي َّ
ّ
سمى املدلول أو املفهوم.
(الدال) ،والثاين معنوي جمرد ُي ّ

فأ ّما اإللغاء ،فيقصدون به ترك العمل برتك عالمة النصب لفظا ومعنى ،ال

ملانع نحو« :زيدٌ
(ظننت) عمل يف «زيد قائم»؛ ال يف املعنى،
قائم» ،فليس لـ
ُ
ُ
ظننت ٌ
وال يف اللفظ(.)60

جمرد يف
وال أدري كيف تعمل الوحدات النحوية يف املعنى الذي هو ّ
تصور ّ

الذهن ،والعمل عند حذاق النحاة عالمة نحوية حمسوسة هي حركة النصب،
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واإللغاء عالمة حمسوسة ً
أيضا هي الرفع ،وقد ذكر ذلك سيبويه يف باب األفعال
وخ ْل ُتُ ،
وح ِس ْب ُتِ ،
ورأيت،
وأر ْي ُت،
التي ُتستعمل و ُتلغى بقوله« :هي:
ُ
ُ
ظننتَ ،

جاءت مستعملة [عاملة] فهي بمنزلة:
يترصف من أفعاهلن ،فإذا
وزعمت .وما
ُ
ْ
َّ

ورضبت ،وأعطيت .يف اإلعامل والبناء عىل األول يف اخلرب واالستفهام ويف
رأيت،
ُ
ُ
ُ
ّ
كل يشءْ ...
إخال أخوك وفيها ُأرى
ذاهب ،وهذا
أظن
فإن َأ َ
لغيت قلت :عبدُ اهللِ ُّ
ٌ

أردت اإللغاء فالتأخري أقوىٌّ ،
جيد»( .)61وذلك ما نلحظه يف
أبوك .وك ّلام
َ
وكل عريب ّ

تسويغ رفع الفعل القلبي ملفعوليه يف قول الشاعر:

إخال لدينا ِ
ُ
ُ
أرجو وآمل ْ
تنويل
منك
مود ُهتا وما
أن تدنــــــو َّ

()62

وج َه النحاة التقليديون الرفع بطريقتني غري مقنعتني( :)63أوالمها :افرتاض
َّ

وجود ضمري حمذوف نكرة اسمه ضمري الشأن أو القصة أو األمر ،وتقدير الكالم

معه( :وما ُ
ٌ
تنويل لدينا منك) ،وأعربوا هذا الضمري املزعوم بأنه مفعول
إخال األمر:
أول للفعل القلبي ،واجلملة األم املرفوعة الركنني يف حمل نصب سدّ ت مسدّ اخلرب.

وأخرامها :افرتاض وجود عنرص الحق للفعل القلبي يعمل عىل تعليق عمله ،هو

إخال َل َلدينا ِ
ُ
ٌ
تنويل)،
منك
(الالم) االبتدائية املؤكدة ،وتقدير الكالم معها( :وما
واجلملة بعد الالم تسدّ مسدّ مفعويل (خال) يف حمل نصب.

والتشويه الذي حلق الكالم اجلميل واضح ،ما ّ
يدل عىل فساد هذه التقديرات

أن الرفع ّ
التي ما أنزل هبا اهلل من سلطان ،والصحيح هو افرتاض ّ
يدل عىل تكلس
األداة(خال) ،وهذا يدل عىل يأس الشاعر من متتعه مع سعاد التي ترمز لقريش

حبه هلا إىل هجاء النبي واملسلمني ،وبعد فتح مكة أسلمت
اجلاهلية ،إذ دفعه ّ

سعاد وتركت شاعرها مهدور الدم.
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رب عنه بإلغاء العمل ،أو رفع ركني
وهذا املعنى اليقيني غري القابل للدحض ُع جِّ َ

األم يف سياق الفعل القلبي املنفي نقيا قاطعا ال جمال للرتاجع عنه إال بعودة
اجلملة ّ
الزمن إىل الوراء.

وبموازنة التفسريين تتضح ِح َيل التفسريات التقليدية ،والسيام التي صيغت

بمصطلح (التعليق) الذي استحسن بعضهم نقله من جمال فقه النكاح إىل جمال علم

النحو هبدف تسويغ التناقضات ،قال ابن هشام« :سمي ذلك تعليقا؛ ّ
ألن العامل
فسمي مع َّلقاً ،
أخذا من املرأة
ملغى يف اللفظ وعامل يف املحل ،فهو عامل ال عاملّ ،

زوجة وال ُمع َّلقة؛ وهلذا قال ابن اخلشاب :لقد أجاد أهل هذه
املتعلقة التي هي ال ُم َّ
الصناعة يف وضع هذا اللقب هلذا املعنى»(.)64

ويرى البحث ّ
أن جوهر التعليق هو إلغاء ال أكثر وال أقل ،لعدم الوثوق

بصحة فكرة العمل يف املعنى أو العمل يف املحل ،وعليه تعدّ العالمات النحوية
ا ُملع جِّلقة جزءا من أدوات التكلس لتكوين بنية متكلسة كبرية تؤدي جمتمعة وظيفة

معنى اليقني املقامي ،لتصبح أدلتنا امللموسة عىل التكلس كثرية منها :أدوات التعليق
األم ،فضال عن
امللحقة بالفعل القلبي ،وموقع فعل اليقني بالنسبة إىل عنارص اجلملة ّ
األم ،اللتني قد ال تظهران بسبب البناء .وبخالف هذه
حركتي الرفع لركني اجلملة ّ
العالمات يكون النصب َأ ْوىل ويدل عىل خطاب ا ُملشكك الذي يمكنه دحض ادعاء
املتكلم بصحة نقله للمعلومة املبلغة.

واعتامدا عىل ما تقدّ م يمكن تبيان أدوات التكلس واستعامالهتا القرآنية

تصور املقام املؤيد للمعنى الذي تؤديه الصيغ املتكلسة
والشعرية التي تفيدنا يف
ّ

(الظن) لفظا.
امللتبسة بنواسخ
ّ
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 )1الفعل القلبي  +ل ( +مبتدأ وخب) مرفوعان:
(ظن) وعدد من أخواهتا وتعليقها عند
ذكر ابن عقيل أمثلة مصنوعة عىل إلغاء ّ

العطف عىل املحل املنصوب املزعوم ،هي:
قائم (من دون عطف).
.1
ُ
ظننت َلزيدٌ ٌ

قائم وعمرا منطلقا (بالعطف والنصب).
.2
ُ
ظننت َلزيدٌ ٌ
وال دليل عىل العمل يف املعنى من دون اللفظ؛ لذلك يكون األنسب للوصف

(ظن) املعزز بعالمة إعرابية هي
العلمي أن نعدّ (الالم) جزءا من عالمات تك ّلس ّ
األم داللة عىل يقني املتكلم من خربه غري القابل للدحض.
رفع ركني اجلملة ّ

أما نصب املعطوف فإنّه ّ
يدل عىل إمكان تشكيك املخاطب يف اخلرب املعطوف،

تصوره من السياق اللغوي يف
وهو ما سن ُّبينه يف مقام التكلس اجلزئي الذي يمكن ّ

الشواهد الفصيحة احلية التي تظهر فيها معطوفات منصوبة عطفت عىل املرفوع .أما

ألهنا خاوية من املقام.
الشواهد املصنوعة فال ُيعتد هبا؛ ّ

رتا ُه َما َل ُه ِيف ِ
اش َ َ
﴿و َل َقدْ َع ِل ُموا َملَ ْن ْ
اآلخ َر ِة
ويظهر التكلس الكيل يف قوله تعاىلَ :

ِم ْن َخ َ
ال ٍق﴾( ،)65اهلاء تعود عىل السحر ،وإعراب َ(ملَن اشرتاه) ،الالم توكيدية

لالبتداء ،و( َم ْن اشرتاه) اسم موصول وصلته مبتدأ ،واخلرب (ما له يف اآلخرة من
خالق) ،أي نصيب(.)66

وكان من املفروض أن يكتفي النحاة هبذا اإلعراب من دون التعريج عىل موضع

أرصوا عىل ذكر هذا املحل املنصوب املزعوم(،)67
األم ،ولك ّنهم ّ
نصب حمل اجلملة ّ

الذي ال دليل عليه فضال عن أنّه ُيلبس معنى اليقني املرتبط بحركة الرفع التي
هي أصل وتبقى عىل ما هي عليه قبل دخول الفعل القلبي وبعده ،وهو املراد من
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أسلوب اآلية الكريمة ،إذ أخرب اهلل تعاىل ّ
عام يع ُلمه سحرة اليهود يف أنفسهم ّ
بأن
السحر باطل ،قال ابن كثري« :ولقد َع ِل َم أهل الكتاب فيام عهد اهلل إليهم ّ
أن السحر

ال خالف له يف اآلخرة»( .)68بمعنى أن (الالم) َّأكدت،أبقت أصل رفع ركني اجلملة
ما ّ
يدل عىل ثبوت اخلرب املعزز بثقافة التوراة اإلهلية.

وثمة شاهد شعري يتضح فيه املقام املوجب الستعامل أداة متكلسة تدل عىل

اليقني أكثر من وضوح املقام املتصور من السياق اللغوي لآلية الكريمة ،وذلك قول

الشاعر:

ُ
منيتي َّ
سهامها
تطيش
إن املنايا ال
ولقد
ُ
ُ
علمت َلتـــــــأتنيَّ َّ

()69

(علمت  +الم االبتداء) باليمني،
قارب سيبويه معنى اليقني لألداة املركبة من:
ُ

الذي هو أسلوب إنشائي ال يقبل معيار الصدق والكذب ،أو بمعنى البداء الدال

علمت
عىل ظهور احلجة الناصعة ،وذلك قوله« :كأنّه قال:واهللِ لتأتنيَّ  ،كام قال :قد
ُ
خري َ
«علمت»،
ومن؛ ألنّه بمنزلة
أظن َلت َْسبق َّنني...
ُ
وأظن ل َي ُق َّ
ّ
منك ،وقالّ :
َلعبدُ اهللِ ٌ

وجلُ ﴿ :ث َّم َب َدا َ ُل ْم ِم ْن َب ْع ِد َما َر َأ ْوا اآل َي ِ
ّ
ات َل َي ْس ُج ُن َّن ُه َح َّتى ِح ٍ
ني﴾()70؛
عز
وقال ّ
ِ
أفضل» َ َ
ُ
كحسنه يف
حل ُس َن
ألنّه موضع ابتداء .أال ترى أنّك لو قلت« :بدا هلم ُّأهيم

ُ
أفضل أم هذا»(.)71
«علمت» ،كأنّك قلت :ظهر هلم أهذا
ُ

أي ٍّ
ّ
شك
ولعل توكيد أفعال القلوب هو الذي يؤ ّدي معنى اليقني و ُيغ جِّل ُبه عىل جِّ

يساور املخاطب ،والسيام يف القضايا التي تعززها اخلربة غري اللغوية نحو (فناء

اإلنسان) ،الذي ُيعدّ من املسلامت غري املشكوك فيها ،اعتامدا عىل التجارب الكثرية

حتمل مسؤولية يقينية اخلرب،
املشهودة واملعقولة؛ لذلك يتعاضد معنيان يتكفالن يف ُّ
أوهلام :معنى الفعل القلبي ،وثانيهام :معنى توكيده بالالم ،الذي يقلب حتى معنى

(ظن)،
األدوات ذات األصل االشتقاقي الدال عىل الشك إىل معنى اليقني ،نحو ّ
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املعنى(:أظن َلت َْسبق َّنني) ،التي توحي باهلرب من
التي رضهبا سيبويه مثاال هلذا
ُّ
املسابقة.

فرس سيبويه يقني هذه البنية تفسريا لطيفا ّبني فيه نقل اخلرب من الثبوت
وقد ّ

علمت
العام إىل الثبوت املنعكس عن تدقيق املتكلم يف اخلرب ،وذلك قوله«« :قد
ُ
خري َ
ألهنا إنّام هي
منك» .فهذه الالم متنع العمل ،كام متنع ألف االستفهام؛ ّ
َلعبدُ اهللِ ٌ

«علمت» لتوكيده ،وجتعله يقينا قد علمته ،وال حتيل
الم االبتداء ،وإنّام ُأدخلت عليه
ُ
ُ
عىل علم غريك»(.)72

نستنتج مما تقدّ م ّ
أن أفعال القلوب مجيعا سواء التي ُيوحي أصلها االشتقاقي

بمعنى اليقني أم بمعنى الرجحان ،فإهنا تدل عىل اليقني املطلق غري القابل للدحض،
إذا جاءت بعدها الم االبتداء املفتوحة املؤكدة ،وعالمات هذا املعنى النحوية

األم فضال عن ورود الالم.
املحسوسة هي :رفع ركني اجلملة ّ
 )2الفعل القلبي  +استفهام النفس

فرس النحاة إلغاء عمل أفعال القلوب أو تعليقها بصدارة االستفهام للكالم(،)73
ّ

وزعموا ّ
أن مثل هذه األدوات متنع ما قبلها أن يعمل بام بعدها ،وهذا التفسري هيمل
املعنى ويركز يف البحث عن مسوغات شكلية ،والصحيح هو البحث عن املعنى

املقصود بالتعليق وتفسريه بام يوافق طبيعة اللغة وشواهدها ،ذلك ّ
أن أفعال القلوب

تغري معنى االستفهام الذي يرد يف سياقها من السؤال عام جيهله املتكلم ،إىل سؤال
ّ
يت هذا االستفهام بـ (استفهام
سم ُ
النفس الباعث عىل البحث عن احلقيقة؛ لذلك ّ

النفس) حلملها عىل التأمل يف األسباب.

292

ويتبني استفهام النفس يف سياق أفعال القلوب من أننا ال يمكن أن نستفهم
ّ

غرينا ّ
عام نحن نظنه أو نعتقده ،أو نعلمه؛ لذلك يكون معنى استفهام اآلخر داال

ُ
«أتقول عمرا ذاهبا؟!» يف حال استعامل (تقول) بمعنى الظن،
عىل الشك ،تقول(:)74

أما إذا دلت عىل اليقني فال جيوز أن تستفهم مستنكرا قول قائل ،وإنّام ترفع ركني

ُ
ذاهب» .وما ّ
يدل عىل اليقني
عمرو
األم بعد القول فتقول:
ٌ
اجلملة ّ
«يقول زيدٌ ٌ :
َاه ْم لِن َْع َل َم َأ ُّي ْ ِ
احل ْز َب ْ ِ
ني َأ ْح َىص
املطلق يعضده استفهام النفس قوله تعاىلُ ﴿ :ث َّم َب َع ْثن ُ
ِملَا َلبِ ُثوا َأ َمدً ا﴾(.)75

(أي احلزبني) الذي ّ
يدل عىل رفع اخلرب (أحىص) ْ
وإن كان
نلحظ رفع املبتدأ ُّ

األم بسبب استفهام
مبنيا بعد فعل القلب (نعلم) ،وقد حصل رفع ركني اجلملة ّ

أي الفريقني أدق يف إحصاء مدة لبثهم يف الكهف؟! إذ ﴿ َق َ
ال َقائِ ٌل ِم ْن ُه ْم َك ْم
النفس؛ ُّ
َلبِ ْثت ُْم َقا ُلوا َلبِ ْثنَا َي ْو ًما َأ ْو َب ْع َ
ض َي ْو ٍم َقا ُلوا َر ُّب ُك ْم َأ ْع َل ُم بِ َام َلبِ ْثت ُْم َفا ْب َع ُثوا َأ َح َد ُك ْم بِ َو ِر ِق ُك ْم

هَ ِذ ِه إِ َىل ْاملَ ِدين َِة﴾(.)76

أن املدة متطاولةّ ،
وكأن الفريق الثاين «قد علموا باألدلة أو بإهلام من اهلل ّ
ّ
وأن

مقدارها مبهم ال يعلمه إال اهلل .وروي ّأهنم دخلوا الكهف غدوة وكان انتباههم
بعد الزوال ،فظنوا ّأهنم يف يومهم ،فلام نظروا إىل طول أظفارهم وأشعارهم قالوا

أصح ختمينا الفريق األول الذي اعتمد عىل اإلدراك
ذلك»( .)77أي نسأل أنفسنا أهيام ّ
احليس املعرض للخطأ والصواب ،أم الفريق الذي اعتمد عىل اإلدراك العقيل
ّ
املستدل بالتغيريات التي أحدثها مرور الزمن الطويل؟!
هكذا يصبح استفهام النفس الوارد يف سياق أفعال القلوب مهام؛ ألنّه باعث

عىل البحث عن احلقيقة املوضوعية ،واالستدالل الربهاين املؤيد بالتجريب العميل،

«علمت أبو
السفر» ،أو
«علمت متى
عمرو» ،أو
كقولك:
ُ
ُ
ُ
«علمت أزيدٌ يف الدا ِر أم ٌ
ُ
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ين
من زيدٌ » ،أو
ُ
«علمت صبيح َة جِّ
﴿و َس َي ْع َل ُم ا َّل ِذ َ
سفر َك» ،أو نحو قوله تعاىلَ :
أي يو ٍم ُ
َظ َل ُموا َأ َّي ُمن َق َل ٍ
و(أي) منصوب عىل املصدر بام بعده ،وليس بـ
ب َين َق ِل ُبونَ ﴾(.)78
َّ
أي منقلب»( ،)79ويتضمن هذا املعنى
َ
(ع ِل َم) الذي قبله ،والتقدير« :ينقلبون انقالبا َّ

دعوة للظاملني لسؤال أنفسهم عن سوء منقلبهم ليتفكروا بعمق لغرض معرفة
احلقيقة التي سيؤول إليها مصريهم.

وهكذا ُيفهم من دعوة املتكلم ملخاطبه أن يسأل نفسه ،وذلك يظهر يف هتديد
﴿و ُأل َص ِّل َب َّن ُك ْم ِيف
فرعون للسحرة الذين آمنوا برب موسى ،يف قوله تعاىلَ :
وع ال َّن ْخلِ َو َلت َْع َل ُم َّن َأ ُّينَا َأ َشدُّ َع َذا ًبا َو َأ ْب َقى﴾( ،)80أي سلوا أنفسكم لتعلموا علم
ُج ُذ ِ
ّ
التفكر العميق واملوازنة بني بطش وبطش غريي نوعا ّ
اليقني بعدَ
وكام.

نلحظ اتساق معاين النظام املقامي مع العالمات اإلعرابية املرفوعة التي

تعاضدها العالمات الالحقة لبنية أفعال القلوب ،بام يؤيد صحة فرضية التكلس
الكيل التي ُحيدثها أسلوب استفهام النفس الباعث عىل اكتشاف احلقيقة املوضوعية

املقولة بعد طول نظر ومتحيص جتريبي ،ما ّ
يدل عىل اليقني املربهن عليه عقليا وعمليا

بام ال يرتك للمخاطب جماال للشك بحسب مقدرة اللغة االعتيادية عىل االكتشاف

التي ال تضاهي البحث الفلسفي أو العلمي.

األم املرفوعة
أما التكلس اجلزئي فيتضمن معنى اليقني املقامي يف حيز اجلملة ّ

الركنني ،ومعنى الشك الذي يظهر يف اجلملة املعطوفة املنصوبة الركنني ،وذلك قول
الشاعر:

ِ
تو َل ِ
كنت أدري َ
ِ
ت
موجعات
عز َة ما ال ُبكى وال
ومـــــا ُ
قبل ّ
القلب حتى َّ

()81

ِ
«موجعات» بالكرس عطفا عىل حمل قوله« :ما
قال ابن هشام« :ويروى بنصب

صحت هذه الرواية يكون املقصود هو ّ
أن الشاعر متيقن من
ال ُبكى» ،)82(»...فإذا ّ
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درايته بال ُبكى بام يقدر املخاطب عىل دحضها؛ ّ
ألن ال ُبكاء يشء مشهود وماثل بني

يدي املخاطب الذي يرجع إىل خربته غري اللغوية ملعرفة ال مباالة غري العشاق إذ ال

أثر للحزن والبكاء والنحول املحسوس .أما موجعات القلب فشء
يظهر عليهم ٌ

يمكن الشك فيه؛ ألنّه غري ملحوظ؛ لذلك جاءت عالمته خمالفة للرفع الذي هو

أصل عىل ركني اجلملة ،وال حاجة بعد ذلك إىل القولّ :
إن اجلملة املنصوبة عطفت

عىل حمل اخلرب املنصوب؛ لتسويغ النصب من منظور شكيل ٍ
خال من أي معنى،
فضال عن أن نصب املحل فكرة زائفة من اخرتاع خيال النحاة وليس هلا من أساس

علمي صحيح.

 )3فعل القلب  +كم اخلبية
تفيد (كم) اخلربية يف سياق التواصل تذكري املخاطب بخرب هيمه حدث مرات
كثرية ،كقولنا لرجل :كم ٍ
مرة نصحتك!! وكأننا نقول ضمنا :فلامذا مل تنتصح؟! ّ
إن
أمرك ملثري للعجب!!

وتقع (كم) اخلربية يف صدر اجلملة وتدل عىل اإلهبام ،أي عىل عدد جمرد غري

حمدد بشء؛ لذلك تفتقر إىل التمييز الذي ُيعرب مضافا إليه( ،)83وهي هبذا املعنى

تدل عىل يقني جتريبي غري قابل للدحض ،إذا محلنا بواسطتها املخاطب عىل ّ
ّ
التفكر
بأحداث تارخيية متكررة تغافل عنها سهوا أو تعمدا .ومن ذلك قوله تعاىلَ :
﴿أ َ ْل
َي َر ْوا َك ْم َأ ْه َل ْكنَا َق ْب َل ُه ْم ِم ْن ا ْل ُق ُر ِ
ون َأ َّن ُْم إِ َل ْي ِه ْم َال َي ْر ِج ُعونَ ﴾(.)84

قال ابن هشام« :و ُقدجِّ رت «كم» خربية منصوبة بـ «أهلكنا» ،واجلملة سدّ ت

مسدّ مفعويل «يروا» وكأنه قيل :أهلكناهم باالستئصال»( ،)85فلامذا مل َير هؤالء هذه
«ع جِّلقت «يروا» عن العمل؛ ّ
ألن الرؤية قلبية علمية»(.)86
احلقيقة التارخيية؟! وقد ُ
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نلحظ ّ
أن (كم) اخلربية يف سياق الفعل القلبي تشري إىل حقيقة تارخيية مل يرها

الكفار بقلوهبم لعنادهم وتغليبهم أهواءهم املز جِّيفة للحقائق عىل الرؤية الناصعة

املتحصلة من حقائق التاريخ من طريق استقراء حوادث التاريخ املتكررة لتجنب

تكرار مآسيها عليهم.

 )4نفي الفعل القلبي  +بيان األسباب املوجبة لوقوع اخلب
تستعمل هذه التقنية اليقينية املركبة من نفي الفعل القلبي للمتكلم إلخالء

األم ،مع بيان أسباب وقوع اخلرب باألداة (لعل)
مسؤوليته عن وقوع خرب اجلملة ّ

وكأن املتكلم يريد أن يقول ملخاطبه ّ
السببية ونحوهاّ ،
إن اخلرب يمثل حقيقة موضوعية

وإهنا تتحقق حينام تتوافر أسباهبا.
ال دخل يل يف جمرياهتاّ ،

ومن األمثلة املوافقة هلذا األسلوب اآليات الكريمة اآلتية :قوله تـــــعاىل:
﴿و َما ُيدْ ِر َ
َاع إِ َىل ِح ٍ
يك َل َع َّل
﴿وإِنْ َأ ْد ِري َل َع َّل ُه ِف ْتن ٌَة َل ُك ْم َو َمت ٌ
ني﴾( ،)87وقوله تعاىلَ :
َ
*أنْ َج َاء ُه َ
س َو َت َو َّىل َ
ى*و َما
اع َة َت ُكونُ َق ِري ًبا﴾( ،)88وقوله تعاىلَ :
الس َ
األ ْع َم َ
﴿ع َب َ
َّ

ُيدْ ِر َ
يك َل َع َّل ُه َي َّز َّكى﴾( .)89ففي اآلية األوىل ينفي النبي علمه بيوم القيامة ،و ُي ّبني

ّ
«لعل تأخري هذا املوعد امتحان لكم لينظر كيف
أسباب عدم حدوثه اآلن ،بقوله:

تعملون ،ويم َّتعكم إىل حني ليكون ذلك حجة عليكم ،وليقع املوعد يف وقت هو
فيه حكمة»( .)90وكذلك ّ
(لعل) يف اآلية الثانية ال تعني الرجاء وهي يف سياق الفعل

القلبي ،وإنّام تعني إرجاع وقت يوم القيامة إىل أسباب موضوعية إذا توافرت حدث

رسول اهللِ
َ
«أمر
هذا اليوم املوعود ،لذلك يمكن أن حيدث اليوم ،قال الزخمرشيَ :

ّ 
نبيا ،ثم ّبني لرسوله
بأن جييبهم بأنّه ِع ْل ٌم قد استأثر اهلل به مل ُيطلع عليه َم َلكا وال ّ
للم ْمت َِحنني[اليهود]( .قريبا) :شيئا
ّأهنا قريبة الوقوع؛ هتديدا للمستعجلني وإسكاتا ُ
قريبا ،أو ّ
ألن الساعة يف معنى اليوم ،أو يف زمن قريب»(.)91
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أما معنى اليقني غري القابل للدحض يف اآلية األخرية فتظهر يف استنكار

دراية النبي بأمهية االنرصاف عن سؤال األعمى املؤمن لالستزادة من اإليامن،

لنبيه ّ
أن درايته
وااللتفات إىل أرشاف قريش الكفار طمعا يف إسالمهمّ ،
فبني تعاىل ّ

هذه تتضمن اخلطأ لو عرف األسباب املوجبة ألمهية العناية بالضعفاء املؤمنني
وإمهال الرشفاء الكفار ،إذا تزامحا عليه يف وقت واحد.

ّ
وخالصة القول ّ
(لعل) يف سياق أفعال القلوب املنفية ال تعني
إن معنى

الرجاءّ ،
ألن الرجاء مشكوك يف وقوعه مادام وقوعه مرهون ًا يف املستقبل؛ لذلك

يكون معناها احلث عىل معرفة األسباب املوجبة املوضوعية حلدوث خرب اجلملة

وكأهنا برهان عقيل عىل صحة نقل املعلومة املبلغة غري القابلة لدحض
األم بعدهاّ ،
ّ
املخاطب ،من دون تدخل إرادة االعتقاد الشخصية للمتكلم.
 )5الفعل القلبي  +نفي الملة األ ّم

ّ
األم بعده ،واالعتقاد
يدل الفعل القلبي عىل اعتقاد املتكلم بمضمون اجلملة ّ

يقدّ م معرفة ظنية حتتمل الصحة واخلطأ من منظور املخاطب ،وهنا يأيت أثر النفي

املقامي الذي يزيل التذبذب بني االحتاملني ّ
ليدل عىل اليقني الذي ال يقبل دحض
املخاطب .ومل نعثر عند النحاة التقليديني عىل شواهد فصيحة يكشف سياقها
كثر من تقسيم األدوات
اللغوي عن مقام التخاطب؛ لذلك ساغ لبعضهم أن ُي َ

التي ُتع جِّلق عمل أفعال القلوب بأمثلة مصطنعة ،وذلك ما ذكره ابن هشام بقوله:

علمت واهللِ ال زيدٌ يف الدا ِر وال
«اخلامس« :ال» النافية يف جواب القسم ،نحو:
ُ
علمت واهللِ ْ
عمرو ،والسادسْ :
قائم،
«إن» النافية يف جواب القسم ،نحو:
ُ
إن زيدٌ ٌ
قائم.)92(»...
بمعنى :ما زيدٌ ٌ
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أما املوضع الرابع فهو التعليق بـ (ما) النافية ،ومثاهلا قوله تعاىلَ ﴿ :ق َ
ال َب ْل َف َع َل ُه
وه ْم إِنْ َكا ُنوا َي ِ
نط ُقونَ * َف َر َج ُعوا إِ َىل َأ ُنف ِس ِه ْم َف َقا ُلوا إِ َّن ُك ْم َأ ْنت ُْم
اس َأ ُل ُ
َكبِ ُ
ري ُه ْم هَ َذا َف ْ

وس ِه ْم َل َقدْ َع ِل ْم َت َما هَ ؤُ َال ِء َي ِ
الظا ِ ُملونَ * ُث َّم ُن ِك ُسوا َع َىل ُر ُء ِ
َّ
نط ُقونَ ﴾(.)93

يفيد هذا املثال القرآين تصور عنارص مقام التخاطب ،بخالف األمثلة
ِ
علمت حقيقة
هؤالء ينطقون) ،أي:
(علمت ما
املصطنعة ،ومن املقام يظهر معنى:
َ
َ

خرس أصنامنا ،بمعنى ّ
أقروا هبذه احلقيقة ا ُملرة التي كانت
أن املرشكني املخاطبني ّ
مغيبة قبل جتربة االستنطاق ،ذلك ّ
أن «املعرفة احلقيقية ال تستند أبدا إىل املطلق
ّ
املجرد ،أو اإلمكان ،وإنّام تقوم عىل يشء من الواقع امللموس»()94؛ لذلك ُسبقت

أقروا بام كانوا
مجلة فعل القلب
َ
(علمت) بجملة( :ثم ُنكسوا عىل رءوسهم) ،أيّ :

ينكرونه متشيا مع احلقيقة التجريبية ،فانقلبت معتقداهتم الزائفة رأسا عىل عقب،

وهذا معنى نكسوا عىل رؤوسهم.

وصيغ الوحدات النحوية التي ُتع جِّلق أفعال القلوب عن العمل ،أو تك ّلسها

كثرية أوصلها بعضهم إىل عرش(،)95ولسنا بصدد إحصائها مجيعا مادمنا سلطنا

الضوء عىل أكثرها بام عزز فكرة التكلس الدالة عىل اليقني غري القابل للدحض،

األم؛ لذلك سنكتفي هبذا
وبينا عالماته النحوية املحسوسة امللحقة بركني اجلملة ّ
ّ

القدر من املع جِّلقات لفسح املجال لدراسة وحدات متكلسة أخرى أمهلها النحاة
املتأخرون.

 )6الفعل القلبي  +أنَّ
من األدوات التي ُت َّ
ركب مع الفعل القلبي التي أمهلها النحاة املتأخرون إال

القليل منهم هي َّ
(أن) املشددة املفتوحة اهلمزة الالحقة بعد وحدة الفعل القلبي؛
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ُ
وأمهلت ّ
األم (النصب) وهو ما حيجب عمل الفعل القلبي
ألن عملها بمبتدأ اجلملة ّ
أو يلغيه عن األنظار ،ولكن بعض حذاق النحاة تلمس املعنى املقامي اليقيني غري

القابل للدحض يف هذا ا ُمل ّ
ركب من طريق مالحظة صهر َّ
(أن) ملا بعدها باسم يرتاءى
وكأنّه جثة مشهودة ماثلة بني يدي طريف االتصال ،ويظهر ذلك يف قوله تــــــــعاىل:
َ
﴿و َق َ
نسا ُه َّ
الش ْي َطانُ ﴾(.)96
ال لِ َّل ِذي َظ َّن َأ َّن ُه َن ٍ
َ
اج ِم ْن ُه َام ا ْذ ُك ْر ِين ِع ْن َد َر ِّب َك َفأ َ

ذكر معظم املفرسين(ّ )97
أن الظن هنا بمعنى اليقني والعلم ،ذلك أنّه ذكر للتعبري

بنا ًء عىل الوحي ،ثم جاءت َّ
(أن) لصهر ما بعدها باسم جثة ماثلة ال يقدر املخاطب

إنكار وجودها ليصبح تقدير الكالم :وقال للذي تي َّق َن نجاته املح َّتم الوجود ،اذكرين
عند ربك.

ين َي ُظ ُّنونَ َأ َّن ُْم ُم َ
ال ُقو َر ِّبِ ْم َو َأ َّن ُْم إِ َل ْي ِه
ومن ذلك أيضا قوله تعاىل﴿ :ا َّل ِذ َ

َر ِ
وجه معظم املفرسين
اج ُعونَ ﴾( ،)98كذلك ّ

()99

معنى الظن اعتامدا عىل املعنى

الداليل .ونحن نقولّ :
إن املعنى الداليل يعزز املعنى النحوي الذي يكون شامال
ٍ
ٍ
ظن الكافر عندما يكون خماطبا بقضية تصهرها َّ
ماثلة بني
كجثة
(أن)
حتى مع جِّ
يدي طريف التواصل ال يمكنهم إنكار وجودها ،وعىل هذا األساس يكون املعنى

املقامي لآلية الكريمة :وقال الذين يتقنوا مالقاة اهلل احلتمية .وهو ما اصطلحنا عليه

ب(تكلس) فعل القلب مع َّ
(أن).

(ح ِس َبُ ،
ورأيت
ريت،
وأ َ
ُ
(ظن) املتكلسة هبذا الرتكيب يقال عن َ
وما قيل عن ّ
القلبية) وغريها ،ومثال ذلك قوله تعاىلَ :
﴿أ َف َح ِس ْبت ُْم َأ َّن َام َخ َل ْقن ُ
َاك ْم َع َب ًثا َو َأ َّن ُك ْم إِ َل ْينَا
أن) أداة متكلسة ّ
(ح ِس َب َّ
تدل عىل يقني الكافر أنّه ُخلق عبثا،
َال ُت ْر َج ُعونَ ﴾( .)100فـ َ

صور اهلل هذا
وهو أمر مستنكر باالستفهام ،ولكنه يقني مطلق عند الكافر ،وقد ّ

اليقني املستنكر بفتح مهزة (أنّام) لتكون «هي وما بعدها يف تأويل مصدر سدّ ت مسدّ
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أن َّ
مفعويل حسبتم»( .)101وهذا يعني ّ
(أن) صهرت مفعوليها بجثة ماثلة بني يدي

املخاطب بحيث ال يمكنه إنكار وجودها ،وكأهنا حجتهم التجريبية امللموسة عىل
يقينهم ،ويقني املاديني عموما؛ لذلك ال يمكن هلل دحض حجتهم املادية إال بحجة
عقلية مثالية ميتافيزيقية ،وعليه يصبح تقدير الكالم« :أتي َّقنتم بعبثية خلقي لكم
وترككم غري مرجوعني إلينا للجزاء؟!» .ويف اآلية الكريمة «توبيخ هلم عىل تغافلهم

وإشارة إىل ّ
أن احلكمة تقتيض تكلفيهم وبعثهم للجزاء»(.)102

وما يقوي هذا التأويل جميء اجلملة املعطوفة بفتح مهزة َّ
(أن) التي تصهر ما

بعدها بمصدر يرتاءى كأنّه جثة ماثلة بني يدي املتخاطبني.
 )7الفعل القلبي  +ذاك أو الاء النكرتان

من صور تكلس أفعال القلوب ما ُيتبع بفظ (ذاك) ،الذي هو ليس اسم إشارة

معرفة ،وإنّام هو ضمري نكرة شامل لكل مشار إليه ،وكأنه يشري مع الفعل القلبي إىل
اكتشاف حقيقة كلية ،وعليه يكون معناه مشاهبا لرصخة أرمخيدس( :وجدهتا) داللة

عىل اليقني املطلق.

وتعرب عن كالم
وعىل هذا األساس يمكن أن تستقل أداة
ُ
(أظن ذاك) بنفسهاّ ،

مقامي يقيني مفيد ك(وجدهتا) ال نعرف ما هي بالذات ،ونفهم ّأهنا حقيقة ،قال
«ظننت َ
ُ
ظننت،
تقول:
ذاك» ،فإنّام جاز السكوت عليه؛ ألن َّك قد
سيبويه« :وأما
ُ
ُ

الظن»،
«ظننت ذاك
الظن ،كأنّك قلت:
ذهبت ،ثم تعمله يف
فتقرص ،كام تقول:
ُ
ُ
ّ
ّ
وكذلك ِ
«ح ِس ْب ُت» .)103(»...
«خ ْل ُت» ،و َ

األم،
كذلك الفعل القلبي املتبوع باهلاء النكرة التي ال تعود عىل اسم اجلملة ّ

تعدّ من األدوات املتكلسة ،وقد قارهبا سيبويه بلفظة (ذاك) النكرة ،وكلتامها جتعل
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الفعل القلبي متكلسا داال عىل اليقني غري القابل للدحض .وعالمته اإلعرابية
ٌ
منطلق» ،جتعل
األم ،قال سيبويه«« :عبدُ اهللِ أظ ّن ُه
ا ُملعززة للبنية رفع ركني اجلملة ّ

ٌ
هذه اهلاء عىل(ذاك) ،كأنّك قلت« :زيدٌ
أظن ذاك» ،ال جتعل اهلاء لعبد اهللِ،
منطلق ُّ
«أظن ظ ّني»»(.)104
الظن» أو
املصدر ،كأنّه قال:
ولكنك جتعلها ذاك
«أظن ذاك َّ
ُّ
ُّ
َ

(أظن ذاك) ملنع عودة الضمري عىل
أصاب سيبويه يف تفسري األداة (أظ ّنه) بـ
ّ

ولكن مساواة اهلاء ل(ذاك) جعله يشعر بتعريف الضمري؛ ّ
ألن
األم،
ّ
اسم اجلملة ّ

فرس تنكريها باملصدر جِّ
(أظن ظ ّني)؛ بيد أنّه وجد
املؤكد:
ّ
(ذاك) لفظة إشارة ،لذلك ّ
املصدر جِّ
تصور املعنى
يؤكد املعنى الداليل للظن ،أي يعزز الشك بحيث يصعب
ّ

املقصود من التعبري (اليقني) املالزم للصيغ املتكلسة؛ لذلك أردف قائال« :ولفظك
أظن ذاك عاقال» ،كان أحسن
بـ (ذاك) أحسن من لفظك بـ (ظني) ،فإذا قلت« :زيدٌ ُّ

أظن ظ ّني ٌ
عاقل( .ذاك) أحسن؛ ألنّه ليس بمصدر ،وهو اسم مبهم
من قولك :زيدٌ ّ
يقع عىل ّ
كل يشء»(.)105

ولتجنب هذا التعقيد واللف والدوران يمكن تفسري الضمري النكرة يف صيغة

ٌ
منطلق) هو( :عبدُ
(أظ ّنه) املتكلسة بلفظ (حقا) ليصبح تقدير قولنا( :عبدُ اهللِ أظ ّن ُه

ٌ
منطلق) ،أو نقترص عىل وصف لفظة (ذاك) النكرة التي تشري إىل
أظن حقا
اهللِ ُّ

القريب بلفظ البعيد املبهم ،الذي جيعل التعبري هبا قريبا ملعنى اإلنشاء التعجبي الذي
خفي معناه عىل ّ
جل املفرسين( )106فقيل إنّه إشارة للقريب بلفظ البعيد للتعظيم،

َاب﴾( ،)107وهذا األسلوب هو الذي نستعمله
وذلك قوله تعاىل﴿ :ال * َذلِ َك ا ْل ِكت ُ
تصور لنا ظالل املعنى الذي ال ندركه بالتعبري الفصيح إذ
يف اللهجة العراقية التي ّ
ُننشء هبا معنى التعجب ،فنقول :ذهبنا للصيد وصدنا غزاال وشويناه وأكلنا َ
(ذاك

الشواء) ،بنرب لفظة (ذاك) إشارة إىل لذة األكل الذي ثبت طعمه يف ذوقنا منذ األكل
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أظن ذاك) املتكلسة
يف املايض املستمر أثره اآلن واملستقبل .وكذلك لفظة (أظ ّن ُه = ُّ

فإهنا تؤدي هذا املعنى املقامي الثابت عند املتكلم بام ال يمكن للمخاطب دحضه؛
ألنه كالم يشبه اإلنشاء ال حيتمل الصدق والكذب ،وعليه فـ (اهلاء) نكرة ،أما
تكون مع الفعل القلبي صيغة متكلسة ،وإنام
العائدة عىل اسم سابق ،فهي معرفة ال ّ

يؤتى هبا لالقتصاد اللغوي ،وهي منصوبة بوصفها عالمة للمفعول األول للفعل
القلبي ،حتى إذا تقدّ م مبتدأ ،نحو( :زيدٌ أظ ّن ُه ذاهبا ..وبكرا أظ ّن ُه خارجا).
 )8لفظ القول  +إنَّ
(ظن) للتشكيك أو االعتقاد الذايت الذي
يأيت فعل القول ومشتقاته بمعنى ّ

األم
حيتمل الصحة واخلطأ ،حني يتعدّ ى أثره اإلعرايب (النصب) إىل ركني اجلملة ّ
ُ
فإهنا تعمل يف
«أتقول؟» التي يف معنى
التي تدخل عليها .قال املربد« :فأما
الظن ّ
ّ

َّ
«إن» [بوصفها حدث توكيد] عملها يف االسم ،كام قال:

أجها ً
ُ
لعمر َ
أبيك ْأم متجاهلينا
لؤي
ال
تـــــــــــقول بني ٍّ
ّ
ُ

()108

ُ
الظن ،فعىل هذا تقول :متى تقولَّ :
أتقول:
أن زيدا منطلقْ ؟! و
...؛ ألنّه ُيريد ّ

َّ
خارجْ .
كرست ،كام أنّك
(تظن) وأردت هبا احلكاية
فإن مل َتر هبا معنى
أن عمرا
َ
ّ
ْ

ٌ
تقول:زيدٌ
الظن»(.)109
منطلق ،وتريد اللفظ ،وال تريد ّ

أن (لفظ القول) حني ُت َّ
ركب مع َّ
أي ّ
(ظن)
الظن أو الشك ،بخالف ّ
(أن) تعني ّ

وأخواهتا ،وإذا أردت اليقني فرتفع ما بعدها ،أو جِّ
ترك ُبها مع َّ
(إن) املكسورة اهلمزة،

وتقطع اجلملة التي بعدها عىل االستئناف ،ويسمى القول عند ذاك حكاية ،أي أنّه
منقول عن لسان شخص غائب مسؤول هو عن كالمه ،وعالمات أداة اليقني هي:
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 .1وضع نقطتني متعامدتني بعد القول ،عالمة ترقيم دالة عىل القطع واالستئناف.
 .2الرتكيب مع َّ
(إن) املشددة املكسورة الحقة ألداة معنى اليقني ،أما إذا جاءت
بعدها َّ
فإهنا تدل عىل الشك.
(أن) املفتوحة املشددة ّ

الظن التي تنصب
 .3رفع ركني اجلملة األم بعدها ،بخالف فعل القول بمعنى
ّ
الركنني بعدها يف حال عدم ّ
تركبها مع أداة أخرى.

وكان سيبويه واضحا يف وصفه الشكيل هلاتني الصيغتني ،ولكنه مل يرش إىل أي

فرق بينهام يف املعنى ،وذلك قوله« :واعلم ّ
«قلت» إنّام وقعت يف كالم العرب عىل
أن
ُ
ْ
أن ُحيكى هبا ،وإنّام َ ْحتكي بعد القول ما كان كالما [لشخص آخر] ال قوال ،نحو:

ٌ
«قلت :زيدٌ
منطلق» ،أال ترى َحي ُْسن أن تقول« :زيدٌ منطلق» ،وال تدخل «قلت».
ُ
ِ
الناس» .وتصديق
خري
عمرو ٌ
وما مل يكن هكذا أسقط القول عنه .وتقول« :قال زيدٌ ٌ :
الئِ َك ُة َيا َمر َي ُم إِنَّ َّ َ
جل ثناؤه﴿ :إِ ْذ َق َال ْت ْاملَ َ
ذلك قوله ّ
اهلل ُي َب ِّ ُ
رش ِك﴾(.)111(»...)110
ْ

فمقول القول املحكي املرفوع واملسبوق بـ َّ
(إن) يدل عىل اليقني غري القابل

لدحض املخاطب؛ ّ
يعرب عن نقل الوقائع الكالمية كام وقعت ،ما
ألن التلفظ به ّ

يدل عىل الصدق وتفسري ذلك نجده فرجيه( Frege )112يف فلسفة اللغة حني تشري

اجلمل اخلربية املركبة إىل املاصدق الواقعي حتى لو كان مضمون اجلملة زائفا أو
خرافيا ،نحو قولنا( :التننيُ ينفخ النار) ،إذ تصبح مثل هذه اجلملة الزائفة مشرية

إن :أو اعتقد َّ
إىل حقيقة حني تسبقها مجلة مصدرة بالفعل القلبي نحو( :قال ّ
أن)

إىل غري ذلك تتبعها مجلة أخرى تنقل لنا القول أو االعتقاد الذي قد يكون مغلوطا

أو مزيفا ،لكن اجلملة املركبة مجيعا يكون هلا معنى ،نحو قولنا( :يعتقد الصينيون:
التننيُ ُ
البحر األمحر يف أوربا) ،فهاتان اجلملتان صادقتان
ينفخ النار) ،أو (يقول زيدٌ :
ُ

تعربان عن واقعتني مها :اعتقاد الصينيني بام هو اعتقاد ،أو قول زيد بام هو
ألهنام ّ

303

قول مغلوط ،فإنّه واقع منه هكذا واملتكلم غري مسؤول ،لذا ال يمكن للمخاطب أن
ينكره؛ ألنّه ّ
يدل عىل وجود له مرجع.

وقد ورد املعنيان يف آية واحدة( :القول) بمعنى االعتقاد الفاسد املنهي عنه،

والقول بمعنى احلكاية العتقاد النصارى احلقيقي الذي يعتقدونه ويؤمنون به،

﴿و َال َت ُقو ُلوا َع َىل
وعالمة األول النصب وعالمة الثاين هو الرفع ،وذلك قوله تعاىلَ :
ول َّ
َّ
اهللِ إِ َّال ْ َ
يسى ا ْب ُن َم ْر َي َم َر ُس ُ
وح ِم ْن ُه
اهللِ َو َك ِل َم ُت ُه َأ ْل َقاهَ ا إِ َىل َم ْر َي َم َو ُر ٌ
احلقَّ إِ َّن َام ْاملَ ِس ُ
يح ِع َ
آمنُوا بِ َّ
َف ِ
اهللِ َو ُر ُس ِل ِه َو َال َت ُقو ُلوا َث َ
ريا َل ُك ْم﴾(.)113
ال َث ٌة انت َُهوا َخ ْ ً

َ
القول
قال العكربي (ت« :)#616احلقَّ مفعول تقولوا ،أي :وال تقولوا إال

تذكروا وال تعتقدوا ...و «ثالثة» خرب مبتدأ حمذوف ،أي :إ ُهلنا
احلقَّ ؛ ألنه بمعنى :ال ُ

ٌ
ثالثة ،أو اإل َل ُه ثالثة»(.)114

أما ما نقله سيبويه عن بعضهمَّ :
بعربيتهم وهم
ناسا من العرب املوثوق
«أن ً
ّ

«ظننت» )115(»...؛ َّ
فإن علم اللغة احلديث
امجع مثل:
باب
ُ
ُ
بنو سلم جيعلون َ
«قلت» َ

يفرس مثل هذه الظاهرة بقانون الشذوذ الوصفي( )116الذي يرجع ما خالف القواعد

التي استقرت عليها اللغة من (اإلعامل ،واإلمهال) إىل مرحلة أقدم كانت فيها

اللغة جتعل َّ
كل قول مشكوك فيه ،وكأن ناقل القول يريد أن يربى نفسه من هتمة
اللغة لتصبح أكثر دقة يف استعامل (قال) ومشتقاهتا موظفة احلركات اإلعرابية ،فإذا
دل عىل الشك ،وإذا رفعتهام َّ
نصبت ركني اجلملة َّ
دل اليقني.
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 ...اخلاتة ...
خ ُلص البحث إىل مجلة من النتائج ّ
لعل أمهها ما يأيت:
(ظن وأخواهتا) من عوامل تنمية اللغة،
ُ .1يعدّ التكلس عموما والسيام تكلس َّ
إذ ّبني البحث كيف خت ّلت اللغة عن األفعال املساعدة يف مرحلة من مراحل
مقامي هو التوكيد املطلق
تطورها وإعادة توظيف هذه األدوات ألداء معنى
ّ
الذي ال يمكن دحضه من املتلقي ،وكأنه حقيقة ماثلة بني يدي طريف االتصال،

وهذا النوع من التوكيد خيتلف عن التوكيد الذي أشارت إليه كتب النحو
والبالغة شكال ومضمونا.

ّ .2
(ظن وأخواهتا) النواسخ ،يعدّ من
(ظن وأخواهتا) املتكلسات بـ َّ
إن قياس َّ

ألهنم اعتمدوا يف متييز الوحدات النحوية عىل
أخطاء النحاة التقليديني؛ ّ
فرسوها
أشكاهلا فحسب ،من دون مراعاة وظائفها ومعانيها املقامية ،لذلك َّ

بطرائق أفقدهتا معانيها املقامية املقصودة ،وأربكت الدرس النحوي بتوجيهات

غري مقبولة ،ويف أفضل األحوال ُف جِّرس التكلس بأنّه هلجة ،وذهب بعضهم إىل
أكثر من هذا عندما عدّ هذه الظاهرة رضورة أو شذوذا أو خطأ اقتضته طبيعة

أن الشعراء مل يرتبكوا ّ
الشعر ،وقد أثبت البحث ّ
ألهنم استعملوا
كل هذا؛ ّ

ظاهرة أسلوبية تؤيدها شواهد من آي الذكر احلكيم ،التي تتضمن معاين
عميقة و ُيعدّ استعامالهلا رضبا من اإلعجاز ،ما ّ
يدل عىل ّأهنا ظاهرة مستقلة،

وما قيل بوصفها ليس بشء؛ ألنّه يعدّ جتنيا عىل القرآن الكريم.
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 .3أثبت البحث ّ
أن اخللط بني أنظمة اللغة من جهة ،أو االقتصار عىل نظام من
دون آخر من جهة أخرىَ ،ح َرم النحو العريب التقليدي من فرصة الوقوف عىل

ظواهر أسلوبية ُمهمة ناجتة من عالقة معاين أصل اشتقاق أفعال القلوب بام
ٍ
معان جديدة من االستعامل اجلديد ،أو من عالقة نقل املعنى من
تكتسبه من

املستوى املعجمي إىل املستوى النحوي .فأفعال الرجحان مثال من أخوات

جِّ
ولكن
الشك انطالقا من أصل اشتقاقها املعجمي،
(ظن) توحي بد ًءا بمعنى
ّ
ّ
االستعامل قد يمنحها معنى اليقني .وهذا العدول يؤ ّلف من جِّبها أسلوبيا ينبغي
الوقوف عنده؛ لكشف مقاصد املتكلم ومعرفة مدى مقدرته عىل االختيار
من بني اإلمكانات التي توفرها أنظمة اللغة .وكذلك احلال يف استعامل أفعال

الرجحان.

التوصيات:
ألهنا ظاهرة مستقلة ويؤدي
يويص البحث بفصل هذه الظاهرة عن النواسخ؛ ّ

تركها ضمن مباحث النواسخ إىل إرباك الدرس النحوي وتعقيده فضال عن إغفال

املعاين املقصودة.
.1
.2
.3
.4

ظ :معجم اللسانيات ،جورج مونان.154:
مفردات ألفاظ القرآن ،الراغب األصفهاين (ت502ه) ،حتقيق صفوان عدنان داوودي،
الدار الشامية،بريوت ،مطبعة أمريان ،قم ،ط(،3د.ت).539:
الكتاب ،سيبويه (ت ،)#180حتقيق د.اميل بديع يعقوب ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
لبنان ،ط1999 #1420( ،1م).189/3 :
ظ :أسس علم اللغة ،ماريو باي ،ترمجة وتعليق ،د.أمحد خمتار عمر ،عامل الكتب،القاهر،
ط1419(،8ه1998/م).151 :
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.5
.6

.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

.14
.15

.16
.17
.18

ظ :املعجمية وعلم الداللة املعجمي ،آالن بولغري ،ترمجة د .هدى مقنص ،املنظمة العربية
للرتمجة ،بريوت ،لبنان ،ط2012 ،2م.60 :
يعرب وصف الصفر عن الغياب الدال لعنرص لغوي يستعمل مميزا يطبق عىل الوحدات التي
ّ
تؤلف نظاما ،و ُيعرف من مقابلته مع الوحدات املوجودة التي تؤدي وظيفة نحوية عامة
(أنيت) التي ّ
تدل عىل زمن املضارع ،فيكون حذفها داال عىل زمن
واحدة ،نحو وحدات
ُ
امليض يف الفعل املجرد من الوحدات املحسوسة (أنيت) .ظ :معجم اللسانيات ،جورج
مونان ،ترمجة د.مجال احلرضي ،جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات والنرش والتوزيع ،لبنان،
بريوت ،ط2012 #1433( ،1م).290 :
ظ :نظرية الفاعل السحري يف جتديد النحو العريب ،خمطوط ،د .تومان غازي اخلفاجي،
مكتبة د .تومان غازي اخلفاجي ،النجف األرشف.197 :
الكتاب ،سيبويه.181/1 :
ظ :املقتضب ،املربد (ت ،)#285حتقيق حممد عبد اخلالق عضيمة ،مرص ،جلنة إحياء الرتاث
اإلسالمي( .د.ت).95/ 3 :
ظ :املعجمية وعلم الداللة املعجمي ،آالن بولغري.49:
ظ :اجتاهات البحث اللساين ،ميلكا إفيتش ،ترمجة سعد عبد العزيز مصلوح وزميلته،
املجلس األعىل للثقافة ،بال ،ط2000 ،2م.260:
ظ :م.ن.266:
ألم عقيل فاطمة بنت أسد .رشح ابن عقيل ،ابن عقيل العقييل اهلمداين املرصي ،حتقيق
الرجز ّ
حممد حميي الدين عبد احلميد ،دار الغدير للطباعة والنرش ،قم ،ط،261/1:)#1429(1
أوضح املسالك ،عبد اهلل مجال الدين بن يوسف بن هشام األنصاري(ت ،)#761حتقيق
حممد حميي الدين عبد احلميد ،دار إحياء الرتاث ،بريوت ،ط1966 ،5م.205/1 :
ظ :معاين القرآن ،أبو زكريا حييى بن زياد الفراء(ت ،)#207حتقيق أمحد يوسف نجايت
وزميله ،دار الرسور( ،د.ت) ،42/2:و.222
للعجيز السلويل .الكتاب ،سيبويه ،118/1:األزهية يف علم احلروف ،عيل بن حممد
البيت ُ
النحوي اهلروي(ت ،)#415حتقيق عبد الغني امللوحي ،مطبوعات جممع اللغة العربية،
دمشق1971 #1391( ،م).119:
الكتاب ،سيبويه.118/1:
األزهية ،اهلروي ،201:ظ :رشح ابن عقيل.38/2:
الكتاب ،سيبويه.121/1:
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.19

.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28

.29

.30
.31
.32
.33
.34

النواسخ أدوات نحوية تدخل عىل املبتدأ واخلرب ،فتبدّ ل حكمهام نتيجة إلنشاء عالقات
وتغري حركاهتام اإلعرابية كليهام
نحوية جديدة مع الوحدة النحوية الداخلة عىل اجلملة األم ّ
أو أحدمها من الرفع إىل النصب بحسب نوع الناسخ .ظ :املحيط ،حممد األنطاكي ،مكتبة
دار الرشق ،شارع سوريا ،بريوت ،ط1972 #1392( ،1م).3/2:
ظ :مدخل لفهم اللسانيات ،روبري مارتان ،ترمجة د .عدنان عبد القادر املهريي ،املنظمة
العربية للرتمجة ،بريوت ،لبنان ،ط2005 ،1م.101 :
سورة املائدة.71:
الكتاب ،سيبويه.190-189/3:
تسمى هذه الصيغ يف اللغة عموم ًا .ظ :قاموس علوم اللغة ،فرانك نوفو ،333 :معجم
اللسانيات ،جورج مونان.326 :
الكتاب ،سيبويه.189/3 :
م.ن.139/3 :
ظ :مدخل لفهم اللسانيات ،روبري مارتان.131 :
ظ :التداولية اليوم ،آن روبول وجاك موشالر ،ترمجة د .سيف الدين دغفوس ،املنظمة
العربية للرتمجة ،دار الطليعة للطباعة والنرش بريوت ،لبنان ،ط2003 ،1م.109-108 :
ظ :رشح ابن عقيل ،23/2 :حاشية اخلرضي عىل رشح ابن عقيل عىل ألفية ابن مالك،
حممد بن مصطفى بن حسن اخلرضي (ت ،)#1287حتقيق تركي فرحان املصطفى،
دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط2011- #1432( 4م) ،334-333/1 :معاين
النحو ،د .فاضل السامرائي ،مؤسسة التاريخ العريب للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت،
لبنان،ط2007 #1428(،1م) 5/2 :وما بعدها.
شعر ِخداش بن زهري العامري ،صنعة د.حييى اجلبوري ،مطبوعات جممع اللغة العربية،
دمشق (1986 #1406م) ،41 :وفيه« :أك َثر جِّ
كل يشء» ،املقتضب ،املربد ،97/ 4 :وفيه:
كل ٍ
رب جِّ
يشء حمافظة» ،رشح ابن عقيل.23/1 :
«أك َ
سورة املعارج.6 :
رشح ابن عقيل.23/2 :
الوجيز يف السيميائية العامة ،جان ماري ،ترمجة مجال حرضي ،املؤسسة اجلامعية للدراسات
والنرش ،ط.105 :)2015 #1436(،1
شعر ِخداش بن زهري العامري.41 :
سورة املعارج.6 :
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.35
.36
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.40
.41

.42
.43

.44
.45
.46

.47
.48

ظ :رشح ابن عقيل.23/2 :
سورة املعارج.7 :
حاشية اخلرضي عىل ابن عقيل.334/1 :
معجم النحو ،تأليف :األستاذ عبد الغني الدغر ،بال مكان طبع ،وبال تاريخ.225 :
ِ
كافية ابن
معاين النحو ،د.فاضل السامرائي ،12/2 :وانظر مصدره :رشح الريض عىل
احلاجب ،ريض الدين حممد بن احلسن اإلسرتاباذي(ت ،)#686رشح وحتقيق د.عبد
العال سامل مكرم ،عامل الكتب ،القاهرة ،ط2000 #1421(،1م).307/2 :
إمانويل كنت ،د .عبد الرمحن بدوي ،وكالة املطبوعات ،الكويت ،ط1977 ،1م.202 :
الصمة ،ديوان دريد بن الصمة ،حتقيق د .عمر عبد الرسول ،دار
البيت لدريد بن
ّ
املعارف ،مرص( ،د.ت) ،60 :وفيه « :عالنية ِظنوا بألفي ،»...مقاييس اللغة ،ابن فارس
(ت ،)#395حتقيق عبد السالم حممد هارون ،الدار اإلسالمية ،لبنان1990 #1410( ،م):
(462/3ظن) ،لسان العرب ،ابن منظور (ت ،)#711طبعة اعتنى بتصحيحها أمني حممد
عبد الوهاب وزميله ،دار الرتاث العريب ،بريوت ،لبنان ،ط( ،3د.ت)(271/8 :ظنن).
مقاييس اللغة ،ابن فارس(462/3 :ظن).
ب بِ َظنِ ٍ
﴿و َما هُ َو عَ َىل ا ْل َغ ْي ِ
ني﴾ ،سورة التكوير ،81:أي :بمتهم ،فهو
إشارة إىل قوله تعاىلَ :
الثقة فيام أ ّداه عن اهلل ،جِّ
والظ ْن ُة :الت ُ
ُهمة ،وقرأ عاصم ونافع ومحزة وابن عامر «بضنني» بالضاد،
ومعناه :ما هو ببخيل عىل الغيب الذي يؤ ّديه عن اهلل ،وعىل تعليمه كتاب اهلل مأخوذ من
الضن ،وهو البخل .ظ :معاين القراءات ،حممد بن أمحد األزهري (ت ،)#270حتقيق أمحد
فريد املزيدي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط1996 #1420(1م).531 :
الكتاب ،سيبويه ،181/1 :املقتضب ،املربد.189/3 :
الكتاب ،سيبويه.390/2 :
كشاف اصطالحات الفنون والعلوم ،حممد عيل بن عيل بن حممد التهانوي (ت بعد
 ،)#1158وضع حواشيه أمحد حسن بسج ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان،
ط1998 #1418(1م).1154/2 :
ظ :الكتاب ،سيبويه.176/1 :
البيت جلرير يف ملحق ديوانه برشح حممد بن حبيب (ت ،)#245حتقيق د .نعامن حممد
امني طه ،دار املعارف ،مرص ،ط2006 ،4م ،1028 :لسان العرب ،ابن منظور،264/4 :
َ
(خ َيل) ،وللعني املنقري ،واسمه منازل بن زمعة من بني منقر ،قاله يف هجاء العجاج.

ورد يف :الكتاب ،سيبويه ،175/1 :رشح املفصل للزخمرشي ،أبو البقاء يعيش بن عيل
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.59
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بن يعيش املوصيل(ت ،)#643حتقيق د .أميل بديع يعقوب ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
لبنان ،ط2001- #1422(1م).329-328/4 :
ظ :اإليضاح ،أبو عيل الفاريس (ت ،)#377حتقيق د .كاظم بحر املرجان ،عامل الكتب
للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت ،لبنان ،ط2011- #1432(1م).131 :
املحيط ،األنطاكي.42/2 :
الكتاب ،سيبويه.76/1 :
معاين النحو ،د .فاضل السامرائي.21-20/2 :
سورة البقرة.273 :
سورة النور.39 :
سورة يوسف.6 :
سورة يوسف.42 :
معاين النحو ،د .فاضل السامرائي.21/2 :
ظ :التبيان يف تفسري القرآن ،أبو جعفر حممد بن احلسن الطويس (ت ،)#460حتقيق أمحد
حبيب قصري العاميل ،دار إحياء الرتاث العريب( ،د.ت) ،244/6 :مفاتيح الغيب ،حممد بن
فخر الدين بن ضياء الدين الرازي (ت ،)#604دار الفكر،بريوت ،لبنان،ط#1405(،3
1985م) ،147/18 :جممع البيان يف تفسري القرآن ،الفضل بن احلسن الطربيس(ق،)#6
حتقيق جلنة من العلامء واملحققني االختصاصيني ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت،
لبنان،ط1995- #1415( ،1م) ،404/5 :املحرر الوجيز ،عبد احلق بن غالب بن
عطية األندليس (ت ،)#546حتقيق عبد السالم عبد الشامي حممد ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،لبنان،ط2001- #1422( ،1م) ،246/3 :امليزان يف تفسري القرآن،حممد حسني
الطباطبائي ،منشورات مؤسسة دار املجتبى للمطبوعات ،قم،إيران ،ط#1425( ،1
2004م).184/11 :
ظ :علم اللغة العام ،فردينان دي سوسري ،ترمجة د .يوئيل يوسف عزيز ،بيت املوصل،
ط1988 ،2م.291 :
ظ :رشح التسهيل ،مجال الدين حممد بن عبد اهلل بن مالك األندليس (ت ،)#672حتقيق
حممد عبد القادر عطا وزميله ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط#1422( ،1
2001م) ،20/2 :رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك ،حممد بن مجال الدين حممد بن
مالك (ت ،)#686حتقيق حممد باسل عيون السود ،دار الكتب العلمية،بريوت ،لبنان،
ط2010 ،2م ،148 :رشح ابن عقيل.37/2:
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الكتاب ،سيبويه ،176-175/1 :اإليضاح ،أبو عيل الفاريس ،131-130 :رشح
التسهيل ،ابن مالك ،61/1 :و ،8/2رشح ابن الناظم ،148 :رشح ابن عقيل.38/2 :
البيت لكعب بن زهري بن أيب ُسلمى ا ُملزين ،من قصيدته التي مدح هبا الرسول .ديوان
كعب بن زهري (ت ،)#26حتقيق األستاذ عيل فاعور ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان،
ط2009 ،2م ،62 :رشح التسهيل ،ابن مالك ،61/1 :رشح ابن عقيل.38/2:
املقرب ومعه ُم ُثل املقرب ،أبو احلسن عيل بن املؤمن بن حممد بن عيل بن عصفور
ظ :جِّ
احلرضمي األشبييل (ت )#669حتقيق عادل أمحد عبد املوجود وزميله ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،لبنان،ط1998 #1418(1م) ،181 :رشح التسهيل ،ابن مالك.21-20/2 :
رشح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب ،أبو حممد عبد اهلل مجال الدين بن يوسف بن
أمحد بن عبد اهلل بن هشام األنصاري املرصي(ت ،)#761من دون مكان( ،د.ت)،319 :
رشح ابن عقيل ،39/2 :املحيط ،األنطاكي.43/2 :
سورة البقرة.102 :
ظ :التبيان يف إعراب القرآن ،أبو البقاء عبد اهلل العكربي(ت ،)#616دار الكتب العلمية،
بريوت ،ط1998- #1419(1م) ،90/1 :إعراب القرآن وبيانه ،حميي الدين الدرويش،
دار الياممة ودار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،دار اإلرشاد للشؤون اجلامعية ،سوريا،ط،1
(2003 #1424م).150/1 :
ظ :رشح شذور الذهب ،ابن هشام ،365 :التبيان يف إعراب القرآن ،العكربي،90/1 :
إعراب القرآن وبيانه ،الدرويش.150/1 :
تفسري القرآن العظيم ،ابن كثري الدمشقي (ت ،)#774حتقيق أيمن حممد نرص الدين
وزميله ،مؤسسة املختار للنرش والتوزيع ،القاهرة2006- #1427( ،م).208/1 :
البيت للبيد بن ربيعة العامري ،ديوان لبيد بن ربيعة العامري ،دار صادر ،بريوت( ،د.ت):
 ،308الكتاب ،سيبويه ،125/2 :رشح شذور الذهب ،ابن هشام ،365 :رشح التسهيل،
ابن مالك.20/2 :
سورة يوسف.35:
الكتاب ،سيبويه.125/2 :
م.ن.293/1 :
ظ :رشح شذور الذهب ،ابن هشام ،366 :رشح التسهيل ،ابن مالك.38/ 2 :
ظ :الكتاب ،سيبويه ،179/1 :املقتضب ،املربد.199/ 3 :
سورة الكهف.12 :
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سورة الكهف.19 :
الكشاف ،حممود بن عمر الزخمرشي اخلوارزمي(ت ،)#538حتقيق عبد الرزاق املهدي،
دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،لبنان2001 #1421( ،م).663/2 :
سورة الشعراء.227:
التبيان يف إعراب القرآن ،العكربي.293/ 2 :
سورة الشعراء.71 :
عزة ،مجعه ورشحه د .إحسان عباس ،دار الثقافة ،بريوت،
البيت لكثري عزة ،ديوان ُكثري َّ
لبنان1971 #1391( ،م) ،53:رشح شذور الذهب ،ابن هشام.366 :
رشح شذور الذهب ،ابن هشام.367-366:
ظ :املعجم املفصل يف دقائق اللغة العربية ،د .إميل بديع يعقوب ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،لبنان ،ط2004 #1424(1م).329 :
سورة يس.31 :
رشح شذور الذهب ،ابن هشام.367 :
إعراب القرآن وبيانه ،الدرويش.322/23 :
سورة األنبياء.111 :
سورة األحزاب.63 :
سورة عبس.3-1 :
الكشاف ،الزخمرشي.140/3 :
م.ن.571/3 :
رشح شذور الذهب ،ابن هشام.361 :
سورة األنبياء.65-63 :
نصوص فلسفية خمتارة ،أرمان كوفيليه ،ترمجة آالء أسعد نشاط الفخري ،بيت احلكمة،
بغداد ،ط2006 #1427( 1م).74 :
ظ :رشح شذور الذهب ،ابن هشام.368-365 :
سورة يوسف.42 :
ظ :التبيان ،الطويس ،44/6 :جممع البيان ،الطربيس ،404/5 :املحرر الوجيز ،ابن عطية:
 ،246/3مفاتيح الغيب ،الرازي ،14/18 :امليزان ،الطباطبائي.184/11 :
سورة البقرة.46 :
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 .99ظ :التبيان ،الطويس ،296/2 :الكشاف ،الزخمرشي ،296/1 :روح املعاين يف تفسري
القرآن العظيم والسبع املثاين ،أبو الفضل حممد اآللويس البغدادي (ت ،)#1270حتقيق
حممد أمحد أمني وزميله ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،لبنان،ط1999 #1420(1م):
.562/1
 .100سورة املؤمنون.115 :
 .101إعراب القرآن وبيانه ،الدرويش.235/18 :
 .102روح املعاين ،اآللويس.370/18 :
 .103الكتاب ،سيبويه.77-76/1 :
 .104الكتاب ،سيبويه ،181/1 :علل النحو ،أبو احلسن حممد بن عبد اهلل الوراق(ت،)#381
حتقيق حممود حممد حممود نصار ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط#1429( ،2
2008م).398 :
 .105الكتاب ،سيبويه.181/1:
 .106ظ :معاين القرآن ،الفراء ،11-10/1 :البحر املحيط ،حممد بن يوسف الشهري بابن حيان
األندليس(ت ،)#745حتقيق عادل أمحد عبد املوجود وآخرين ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،لبنان،ط2007 #1428(2م) ،57/1 :روح املعاين ،اآللويس .143/1:وغريها.
 .107سورة البقرة.2-1 :
 .108البيت مل ينسب يف الكتاب ،سيبويه ،63/1 :املقتضب ،املربد.349/2 :
 .109املقتضب ،املربد.349/2 :
 .110سورة آل عمران.45:
 .111الكتاب ،سيبويه.178/1 :
 .112ظ :يف فلسفة اللغة ،د .حممود فهمي زيدان ،دار النهضة العربية ،بريوت ،لبنان( ،د.ت):
.119-118
 .113سورة النساء.17 :
 .114التبيان يف إعراب القرآن ،العكربي.355/1 :
 .115الكتاب ،سيبويه.180/1 :
 .116ظ :دراسات يف علم اللغة الوصفي والتارخيي واملقارن ،د .صالح حسنني ،مكتبة اآلداب،
القاهرة ،ط2010 ،2م.291 :
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املصادر واملراجع
.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

القرآن الكريم.
اجتاهات البحث اللساين ،ميلكا إفيتش،
ترمجة سعد عبد العزيز مصلوح ووفاء
كامل فايد ،املجلس األعىل للثقافة ،بال،
ط2000 ،2م.
األزهية يف علم احلروف ،عيل بن حممد
النحوي اهلروي (ت )#415حتقيق عبد
الغني امللوحي ،مطبوعات جممع اللغة
العربية ،دمشق (1971 #1391م).
أســس علم اللغة ،ماريو بــاي ،ترمجة
وتعليق ،د.أمحد خمتار عمر ،عامل الكتب،
القاهر ،ط1998 #1419( ،8م).
إعـــراب الــقــرآن وبــيــانــه ،حميي الدين
الدرويش ،دار الياممة ودار ابن كثري،
دمشق ،بــريوت ،دار اإلرشــاد للشؤون
اجلــامــعــيــة ،ســـوريـــا ،ط#1424( 1
2003م).
إمانويل كنت ،د .عبد الرمحن بدوي،
وكــالــة املــطــبــوعــات ،الــكــويــت ،ط،1
1977م.
أوضــح املسالك إىل ألفية ابــن مالك،
عبد اهلل مجال الدين بن يوسف بن هشام
األنصاري (ت )#761حتقيق حممد حميي
الدين عبد احلميد ،دار إحياء الرتاث،
بريوت ،ط1966 ،5م.
اإليضاح ،أبو عيل الفاريس (ت)#377
حتقيق د .كاظم بحر املرجان ،عامل الكتب

314

للطباعة والــنــرش والــتــوزيــع ،بــريوت،
لبنان ،ط2011 #1432(1م).
 .8البحر املحيط ،حممد بن يوسف الشهري
بابن حيان األندليس (ت )#745حتقيق
عادل أمحد عبد املوجود وآخرين ،دار
الكتب العلمية ،بــريوت ،لبنان ،ط2
(2007 #1428م).
 .9التبيان يف إعــراب الــقــرآن ،أبــو البقاء
عــبــد اهلل الــعــكــربي (ت )#616دار
الكتب العلمية ،بريوت ،ط#1419( 1
1998م).
 .10التبيان يف تفسري القرآن ،أبو جعفر حممد
بن احلسن الــطــويس(ت )#460حتقيق
أمحد حبيب قصري العاميل ،دار إحياء
الرتاث العريب( ،د.ت).
 .11الــتــداولــيــة الــيــوم ،آن روبـــول وجــاك
موشالر ،ترمجة د .سيف الدين دغفوس
وزميله ،املنظمة العربية للرتمجة ،دار
الطليعة للطباعة والنرش بريوت ،لبنان،
ط2003 ،1م.
 .12تفسري القرآن العظيم ،ابن كثري الدمشقي
(ت )#774حتقيق أيــمــن حممد نرص
الدين ،والدكتور عبد الرمحن اهلاشمي،
مؤسسة املختار للنرش والتوزيع ،القاهرة،
(2006 #1427م).
 .13حاشية اخلــرضي عىل رشح ابــن عقيل
عىل ألفية ابن مالك ،حممد بن مصطفى

بن حسن اخلرضي (ت ،)#1287حتقيق
تركي فــرحــان املصطفى ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط#1432( 4
2011م).
 .14حاشية الصبان عىل رشح األشموين ،دار
إحياء الكتب العربية ،عيسى البايب احللبي
ورشكاه ،ط1953 #1372( ،1م).
 .15دراســـــات يف عــلــم الــلــغــة الــوصــفــي
والتارخيي واملقارن ،د .صالح حسنني،
مكتبة اآلداب ،القاهرة ،ط2010 ،2م.
 .16ديـــوان جــريــر بــرشح حممد بــن حبيب
(ت )#245حتقيق د .نعامن حممد امني
طه ،دار املعارف ،مرص ،ط2006 ،4م.
 .17ديوان دريد بن الصمة ،حتقيق د .عمر عبد
الرسول ،دار املعارف ،مرص (د.ت).
عزة ،مجعه ورشحه د .إحسان
 .18ديوان ُكثري َّ
عــبــاس ،دار الثقافة ،بـــريوت ،لبنان،
(1971 #1391م).
 .19ديــوان كعب بن زهـــري(ت )#26حتقيق
األستاذ عيل فاعور ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،لبنان ،ط2009 ،2م.
 .20ديوان لبيد بن ربيعة العامري ،دار صادر،
بريوت( ،د.ت).
 .21روح املعاين يف تفسري الــقــرآن العظيم
والسبع املثاين ،أبو الفضل حممد اآللويس
البغدادي (ت ،)#1270حتقيق حممد
أمحد أمني ،وعمر عبد السالم السالمي،
دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،لبنان،
ط1999 #1420( 1م).

 .22رشح التسهيل ،مجــال الدين حممد بن
عبد اهلل بن مالك األندليس (ت)#672
حتقيق حممد عبد القادر عطا ،وطارق
فتحي السيد ،دار الكتب العلمية بريوت،
لبنان ،ط2001 #1422( 1م).
ِ
كافية ابن احلاجب،
 .23رشح الــريض عىل
ريض الدين حممد بن احلسن اإلسرتاباذي
(ت )#686رشح وحتقيق د.عبد العال
سامل مكرم ،عامل الكتب ،القاهرة ،ط،1
(2000 #1421م).
 .24رشح شــذور الــذهــب يف معرفة كالم
العرب ،عبد اهلل مجال الدين بن يوسف
بن أمحد بن عبد اهلل بن هشام األنصاري
املــــرصي(ت ،)#761من دون مكان،
(د.ت).
 .25رشح ابن عقيل عىل ألفية ابن مالك ،هباء
الدين عبد اهلل بن عقيل العقييل اهلمداين
املــرصي ،حتقيق حممد حميي الدين عبد
احلميد ،دار الغدير للطباعة والنرش
والتجليد ،قم ،ط.)#1429( ،1
 .26رشح املفصل للزخمرشي ،أبو البقاء يعيش
بن عيل بن يعيش املوصيل (ت،)#643
قدم له ووضــع حواشيه وفهارسه ،د.
أميل بديع يعقوب ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،لبنان ،ط2001 #1422( 1م).
 .27رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك،
حممد بن مجــال الدين حممد بن مالك
(ت )#686حتقيق حممد باسل عيون
السود ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
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لبنان ،ط2010 ،2م.
 .28شعر ِخداش بن زهري العامري ،صنعة
د.حييى اجلبوري ،مطبوعات جممع اللغة
العربية ،دمشق (1986 #1406م).
 .29عــلــل الــنــحــو ،أبـــو احلــســن حمــمــد بن
عبد اهلل الــــوراق (ت )#381حتقيق
حممود حممد حممود نصار ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط#1429( ،2
2008م).
 .30علم اللغة العام ،فردينان دي سوسري،
تــرمجــة د .يوئيل يــوســف عــزيــز ،بيت
املوصل ،ط1988 ،2م.
 .31يف فلسفة اللغة ،د .حممود فهمي زيدان،
دار النهضة العربية ،بــريوت ،لبنان،
(د.ت).
 .32الكتاب ،عمرو بن عثامن بن قنرب امللقب
بـ سيبويه (ت )#180حتقيق د.اميل بديع
يعقوب ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
لبنان ،ط1999 #1420( 1م).
 .33كشاف اصطالحات الفنون والعلوم،
حممد عيل بن عيل بن حممد التهانوي (ت
بعد  )#1158حتقيق أمحد حسن بسج،
دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط1
(1998 #1418م).
 .34الكشاف ،حممود بن عمر الزخمرشي
اخلــوارزمــي (ت )#538حتقيق عبد
الرزاق املهدي ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت ،لبنان (2001 #1421م).
 .35لــســان الــعــرب ،للعالمة ابــن منظور
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(ت ،)#711طبعة اعتنى بتصحيحها
أمني حممد عبد الوهاب وحممد الصادق
العبيدي ،دار الــرتاث العريب للطباعة
والنرش والتوزيع ،بريوت ،لبنان ،ط،3
(د.ت).
 .36جممع البيان يف تفسري القرآن ،الفضل
بن احلسن الطربيس (ق ،)#6حتقيق جلنة
من العلامء واملحققني االختصاصيني،
مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت،
لبنان ،ط1995 #1415( ،1م).
 .37املحرر الوجيز ،عبد احلق بن غالب بن
عطية األندليس (ت ،)#546حتقيق عبد
السالم عبد الشامي حممد ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط#1422( 1
2001م).
 .38املحيط يف أصـــوات العربية ونحوها
ورصفها ،حممد األنطاكي ،مكتبة دار
الـــرشق ،شــارع ســوريــا ،بـــريوت ،ط1
(1972 #1392م).
 .39مدخل لفهم اللسانيات ،روبري مارتان،
ترمجة د .عدنان عبد القادر املهريي،
املنظمة العربية للرتمجة،بريوت ،لبنان،
ط2005 ،1م.
 .40معاين الــقــراءات ،أبو منصور حممد بن
أمحــد األزهــــري (ت ،)#270حتقيق
أمحد فريد املزيدي ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،لبنان ،ط1996 #1420( 1م).
 .41معاين الــقــرآن ،حييى بــن زيــاد الفراء
(ت )#207حتقيق أمحد يوسف نجايت،

وحممد عيل النجار ،دار الرسور( ،د.ت).
 .42معاين النحو ،د .فاضل السامرائي،
مؤسسة التاريخ العريب للطباعة والنرش
والتوزيع ،بريوت ،لبنان ،ط#1428( 1
2007م).
 .43معجم اللسانيات ،جورج مونان ،ترمجة
د.مجال احلرضي ،جمد املؤسسة اجلامعية
للدراسات والنرش والتوزيع ،لبنان،
بريوت ،ط2012 #1433( 1م).
 .44املعجم املفصل يف دقائق اللغة العربية ،د.
إميل بديع يعقوب ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،لبنان ،ط2004 #1424( 1م).
 .45معجم النحو ،تأليف :األستاذ عبد الغني
الدغر ،بال مكان طبع ،وبال تاريخ.
 .46املعجمية وعلم الداللة املعجمي ،مفاهيم
أساسية ،آالن بولغري ،ترمجة د .هدى
مقنص ،املنظمة العربية للرتمجة ،بريوت،
لبنان ،ط2012 ،2م.
 .47مفاتيح الغيب ،حممد بن فخر الدين بن
ضياء الدين الــــرازي(ت604ه ،)#دار
الفكر ،بريوت ،لبنان ،ط#1405( ،3
1985م).
 .48مـــفـــردات ألــفــاظ الـــقـــرآن ،الــراغــب
األصفهاين (ت ،)#502حتقيق صفوان
عدنان داوودي ،دار القلم ،دمشق ،الدار
الشامية ،بريوت ،مطبعة أمريان ،قم ،ط3
(د.ت).
 .49مقاييس الــلــغــة ،أمحــد بــن فـــارس بن
زكريا (ت )#395حتقيق عبد السالم

حممد هــارون ،الدار اإلسالمية ،لبنان،
(1990 #1410م).
 .50املــقــتــضــب ،حمــمــد بـــن يــزيــد املـــربد
(ت )#285حتقيق حممد عبد اخلالق
عضيمة ،مــرص ،جلنة إحــيــاء الــرتاث
اإلسالمي( ،د.ت).
املقرب ومعه ُم ُثل املقرب ،عيل بن املؤمن
 .51جِّ
بن حممد بن عيل بن عصفور احلرضمي
األشبييل (ت )#669حتقيق عادل أمحد
معوض ،دار
عبد املوجود وعيل حممد ّ
الكتب العلمية ،بــريوت ،لبنان ،ط1
(1998 #1418م).
 .52امليزان يف تفسري القرآن ،حممد حسني
الطباطبائي ،منشورات مؤسسة دار
املجتبى للمطبوعات ،قم ،إيران ،ط،1
حمققة (2004 #1425م).
 .53نصوص فلسفية خمتارة ،أرمان كوفيليه،
تــرمجــة آالء أســعــد نــشــاط الــفــخــري،
بيت احلكمة ،بــغــداد ،ط#1427( 1
2006م).
 .54نظرية الفاعل السحري يف جتديد النحو
الــعــريب ،خمــطــوط ،د .تــومــان غــازي
اخلــفــاجــي ،مكتبة د .تــومــان غــازي
اخلفاجي ،النجف األرشف.
 .55الوجيز يف السيميائية العامة ،جان ماري،
ترمجة مجال حرضي ،املؤسسة اجلامعية
لــلــدراســات والــنــرش ،ط#1436( ،1
.)2015

317

