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ملﺨﹼ ﺺ البحﺚ
يدرس البحث انتقال املعاين وتغريها يف األلفاظ  ،تضمن البحث ثالثة مباحث

يوضح مفهوم الوحدات املعنوية املتحركة وتشمل انتقال املعنى يف األلفاظ املشرتكة

مثل من وما وأي وأين ومتى وأنّى وكيف فهي تدل عىل االستفهام وتدل عىل الوصل
وتدل عىل الرشط فضال عن معانيها األصلية وربط البحث هذه الظاهرة بظاهرتني

تتحرك فيها املعاين مثل اقرتاض غري معنى واعراب اال وعسى ولعل والظاهرة
ّ
االخرى نيابة احلروف بعضها من بعض بحسب مصطلح الكوفيني وتضمني الفعل
معنى فعل آخر ّ
دل عليه احلرف املناسب له ويربط البحث ذلك بحركة املعنى يف

الكنايات والظروف ويدرس املبحث الثاين تفسري النحويني العرب القدماء هذه
الظواهر من غري ربط هلذه الظواهر ويدرس املبحث الثالث أهم التفسريات الداللية

هلذه الظواهر وهي التأصيل اللغوي والتطور الداليل واالتساع يف الداللة والبحث
يكشف عن وجود منظومة تعبريية معقدة غري أﳖا دقيقة ومؤهلة ألداء حركة املعاين
املتحركة يف أوعيتها وقادرة عىل تسخري األلفاظ واحلركات واحلروف والقرائن

واملقام وعلم السامع وجهله أو معرفته كام يعرض خصائص تكشف لنا أرسار حركة

املعاين املعلومات .
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Abstract
The present article focuses on the transmissibility of meanings
and changing their utterances. Thus there are three chapters to define
the concept of transmissible spiritual units and the transmissibility of the
meaning to be one mutual utterance : who , what then , what, where
, when which one and how refereeing to interrogation , conjunction ,
condition and their original meaning .
Furthermore, the article attributes such a phenomenon to two other
ones in which meanings transmit, for instance; borrowing no meaning
and parsing "except, hoping and in case. Yet the other phenomenon is
the surrogate of a letter for another one according to Kufian concept to
embed a meaning of a verb in another one referring to a letter suitable to
it. The transmissibility of meaning in honorifics and adverbs. Here comes
the second chapter to show the explication of old Arabic grammarians
to such phenomena without any application, the third one studies the
most important semantic explications to these phenomena: linguistic
derivation, semantic development and expansion of semantics. In sum, the
study manifests an expressive complicated system , precise and adoptable
, doing the transmissibility of the movable meanings in its context , able
to dominate utterances, diacritics ,letters, evidences, position, science of
interlocutor , omnipresent or nonomnipresent , and show us the traits of
the transmissibility of meaning and information .
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
املﻘدﹼ مة
احلمد هلل الذي ُ
نبي
الحتﴡ آالؤه وال تعدّ وجوه عطائه  ،والصالة والسالم عىل ّ

حممد وآله الطيبني الطاهرين أ ّما بعدُ
اهلدى والرمحة ّ

املتحركة من تت ّبع حلركة املعنى وأوعيته ّ
ﲤخض
فتنطلق فكرة الوحدات املعنوية
ّ

عن ّ
بتغري احلاجات واملواقف
تتغري ّ
أن اللغة جمموعة غري حمدودة ،من املعاين ّ
واألحوال واألزمنة ،لذا حاول النحو ّيون حﴫ الشائع ،واملعروف ،والعام منها

وإبقاء املعاين اخلاصة املت ّغرية إىل ما ﳛدّ ده نمط البناء والسياق والقرائن ،وهي معان

وتغري األوضاع
بتغري مستلزمات احلياة،
متموجة
ّ
ّ
تتغري ّ
التستقر عىل حال؛ بل ّ
ّ
االجتامع ّية ،والفكر ّية ،والسياس ّية ،واالقتصاد ّية ،والعرف ّية.

املتغرية البدّ من توافر بنى إفراد ّية وتركيب ّية مالئمة لتلك
وللتعبري عن املعاين
ّ
وحتوهلا ،يم ّثل
املتغرية ،ورصد املعاين من خالل تلك البنى ،ومديات انتقاهلاّ ،
املعاين ّ
والﴫيف والدال ّيل ّ
لكل لغة .
النحوي
الفكري
البناء
ّ
ّ
ّ

والشك يف ّ
ّ
متاموج ،اليستقر عىل
حي
ﹲ
أن ّ
تطور املعاين ،وحركتها،أوا نتقاهلا ،عامل ﹲ ﱞ
حال؛ بل يتغري يف ّ ﹴ
تطور البنى
كل آن ،وحتتاج عمل ّية الرصد حلركة املعنى املتغرية تت ّبع ّ
ّ

وتغريها يف
املعربة عن تلك املعاين 0وسأحاول يف هذا البحث رصد حركة املعاينّ ،
ّ

البنى املحدودة؛ التي اخرتﲥا لتكون ع ّينات كاشفة عن جانب من جوانب حركة
املعنوي متعدّ دة االجتاهات ،ومن خالل هذه الع ّينات سنفتح أبواب بحث
االنتقال
ّ
واملتغرية ،يف النحو العريب.
واسع املديات ،يف البنى الثابتة،
ّ
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ويف ضوء هذا الفهم نستطيع تت ّبع املصطلحات ،والتعبريات التي نستنتج من

وتطورها ،الستقراء جذور نظر ّية من نظريات الفكر
خالهلا ،فهم حركة املعاين
ّ

اللساين العريب القديم .
ّ
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ةاملتحركة :
املبحﺚ اﻷول  :الوحدات املعنو ﹼي
ﹼ
املتحركة يف النحو البدّ من التمهيد هلا
وللحديث عن فكرة الوحدات النحو ّية
ّ

ببيان موقف النحو ّيني العرب من بعض مصاديق هذه الفكرة ،يف عدد من األلفاظ

دالالﲥا،واستعامالﲥا،وتتحرك يف الكالم،عىل الرغم من ّ
أن اللفﻆ
التي تتعدّ د
ّ

واحد 0وسأقتﴫعىل عدد من األلفاظ املتشاهبة لبيان جانب من القض ّية املختص

باملفردات ،ألنتقل إىل اجلانب اآلخر الذي ﳜتص بموضوع البحث وهو التعبري

اجلميل ،لبيان تفسريات النحو ّيني ،وآرائهم يف حركة الوحدات املعنو ّية ،وانتقاهلا
ّ

مع بقاء اللفﻆ أواجلملة عىل بناء ّ
كل منهام من غريتغيري.

يدل ّ
ففي اللغة العرب ّية ألفاظ ّ
كل منها عىل أكثر من معنى ،نحو ( َمن ،وما،

وأي ،وأين ،ومتى ،وأنّى ،وكيف) وغريها من األلفاظ التي تباينت دالالﲥا عىل
ّ

معنيني أواكثر ،وتباينت طرائق اشرتاكها ،وأسباب ذلك االشرتاك ،بحسب تفسري

النحو ّيني ذلك االشرتاك .وهذا األمر يدعو إىل التأ ّمل والتفكرييف هذه األلفاظ
ومعرفة آراء علامء العرب ّية فيها ،ثم قراءة تلك اآلراء قراءة دالل ّية الجياد الوصف

املناسب هلا ،والشك يف ّ
أن املوضوع واسع يمتدّ إىل أكثر من باب من أبواب النحو،
ويمتدّ إىل موضوعات غري نحو ّية سنشري اليها عند عرض املوضوع بتفصيل.

وما يلفت النظر يف هذه األلفاظ ّ
أن علامء العرب ّية اهتموا ببنائها ،وإعراهبا

كثري ًا ،وأشاروا إىل دالالت كل منها باقتضاب ،ومل يعريوا الظاهرة التي نريد تفسريها
كثري ًا من االهتامم ،عىل الرغم من حماولة عدد منهم إجياد تفسري مناسب؛ ولك ّن هذا

التفسري يأﰐ عرض ًا ،يف ﲨلة ،أوعبارة ،ومل أجد دراسة جتمع أطراف املوضوع لتضع

تفسري ًا مناسب ًا هلذه الظاهرة.

١٥٥

الخالدي
أ.د .كريم حسين ناصح
ّ

فالنحو ّيون يعرضون اللفظة ويذكرون ّأﳖا ّ
تدل عىل أكثر من معنى ،ثم يذكرون

ويفصلون القول يف املعاين التي ّ
تدل عليها ،وهكذا فسيبويه يذكر األسامء
اللفظة الثانيةّ ،

وأﳞم،وما
التي ُجيازى هبا قائالً� :فام جيازى به من األسامء غري الظروفَ :من ،وماّ ،
أي ﹴ
حني ،ومتى  ،وأين ،وأنّى ،وحيثام.)1(�..
جيازى به من الظروفّ :
ثم يقول يف مكان آخر �هذا باب األسامء التي جيازى هبا وتكون بمنزلة (الذي)

تقول ُ
قلت (ما ُ
أقول)،
وأﳞم ،فإذا جعلتها بمنزلة (الذي) َ
وتلك األسامء َمن ،وماّ ،

تقول ُ
فيصري تقول صلة لـ(ما) حتى تكمل اس ًام فكأنّك قلت الذي ُ
أقول .)2( )..فلم
يربط سيبويه بني مكونات الظاهرة سوى اإلشارة بجملة (فإذا جعلتها بمنزلة الذي)

أن هذه األلفاظ تستعمل يف اجلزاء كام تُستعمل موصولة .ويذكر ابن هشام ّ
عىل ّ
كل اسم

أي �اسم يأﰐ
من هذه األسامء مستعرض ًا دالالته ،من خالل مواضع استعامالته ،قال يف ّ
عىل ﲬسة أوجه:

ﴍط ًا نحو }أ ّي ًا ما تدعو فله األسامء احلسنى{ (اإلرساء} )110أ َّيام األجلني

عيل{( القصص  )28واستفهام ًا نحو }أ ّيكُم زادته هذه إيامن ًا{ (التوبة
َ
قضيت فال عدوان ّ

..)124وموصوالً نحو } لنَنْزع ّن من ّ
كل شيعة ﱡأﳞم أشدّ { (مريم  )69التقديرَ :لنَنز َع ّن
الذي هو أشدّ )..والرابعْ :
أن تكون دا ّلة عىل معنى الكامل فتقع صفة للنكرة نحو( :زيدﹲ

ﹲ
أي رجل) أي كامل من صفات الرجال..
رجل ﱡ

واخلامسْ :
أن تكون وصلة إىل نداء ما فيه أل نحو يا ﱡأﳞا الرجل� ( )3وقال عن

(ما) االسم ّية �فأ ّما أوجه االسم ّية :فأحدها أن تكون معرفة وهي نوعان ناقصة وهي
املوصولة نحو } ما عندكم ينفدُ وما عندَ اهلل ﹴ
باق{ (النحل )96وتا ّمة وهي نوعان أي

مقدرة بقولك الﴚء..
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والثاينْ :
جمردة عن معنى احلرف وهي أيض ًا نوعان ناقصة وتا ّمة
أن تكون نكرة ّ

معجب لك أي بﴚء
فالناقصة هي املوصوفة وتقدّ ر بقولك ﳾء كقوهلم :مررت بام َ

معجب لك ..والتا ّمة تقع يف ثالثة أبواب :أحدها :التعجب نحو (ما أحسن
زيد ًا) املعنى ﳾء حسن زيد ًا ..الثاين باب (نعم وبﺌس) نحو (غسلتُه غس ً ِ
عام).
ال ن ّ
ّ
والثالث :قوهلم إذا أرادوا املبالغة يف اإلخبار عن أحد باإلكثار من فعل كالكتابة
ُب) أي إنّه من أمر كتابة أي أنّه ﳐلوق من ﹴ
(إن زيد ًا ممّا ْ
ّ
أمر وذلك األمر هو
أن ي ْكت َ
الكتابة.

مضمنة معنى احلرف وهي نوعان:
والثالث :أن تكون نكرة
ّ
أي ﳾء نحو (ماهي؟) (ما لوﳖا؟) } وما تلك
أحدﳘا :االستفهام ّية ومعناها ّ

بيمينك؟{ (طه ..)17

النوع الثاين :الرشط ّية ،وهي نوعان :غري زمان ّية نحو }وما تفعلوا من خري يعلمه

اهلل( {..البقرة )197

وزمان ّية ،أثبت ذلك الفارﳼ وأبو البقاء وأبو شامة وابن ّبري وابن مالك

وهو ظاهر يف قوله تعاىل } فام استقاموا لكم فاستقيموا هلم{(التوبة  )7أي استقيموا

هلم مدة استقامتهم لكم�..

()4

عام قاله يف هذين االسمني سوى زيادة أو
وال ﳜتلف ما قاله يف األسامء األخرى ّ

نقصان يف عدد املواضع ،وتفصيالت إعراهبا .وهذا العرض ال يويل الظاهرة اهتامم ًا
يضع تفسريها يف صلب تفكريه ،وقد حاولت البحث عن رأي يذكر هنا أو هناك ّ
لعيل

ّ
وتتلخص هذه
مهمة أعدها مشكلة هبا حاجة إىل حلول0
أخرج بتفسري دال ّيل لقض ّية ّ
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أن ّ
القض ّية يف أصل متفق عليه هو ّ
إنام وضع يف أصل
كل اسم ،أو فعل ،أو حرفّ ،

ّ
ولكل منها موضع متّفق عليه يف ضوء استقراء
معني،
وضعه ،للداللة عىل معنى ّ

األساليب العرب ّية الفصيحة؛ لذا قالوا بﴬورة وضع األلفاظ يف مواضعها،غري أنّنا

نجد يف العرب ّية ألفاظ ًا تأﰐ للداللة عىل معنى الذات ،أو الظرف ّية ،ثم تأﰐ دا ّلة عىل

ﳐتصة
معنى االستفهام،أو دا ّلة عىل معنى الرشط ،أو تأﰐ موصولة ،وقد تأﰐ اللفظة ّ
خروجا عن األصل
سموه
ً
بالوصف ّية ثم تُوضع يف موضع االستثناء ،وغري ذلك ممّا ّ

الذي وضعت له اللفظة،ويمكن تقسيم هذه األلفاظ عىل قسمني:
األول األلفاظ الدا ّلة عىل أكثر من معنى-:

وهي ألفاظ استعملت ألداء معنيني أوأكثر كالداللة عىل معنى االستفهام،

والرشط ،والوصل ،أوالداللة عىل معنى الظرف ّية ،والرشط ،واالستفهام ،أو الداللة

توضح ذلك هي
عىل معنى الوصف ،واالستثناء ،وغري ذلك وأفضل الع ّينات التي ّ
سأبني آراء العلامء يف انتقال املعنى من خالهلا .
الكنايات والظروف لذا ّ
الكنايات والظروف-:
نحو َمن ،وما ومتى وكيف وأنّى وإذا وحيث وغريها .قال ابن احلاجب يف

معني  ،وكذا
ألﳖا سؤال عن عدد ّ
الكافية � فيكون عىل هذا كم االستفهام ّية كناية؛ ّ

َمن وما وكيف وغريها من أسامء االستفهام؛ ّ
مﴫح
ألن ك ّلها سؤال عن معني غري ّ

باسمه ،فـ( َمن) سؤال عن ذي العلم غري
قلت أزيدﹲ
حت َ
رص َ
املﴫح باسمه ،ولو ّ
ّ

ُ
ُ
معني،
الفاضل أم ذلك
عمرو؟ وأذلك
اجلاهل؟ وكذلك (أين) سؤال عن مكان ّ
أم ﹲ

مﴫح باسمه ،وكذا اسامء الرشط ك ّلها كنايات،وذلك ّ
ألن كلامت الرشط،
غري ّ
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للمعني ﴍط ًا ،كان أواستفهام ًا ،تُكنى هبذه األسامء
أي املوضوع
واالستفهام بمعنى ّ
ّ

ﴍط ًا أو استفهام ًا عن املع ّينات غري املحصورة اختصار ًا ،إذ كان يطول عليك لو
قلت مكان أي ّن زيدﹲ ؟ أيف الدار؟ أم يف السوق؟ أم يف اخلان؟ إىل غري ذلك من ﲨيع
َ

املع ّينات فحرف الرشط وحرف االستفهام مقدّ ران قبل هذه األسامء كامهومذهب

سيبويه وهي كنايات عن املع ّينات التي ال تتناهى � (.)5

ومنطلق اإلشكال يف هذه األسامء،يبدأ من قاعدة أساس ّية ،يتّفق عليها

النحو ّيون هي ّ
أن هذه الكنايات مل توضع أص ً
ال للرشط ،أواالستفهام،أوالوصل؛

ّ
نص النحو ّيون عىل أنّه احلرف املوضوع أص ً
ال للتعبري عن هذا
ألن الرشط له حرف ّ
أن ْ
املعنى ،قال سيبويه � وزعم اخلليل ّ
قلت
(إن) هي أ ّم حروف اجلزاء ،فسألتُهِ :مل َ َ
يتﴫ ْف َن في ُك ّن استفهام ًا ،ومنها ما
ذلك؟ فقال :من ق َبل ّأين أرى حروف اجلزاء قد ّ
يفارقه فال يكون فيه اجلزاء ،وهذه عىل حال واحدة أبد ًا ال تفارق املجازاة � (.)6

وقال ابن الرساج يف كالمه عن حرف اجلزاء � اعلم ّ
أن حلرف اجلزاء ثالثة

أحوال ،حال يظهر فيها ،وحال يقع موقعه اسم يقوم مقامه ،وال جيوز ْ
أن يظهر معه

والثالثْ :
أن ُﳛذف مع ما عمل فيه ،ويكون يف الكالم دليل عليه فأ ّما األول الذي
(إن) اخلفيفة يقال هلا أ ّم اجلزاء وذلك قولك ْ
هو حرف اجلزاء فـ ْ
إن تأتِني آتِك�(.)7
إن ْ
ربد كوﳖا أ ّم الباب بقوله � وإنّام قلنا ّ
(إن) أصل اجلزاء ألنّك
وع ّلل امل ّ
جتازي هبا يف ّ
إن تأتِني آتِكْ ،
كل ﴐب منه ،تقول ْ
تركب محار ًا أرك ْبه ثم تﴫفها
وإن
ْ

منه يف ّ
كل ﳾء وليس هكذا سائرها�(.)8

وكذلك االستفهام جعلوا اهلمزة فيه أ ّم الباب قال ابن هشام عنها � واأللف أصل
١٥٩

الخالدي
أ.د .كريم حسين ناصح
ّ

أدوات االستفهام�(.)9
املعربة عن معنى
وكذلك سائر األبواب تكون احلروف األصل ّية هي ّ
الباب الذي وضع له يف أصل وضع اللغة ،ويكون غريه فرع عليه  ،فهذه الكنايات

اخلاصةهبا،غريأﳖا استعملت يف األبواب
والظروف،هلا مواضعها،أودالالﲥا
ّ
مهم ،هل جيوز
األخرى ألسباب هي موضوع بحثنا فيها ،إذ يضعنا ذلك أمام سؤال ّ
لتعرب عن معنى ﹴ
باب آخر؟.
أن تنتقل اللفظة من داللتها عىل معنى باب ّ
أ ّما الكنايات والظروف ،فلها دالالﲥا اخلاصة ،قال سيبويه � َمن :وهي للمسألة

لﻸناﳼ ،ويكون بمنزلة الذي
األناﳼ ،ويكون هبا اجلزاء
عن
لﻸناﳼ�(.)10
ّ
ّ
ّ

فاألصل يف ( َمن) داللتها عىل الذات العاقلة ،قال ابن هشام � ما وضع

ضمن معنى الرشط وهو َمن� ( .)11وقد قدّ ر العلامء
للداللة عىل َمن يعقل ثم ّ
هلذه األلفاظ يف هذه املواضع احلرف اخلاص بكل باب ،فعند وقوعها يف مواقع
الوراق � اعلم ّ
(إن)  ،وقالوا ّ
الرشط قدّ روا ْ
أن
مناهبا قال ّ
إن تلك األسامء تنوب َ

ألﳖا يف االستفهام نائبة عن حرف االستفهام ،ويف الرشط نائبة عن حرف
َمن مبن ّية ّ

الرشط ،ويف اخلرب بمنزلة (الذي) فقد صارت كبعض اسم فوجب بناؤها يف ﲨيع
املواضع�(.)12وهذا التقدير ونيابة االسم عن احلرف أمر غريب ؛ ّ
ألن املعنى يأبى

ذلك وجيعله مضطرب ًا ،ومتناقض ًا ،إ ْذ كيف جيتمع معنيان يف اسم واحد؟ وملاذا حذف
احلرف لينوب االسم عنه؟ ولو دققنا يف األمر لوجدنا ّ
أن الدافع ملثل هذا القول هو
بحثهم عن عامل اجلزم يف فعيل الرشط واجلزاء،فحني وجدوا ّ
أن ذلك االسم ال

جيزم الفعلني قدّ روا أداة الرشط األصل ّية،ثم أجروا التقدير عىل ّ
كل من االستفهام،
والوصل ليستوي األمر يف كل األحوال التي تقع فيها هذه الكنايات والظروف.
١٦٠

الوحدات املعنوية املتحركة يف ﹺ
العرﰊ
ﹼحوي
الفكﹾر الن
ﹼ
ﹼ
ﹼ
ﹼ

اآلخر األسامء واألفعال واحلروف املتقارضة :
التقارض يف االصطالح ْ
ﳜتص هبا إىل كلمة أخرى
حكام ّ
�أن تعطى كلمة ً

ﳜتص هبا إىل الكلمة األوىل
حكام
لتعامل معاملتها ،كام تعطي الكلمة األخرى
ّ
ً

لتعامل معاملتها أيض ًا� ( .)13ومن هذا يتضح ّ
أن التقارض يشرتط تبادل اللفظتني
يب 0
احلكم الدال ّيل ،أواحلكم االعرا ّ

واللغة العرب ّية زاخرة باأللفاظ التي تشارك ألفا ًظا أخرى يف الداللة عىل باب

وقدعربالنحو ّيون األوائل عن وجه من وجوه هذه الظاهرة
نحوي
نحوي أومعنى
ّ
ّ
ّ

بالتقارض وبمصطلحات أخرى ،منها قوهلم (بمنزلة غريه) كقول سيبويه �هذا
باب ما يكون فيه (إال) وما بعدها وصف ًا بمنزلة ِ
�م ْثل و َغري�(.)14
وعرب ابن الرساج عن التقارض بـ(التشبيه) قال متحدّ ث ًا عن العالقة بني
ّ

َ
باحلسن الوج َه كام
الرجل فش ّبهوه
اسم الفاعل والصفة املش ّبهة � قالوا الضارب
َ

احلسن الوجه به يف النصب� ( )15واستعمل كل من ابن فارس وأيب احلسن
ش ّبهوا َ
البطليوﳼ من باب (محل الﴚء عىل
آخر هو (بمعنى) ،وجعله
اهلروي
ّ
تعبريا َ
ّ
ً
اآلخر) ،وقال ابن مالك بمثل هذا احلمل ،أ ّما ابن يعيش فقد عدّ ذلك من باب

(االستعارة) فقال � :وقوله يقتارضان أنّه يستعري الواحد من اآلخر�(.)16

وهذه األقوال يف جمملها تؤكد الفكرة األساس ّية وهي اشرتاك لفظتني

نحوي واحد.فقد تتقارض األلفاظ يف املعنى كتقارض ( َمن
أوأكثر يف معنى أوحكم
ّ
وما) ،وتقارض (إذا وإذ) وتقارض ( غري ّ
وإال)

١٦١

الخالدي
أ.د .كريم حسين ناصح
ّ

تقارض َمن وما:
أن ( َمن)يف ّ
ذكرت كتب النحو ّ
كل معانيها تدل عىل الذات العاقلة ،وقد أشار

األناﳼ يف الرشط أو االستفهام أوالوصل ،وقال
نص سيبويه السابق إىل داللته عىل
ّ
ّ
ربد � فأ ّما ( َمن) فإنّه ال يعنى هبا يف خرب،والاستفهام ،والجزاء ،إال ملا يعقل� (.)17
امل ّ

أ ّما (ما) ّ
أصنع ( .)18غري ّ
أن
تصنع
أركب وما
تركب
فتدل عىل غري اآلدم ّيني نحو ما
ْ
ْ
ْ
ْ

اللفظتني د ّلت ّ
كل منهام عىل معنى األخرى ،فقد جاءت ( َمن) دا ّلة عىل غري العاقل

كقول العباس بن األحنف:

جناحه ّ
لعيل إىل من قد هويت أطري
أرسب القطا هل َمن ُيعري
َ
َ
وتأﰐ (ما) للداللة عىل معنى َمن يعقل كام يف قوله تعاىل }وانكحوا ما طالب لكم

من النساء مثنى وثالث ورباع{ (النساء . )3
تقارض إذا وإ ْذ :

وكذلك احلال يف (إذا) و(إ ْذ) فقد د ّلت الشواهد عىل ّ
أن (إذا) تفيد الزمن املستقبل
ﹴ
يومﺌذ يو ﹲم عسري{ (املدّ ثر  )9-8ود ّلت
كقوله تعاىل } فإذا ن ُِقر يف الناقور فذلك
الشواهد عىل ّ
املالقي (إ ْذ) �وأصلها تكون ظرف ًا
أن (إ ْذ) تفيد الزمن املاﴈ ،قال
ّ

للامﴈ من الزمان� ( .)19وقد تتبادل هاتان اللفظتان الداللة عىل الزمن ّ
فتدل (إذا)
عىل الزمن املاﴈ كقوله تعاىل } َيا َأ ﱡ َﳞا ا َّل ِذي َن آ َمنُو ْا الَ َتكُونُو ْا كَا َّل ِذي َن َك َف ُرو ْا َو َقا ُلو ْا
إل ْخ َو ِ ِ ِ
ِ
ﴐ ُبو ْا ِيف األَ ْر ِ
ض َأ ْو كَانُو ْا ُغ ﹰﹼزى َّل ْو كَانُو ْا ِعندَ نَا َما َماتُو ْا َو َما ُقتِ ُلو ْا{ (آل
اﳖ ْم إ َذا َ َ
وتدل (إ ْذ) عىل الزمن املستقبل كقوله تعاىل }ولو ترى ِ
ّ
إذ الظاملون
عمران )156

موقوفون عند رهبم{ (سبأ .)31
١٦٢

الوحدات املعنوية املتحركة يف ﹺ
العرﰊ
ﹼحوي
الفكﹾر الن
ﹼ
ﹼ
ﹼ
ﹼ

وهذا االستعامل للفظتني يف غريما ُوضعت ّ
كل منهام له ،يثري التساؤل عن

رس هذا االنتقال.
ّ
املسوغ هلذا االنتقال يف الداللة والبحث عن ّ
يب :
التقارض يف االستعامل واألثر االعرا ّ

ويمتدّ التقارض من املعنى إىل األثر اإلعرايب ويظهر جل ّي ًا يف التقارض بني

(إالّ) ّ
وكل من (غري) و(سوى) ،وبني (لعل) و(عسى) ،وبني (ما) ،و(ليس) ،وبني

ْ
(إن) و(إذا).

ولو تأ ّملنا مل ّي ًا فيام قيل عن استعامل (غري) الدا ّلة عىل معنى الوصف يف

موقع (إالّ) الدا ّلة عىل االستثناء لوجدنا ّ
ألﳖا أ ّم
أن األصل يف (إالّ) هو االستثناء؛ ّ

غريأﳖا قد خترج عن الداللة عىل االستثناء للداللة عىل معنى الوصف ّية
هذا الباب،
ّ
قال سيبويه �هذا باب ما يكون فيه ّ
(إال) وما بعده وصف ًا بمنزلة ِم ْثل وغري ،وذلك

قولك  :لو كان معنا ﹲ
قلت  :لو
رجل إال زيدُ ل ُغ ِلبنا ،والدليل عىل أنّه وصف أنّك لو َ
أحلت  ،ونظري ذلك قوله
لكنت قد
كان معنا إالّ زيدﹲ هللكنا ،وأنت تريد االستثناء
َ
َ
عز ّ
وجل } لو كان فيهام آهل ﹲة إال اهللُ لفسدتا{ األنبياء .)20()22
ّ

أكثرالنحو ّيني واملفرس ّين ّ
فرست بداللتها
ألن (إالّ) لو ّ
وذهب هذا املذهب ُ

يصح استثناء اهلل – سبحانه وتعاىل – من
عىل االستثناء لكان املعنى فاسد ًا ،ألنّه ال
ّ
األصنام.

ّ
يب فـ (عسى) فعل
وقد تقارض كل من (عسى)
و(لعل) يف املعنى واألثر اإلعرا ّ

يدل عىل الرجاء واألشفاق قال سيبويه � ّ
ّ
ولعل وعسى طمع واشفاق�(.)21

واملتأ ّمل يف داللة هاتني اللفظتني جيد إحداﳘا تؤدي معنى األخرى ،وتقوم
١٦٣

الخالدي
أ.د .كريم حسين ناصح
ّ

�عل بالم مشدّ دة مفتوحة أومكسورة لغة يف ّ
مقامها قال ابن هشام ّ :
لعل وهي

أصلها عند من زعم زيادة الالم ..وﳘا بمنزلة (عسى) يف املعنى وبمنزلة ّ
أن املشددة

يف العمل� ( )22وقد ذكر سيبويه ّأﳖام يتقارضان يف املعنى والعمل يف قوله � ّ
لعل
وعسى طمع واشفاق� ( )23وقال �:وأ ّما قوهلم عساك فالكاف منصوبة قال الراجز
وهو رؤبة :يا أبتا ع ّل َك أو عساكا

عنيت نفسك كانت عالمتك (ين) قال
والدليل عىل ّأﳖا منصوبة أنّك إذا
َ

عمران بن حطان:

نفس ُ
أقول هلا إذا ما
ويل ﹲ

تناز ُعني ّ
لعيل أو عساي

فلو كانت الكاف جمرورة لقال (عساي) ولكنّهم جعلوها بمنزلة ّ
(لعل) يف

هذا املوضع�

()24

ألين أرى ذلك ليس
وال أريد اخلوض يف تفصيل تقارض األلفاظ األخرى ّ

من صلب املوضوع الذي أريد البحث فيه .وما ذكرتُه من أمثلة لﻸلفاظ املشرتكة
قصدت به تعريف املشكلة التي أسعى إىل مناقشتها وإجياد التفسري
واملتقارضة
ُ
الدال ّيل هلاّ ،
وكأﳖا وضعت هلذه املواضع.
ألن هذه األلفاظ تُعرض يف أبواهبا النحو ّية ّ

١٦٤

الوحدات املعنوية املتحركة يف ﹺ
العرﰊ
ﹼحوي
الفكﹾر الن
ﹼ
ﹼ
ﹼ
ﹼ

املبحث الثاين تفسريالنحو ّيني :
وردت إشارات يف بطون الكتب النحو ّيةّ ،
تدل عىل التفات النحو ّيني إىل هذه

رس وضع هذه
الظاهرة ،وتفكريهم يف اجياد تفسريمقنع للباحثني ،جيعلنا ندرك ّ
األلفاظ يف غريمواضعها؛ التي وضعت هلا يف أصل وضع اللغة ،وال ُينكَر ّ
أن

اللفظي،
ال ّلغو ّيني قد درسوا ظاهرة مشاهبةيف ع ّينات أخرى هي ظاهرة املشرتك
ّ

كمعاين لفﻆ العني ،وذكروا عد ًدا من معاين األلفاظ املشرتكة ،وأسباب اشرتاكها،
والعالقة بينها وبني ظاهرة التضا ّد.

عام نحن بصدد دراسته ،من حيث انتقال
واالشرتاك
اللفظي الﳜتلف كثري ًا ّ
ّ

الوحدات املعنو ّية واللفﻆ واحد.

كام يبدو ّأﳖم اقتنعوا بتفسري ظاهرة مشاهبة واجهتهم يف احلروف اختلف فيها

البﴫ ّيون والكوف ّيون،هي تضمني األفعال التي تتع ّلق هبا احلروف ،معاين أفعال

أخرى ،بحسب رأي البﴫ ّيني ،ونيابة احلروف بعضها عن بعض ،بحسب رأي
الكوف ّيني ،وألﳘ ّية هذا التفسري وارتباطه بموضوعنا أعرض بإجياز آراءهم فيه،

املضمن شيﺌ ًا يصري له داللة عىل ذلك الﴚء
التضمن �
موض ًحا
قال
السيوطي ّ
ّ
ّ
ّ

()25
بعد ْ
وفرق ابن هشام بني
أن مل يكن له داللة عليه ،مع إرادة مدلوله
األصيل� ّ .
ّ

التضمن والتضمني يف حدّ ه التضمني قائ ً
ال � قد يرشبون لف ًظا معنى لفﻆ؛ فيعطونه
ّ

ويسمى ذلك تضمينًا .وفائدته ْ
أن تؤدي كلمة مؤدى كلمتني�
حكمه،
ّ
َ

()26

واملراد باإلﴍاب اختالط معنيني يف لفﻆ واحد ،األول يفهم من داللة اللفﻆ

نفسه ،واآلخر يفهم من داللة السياق ،ففي قوله تعاىل }ألص ّلبنكم يف جذوع النخل{
١٦٥

الخالدي
أ.د .كريم حسين ناصح
ّ

اجلر(عىل) به ّ
ألن املصلوب يربط عىل
(طه  )71يقتﴤ الفعل (أص ّلب) تع ّلق حرف ّ

تضمن الفعل أص ّلب معنى فعل آخر
جذوع النخل لذا يأﰐ احلرف (يف) إشارة إىل ّ

ّ
هو الفعل ّ
باحلال فيه �(.)27
(حل) لتمكني املصلوب من اجلذع فش ّبه

واملفرسون تع ّلق احلروف بغري أفعاهلا
وهذا موضوع واسع درس فيه النحو ّيون
ّ

التي ُسمعت معها ،وللكوف ّيني تفسريآخر يرى ّأ ّن األمرال يتعلق باألفعال؛ بل يتعلق
باحلروف أنفسها فينوب أحدُ ها عن اآلخر.

قال ابن هشام � مذهب البﴫ ّيني ّ
اجلر ال ينوب بعضها عن بعض
أن أحرف ّ

بقياس كام ّ
أن ّأحرف اجلزم وأحرف النصب كذلك ،وما أوهم ذلك فهو عندهم إ ّما
ال يقبله اللفﻆ ،كام قيل يف } وألص ّلبنّكم يف جذوع النخل{ ّ
مؤول تأوي ً
إن (يف) ليست
ّ

ّ
باحلال يف الﴚء ،وإ ّما عىل
بمعنى (عىل) ولك ْن ُش ّبه املصلوب لتمكّنه من اجلذع

ضمن بعضهم ﴍ ْبن يف قوله:
تضمني الفعل معنى فعل يتعدّ ى بذلك احلرف ،كام ّ

البحرثم تر ّف َع ْت
ﴍ ْب َن بامء
ّ

متى ُجل ﹴج ُخ ﹴ
َﺌيج
ﴬ هل ُ ّن ن ُ

ف،
أحس َن يب) معنى ل َط َ
معنى َر َوي َن( ،وأحس َن ّيف) (وقد َ
وإ ّما عىل شذوذ إنابة كلمة عن أخرى  ،وهذا األخري هو حممل الباب ك ّله عند

أكثر الكوف ّيني وبعض املتأخرين ،وال جيعلون ذلك شاذ ًا ومذهبهم أقل تعسف ًا�(.)28

وسواء أكان التقدير مبن ّي ًا عىل التضمني أم عىل النيابة ،مل يقدّ م النحو ّيون

تفسري ًا واضح ًا؛ ّ
افرتاﴈُ ،يتخ ّيل فيه إﴍاب فعل معنى فعل آخر
أمر
ألن التضمني ﹲ
ّ

األصيل للغة 0أ ّما النيابة فهي ْ
وإن كانت كام قال ابن هشام
من غري تفسري للوضع
ّ

ّ
تعسف ًا من تفسري التضمني ،ال تضع تفسري ًا مقنع ًا للمشكلة؛ ّ
ألن احلرف إنّام
أقل ّ
١٦٦

الوحدات املعنوية املتحركة يف ﹺ
العرﰊ
ﹼحوي
الفكﹾر الن
ﹼ
ﹼ
ﹼ
ﹼ

خاص به ،وكذلك احلرف الثاين والثالث والرابع فام الذي
وضع للداللة عىل معنى
ّ

األصيل الذي هو أوىل بذلك
يدعو إىل نيابة احلرف عن اآلخر ،مع وجود احلرف
ّ

االستعامل.

والالفت لالنتباه ّ
أن النحو ّيني يذكرون حروف املعاين بدالالت ﳐتلفة

للحرف ،وقد تصل معاين احلرف الواحد إىل عرشات املعاين من غري إشارة إىل

األصيل الذي وضع له يف أول الوضع ،واملعاين الالحقة  ،فاحلرف (إىل) مث ً
ال
املعنى
ّ
ﹴ
ينصون عليها،
يوردون له ثامنية معان يأﰐ يف عدد منها مرادف ًا ملعاين حروف أخرى ّ
ﹴ
معان :أحدها انتهاء الغاية الزمان ّية واملكان ّية
جر له ثامنية
قال ابن هشام �حرف ّ
الالم نحو( واألمر ِ
 ..والثاين املع ّية ..والثالث :التبيني ..والرابع :مرادفة ّ
إليك)
(النمل ..)33واخلامس :موافقة (يف) ذكره ﲨاعة يف قوله:
فال ت َْرتكنّي بالوعيد كأنّني

أجرب
القار
إىل الناس
ُ
مطيل به ُ
ّ

قال ابن مالك :ويمكن ْ
أن يكون منه } َل َيجمعنّكم إىل يوم القيامة{( النساء

 ..)87والسادس االبتداء ..والسابع موافقة (عند) ..والثامن التوكيد� (.)29

سقت هذا املثال من كثري ممّا اعتادالنحو ّيون عليه يف عرضهم معاين احلروف
وقد
ُ

األصيل الذي ّ
يدل عليه هذا احلرف،
ألثبت ّأﳖم مل يشريوا يف عرض املعاين إىل املعنى
ّ

والشك يف ّ
ّ
أن
ومعاين احلروف األخرى التي اختلطت معه ،من خالل االستعامل

مهمة ،من خصائص اللغة العرب ّية
هذا التداخل بني املعاين ،يكشف عن خصيصة ّ
،سأوضحها عند عرض تفسريي الدال ّيل هلذه الظاهرة.
ّ

١٦٧

الخالدي
أ.د .كريم حسين ناصح
ّ

تضمن املعنى :
ّ
ويبدو ّ
التضمن ،يف تفسري هذه الظاهرة ،فاعتقدوا
أن النحو ّيني قد اقتنعوا بفكرة
ّ

ّ
األصيل؛ الذي وضعت له ،فض ً
ال عن قدرﲥا
بأن اللفظة قادرة عىل التعبريعن املعنى
ّ

ترشب معنى آخر ،بحسب القرائن ،واملقام 0والدليل عىل ذلك معاجلتهم يف
عىل ّ
ينصون عىل
ضوء فكرة
ﳘها موضوع الرشط ،فهم ّ
التضمن موضوعات كثرية ،أ ّ
ّ
أن ْ
ّ
ألﳖا وضعت للداللة عىل تعليق اجلواب عىل الرشط ،ومل
(إن) هي أ ّم الباب ّ

مضمنة
(مه َام) فهي عندهم
خترج عن هذه الداللة ،أ ّما األدوات األخرى عدا ْ
ّ
ألﳖا مل توضع له أص ً
تضمن َمن ،وما،
ال 0وال أريد احلديث عن
ّ
معنى الرشط؛ ّ
وأي ،من األسامء وإذا و ّملا ،وك ّلام ،وأ ْين ،وحيث ،من الظروف  ،وإذن وأ ّما من
ّ

ألين قد أﴍت إىل ذلك إشارات تغني عن تفصيل احلديث
احلروف،معنى الرشط ّ

تضمن معنى الرشط ،شمل عندهم ﹰﹼ
مهم ،هو ّ
كال
فيها ،غري ّأين أردت بيان أمر ّ
أن ّ

من االسم املوصول ،واملبتدأ ،والطلب ،وذلك عند وقوفهم عىل آيات من القرآن

الكريم اقرتنت بفاء اجلزاء كقوله تعاىل :

ِ ِ
رسا َو َعالَنِ َي ًة َف َل ُه ْم َأ ْج ُر ُه ْم ِعندَ َر ﱢهبِ ْم َوالَ
}ا َّل ِذي َن ُي ِنف ُق َ
ون َأ ْم َو َاهلُم بِال َّل ْي ِل َوالن ََّهار ﹰﹼ
ﳛ َزن َ
ُون{ (البقرة .)274
َخ ْو ﹲ
ف َع َل ْي ِه ْم َوالَ ُه ْم َ ْ
قال الزجاج � الذين رفع باالبتداء ،وجاز ْ
أن يكون اخلرب ما بعد الفاء

وال جيوز يف الكالم (زيدﹲ فمنطلق) ّ
ألن الفاء ال معنى هلا ،وإنّام صلح يف (الذين)

()30
تضمن املوصول معنى
ّ
ألﳖا تأﰐ بمعنى الرشط واجلزاء� فالفاء هي القرينة عىل ّ
الرشط ّ
ألن اآلية لو خلت منها ،مل تتضمن معنى الرشط ،كام يف قوله تعاىل } ا َّل ِذي َن
ون َأ ْم َو َاهل ُ ْم ِيف َسبِ ِ
ُي ِنف ُق َ
يل اهلل ُث َّم الَ ُيتْبِ ُع َ
ون َما َأن َف ُقو ُا َمنﹰﹼا َوالَ َأ ًذى َّهل ُ ْم َأ ْج ُر ُه ْم ِعندَ َر ﱢهبِ ْم
ﳛ َزن َ
ُون{ (البقرة .)262
َوالَ َخ ْو ﹲ
ف َع َل ْي ِه ْم َوالَ ُه ْم َ ْ

١٦٨

الوحدات املعنوية املتحركة يف ﹺ
العرﰊ
ﹼحوي
الفكﹾر الن
ﹼ
ﹼ
ﹼ
ﹼ

أن هذا النمط من التعبري ينبغي ْ
وأرى ّ
بتضمن
فرس
ّ
أن ُيدرس مستقالً ،وال ُي ّ

االسم املوصول معنى الرشطّ ،
لفظي ُيربك
ألن اخللط بني األساليب لوجود شبه
ّ

الفكر،ويض ّيع املعاين األصل ّية ،ذلك ّ
أن هذا التفسريجزئي يرتبط بحالة دون غريها.

وفرس النحو ّيون اقرتان املبتدأ واخلرب بالفاء ،بتضمنه معنى الرشط ،قال ابن احلاجب
ّ

فيصح دخول الفاء يف اخلربوذلك االسم املوصول
يتضمن املبتدأمعنى الرشط
�وقد
ّ
ّ

بفعل أو ظرف والنكرة املوصوفة هبام مثل الذي يأتيني  ،أويف الدار فله درهم �

()31

بتضمن معنى الرشط ،فيه تك ّلف واضحّ ،
ألن املعنى ال ﳛتمل
وتفسري املبتدأ
ّ

الرشط ،وليس يف الكالم ما ّ
يدل عىل وقوع ﳾء لوقوع غريه ،والذي ساق إىل هذا
بتضمن املبتدأ معنى الرشط وجود الفاء ،والفاء كام نعلم ترد ملعان كثرية.
التفسري
ّ

وقد ذهب كثري من النحو ّيني إىل تضمني الطلب معنى الرشط ،وذلك بتقدير ْ
(إن)

قال سيبويه �هذا باب من اجلزاء ينجزم فيه الفعل إذا كان جواب ًا ألمر ،أوﳖي ،أو
ﹴ
أوﲤن ،أو َع ْرض  ،فأ ّما ما انجزم باألمر ،فقولك ائتني آتِك ،وأ ّما ما انجزم
استفهام،
بالنهي فقولك ال ْ
تفعل يك ْن خري ًا لك .وأ ّما ما انجزم باالستفهام فقولك أال تأتيني

أزرك  ..وإنّام انجزم هذا اجلواب كام انجزم جواب ْ
ُ
(إن) تأتني
أحد ْثك؟ وأين
تكون ْ

ﹴ
أن ْ
ل،غريمستغن عنه،إذا أرادوا اجلزاء ،كام ّ
ْ
إن
باألو
بـ(إن
تأتني)ألﳖم جعلوه مع ّلق ًا ّ
ّ
تأتِني غري مستغنية عن آتك )32( �.ونسب سيبويه للخليل قوله � ّ
إن هذه األوائل
ك ّلها فيها معنى ْ
(إن) فلذلك انجزم اجلواب �.

()33

أن قول اخلليل ال ﳛتمل التقدير؛بل ُيفهم منه ّ
وأرى ّ
أن األمر،أوالنهي،

أواالستفهام ،أو غري ذلك من أدوات الطلب ،توحي بمعنى اجلزاء،أوما يقرب منه،

ّ
وكال الرأيني فيه نظرّ ،
مستقل ،ﳜتلف عن أسلوب
ألن أسلوب الطلب أسلوب
١٦٩

الخالدي
أ.د .كريم حسين ناصح
ّ

الرشط ،من حيث املعنى ،وما قادهم إىل هذا التضمني ،هو البحث عن عامل جزم

الفعل يف جواب الرشط،ولوال هذا اجلزم ملا ذهبوا إىل ما ذهبوا إليه ،ودليلنا عىل
ذلك اقرتان جواب الطلب بالفاء ،فهو أجدر ّ
ألﳖم
بأن يكون شبيه ًا بالرشطّ ،

ضمنوا املوصول واملبتدأ معنى الرشط،القرتان خرباملبتدأ يف كل منهام بالفاء 0وهذا
ّ
ّ
غريأن العمل هو الذي دفعهم
ضمن معنى الرشط،
الباب أوىل بحسب قياسهم بأن ُي ّ

إىل تضمني اجلواب املجزوم معنى الرشط ،دون اجلواب املنصوب؛ ّ
ألن أداة الرشط

النصب ،ويف ذلك التفسري يظهر الوهن يف ما ذهبوا إليه ،ويغدو
توجب اجلز َم ،ال
َ
الوصف الدال ّيل هو األجدر ْ
بأن ُيدرس و ُيؤخذ به.
تفسريالنحو ّيني الشرتاك األلفاظ :
ووردت يف الكتب النحو ّية تفسريات هلذه الظاهرة ،يف أقوال موجزة

منهاأﳖاتعبريعن إحساسهم باملشكلة ،ففض ً
ال عن تفسريهم الظاهرة بفكرة
نستشف
ّ
ّ

مظاﳖا
(التضمني) عىل نحوما ذكرته  ،وردت تفسريات أخرى أذكرها كام وردت يف ّ
ﳘها:
وأ ّ

ربد يف باب األسامء التي يعمل بعضها يف
 -1دخول املعنى عىل اآلخر :قال امل ّ

بعض ،وفيها معنى القسم � اعلم ّ
أن هذه األسامء التي نذكرها لك ،إنّام دخلها معنى
ال َقسم ﹴ
ملعان تشتمل عليها� (.)34
َ
وقال يف باب املجازاة وحروفها � وهي تدخل للرشط ومعنى الرشط وقوع
غريه،فمن عواملها من الظروف أين ومتى وأنّى وحيثامِ 0
ِ
ومن األسامء
الﴚء لوقوع

من وما وأي ومهامِ 0
ومن احلروف التي جاءت ملعنى ْ
وإنام اشرتكت فيها
ّ ْ
إن وإ ْذ ماّ ،
َ
١٧٠

الوحدات املعنوية املتحركة يف ﹺ
العرﰊ
ﹼحوي
الفكﹾر الن
ﹼ
ﹼ
ﹼ
ﹼ

احلروف ،والظروف ،واألسامء؛الشتامل هذا املعنى عىل ﲨيعها ،فحرفها يف األصل

ْ
ثم
(إن) وهذه ك ّلها (دواخل) عليها الجتامعها ،وكل باب فأصله ﳾء واحدّ ،

(تدخل) عليه (دواخل) الجتامعها يف املعنى� (.)35

لكل معنى لفظه ّ
أن ّ
لبس فيه ،فهو ُيدرك ّ
الدال عليه ،يف
ربد واضح ال َ
وكالم امل ّ

ّ
تعربعن هذا املعنى ،وهو ما قصده بـ(الدواخل)
أصل الوضع،
غريأن ألفاظ ًا أخرىّ ،

يفرس طبيعة هذا االشرتاك،
تشرتك مع احلرف
األصيل يف التعبري عن املعنى ،ومل ّ
ّ

ّ
يفرس َس ْبق هذه احلروف ،أو ّ
األصيل  ،ور ّبام
تأخرها عن احلرف
ألن (الدخول) ال ّ
ّ
الوراق
وفرس ّ
قصد بـ(الدخول) ُطرو َءها عىل املعنى  ،بعد التعبري باألداة األصل ّيةّ .

(الدخول) باالختصاص قال � فقد بان ما ذكرناه ّ
أن ﲨيع ما يستعمل يف باب اجلزاء

أن تكون ْ
ﳐتص به ،فلذلك وجب ْ
(إن) األصل ،وما سواها
( ُمدخل) فيها ،وغري
ّ

أن األسامء كان حقها ّأال تستعمل يف باب اجلزاء ّ
،إال ّ
حممول عليها ،واعلم ّ
أن هذه

املعاين ح ّقها ْ
سميات فقط ،وإنّام
أن ختتص باحلروف وتكون األسامء دا ّلة عىل ا ُمل ّ

أدخلوها يف باب اجلزاء لفوائد� (.)36

الوراق هذه الفوائد من خالل ذكر داللة ّ
كل اسم ،أوظرف قال (وأ ّما َمن
وأوضح ّ

فجاز استعامهلا يف اجلزاء ّ
ألن ( َمن) فيها معنى العموم جلميع َمن يعقل فلو استعملت

وحدها،وغرضك العمو ُم مل ُيمكنك ْ
ْ
أن تقدّ ر ﲨيع األسامء التي لﻸشخاص،
(إن)
ُ
قلت َم ْن يأتِني أكر ْمهّ ،
إن هذا اللفﻆ انتظم اجلميع ،أعني ﲨيع
أال ترى أنّك إذا َ
َمن يعقل ،وإذا قلت ْ
إن يأتِني زيدﹲ أكر ْمه ،وعدّ دت أشخاص ًا كثرية عىل التفصيل مل

يستغرق ﲨيع َمن يعقلْ ،
توسع يف ذكر أقوام 0و( َمن) تقتﴤ العموم من تكرير
وإن ّ
فلذلك استُعملت يف باب اجلزاءْ .
أي يف باب
فإن قال قائل فام الفائدة يف استعامل ّ
١٧١

الخالدي
أ.د .كريم حسين ناصح
ّ

ختتص بﴚء ّ
فهال أ ْكتُفي بإضافتها؟ فاجلواب يف ذلك ّأﳖا استعملت
اجلزاء وهي ال ّ
ِ
(أي) عن قولكْ :
إن
أي يأت أكر ْمه ،ناب ّ
ملعنى االختصار ،وذلك أنّك إذا قلت ﱞ
فلام كانت اختصارلفﻆ ِمن ْ
تضمنها معنى اإلضافة ومل
يأتِني ُ
إن ّ
بعض القوم أكر ْمهّ ،

يكن بدّ – أي للقوم – من ذكر املضاف واملضاف إليه استعملت يف باب اجلزاء ملا

ذكرناه من االختصار� (.)37

الوراق يف ذكر فائدة ّ
كل اسم،أوظرف ،بحسب داللته ،واختصاصه،
وهكذا
يستمر ّ
ّ

حارص ًا إ ّياها يف داللتها عىل اإلهبام ،والعموم ،واالختصار ،ولكنّه تابع سيبويه يف
ّ
فكرة تقدير ْ
لالختصارفيستدل
(إن) يف كل اسم ،أوظرف ،مفرتض ًا ّأﳖا حتذف

اللغوي لتلك
بمعناها يف تفسريه داللة تلك األلفاظ ،وهو تقدير ال يؤ ّيده االستعامل
ّ
األلفاظ.

األصيل:
 -2وقوع األسامء والظروف موقع احلرف
ّ

ِ
الرساج يف حديثه عن حرف اجلزاء قال �:
قال بذلك عد ﹲد من العلامء منهم ابن ّ

اعلم ّ
ان حلرف اجلزاء ثالثة أحوال ،حال يظهر فيها ،وحال (يقع موقعه) اسم يقوم

مقامه ،وال جيوز ْ
أن يظهر معه ..واألسامء التي (تقع موقعه) عىل ﴐبني :اسم غري

ظرف ،واسم ظرف� (.)38

الشنتمري ورود ( َمن) وغريها يف الرشط بوقوعها موقع ْ
(إن) قال
وفرساألعلم
ّ
ّ

متضمنة حرف االستفهام
يستفهم هبا عن ذوات من يعقل ،وهي
� أ ّما َمن فهي اسم
َ
ّ
فبنيت من أجل ذلك ،وتقع يف املجازاة موقع حرف اجلزاء ،وهو ْ
(إن) فتُبنى

(لوقوعها موقعه) وتقع بمعنى الذي لذوات َمن يعقل� (.)39
١٧٢

الوحدات املعنوية املتحركة يف ﹺ
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ﹼ
ﹼ

األصيل:
 -3نيابة األسامء والظروف عن احلرف
ّ
فرس بذلك عدد من العلامء ظاهرة االشرتاك ،منهم
وهي قيام ﳾء مقام ﳾء،وقد ّ

الوراق الذي قال عن ع ّلة بناء ( َمن) �إعلم ّ
أن ( ّم ْن) يف االستفهام (نائبة) عن حرف
ّ

االستفهام  ،ويف الرشط (نائبة) عن حرف الرشط� (.)40

البطليوﳼ
وﲨع
التضمن مع النيابة يف عرضه هلذه األلفاظ  ،قال عن حدّ
ّ
ّ
احلرف � وهذا احلدّ غري صحيح ،عند متأ ّمله حتى يزاد فيه ..وإنّام مل
الزجاجي
َ
ّ
يكن ما قاله أبوالقاسم حدّ ًا ّ
ألن يف األسامء ما معناه يف غريه ،نحو أسامء االستفهام،

وأسامء املجازاة ؛ ّ
ألن هذه األسامء ّملا (نابت مناب) احلروف جرت جمراها� (.)41

وقال يف مكان آخر �وقسم ُﳜتار فيه الرفع والنصب وهو عكس املتقدّ م وهو

املتضمنة حلرف االستفهام ،املوضوعة موضع اهلمزة كقولك:
االستفهام باألسامء
ّ

ّأﳞم ﴐبته؟ و ّمن حدّ ثته� (.)42

ويفرسالبطليوﳼ تقارض (غري) و(إال) باملضارعة أي املشاهبة ،وهو كالم غريب،
ّ

الزجاجي  � :وقد تكون (غري) نعت ًا فتتبعه ما قبلها وذلك إذا مل
قال مع ّقب ًا عىل قول
ّ

جتز ّ
(إال) يف موضعها ،وهذا كالم ُيوهم َمن سمعه ّ
أن االستثناء ُ
أملك بــ(غري) من

ال  ،واألمر بعكس ذلك ّ
الصفة ّ ،
ُ
وأن الصفة ليست هلا أص ً
أملك هبا؛
ألن الصفة
ألﳖا ضدّ ِ
(مثل) وإنّام استُعملت يف مواضع من االستثناء ملضارعتها (إال) ملا قبلها
ّ
تصح يف موضعها ّ
(إال) ومعنى الصفة ال يفارقها
ثم يفارقها معنى اإلستثناء إذا مل
ّ
ّ

برجل ِ
ﹴ
غريك� (.)43
كقولك مررت

١٧٣
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ّ

ويف هذا القول خلط يف التفسري لظاهرتني متشاهبتني ْ ،بل ﳘا ظاهرة واحدة؛

يفرس تقارض (غري) و(إال)
يفرسها
بالتضمن تارة ،وباإلنابة تارة أخرى ،ثم ّ
ّ
فهو ّ

والشك يف ّ
باملضارعة من غري ْ
ّ
أن النيابة نالت حظ ًا
أن َيدخل يف جوهر القض ّية0

جر ،مع ﹴ
فعل ال يتع ّلق
الفكرالنحوي
وافر ًا من
ّ
الكويف  ،يف تفسري ظاهرة جميء حرف ّ
ّ

ال  ،نحو قوله تعاىل ّ
ُ
به أص ً
الرفث إىل نسائكم{ (البقرة )187
}أحل لكم ليل َة الصيام

اجلر( الباء) ذلك ّ
أن فعل الرفث ﳜتص بالباء يقال
فقد نابت (إىل)
َ
مناب حرف ّ

(أرفث ﹲ
َ
فالن بامرأته) وقد س ّفه ابن جنّي هذا الرأي ،وقال عنه يف باب يف استعامل
احلروف بعضها مكان بعض:

الصواب عنه،
�هذا باب يتل ّقاه الناس مغسوالً ساذج ًا من الصنعة ،وما أبعدَ
َ

وأوق َفه دونه ،وذلك ّأﳖم يقولون ّ
وﳛتجون لذلك بقول
إن (إىل) تكون بمعنى (مع)
ّ

اهلل سبحانه } َمن أنصاري إىل اهلل{(آل عمران  )52أي( مع) اهلل ..ولسنا ندفع ْ
أن

يكون ذلك كام قالوا لكنّا نقول إنّه يكون بمعناه يف موضع دون موضع عىل حسب
كل موضع وعىل ّ
واملسوغة له ،فأ ّما يف ّ
كل حال فال � (.)44
األحوال الداعية إليه،
ّ

تصح عىل اإلطالق يف ّ
ويرى ابن هشام ّ
كل موضع ،كام قال ابن جنّي
أن النيابة ال ّ

يسميها هبا الكوف ّيون ْ
وإن مل يوافق عىل عمومها  0أ ّما ابن
وحكى اسم الظاهرة بام ّ
فعربعنها بـ (استعامل احلروف بعضها مكان بعض) ،وال َ
فرق بني االثنني ّإال
جنّي ّ

اجلر عن بعض ،
بالصياغة واأللفاظ  ،قال ابن هشام � قوهلم ينوب بعض حروف ّ

وهذا أيض ًا ممّا يتداولونه ويستد ّلون به ،وتصحيحه بإدخال (قد) عىل قوهلم ينوب،
ﹴ
ّ
فيتعذر استدالهلم به إذ كل موضع ا ّدعوا فيه ذلكُ ،يقال هلم فيه ال نس ّلم
وحينﺌذ

صح قوهلم جلاز ْ
ّ
أن ُيقال :مررت يف زيد ودخلت
أن هذا ممّا وقعت فيه النيابة ،ولو ّ
١٧٤
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من عمرو ،وكتبت إىل القلم،عىل ّ
أن البﴫ ّيني و َمن تابعهم يرون يف األماكن التي

ّ
ا ّدعيت فيها النيابةّ ،
ضمن معنى عامل يتعدّ ى
أن احلرف باق عىل
معناه،وأن العامل ّ

ّ
التجوز يف الفعل أسهل منه يف احلرف � (.)45
احلرف؛ألن
بذلك
ّ

ّ
ويدل عىل ّ
التضمن،والنيابة،أمران متخ ّيالن ال
أن
وهذا التعليل غري مقنع،
ّ
ِ
ي ّطردان يف ّ
اآلخرحمتم ً
لتصور فعل
ال
التضمن يكون اختيارالفعل
كل األحوال ففي
ّ
ّ
ّ
احلرف،ألن األفعال التي تتعدّ ى باحلرف الواحد كثرية،فلامذا
غريه يتعدّ ى بذلك
أن النيابة غري م ّطردة يف ّ
نختار هذا الفعل دون ذاك 0كام ّ
كل احلروف كام م ّثل ابن

هشام .وتفسري النحو ّيني سواء أكان بالتضمني أم بالنيابة حماوالت للبحث عن
األمرحمريا
مهم يف ال ّلغة العرب ّية مازال به حاجة للبحث واإلستقصاء ،وليس
جانب ّ
ًّ

صوره الدكتور إبراهيم السامرائي يف قوله � وإنّام ّ
يدل عىل حريﲥم يف
عندهم كام ّ

البحث عن املعاين واألساليب ،ور ّبام كشف عن ﲨودهم،ووقوفهم عند استعامالت

ال يتعدّ وﳖاإىل غريها،وماخال هذه االستعامالت فهو بني ْ
أن يكون حمموالً عىل

اخلروج  ،واخلطأ ،والتجاوز ،أو أنّه داخل يف باب التضمني ْ
إن مل جيدوا وجه ًا إىل
ختطﺌته وخروجه ْ
كأن يكون من كالم اهلل� (.)46

تضمن األسامء
وليس األمر كذلك فقد ذهب بعض النحويني يف نظرته إىل
ّ
ّ
الدال عىل املعنى املقصود ّ
إن داللتها عىل معنى يف غريها
املشرتكة معنى احلرف

التضمن.
عارضة ،ألجل
ّ

١٧٥
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ّ

 -4التفسري باألصل والفرع:
فرس عدد من النحو ّيني هذه الظاهرة ّ
بأن بعض األلفاظ أصل وبعضها اآلخر
ّ

فرع  ،يف داللتها عىل معنى معني ،كالرشط،أواإلستفهام ،قال أبو الربكات األنباري

� ْ
اختصت بجواز تقديم املرفوع بتقديراملرفوع ،بتقديرفعل مع
(إن) هي األصل
ّ
ألﳖا هي
الفعل املاﴈ خاصة دون غريها من األسامء ،والظروف ،التي ُجيازى هبا؛ ّ

يتﴫف
يتﴫف ما ال ّ
(األصل) وتلك األسامء والظروف (فرع) عليها ،و(األصل) ّ

(الفرع) ،أال ترى ّ
أن ﳘزة اإلستفهام ّملا كانت هي (األصل) يف حروف االستفهام
جاز فيها ما مل جيز يف غريها ،من حروف االستفهام كذلك ههنا� (.)47

وفرس ابن برهان تقارض(غري)و(إالّ ) يف املعنى والعمل ،بعدّ أحدﳘا
ّ
واآلخر فرع ًا ،قال �و(غري)(أصل) يف الصفة (فرع) يف االستثناء و(إال)
أصالً،
َ

(أصل) يف االستثناء(،فرع) يف الصفة ،نحو }لو كان فيهام آهل ﹲة ّإال اهلل لفسدتا{
ألحلت � (.)48
(األنبياء )22إذ لوأردت يف هذه اآلية االستثناء
َ

مبني عىل رأي وجيه ّ
يدل
وتفسري هذه الظاهرة بمقولة (األصل) و(الفرع) ّ

سأفصل القول فيه عند البحث يف أوجه التفسري
عىل عمق يف التفكري الدال ّيل ،عىل ما
ّ
األخرى.

١٧٦
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 -5تنزيل اللفظة بمنزلة غريها ،أوإجراؤها جمراها:
وردت يف كتب النحو ّيني عبارات ّ
تدل عىل ّأﳖم يرون ّ
أن األلفاظ يمكن

ْ
تنزل منزلتها فتجري جمراها ،فقد عقد
أن يقوم بعضها مقام بعضها
اآلخر،أوأﳖا ّ
ّ

سامه بـ(هذا باب األسامء التي ُجيازى هبا وتكون بمنزلة الذي) قال فيه
سيبويه باب ًا ّ

و(أﳞم) فإذا جعلتها بمنزلة (الذي) قلت ( :ما ُ
تقول
�وتلك األسامء ( َمن) و(ما) ّ

تقول ُ
أقول) فيصري (تقول) صلة ملا حتى تكمل اس ًام فكأنّك قلت( :الذي ُ
ُ
أقول)،
،وأﳞام تشاء أعطيك�(.)49
وكذلك َم ْن يأتيني آتيه ّ

وقال أبو الربكات األنباري � ال جيوز تقديم معمول الرشط واجلزاء ،عىل

ّ
الرشط،ألن الرشط بمنزلة اإلستفهام ،واإلستفهام له صدر الكالم فكام ال
حرف

جيوز ْ
أن يعمل ما بعد اإلستفهام فيام قبله فكذلك الرشط� (.)50

البطليوﳼ الظاهرة بعبارة (جيري جمراها) قال� :والثامن :األسامء
وفرس
ّ
ّ

يﴬب زيد ًا
فإﳖا (جتري جمرى) األسامء املستفهم هبا ،كقولك ( َمن
ْ
التي جيازى هباّ ،

أﴐب) وقوله تعاىل }أ ّي ًا ما تدعوا فله األسامء احلسنى{ (االرساء .)51()110
ْ

وممّا تقدّ م من عرض ألقوال النحاة وآرائهم يف ظاهرة اشرتاك اللفﻆ

الواحد يف التعبريعن أكثر من معنى نستطيع القول ّ
إن هذه اآلراء كانت متفاوتة

مس القض ّية من غريتفكريعميق يف جوانبها الدالل ّية،
بني النظر الرسيع؛ الذي ّ

ونظردقيق متأ ّمل يف جوانبها املختلفة ،ناهيك عن عرشات الكتب النحو ّية التي
ﲤر هبذه الظاهرة من غري إشارة إىل ّ
أن هذه األلفاظ قد وضعت يف غري موضعها،
ّ

يف أصل اللغة فال يثري اهتامم أصحاب تلك الكتب سوى قض ّية إعراب تلك
١٧٧
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يب لتلك األلفاظ يف غريها ،وأستطيع ْ
أن أﲨل
األلفاظ ،أوبنائها ،وقض ّية األثر اإلعرا ّ
استنتاجاتنا من تلك األقوال والتفسريات باألمور اآلتية:

األول :كان ابن احلاجب والرﴈ االسرتبادي ينظران إىل القض ّية من زاوية ض ّيقة

و(أي) و(أين) و(متى) وغريها من األسامء والظروف
حمصورة يف داللة (من) و(ما)
ّ

عام وقع يف
يعرب هبا ّ
بأﳖا � ألفاظ مبهمة ّ
وعرفها ّ
سامها ابن احلاجب (الكنايات) ّ
التي ّ

مفرس ًا إ ّما إلهبامه عىل املخاطب أو لنسيانه� (.)52
كالم متكلم ّ

معني ،وال زمان
و ّملا كانت هذه الكنايات غري حمدّ دة ،ال ُيقصد هبا شخص ّ

معني ،أغنت عن التفصيل الذي يطول تعداده؛ ألنّه يسأل عن شخص من بني
ّ
أن ّ
ماليني األشخاص ،و ّملا كان الرشط يشابه اإلستفهام ،يف ّ
كال منهام معقود عىل

األنباري � والذي ّ
ّ
يدل
صح استعامل هذه الكنايات فيهام ،قال أبو الربكات
ّ
الشكّ ،

عىل ذلك ّ
أن بني اإلستفهام ،وبني الرشط ،من املشاهبة ما الخفاء به ،أال ترى أنّك
قلت ْ
تﴬب
(إن
كنت طالب ًا ملا مل
قلت
يستقرعندك ،كام أنّك إذا َ
(أﴐبت زيد ًا) َ
َ
إذا َ
ْ
ّ

ّ
الشك ،فإذا ثبتت املشاهبة بينهام ،من هذا الوجه
أﴐب)كان كالم ًا معقود ًاعىل
زيد ًا
ْ

فينبغي ْ
أن ُﳛمل أحدﳘا عىل اآلخر)(.)53

وهو تفسري قد يكون مقبوالً يف هذه الكنايات لداللتها عىل العموم؛ لكنّه ال

يفرسوجوه الظاهرة األخرى املتمثلةباألسامء ،واألفعال،املتقارضة،واألسامء
ّ

املتضمنة معنى الرشط،وغري ذلك من األلفاظ املشرتكة .والفائدة التي نستقيها من
ّ

ّ
املعاين،بأقل
هذا التفسري تكمن يف قدرة عدد من األلفاظ،عىل االختصاريف التعبريعن

عدد ممكن من األلفاظ ،وذلك لكوﳖا مبهمة دا ّلة عىل العموم .وهذه النتيجة لو كانت
م ّطردة تشمل عموم القض ّية لكانت جديرة ّ
بحل املشكل يف هذه القض ّية.
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الفكﹾر الن
ﹼ
ﹼ
ﹼ
ﹼ

وللدكتور املخزومي من املحدَ ثني رأي يف هذه الكنايات إذا استعملت يف

اإلستفهام ﳜتلف عن رأيه فيها اذا استعملت يف الرشطـ ،فهو يف االستفهام ،يرى ّ
أن

تتضمن معنى االستفهام ،غري أنّه يعرض رأي ًا فيها ،مفاده ّ
التضمن
أن
هذه الكنايات
ّ
ّ

يقوم عىل أساس ما ّ
يدل عليه الكالم املصدّ ر بإحدى هذه الكنايات ،من استفهام

يصح ذلك فيها ،غري
حيث مل تذكر أداة استفهام ،ومل يقولوا بتقديرها قبلها؛ بل مل
ّ

أن هلا استعامالت ﳐتلفة أكثرها يف غرياإلستفهام ّ
أن الدارس يرى ّ
ّ
وأن مكاﳖا يف

أكثر استعامالﲥا يف أثناء اجلملة ،ال يف صدرها ،ووضعها يف صدر الكالم عند
إرادة االستفهام هو الذي خلصت به اجلملة لﻺستفهام ،ومن هذا يستنتج الدكتور
أن من املقبول الذهاب إىل ّ
املخزومي؛ ّ
أن االستفهام يف ﲨيع هذه الكنايات ،يستند
ّ

تغري بتقديم الكنايات؛ لذا يقول:
إىل ما طرأ عىل نظام اجلملة ،من ّ

� فاالستفهام إذن هبذه الكنايات ليس باألداة ،وال هبا نفسها ،ولكنّه بالتقديم

والتأخري أي بتقديم ما حقه التأخري ،وتأخري ما ح ّقه التقديم�(.)54

وهذا الرأي فيه نظر فهذه الكنايات يف االستفهام والرشط تتصدراجلملة وال

ذكرت كثري ًا من األقوال التي يذهب فيها العلامء إىل
ﳜتلف ترتيبها يف املعنيني ،وقد
ُ

(إن) يف الرشط لذا تغدو فكرة ّ
تقديراهلمزة يف اإلستفهام،كاميقدّ رون ْ
أن اإلستفهام

املخزومي إىل مثل هذا الرأي
بالتقديم والتأخري ال أساس هلا .وال يذهب الدكتور
ّ
أن األداة يف كل منهام ّ
يف الرشط ،وهو يرى يف املعنيني ّ
تدل داللة أصل ّية عىل ذلك

املعنى ،يف حني ّ
عرب عنها
تدل األسامء ،والظروف عىل ذلك املعنى ،داللة غري أصل ّية ّ

بالتضمن.
ّ

١٧٩

الخالدي
أ.د .كريم حسين ناصح
ّ

أن النحو ّيني الذين ذهبوا إىل ّ
الثاينّ :
املتضمنة ملعاين
أن هذه األسامء ،والظروف
ّ

التضمن مل ّ
املسمى
احلروف ،د ّلت عىل تلك املعاين داللة عارضة ،ألجل
تدل إالّ عىل ّ
ّ

؛ألﳖم أدركوا ّ
أن الداللة عىل هذه املعاين غري
فقط  ،كانوا يفكّرون يف املوضوع بعمق ّ

متحركة  ،بدليل انتقاهلا من معنى إىل معنى آخر ُيفهم من السياق ،وطريقة
ثابتة أي
ّ

غريأﳖم مل يبنوا هذا الرأي عىل فهم واضح لتسلسل تلك الدالالت ،أو
بناء اجلملة،
ّ
الفكرالنحوي من وجود أداة أصل ّية
طبيعتها؛ لذا جاء هذا الرأي يف ﲨلة ما استقريف
ّ
دا ّلة عىل املعنى املقصود ،وأدوات يطرأ عليها هذا املعنى ،وغريه ،وقد قلنا ّ
إن فكرة

التضمن يشوهبا كثري من اخللط ،فض ً
تصورات قد تكون وﳘ ّية؛
ال عن ّأﳖا مبن ّية عىل ّ
ّ

لذا يأﰐ هذا الرأي مقرتن ًا بام يدعو إىل النقض ،والرفضّ ،
ويدل عىل ذلك اخلالف
التضمن والنيابة.
بني البﴫ ّيني والكوف ّيني يف
ّ

أن عزو الظاهرة إىل فكرة (األصل والفرع ) ّ
أن هذا الرأي ْ
يدل عىل ّ
الثالثّ :
وإن

كان ال ﳜتلف كثري ًا عن الرأي السابق؛ لكنّه قد يكون مبن ّي ًا عىل أساس دال ّيل يقوم
عىل تقسيم الداللة عىل (داللة أصل ّية وداللة فرع ّية) ويف ذلك يكون التفكري الدال ّيل

وتطوره ،ولك ّن
يف هذه القض ّية قد بلغ مرحلة متقدّ مة ،تشري إىل عمق ذلك التفكري
ّ

كثريا من األموريف غري هذا
هذه الرؤية قد يفسدها تطبيق املبدأ العام يف تقسيمهم ً

املوضوع عىل (أصول وفروع) كام هو احلال يف قوهلمّ :
إن التذكري أصل والتأنيث فرع
وإن اإلفراد أصل والتثنية واجلمع فرعانّ ،
عليهّ ،
وإن األصل يف االسم اإلعراب،

وإن البناء فرع عليهّ ،
ّ
وإن البناء أصل يف الفعل واإلعراب فرع عليه ،وغري ذلك من

التقسيامت املنطق ّية غري املبن ّية عىل أساس من طبيعة اللغة  ،وخصائصها؛ بل يستند
ﲤت إىل أصل اللغة ونشأﲥا بصلة ،ولكنّي أمحل تفسريهم
إىل فرض ّيات وﳘ ّية ،ال ّ
باألصل والفرع عىل املحمل األول؛ لقرب العالقة بني التفسري وطبيعة املشكلة.
١٨٠

الوحدات املعنوية املتحركة يف ﹺ
العرﰊ
ﹼحوي
الفكﹾر الن
ﹼ
ﹼ
ﹼ
ﹼ

َ
استعمل النحو ّيون عبارات مثل جرت جمراها ،أو تكون بمنزلتها ،أو
الرابع:

احلمل عليها ،وهي عبارات اعتادوا عىل قوهلا يف ما عدّ وه من باب املشاهبة يف العمل،

الوراق عن (متى)
أواملشاهبة يف االستعامل ،كقول ابن ّ

� وأ ّما متى فاستعملت يف اجلزاء الختصاصها بالزمان ،وفيها معنى العموم جلميع

أقم)
تقم ْ
األوقات ،فجرت جمرى ( َمن) يف ﲨيع من يعقل ،أال ترى أنّك إذا قلت (متى ْ

ختص وقت ًا بعينه ،وال يمكنك ْ
ﲨع هذا اللفﻆ ﲨيع األوقات ،ولن حتتاج ْ
أن تقدّ ر
أن ّ

ﲨيع األوقات� (.)55

البطليوﳼ � ّ
ألن يف األسامء ما معناه يف غريه ،نحو أسامء االستفهام وأسامء
وقال
ّ

()56
املجازاة؛ ّ
وكرر سيبويه
ألن هذه األسامء ّملا نابت مناب احلروف جرت جمراها ّ ،

(تنزل منزلتها) أو (تكون بمنزلتها) وقد ذكرت لذلك نصوص ًا من الكتاب ال
عبارة ّ
موجب إلعادﲥا ،وكذلك قوهلم محلوه عليه .

وإن د ّلت عىل ّ
وهذه العبارات ّ
أن األسامء والظروف تناظر ما ُيشبهها من احلروف

تفرس العالقة الوضع ّية هلذه األلفاظ  ،وهل املشاهبة يف
يف أداء املعنى املقصود؛ لكنّها ال ّ

يسوغ القدرة عىل التعبريعن ذلك املعنى ،يف ضوء القاعدة األساس ّية
جانب من اجلوانب ّ
لوضع احلروف ،واألسامء يف أول نشأﲥا؛ لذا أرى ّ
أن هذه األقوال تظل سطح ّية ال تتوغل

يف عمق القض ّية .وتبدو سطح ّية هذه املشاهبة بجالء يف باب االستثناء الذي أصابه كثري
من احليف ،بسبب هذه النظرة حني حشدوا ألفاظ ًا ال عالقة هلا باالستثناء يف هذا الباب

الذي اختصت به أداة واحدة وهي (إالّ) فذكروا منها (غري) وهو اسم ّ
يدل عىل الوصف

بأن األصل يف (غري) ْ
وﲤحلوا يف إعرابه عىل الرغم من اعرتافهم ّ
أن تكون
ويفيد النفيّ ،

صفة للنكرة نحو }نعمل صاحل ًا غري الذي كنا نعمل{ ( فاطر .)57( )37

١٨١

الخالدي
أ.د .كريم حسين ناصح
ّ

أن تكون استثناء فتعرب إعراب االسم التايل ّ
قال ابن هشام � والثاين ْ
(إال) يف

ذلك الكالم � ( .)58وهذا احلرش لﻸلفاظ وقرسها عىل ْ
أن توافق عمل (إالّ) وذلك

بإعراهبا إعراب االسم الذي يأﰐ بعد (إالّ) عىل الرغم من عدم اتفاقها يف املدلول

يب ،غري صحيح؛ لذا رفض الدكتور اجلواري استعامل
اللغوي ،أواالستعامل األسلو ّ
ّ

(غري) و(سوى) يف باب االستثناء قال � :ولك ّن الذي ال يمكن ْ
أن ُيقبل يف العقل،

أو الواقع جتريد األسامء ،أواألفعال ،من معانيها ،وإحلاقها قرس ًا باألدوات التي

يباعد استعامهلا استعامل احلروف بينها وبني ما ُوضعت له أصالً ،ومن ذلك ّأﳖم

يعدّ ون (غري) و(سوى) أداتني لالستثناء ،ثم يرتّبون عىل ذلك أمور ًا يف اإلعراب

ما أنزل اهلل هبا من سلطان ،فيقولون يف (غري) ّإﳖا تعرب إعراب ما يقع بعد(إالّ)
لوح ّلت حم ّلها ويقولون يف (سوى) ّإﳖا تُعرب إعراب الظرف عىل رأي بعضهم،
وإعراب (غري) باحلكم الذي سبق بيانه � (.)59

وعدّ الدكتور اجلواري املشاهبة بني هذه األلفاظ ،يف داللتها عىل املخالفة

والزﳐرشي ،يف نفي هذه املشاهبة،قائ ً
ال �
الفراء،
ّ
ﳘا،واستند إىل أقوال كل من ّ
و ً

أ ّما (سوى) فلم ترد يف العبارة القرآن ّية ،عىل الوجه الذي يزعم النحاة أبد ًا ،بل لقد
اللغوي فيها فنفى أن تكون (غري) بمعناها� (.)60
الفراء إىل اجلانب
ّ
التفت ّ

١٨٢

الوحدات املعنوية املتحركة يف ﹺ
العرﰊ
ﹼحوي
الفكﹾر الن
ﹼ
ﹼ
ﹼ
ﹼ

املبحﺚ الﺜالﺚ التفسريات الدالل ﹼية للﻈاهرة :
ّ
مهمة ،تفرضها طبيعة
فرس به النحو ّيون هذه الظاهرة ال جييب عن أسﺌلة ّ
إن ما ّ

اللغة منها:إذا كانت اللغة العرب ّية ،قد ُبنيت عىل أساس ّ
أن اللفظة ،مهام كان نوعها

قد وضعت للداللة عىل معنى حقيقي واحد ،قصده الواضع يف وضعه تلك اللفظة،
يصح
فلامذا وردت هذه األلفاظ يف أكثرمن استعامل دا ّلة عىل أكثر من معنى؟ وهل ّ

ْ
يتضمن اللفﻆ معنى
أن جتري اللفظة جمرى األخرى ،أو يدخل معنى عىل آخر ،أو
ّ

لفﻆ آخر؟ ْ
فإن كان ذلك جائز ًا  ،فلامذا اختصت ألفاظ بذلك دون غريها؟ وهل

جرت هذه األلفاظ عىل َسنن العرب ّية وأنظمتها؟ أو ّأﳖا خرجت عنها ممّا حدا

يفرسون هبا ما رأوا أنّه خروج عن األصل؟
بالنحو ّيني إىل البحث عن عللّ ،

شك يف ّ
وال ﳜامرين ّ
أن هذه العلل هي اجتهادات يف التوجيه ،مل تُب َن عىل ثوابت

وتطورها ،فال اجلريان جمرى اآلخر  ،وال املشاهبة وال
من الداللة ،وطبيعة اللغة
ّ
التضمن،والدخول املعاين بعضها عىل بعض ،باألسباب املقنعة التي تُبنى عىل َسنن
ّ

تطورها؛لذا ينبغي ْ
أن نتّجه يف تفسري مثل هذه الظواهر اجتاهات تتّصل
اللغة وعوامل ّ
باللغة نفسها ،ومن هذه التفسريات الدالل ّية التي أراها قريبة من الواقع اللغوي:

١٨٣

الخالدي
أ.د .كريم حسين ناصح
ّ

اللغوي:
األول :التأصيل
ّ
ال ﳜفى ّ
أن اللغة العرب ّية لغة قديمة يمتد تارﳜها إىل آالف السنني ،قبل امليالد ،إذ

يتّفق علامء اللغة من املسترشقني،عىل ّ
أن املوجات التي هاجرت من اجلزيرة العرب ّية،

وانترشت يف أرض ما بني النهرين ،وبالد الشام ،وسواحل البحر األبيض املتوسط،

تفرع منها من هلجات كانت تربطها
كاألكد ّية واآلشور ّية واآلرام ّية والعرباب ّية وما ّ

باللغة العرب ّية عالقات بنيو ّية ودالل ّية وثيقة ،فهي مشرتكة يف اخلصائص والسامت

ومشرتكة يف كثريمن األبنية ،والصياغات ،فض ً
ال عن كوﳖا مشرتكة يف الداللة

املعجم ّية قال ولفنسون � :ومن مم ّيزات اللغة ّأﳖا تشتمل عىل عنارص قديمة جد ًا

من اللغات السام ّية األًصل ّية وهذا ّ
يدل عىل ّ
أن اللغة العرب ّية كانت موجودة يف مهد
اللغات السام ّية ،أو يف ناحية قريبة منه ،أو ّ
أن العنارص التي نزحت إىل بالد العرب

كانت من أقدم األمم السام ّية� (.)61

وقد صار معروف ًا يف ضوء الدراسات املوازنة ّ
أن اللغة العرب ّية هي أقرب اللغات

السام ّية إىل اللغة السام ّية (اجلزرية) األم ،وهي أعرق اللغات ،ور ّبام هي اللغة

األصل ّية ،التي تفرعت منها اللغات اجلزر ّية التي هاجر املتكلمون هبا من موطن
أﴍت إليها ،وقد حام املسترشقون حول هذه احلقيقة وإن
العرب إىل األماكن التي
ُ

يﴫحوا هبا ،جاء يف كتاب تاريخ اللغات السام ّية � فالعامل أولسهوزن يقول
مل ّ
يف مقدمة كتابه عن اللغة العرب ّيةّ :
إن العرب ّية هي أقرب لغات السام ّيني إىل اللغة

السامية القديمة ،وأ ّيد رأيه هذا بجملة أد ّلة ارتاح هلا كثري من علامء اإلفرنج�

()62

مهمة ترتبط بموضوع بحثنا ،قال � ونحن إذا نظرنا إىل
وﳜرج ولفنسون بنتيجة ّ

املعضلة من هذه الناحية ،يمكننا القول ّ
إن اللغة العرب ّية تشتمل عىل عنارص لغو ّية
١٨٤

الوحدات املعنوية املتحركة يف ﹺ
العرﰊ
ﹼحوي
الفكﹾر الن
ﹼ
ﹼ
ﹼ
ﹼ

عام يتوارد عليه
قديمة جد ًا ،بسبب وجودها يف مناطق منعزلة عن العامل ،بعيدة ّ
مستمر ًا يف البلدان
من تق ّل
بات،وتغريات يكثرحدوثه،وختتلف نتائجها،اختالف ًا ّ
ّ
العمران ّية� (.)63

ونستنتج ممّا تقدّ م ّ
أن األسامء،واألفعال؛ التي اشرتكت يف أداء أكثر من معنى ،قد

تكون مستعملة يف لغة جزر ّية ألداء معنى ثم استعملت يف لغة أخرى بعد حقبة زمن ّية

ألداء معنى آخر ،ثم تتداخل االستعامالت ،وتتعدّ د الدالالت ،حتى وصلت إلينا

بعد هذا األمد الطويل ،عىل النحو الذي ذكرناه يف أول البحث .ويؤيد هذااالستنتاج

سمي بالكنايات ،يف
وروداأللفاظ( ّمن)و(ما)و(أين)و(متى)و(أنّى)وكثري ممّا ّ
اللغات األكد ّية ،واآلشور ّية،والكنعان ّية ،وغريها من اللغات اجلزر ّية ( .)64وهذا

التفسريوجيه؛لورودتلك األلفاظ مستعملة يف تلك اللغات،بأصواﲥا،ودالالﲥا
املستعملة يف اللغة العرب ّية.
التطور الدال ّيل:
الثاين:
ّ
لقد صار من املألوف يف الدراسات الدالل ّية تفسري كثري من الظواهر اللغو ّية؛

بالتطور
التي تتعدّ د فيها املعاين ،واللفﻆ واحدﹲ ،أوتتعدّ د فيها األلفاظ ،واملعنى واحدﹲ
ّ

الدال ّيل؛ ذلك ّ
تتطورالكائنات األخرى قال
حي،
ينمو،ويتطور،كام ّ
ّ
أن اللغة كائن ّ

احلي يف
حي ،ختضع ملا ﳜضع له الكائن ّ
الدكتور رمضان عبد التواب � واللغة كائن ّ

ونموه ،وتطوره ،وهي ظاهرة اجتامع ّية حتيا يف أحضانه ،وتستمدّ كياﳖا منه،
نشأته،
ّ

بتطور هذا املجتمع ،فرتقى
تتطور ّ
ومن عاداته ،وتقاليده  ،وسلوك أفراده ،وهي ّ

ّ
وتنحط بانحطاطه ،وليست ال ّلغة من صنع فرد ،أو أفراد ،وإنّام هي نتيجة
برق ّيه ،
مضطرين إىل اختاذ وسيلة معينّة للتفاهم،
حتم ّية للحياة يف جمتمع جيد أفراده أنفسهم
ّ
١٨٥

الخالدي
أ.د .كريم حسين ناصح
ّ

عام جيول بالنفس وتبادل األفكار� (.)65
والتعبري ّ
فظي ،والتضا ّد إىل
وقد عزا علامء اللغة ظواهر الرتادف،واالشرتاك ال ّل ّ

التطورالذي ﳛدث يف داللة ال ّلفظة ،وذلك ْ
بأن تُستعمل اللفظة
أسباب كثرية ،منها
ّ
ألداء معنى ،ثم تنتقل الداللة بمرور الزمن إىل معنى آخر ،وذلك ّ
أن احلاجة تدعو

إىل إجياد ألفاظ جديدة ،أوتطويرداللة األلفاظ املستعملة ،بإكساهبا معنى أومعاين
جديدة .قال ابن جنّي يف حديثه عن ت ّطور اللغة بعد ّأول نشأﲥا:

فإﳖا البدّ ْ
أن يكون وقع يف ّأول األمر بعضها،
� وعىل ّ
أي األمرين كان ابتداؤها؛ ّ
ثم احتيج فيام بعد إىل الزيادة عليه ،حلضور الداعي إليهِ ،
فزيد فيها شيﺌ ًا ،فشيﺌ ًا ّإال أنّه

عىل قياس ما كان سبق منها،يف حروفه ،وتأليفه ،وإعرابه املبني عن معانيه ،ال ﳜالف
الثاين األول وال الثالث الثاين كذلك متص ً
ال متتابع ًا� (.)66

ذكرت يف كتاب سابق ّ
أن املقصود بالداللة األصل ّية ّأﳖا داللة اللفﻆ
وقد
ُ

عىل املعنى ،يف املوضع الذي ُوضعت له أصالً ،وذلك كداللة (إالّ) عىل اإلستثناء،
وداللة ْ
(إن) عىل الرشط ،وداللة (يا) عىل النداء .أ ّما الداللة املكتسبة فهي داللة
األصيل ،إىل
اللفﻆ عىل معنى آخر ،مل توضع له أصالً؛ بل اكتسبته بتغيري موضعها
ّ

موضع آخر ،فليست داللة (غري)عىل اإلستثناء أصل ّية؛ بل هي داللة مكتسبة(.)67
ويتطور،
حي ينمو
ّ
ألﳖا كام ذكرت كائن ّ
وهذا التفسري ال يبعد عن طبيعة اللغةّ ،

تطورت إىل
ولدينا أمثلة كثرية مشاهبة كالداللة األصل ّية للفظة (الصالة) التي ّ

داللة عرف ّية مكتسبة،هي الداللة عىل الفريضة املعروفة 0وكذلك ألفاظ (الصوم)
و(احلج) ،و(الزكاة) وغريها.

١٨٦

الوحدات املعنوية املتحركة يف ﹺ
العرﰊ
ﹼحوي
الفكﹾر الن
ﹼ
ﹼ
ﹼ
ﹼ

التطور الذي طرأ
التطور بسبب الرتابط بني السبب واملس ّبب ،نحو
وقد ﳛصل
ّ
ّ

عىل لفظة (حبط) الذي وضع يف األصل للداللة عىل النبات الذي يسبب انتفاخ

تطور إىل الداللة عىل معنى الفساد.
بطون
املاشية،وتطور إىل معنى املرض نفسه  ،ثم ّ
ّ
يستَوبِ ُله،
قال اخلليل بن أمحد
حل َبط َ
ّ
وج ﹲع يأخذ البعري يف بطنه ،من كﻸ ْ
الفراهيدي � ا َ

ُيقال حبِ َطت اإلبل حت َبط َح َبط ًا ،وحبِ َط عم ُلهَ :ف َسد وأح َب َطه صاح ُبه ،واهللُ ُحمبِ ﹲط

َ
عمل َمن أﴍك� ( .)68قال تعاىل }حبِ َطت أعامهلم{ (املائدة  )53وقال تعاىل } ولو

والشك يف ّ
ّ
أن هذا النوع من
أﴍكوا حلبِط عنهم ما كانوا يعملون{ (األنعام )88
رجح ْ
أن
التطور الدال ّيل ﳛدث يف اللغة 0وقد إشار إىل النوع األول ابن جنّي إ ْذ ّ
ّ

األول ،تلبية للحاجات املستجدّ ة التي
يكون الناس قد زادوا ألفاظ ًا عىل ما وضعه ّ
تستدعي وضع ألفاظ جديدة ،عىل قياس ما وضعه األوائل ،أو زيادة دالالت ال ّلفﻆ
عام كان ّ
يدل عليه يف أصل وضعه.)69( 0
ّ

مفرسا
وينقل ابن جنّي رأي أيب احلسن األخفش األوسط يف هذا املوضوع ّ ً
اختالف هلجات العرب يف املعنى الواحد �وذهب إىل ّ
أن اختالف لغات العرب
أن ّأول ما ُوضع منها ُوضع عىل خالفْ ،
إنّام أتاها من ِق َبل ّ
وإن كان ك ّله مسوق ًا عىل

صحة وقياسُ ،ث ّم أحدثوا من بعدُ أشياء كثرية للحاجة إليها ،غري ّأﳖا عىل قياس
ّ

وإن كان ّ
ما كان ُوضع يف األصل ﳐتلف ًاْ ،
كل واحد آخذ ًا من صحة القياس ح ّظ ًا،
أن يكون املوضوع األول ﴐب ًا واحد ًا ،ثم رأى َمن جاء ِمن بعدُ ْ
وجيوز أيض ًا ْ
أن
خالف قياس األول إىل قياس ثان جار يف الصحة جمرى األول� (.)70

نص ابن جنّي ّ
تستمر عىل ما كانت عليه يف ّأول وضع
أن اللغة مل
ونستنتج من ّ
ّ

تطور ،عىل وضع ألفاظ جديدة ألداء
اللغة ،وإن قﴫ هو واألخفش ما حصل من ّ
١٨٧

الخالدي
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ّ

ﹴ
معان مستجدّ ة عىل قياس ما كان عند العرب األوائلّ ،إال ان هذا الرأي يفسح

املجال للقول ّ
سوغت استعامل
بأن احلاجة التي دعت إىل وضع ألفاظ جديدةّ ،

تطورت دالالﲥا
ألفاظ للداللة عىل معان جديدة ،اقتضتها حاجة الناس ،وبذلك ّ
جنب ًا اىل جنب مع إحداث ألفاظ جديدة.
التفسري الثالث :االتساع يف الداللة
ّ
إن هذه الظاهرة تفتح األذهان إىل النظر يف النظام الدال ّيل الدقيق ،يف
ّ
يتجىل يف قدرة
املتحركة؛ الذي
املبني عىل فكرة الوحدات املعنو ّية
اللغة العرب ّية
ّ
ّ

احلرف،أواالسم،أوالفعل ،أوالرتكيب ،عىل الداللة عىل أكثر من معنى يف آن واحد،
تفصل بينها القرائن،والعالمات ،يف ضوء ما عرضته من أمثلة ،لتعدّ د داللة اللفﻆ

الواحد عىل أكثر من معنى ،أو داللة الرتكيب عىل أكثر من معنى فال يقف األمر

عند حدود األلفاظ كام ذكرت ؛ بل يتعدّ اه إىل اجلمل  ،فقد واجه العلامء مشكلة

معنو ّية كبرية حاولوا إجيادحلول هلا عند دراستهم لﻸساليب اإلنشائية واإلخبارية

فقد وجدوا ﲨال إخبارية تؤدي معنى اإلنشاء ً ،
وﲨال إنشائ ّية تؤدي معنى اإلخبار،
ربد � قد يدخل املعنى يف اللفﻆ  ،وال يدخل يف نظريه ،فمن ذلك قوهلم َع ِلم
قال امل ّ
اهلل ألفعلن ،لفظه لفﻆ ( رزق اهلل )ومعناه القسم ،ومن ذلك قوهلم :غفر اهلل ِ
لزيد ،
ّ

لفظه لفﻆ اخلرب ،ومعناه الدعاء

()71

ومل يقتﴫ اللغو ّيون عىل ما (ﳜرج) إليه اإلخبار ،من معاين اإلنشاء؛ بل ذكروا

كذلك ما (ﳜرج) إليه اإلنشاء من املعاين اإلخبار ّية ــــ بحسب تعبريهم ـــ إذا د ّلت

عىل ذلك القرائن ،والسياق ،ويف ذلك برهان عىل قدرة اللغة العرب ّية عىل االتساع

يف املعاين ،وحر ّية الوحدات املعنو ّية  ،يف احلركة واالنتقال ،قال ابن جنّي � فقد جتد
١٨٨

الوحدات املعنوية املتحركة يف ﹺ
العرﰊ
ﹼحوي
الفكﹾر الن
ﹼ
ﹼ
ﹼ
ﹼ

أس ِمع هبم وأ ْب ِﴫ {(مريم  )28وقوله
لفﻆ األمر ،يف معنى اخلرب ،نحو قوله تعاىل } ْ

عزاسمه } ْ
قل ّمن َ
يمدُ ْد له الرمح ُن مدﹰﹼ ا { (مريم  )75أي ف َليمدّ ّن
كان يف ّ
ّ
الضاللة ف ْل ْ
ُضار والد ﹲة بولدها{
 ،ووقع أيضا لفﻆ اخلرب يف معنى األمر ،نحو قوله سبحانه } الت ّ

ُ
اهلالل ) معناه انظر إليه ونظائره كثرية �
(البقرة  )233وقوهلم ( هذا

()73

وكذلك احلال يف تصنيف اللغو ّيني معاين الكالم اإلنشائ ّية إىل طلب ّية وغري طلب ّية ،

ﳜتص بمعاين النوع،
الطلبي تؤدي معاين متش ّعبة ،منها ما
فقدكانت أنواع اإلنشاء
ّ
ّ
ومنها ما اليؤدي معاين ذلك النوع  ،فصيغ األمرتؤدي معنى األمر ،وقد تؤدي معاين

أخرى غري األمر،وصيغ االستفهام قد تؤدي معنى االستخبار ،أي طلب الفهم
 ،وقد تؤدي معاين أخرى غري االستفهام  ،وقد رصد البالغ ّيون تلك املعاين التي

تتفرع من ّ
مفرسين ذلك بتفسري واحد ،هوخروج املعنى
كل نوع من أنواع الطلبّ ،
ّ
ﹴ
األصيل؛ الذي وضعت له األداة يف أصل الوضع  ،فاهلمزة
معان أخرى غري املعنى
إىل
ّ
وهل وضعتا للداللة عىل معنى اإلستفهام ،غري ّأﳖام يستعمالن يف مواضع اليراد هبا
ﹴ
اإلستفهام بمعنى طلب الفهم ؛ بل ّ
معان أخرى كالتقرير،والتوبيخ ،
يدالن عىل
والتقريع ،واملدح ،والذم ،وغري ذلك بحسب القرائن والسياق ،وهذا التفسري غري
مقنع كغريه من التفسريات األخرى .

وقد ختتلف املعاين يف اجلمل الختالف داللة اللفﻆ يف اجلمل املتشاهبة البناء،
نحو ما قاله ابن هشام يف ذكر اجلهات التي يدخل اإلعرتاض عىل ا ُملعرب من

جهتها ْ
(أن ال يتأ ّمل عند وجود املشتبهات ،ولذلك أمثلة) :

األول عىل ّ
وعمرو أحﴡ ماالً ّ ،
أن (أحﴡ)
� أحدها :نحو زيدﹲ أحﴡ ِذهن ًا،
فإن ّ
ﹲ
١٨٩

الخالدي
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ّ

(أحسن وجه ًا) والثاين عىل ّ
أن أحﴡ فعل
اسم تفضيل ،واملنصوب ،ﲤييز ،مثل
َ
ﹴ
ماض،واملنصوب مفعول،مثل }وأحﴡ ّ
كل ﳾء عدد ًا{(اجلن 0 )28

ِ
األول؛
ومن الوهم قول بعضهم يف }أحﴡ ملا َلبِثوا أ َمد ًا{(الكهف )12أنّه من ّ

َ
ّ
اهلالل
رأيت
فقيها)و(
ُ
ُ
فإن األمد ليس ُحمص ًيابل ُحم ْ
ﴡ000الثالث(رأيت زيدً ا ً
ﹴ
طال ًعا) ّ
بﴫ ّية و(طالع ًا)
فإن (رأى) يف األول ِعلم ّية،
ً
وفقيها مفعول ثان ،ويف الثاين َ
حال ،وتقول (تركت زيد ًا عامل ًا) ْ
بـ(صريت) فـ(عامل ًا) مفعول
فرست (تركت)
ّ
فإن ّ
ﹴ
ثان أو بـ(خلفت) فحال� (.)73

النص القصري ُيشري إىل نظر ّية متش ّعبة يف اللغة
وما ذكره ابن هشام يف هذا ّ

العرب ّية ُي ّ
سخر فيها اللفﻆ الواحد ألداء أكثر من معنى ،وهذا ما نراه واضح ًا يف داللة

أي حرف من حروف املعاين،عىل أكثرمن معنى ،وحتى يصل معنى احلرف الواحد
إىل أكثرمن أربعني معنى ّ ،
الزجاجي مثل هذا العدد يف كتابه
كالالم التي ﲨع هلا
ّ

عرب عنها احلرف (إىل) وقد
الالمات ،وقد ذكرت يف َبدْ ء هذا البحث املعاين التي ّ

اخرتته لق ّلة ما ُذكر من معانيه َخشية اإلطالة.

املتحركة) وسيلة عجيبة؛
أ ّما األسامء فقد ه ّيأ هلا النظام الدال ّيل( الوحدات املعنو ّية
ّ

ّ
ليدل االسم الواحد عىل أكثر من معنى ،وهذه الوسيلة هي تعدّ د املعاين لتعدّ د وجوه

لت البحث يف هذا املوضوع يف الفصل الثالث من كتايب نظر ّية
فص ُ
اإلعراب ،وقد ّ

ذكرت يف مقدّ مته � تتّسم اللغة العرب ّية بقدرﲥا عىل
املعنى يف الدراسات النحو ّية
ُ
اختزال األلفاظ ،والسعة يف التعبري عىل املعنى ،ويعدّ القرآن الكريم وهو من أقدم

نصوصها مثاالً واضح ًا لذلك ،ومن يتأ ّمل يف طرائق تعبريه عن املعاين وأساليبه يف
أداء املعنى بوجوهها املختلفة ،ومسالكه يف اإلبانة عن تشعبات املعاين ،بالد ّقة التي
١٩٠

الوحدات املعنوية املتحركة يف ﹺ
العرﰊ
ﹼحوي
الفكﹾر الن
ﹼ
ﹼ
ﹼ
ﹼ

ُعرف هبا ،والنظام الذي امتاز به ،جيد نفسه مبهور ًا هبذا النسج الرائع العجيب ،وقد
مهم ًة صعبة يف اإلبانة عن مكنونات تلك
ْ
فرضت هذه النُ ُظم الدقيقة عىل النحاة ّ

النُ ُظم ،والكشف عن أرسارها ،ألنّه ْ
القرآين؛ لذا
كشف عن وجه من وجوه اإلعجاز
ّ
ﹴ
معان ،يقتضيها
كان البحث يف وظائف اللفظة يف اجلملة ،وبيان ما هلا من معنى ،أو
الرتكيب،والقرائن ،والسياق ،ونوع األداة ،وغري ذلك ممّا ﳞدي إىل بيان املعنى
املقصود ،إنجاز ًا يف ميدان الدراسات اللغو ّية � ( .)74والبدّ من اإلشارة هنا إىل ّ
أن

يب ﳛمل معنى من املعاين اإلعراب ّية كاإلسناد ،والفضلة ،واإلضافة.
كل موقع إعرا ّ

وهذا الباب الواسع يف العرب ّية ال يمكن اإلحاطة به يف هذا البحث؛ بل

ﳛتاج إىل كتاب كامل يستويف جماالت التعبري باللفﻆ الواحد عن عرشات املعاين

ومن ي ُعدْ إىل ُكتُب املثلثات يرى العجب يف حتميل اللفﻆ الواحد ،أكثر من معنى
للبطليوﳼ وقرأنا
املكونة له ،فلو عدنا اىل كتاب املثلثات
بتغيري يف عالمات حروفه ّ
ّ

يف جذر فيه؛ لوجدنا كثرة املعاين يف اهليأة الواحدة ،بتغيري عالمات حرفها فلفظة
ال تناظر يف كتابتها أ ّية لفظة ثالثية يف أ ّية لغة غري ّ
(األمر) مث ً
محلت هذه
أن العرب ّية ّ
البطليوﳼ قال
اللفظة املعاين اآلتية؛ كام عرضها
ّ

كل حدَ ث ﳛدُ ثّ ،
� واألمر بفتح اهلمزة نقيض النهي ،واألمر أيض ًاّ :
وكل قصة

أمرت الﴚء أي ك ّثرته ،قال اهلل تعاىل } وإذا أردنا ْ
أن ُﳖلك
مصدر
تقع .واألمر أيض ًا
ُ
ُ

قرية َأ َم ْرنا ُم ْرتفيها{ (االرساء  )16ومنه قول النبي ّ
صىل اهلل عليه(وآله) وس ّلم :خري
املال سكّة مأ ُبورة ،أو ُمهرة مأ ُمورة ،هذه وجوه األمر املستعملة يف كالم العرب،
األمر الذي
وجاء يف القرآن عىل معان ُأ َخر؛ ولكنّها راجعة اىل ما ذكرناه ،فمنها
ُ

ُيراد به القضاء كقوله تعاىل } ُيد ّبراألمر من السامء إىل األرض{ (السجدة  )5قال
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واألمر{ (االعراف
اخللق
املفرسون :معناه القضاء ،وكذلك قالوا يف قوله }أال له
ُ
ُ
ّ

أمرهم بينهم{ (املؤمنون )53
 )54ومنها األمر الذي ُيراد به الدين كقوله }فتق ّطعوا َ

األمر الذي ُيراد به
أمر اهلل{ (التوبة  ،)48ومنه
احلق
وقوله تعاىل }حتى جا َء ﱡ
ُ
وظهر ُ
َ
ُ
املفرسون
الشيطان ّملا ُق ِﴤ
العذاب كقوله تعاىل }وقال
األمر{ (ابراهيم  )22قال ّ
ُ
األماين
}وغرتكم
األمر الذي يرا ُد به القيامة كقوله
معناه ّملا وجب العذاب ،ومنها
ّ
ُ
ّ
}يتنزل
أمر اهلل{ (احلديد  ،)14ومنها األمر الذي يراد به الوحي كقوله ّ
حتى جاء ُ

بينه ّن{ (الطالق  )12ومنها األمر الذي ُيراد به الذنب كقوله تعاىل }وذاقت
األمر ُ
ُ
َو َب َال ِ
أمرها{ (الطالق  )9أي جزاء ذنبها ،وأ ّما اإل ْمر بالكرس فهو العجب قال اهلل

بضم اهلمزة فجمع أ ْمر من
تعاىل }لقد جﺌت شيﺌ ًا إ ْمرا{ (الكهف  ،)17وأ ّما األُ ْم ُر ّ

وﳖو عن املنكر ،وأصله ُأ ُمر بضم امليم ثم ُخ ّفف لتوايل
قوهلم لفالن ُأ ْمر باملعروف ُ
رسل قال طرفة:
رسل ْ
الضمتني كام يقال يف ُ
ّ
فض ﹲل أحالمهم عن جارهم
ُ

ـــب األذرع باخلـــري ُأ ُمـــر
ُر ْح ُ

()75

فاجلذر الواحد أفﴣ إىل عدد كبري من املعاين؛ التي ﳜتلف بعضها عن

بعض ،وهذا جمرى من املجاري املتش ّعبة التي تؤ ّدي إىل اإلتساع يف معاين اللفﻆ
الواحد ،مستعينني بالسياق ،والقرائن ،يف التمييز بينها.
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خاﲤة البحﺚ
ذكرت أن تفسريات اللغو ّيني التي أوردﲥا يف البحث غري مقنعة يل لذا يقتﴤ

البحث سلوك أحد اجتاهني يف تفسري الظاهرة :

األول  :اإلرصار عىل الرأي القائل ّ
بأن اللفﻆ يوضع ألداء معنى واحد يف أصل

الوضع ،اليشاركه فيه لفﻆ آخر ،إالعىل سبيل املجاز ،وهذا ما يقودنا إىل اجلمود
التقره طبيعة اللغة ،وحركة
يف التفكرييف حركة املعاين املتشعبة املسالك،وهو اجتاه
ّ
املعاين يف أوعيتها املتعدّ دة،وهو ـــ الريب ــــ نقض ملبدأ حيو ّية اللغة كوﳖا كائنًا ح ّيا

ويتطور.
ينمو
ّ

االجتاه اآلخر  :االعتقاد ّ
بأن األلفاظ واجلمل يف اللغة العرب ّية ﲤتلك القدرة عىل

وضعها فتكون اللفظة دا ّلة عىل الظرف ّية ،واالستفهام
حتمل أكثر من معنى يف أصل ْ
ّ
والرشط ،والوصل  ،وتكون اجلملة دا ّلة عىل األمر ،والتقرير ،والتوبيخ ،والتقريع،
والنفي ،وغري ذلك من املعاين .

ومؤهلة
غريأﳖا دقيقة
وهذا االجتاه يكشف لنا عن منظومة تعبري ّية مع ّقدة
ّ
ّ

املتحركة يف أوعيتها ،وقادرة عىل تسخرياأللفاظ،واحلركات،
ألداء حركة املعاين
ّ

واحلروف ،والقرائن ،واملقام ،وعلم السامع ،وجهله أو معرفته  ،ووعيه أو غفلته،

ً
فضال عن املحيط الذي يعيش فيه ،
وغري ذلك من األحوال التي يكون عليها ،

واملقام الذي يقال فيه الكالم.

وأهم
املتحركة
وهذا االجتاه يوقفنا عىل خصائص تكشف لنا أرسار حركة املعاين
ّ
ّ

هذه اخلصائص :
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1ـالقدرة عىل اختزال األلفاظ ّ
بأقل قدرممكن للتعبريعن أكربقدرمن املعاين،وقد

ﳛصل هذا باستعامل اللفﻆ يف ما وضع له يف أصل الوضع  ،وبالبنية التي جاء هبا ،
أو بتغيري يف بنية تلك اللفظة كام هو احلال يف َم َلك أو ُملك أو َم ِلك أويف تغيري بناء

اجلملة أو يف نوع االستعامل .

2ـ قدرة اللغة عىل تفريع املعاين وحتريكها يف مسالك متناهية يف الدقة واإلتقان ،

فتستطيع اللفظة أواجلملة أداء عرشات املعاين يف حركة منتظمة وهذا ما نراه واضحا

تفرع داللة احلرف الواحد ،من حروف املعاين ،فالفاء ،والواو ،وحتى تتعب
يف ّ
الباحث يف تت ّبع معانيها واستعامالﲥا يف القرآن الكريم .

3ـ قدرة اللغة عىل اإلفادة من العالمات اإلعراب ّية والبنيو ّية يف الكشف عن املعاين

املختلفة لالسم الواحد ،وذلك الحتامله أكثرمن معنى باختالف التوجيهات ،

اإلعراب ّية واملوضع ّية  ،وهذا جانب مهم يف القض ّية التي نبحث فيها ،ذلك لكون
يعربفيها ّ
كل وجه عن معنى،
تعدّ د وجوه اإلعراب املحتملة ،يف اللفﻆ الواحدّ ،

حيث تستطيع اللفظة التعبري عن معنيني ،أوأكثرعىل الرغم من احتفاظها برتتيبها يف
املهمة يف وصف حركة املعاين  ،فإعادة ترتيب اجلملة أو تغيري
اجلملة ،من القنوات ّ

بنيتها ،باحلذف ،أوالزيادة ،أو التقديم والتأخري ،يمثل قنوات أخرى جلريان املعاين .
انتهيت من البحث يف هذا املوضوع الشائك بل سيكون هذا البحث
وال أقول ّإين
ُ

املتحركة سرتى النور
حلقة من مباحث ترفد نظر ّية متكاملة للوحدات املعنو ّية
ّ
قري ًبا ْ
إن شاء اهلل .
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مصادر البحث

بغداد  /العراق 1961م .

الرساج  ،أبو بكر
ـــ األصول يف النحو  :ابن ّ
الرسي  336 ( ،هـ)حتقيق الدكتور
حممدبن
ّ
عبد احلسني الفتيل  ،مطبعة النعامن ومطبعة
سلامن األعظمي العراق  1973الطبعة األوىل.

ـــ رصف املباين يف ﴍخ حروف املعاين :
املالقي ،أمحد بن عبد النور (ت 702هـ) حتقيق
اخلراط ،مطبعة زيد بن ثابت  ،دمشق /
أمحد ّ

ـــ اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحو ّيني
األنباري ،أبو الربكات
البﴫ ّيني والكوف ّيني :
ّ
عبد الرمحن بن حممد بن أيب سعيد (ت577هـ)
حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد  ،مطبعة
السعادة ،ط1380 4هـ ــ 1961م

ـــ ﴍح ابن عقيل عىل ألفية ابن مالك :ابن
عقيل ،هباء الدين عبد اهلل (769هـ)

ــ تاريخ اللغات السامية  :أ.ولفنسون
(أبوذؤيب)  ،دار القلم بريوت /لبنان 1980
ط1
ـــ احللل يف إصالح اخللل من كتاب اجلمل
 :البطليوﳼ ،أبو حممدعبد اهلل بن حممد بن
السيد(ت521ه) حتقيق سعيد عبد الكريم
سعودي ،دار الرشيد ،منشورات وزارة الثقافة
واإلعالم  ،اجلمهورية العراقية ،سلسلة كتب
الرتاث(1980 )94م
ـــ اخلصائص  :ابن جنّي ،أبو الفتح عثامن
النجار  ،اهليأة
( ت392ه) حتقيق حممدعيل ّ
املﴫ ّية العامة للكتاب ـ دار الشؤون الثقافية
العامة،الطبعة الرابعة . 1990

سوريا 1395ه ــــ 1975م.

حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد دار
الرتاث ط 1980 20م القاهرة  /مﴫ.
ـــ ﴍح شذور الذهب يف معرفة كالم
العرب  :ابن هشام األنصاري ﲨال الدين بن
يوسف بن أمحد بن عبد اهلل (ت761هـ) حتقيق
حممد حميي الدين عبد احلميد  ،املكتبة العﴫية
 ،بريوت  /لبنان1988م
ـــ ﴍح الكافية يف النحو  :األسرتباذي ،
رﴈ الدين حممد بن احلسن (ت686هـ) دار
الكتب العلمية  ،بريوت  /لبنان .
ـــ ﴍح اللمع  :ابن برهان العكربي ،
عبد الواحد عيل األسدي (ت456ه)حتقيق
فائز فارس  ،الطبعة األوىل 1404هـ ـ1984
السلسلة الرتاثية ( )11الكويت .

املفصل  :ابن يعيش موفق الدين
ـــ ﴍح
ّ
يعيش بن عيل (643هـ) عامل الكتب بريوت/
ـــ دراسات يف اللغة دراسات يف اللغة:
لبنان د .ت
الدكتور ابراهيم السامرائي  ،مطبعة العاين

٢٠٠

الوحدات املعنوية املتحركة يف ﹺ
العرﰊ
ﹼحوي
الفكﹾر الن
ﹼ
ﹼ
ﹼ
ﹼ
وسنن العرب ود.إبراهيم السامرائي،وزارة الثقافة واإلعالم
ـــ الصاحبي يف فقه اللغة َ
يف كالمها  :ابن فارس أبو احلسني أمحد( العراقية  ،دار الرشيد للنرش198سلسلة
ت395ه) عني بتصحيحه املكتبة السلفية املعاجم والفهارس ()11
القاهرة  ،مطبعة املؤيد. 1910
ــــاملث ّلث  :البطليوﳼ ،أبو حممدعبد اهلل
الوراق  ،أبو احلسن بن حممد بن السيد(ت521هـ) حتقيق د
ـــ علل النحو  :ابن ّ
حممد بن عبد اهلل (ت 381هـ)حتقيق د حممود صالح الفرطوﳼ ،دار الرشيد سلسلة كتب
جاسم الدرويش  ،بيت احلكمة  ،بغداد /الرتاث(1981 )111م .
العراق 2002م

ـــ فقه اللغات السامية  :كارل بروكلامن،
ترﲨة الدكتوررمضان عبد التواب  ،جامعة
الرياض  ،اللملكة العربية السعودية 1397 ،هـ
ـ 1977م
ـــ يف النحو العريب نقد وتوجيه  :د مهدي
املخزومي ،منشورات املكتبة العﴫية  ،صيدا
/لبنان 1964م ط1

الزجاج ،أبو
ـــ معاين القرآن وإعرابه :
ّ
الرسي(ت311هـ) حتقيق
اسحاق ابراهيم بن
ّ
د عبد اجلليل عبده شلبي  ،عامل الكتب  ،بريوت
ط1408، 1هـ ـــ 1988م
ــــ مغني اللبيب عن كتب األعاريب ،ابن
هشام  ،أبو حممد عبد اهلل ﲨال الدين بن يوسف
األنصاري(ت761هـ) حتقيق حممد حميي الدين
عبد احلميد ،مطبعة املدين القاهرة  /مﴫ .

ـــ حلن العامة والتطور اللغوي  :د رمضان
عبد التواب  ،الناﴍ مكتبة زهراء الرشق ،
القاهرة /مﴫ  ،الطبعة الثانية 2000 ،م .

ربد
ـــ املقتضب  :أبو الع ّباس حممد بن يزيد امل ّ
(ت285هـ) حتقيق حممد عبد اخلالق عضيمة ،
عامل الكتب  ،بريوت  /لبنان

ـــ كتاب سيبويه  :أيب برش عمروبن عثامن
بن قنرب(ت180هـ)حتقيق وﴍح عبد السالم
حممد هارون  ،مكتبة اخلانجي  ،القاهرة/
مﴫ ،دارالرفاعي /الرياض 1403،هـ ـــ
1983م الطبعة الثانية .

ـــ نحو القرآن  :اجلواري  ،د أمحد عبد
الستار ،مطبعة املجمع العلمي العراقي ،بغداد
 /العراق 1394هـ ــــ 1974م

ـــ كتاب العني  :اخلليل بن أمحد الفراهيدي
(ت 175هـ) حتقيق د مهدي املخزومي ،

ـــ نظرية املعنى يف النحو العريب  :اخلالدي  ،د
كريم حسني ناصح  ،دار صفاء للنرش والتوزيع
عامن  /األردن 1427هـ ــــ 2009م
ّ ،
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الخالدي
أ.د .كريم حسين ناصح
ّ

ـــ ﳘع اهلوامع ﲨع اجلوامع  :السيوطي ،
ـــ نظرية نحو الكالم رؤية عرب ّية أصيلة :
اخلالدي  ،د كريم حسني ناصح  ،دار الكتب جالل الدين ( ت911هـ) حتقيق عبد العال
سامل مكرم  ،دار البحوث العلمية ط1980 1م
العلم ّية 2014م
البحوث :

ـــ النكت يف تفسري كتاب سيبويه  :األعلم
الشنتمري  ،أبو احلجاج يوسف بن سليامن بن
ظاهرة التقارض يف النحو العريب  :د أمحد
عيسى (ت476ه) حتقيق د زهريعبد املحسن
حممود عبد اهلل  ،جم ّلة اجلامعة اإلسالم ّية باملدينة
سلطان ،منشورات معهد املخطوطات العربية
املنورة  ،العدد  58ــــ1404 ، 59هـ .
ّ
ط1الكويت 1407هـ 1987 ،م.
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