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ا7هــ اء
إﻟﻰ ﻣﻦ ﻋﻠّﻤﻨﻲ اﻟﺼﺒﺮ
أﺑﻲ اﻟﺤﺒﻴﺐ
إﻟﻰ ﻣﻦ أﺣﺎﻃﺘﻨﻲ ﺑﺎﻟﻌﻄﻒ واﻟﺤﻨﺎن
أﻣّﻲ اﻟﻐﺎﻟﻴﺔ
إﻟﻰ ﻣﻦ أﻓﺨﺮ ﺑﻬﻢ  ،وﻳﺸﺘﺪّ ﺑﻬﻢ أزري
اﻷﻋﺰاء
إﺧﻮاﻧﻲ و أﺧﻮاﺗﻲ ّ
إﻟﻴﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎًأﻗﺪّم ﻫﺬا اﻟﺠﻬﺪ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ

ث

ا6ـ 9وا/ـ ـ
) ﷲ اﻟﺸﻜﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﻣﻦ ﺑﻌﺪ (
ﻋﺰ وﺟﻞ  ،وأﻧﺠﺰت ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
أﻣّﺎ وﻗﺪ وﻓﻘﻨﻲ اﷲ ّ
ﻓـﺈﻧّﻲ أﺗﻘﺪم ﺑﺠﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ إﻟﻰ أﺳﺘﺎذي اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻌﻴﺪ ﺟﺒﺮ أﺑﻮ ﺧﻀﺮ اﻟﺬي أﺷﺮف
ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ  ،وﺑﺬل ﺟﻬﺪاً ﻋﻈﻴﻤﺎً ـ ﺑﻌﻠﻤﻪ  ،وﺻﺒﺮﻩ  ،وﺳﻌﺔ ﺻﺪرﻩ ـ ﻓﻲ
ﺗﻘﻮﻳﻤﻬﺎ ﺣﺘّﻰ اﺳﺘﻘـﺎﻣﺖ واﻋﺘﺪﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة  ،ﻓﺠﺰاﻩ اﷲ ﻋﻨّﻲ ﺧﻴﺮ اﻟﺠﺰاء.
ﻛﻤﺎ أﺗﻘﺪم ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﻟﻸﺳﺎﺗﺬة اﻟﻜﺮام أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ـ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻤﻴﺮ
ﺷﺮﻳﻒ اﺳﺘﻴﺘﻴﺔ  ،واﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﻮد رﻣﻀﺎن اﻟﺪﻳﻜﻲ  ،واﻟﺪﻛﺘﻮر إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻳﻮﺳﻒ
ﻋﻠﻲ ﺑﻘﺒﻮل ﻗﺮاءة ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ.
اﻟﺴﻴﺪ ـ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻔﻀّﻠﻮا ّ
ﻓﺠﺰاﻫﻢ اﷲ ﺟﻤﻴﻌﺎًﺧﻴﺮ اﻟﺠﺰاء
إن أﺻﺒﺖ ﻓﻤﻦ اﷲ وإن أﺧﻄﺄت ﻓﻤﻦ ﻧﻔﺴﻲ

ج
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دور العالقات الداللية المعنوية للمفردات فـي بناء القواعد النحو ّية
إعداد
عبد الرحمن قبالن أسمر السرحان
إشراف
الدكتور سعيد جبر أبو خضر
تھدف ھذه الدراسة إلى الكشف عن الترابط بين المسJتويين النحJوي ـ التركيبJي والJداللي
بعامة ،وتبيّن دور العالقات الداللية المعنوية للمفJردات فJي بنJاء القواعJد النحويJة فJي التJراث
النحJJوي العربJJي بخاصJJة؛ وذلJJك لمJJا تؤديJJه ھJJذه العالقJJات الدالليJJة المعنويJJة ـ كJJالترادف
واالنJJدراج وعالقJJة الجJJزء بالكJJل والتضJJاد ـ مJJن دور واضJJح فJJي بنJJاء عJJدد مJJن التراكيJJب
النحويJJة ،وأھمھJJا :المفعJJول المطلJJق  ،والحJJال  ،والتمييJJز  ،واالسJJتثناء  ،والبJJدل  ،والنعJJت ،
والتوكيد  ،والعطف  ،واإلضافة.
وتشتمل ھJذه الدراسJة علJى مقدمJة وخمسJة فصJول وخاتمJة ،يعJرض الفصJل األول منھJا
مستويات النظJام اللغJوي بعامJة ،وعالقJة المسJتوى النحJوي بالمسJتوى الJداللي ،وأثJر المعنJى
المعجم Jي للمفJJردات فJJي المعنJJى النحJJوي بخاصJJة ،وينJJاقش الفصJJل الثJJاني عالقJJة التJJرادف
الداللي ،وأثرھا في بناء القواعد النحوية ،ويتناول الفصل الثالث عالقة الجزء بالكل ،وأثرھا
في صياغة القواعد في عدد من التراكيب النحويJة ،ويJدرس الفصJل الرابJع عالقJة االنJدراج،
وأثرھا في تشكيل القاعدة في عدد من التراكيب النحوية ،ويبحث الفصJل الخJامس فJي عالقJة
التضاد وأنماطھا ،وأثرھا في صياغة القاعدة في مجموعة من التراكيب النحوية .
وخلصت الدراسة ـ عقب تتبعھا أثر ھذه العالقات الداللية المعنوية في التراكيب النحويJة
في مصادر التراث النحJوي العربJي ـ إلJى جملJة مJن النتJائج ،فJي مقJدمتھا :إنّ بدايJة االھتمJام
بالعالقات الدالليJة فJي بنJاء القواعJد ترجJع إلJى نھايJة القJرن الثJاني الھجJري ،أي إلJى مرحلJة
مبكرة من مراحل التقعيد النحوي لتراكيJب العربيJة ،وازداد ھJذا االھتمJام لJدى نحJويي القJرن
الرابع الھجري ،وبلغ أوجه لدى النحاة ما بين القرنين الخامس والعاشر الھجريين.
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ا  ا

تتج99ه ھ99ذه الدراس99ة إل99ى الكش99ف ع99ن الت99رابط ب99ين المس99تويين ال99داللي ـ المعجم99ي
والنحوي ـ التركيبي في تحديد المعنى  ،وذلك باس9تقراء األحك9ام النحوي9ة ف9ي ت9راث العربي9ة،
ورصد ما يرتبط من ھذه األحكام ب9أثر الدالل9ة المعجمي9ة ف9ي ص9ياغة القاع9دة .ل9ذلك تفي9د ھ9ذه
الدراس9ة ـ بص9ورة عام9ة ـ ف9ي تن9اول موض9وعھا م9ن األفك9ار والتص9ورات الت9ي يق9دمھا عل9م
الدالل99ة الح99ديث ) ،(Semanticsال99ذي يع99رف بأ ّن99ه ف99رع متخص99ص م99ن ف99روع اللس99انيات
) ،(Linguisticsويعن9ى علمي9ا ً بدراس99ة المعن99ى ) (Meaningوالتغي99رات الت99ي تط99رأ علي99ه،
واألس999س الت999ي تحك999م العالق999ة ب999ين الوح999دات اللغوي999ة )ك999المفردات ،والمركب999ات ،والجم999ل،
وغيرھ99ا( .كم99ا تفي99د ھ99ذه الدراس99ة ـ بص99ورة خاص99ة ـ م99ن معطي99ات عل99م الدالل99ة اللفظ99ي
) ،(Lexical Semanticsال999ذي يعن999ى بالمس999توى ال999داللي وربط999ه بالمس999تويات اللس999انية
األخ99رى كالص99وتي ـ الفونول99وجي ،والص99رفي ،والتركيب99ي ،والبراغم99اتي ،وي99درس دالل99ة
المف99ردة ويحل99ل مكوناتھ99ا ،وي99ولي عناي99ة بالغ99ة بدراس99ة العالق99ات الداللي99ة المعنوي99ة للمف99ردات
) ،(Sense Relationsك9الترادف ) ،(Synonymyوالتض9اد ) ،(Antonymyواالن99دراج
) ،(hyponymyواالشتراك اللفظي ).(Homonymy
ويميّز علماء الداللة المح9دثون ب9ين مجموع9ة م9ن المص9طلحات المتداخل9ة ف9ي دراس9ة
المف999ردات ومعانيھ999ا ،وھ999ي المعن999ى ) ،(Meaningوالمعن999ى ال999ذاتي ) ،(Senseوالمرج999ع
) ،(Referenceوالمحال إلي9ه ).(referentفيع9رف المعن9ى ال9ذاتي ـ وھ9و مح9ط اھتم9ام ھ9ذه
الدراسة99ـ بأ ّن99ه عالق99ة العالم99ات اللغوي99ة ) (Linguistic Singsبعض99ھا ب99بعض ف99ي اللغ99ة،
ويعرف المرجع بأ ّنه عالقة العالمات اللغوية بالواقع ،ويعرف المحال إلي9ه عل9ى أ ّن9ه الم9دلول
)أو الش9999يء( ف9999ي الواق9999ع ،أمّ9999ا المعن9999ى فھ9999و م9999ا تحمل9999ه العالم9999ة اللغوي9999ة م9999ن معلوم9999ة
).(Information
وت9رتبط الوح9دات الداللي9ة بعض9ھا ب9بعض ـ ف9ي نظ9ر علم9اء الدالل9ة المح9دثين ـ ع9ن
طري99ق ال99ذھن )أو الح99س( ،م ّم99ا يولّ99د أنواع 9ا ً م99ن العالق99ات الداللي99ة المعنوي99ة ب99ين الوح99دات
الداللي99ة ،منھ99ا م99ا ي99درك ع99ن طري99ق العالق99ات التركيبي99ة التالؤمي99ة ) ،(Syntagmaticالت99ي
يقص99د بھ99ا عالق99ة العنص99ر اللغ99وي م99ع العناص99ر األخ99رى ف99ي مج99ال اللغ99ة ال99ذي يق99ع في99ه،
)كاالقتران التركيبي التالؤمي بين الصفة والموصوف في قولنا زرت مكة المكرم9ة( ،ومنھ9ا
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ما يدرك عن طريق العالقات االستبدالية ) ،(Paradigmaticالتي يقصد بھا عالقة العنص9ر
اللغ99وي م99ع العناص99ر الت99ي ق99د يس99تبدل بھ99ا أو يق99وم مقامھ99ا ،كاس99تبدال المعظم99ة أو المش99رفة
بالمكرمة .لذا ،فعملية دراسة العالقات الداللية بين الكلمات يمكن أن تتم ب9النظر ف9ي عالقاتھ9ا
التركيبي99ة التالؤمي99ة وعالقاتھ99ا االس99تبدالية؛ ف99المفردات يمك99ن أن ت99رتبط اس99تبداالً نح99و كلم99ة )
جيد ( و ) رديء( فھما مختلفتان في المعنى ولكنھم9ا أكث9ر تش9ابھا ً م9ن ) جي9د ( و) أحم9ر ( ،
كم99ا أنّ يق99رع وي99دق ويض99رب وينق99ر ت99رتبط بش99كل ال ت99رتبط في99ه يط99رق ويأك99ل  ،كم99ا يمك99ن
للمف99ردات أن ت99رتبط تالؤمي9اً نح99و  ،يص99ھل وحص99ان  ،وي99زأر وأس99د ؛ وھ99ذا يعن99ي أنّ معن99ى
الكلمة يرتبط بوظيفة المكان الذي تحتله في نظامھا الخاص .
ُ
والحظت أنّ دراسة اللغويين العرب ف9ي العص9ر الح9ديث للعالق9ات الداللي9ة راوح9ت ف9ي
معظم األحيان الوصف النظ9ري لھ9ذه العالق9ات ونماذجھ9ا ،ف9ي إط9ار ال9درس ال9داللي .ويب9دو
ھذا واضحا في جھود إبراھيم أنيس في كتابه " داللة األلفاظ" ،و أحمد مختار عمر في كتاب9ه
" علم الداللة" ،وعب9د الك9ريم مجاھ9د ف9ي كتاب9ه " الدالل9ة اللغوي9ة" ،وك9ذلك ف9ي جھ9ود دارس9ي
علم الداللة الحديث بعامة.
ُ
الحظت في مراجعتي أمھات مصادر النحو التراثي العربيّ  ،عل9ى وج9ه الخص9وص،
و
م99ا تؤدي99ه العالق99ات الداللي99ة ب99ين الكلم99ات ك99الترادف ،واالن99دراج  ،وعالق99ة الج99زء بالك999ل،
والتض99اد  ،م99ن دور ب99ارز ف99ي ص99ياغة القواع99د النحو ّي9ة لع99دد م99ن تراكي99ب العربي99ة ،كالح99ال
والمفعول المطلق والتمييز والنعت والبدل  ،وغيرھا .
ولقلّة الدراسات اللغوية العربية الحديثة التي أول9ت موض9وع الدالل9ة والنح9و ف9ي العم9وم،
وندرة الدراسات التي توجھت لبحث موضوع العالقات الداللية المعنوية والنحو العربي ،ف9ي
الخصوص ،فقد عقدت العزم على كشف أثر ھذه العالق9ات ف9ي ص9ياغة القواع9د النحويّ9ة ف9ي
تراث النحويين العرب القدامى .
وتكمن أھمية ھذه الدراسة في قيمتھا العلمية النظرية والعملي9ة ،فتس9عى للكش9ف ع9ن تنبّ9ه
النحويين العرب ألثر العالقات الداللية في التراكيب النحوية للعربية ،وصوال إلى تحديد آلي9ة
مھمة من آليات بناء القاعدة النحوي9ة ف9ي ت9راث النح9ويين الع9رب الق9دامى ،تتمث9ل ف9ي مراع9اة
العالق99ات الداللي99ة عل99ى اخ99تالف أنماطھ99ا ف99ي ص99ياغة القواع99د النحوي99ة ف99ي النح99و العرب99ي ،
وعليه يتخذ الباحث لھذه الدراسة منھجا ً استقرائيا ً تحليليا ً.
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وبحس99ب معرفت99ي  ،تق99دم ھ99ذه الدراس99ة موض99وعا ً ل99م تتناول99ه الدراس99ات الس99ابقة  ،وإن
عرض لبعض جوانبه نظريا ً في بعض الدراسات  ،ومن أھمھا :
أوالً  :المعن99ى النح99وي ف99ي م99ذاھب علم99اء العربي99ة ) مقارب99ة لس 9انية حديث99ة (  ،نج99ود جمي99ل
المس999اعفة 2002 ،م  ،وص999فت الدراس999ة المعن999ى النح999وي عن999د الق999دماء والمح999دثين  ،ودور
القرائن المعنوية مثل اإلسناد والتخصيص وغيرھا  ،والقرائن اللفظية كالمطابق9ة والرتب9ة ف9ي
تش99كيل المعن99ى النح99وي  ،كم99ا قام99ت بوص99ف أث99ر العام99ل  ،واألبع99اد الص99وتية والص99رفية
والنحوية والداللية  ،والمعاني المعجمية والداللية واالجتماعية في تشكيل المعاني النحوية.
ثانيا ً  :األبعاد المعنوي9ة ف9ي الوظ9ائف النحوي9ة:كام9ل ع9ارف ج9رادات2003،م  ،وق9د تناول9ت
الدراسة الوظائف النحوية في العربي9ة وأبعادھ9ا التركيبي9ة والداللي9ة والتداولي9ة،وركز الباح9ث
على مصطلح المعنى في النظرية النحوية العربية،ثم في األنظار اللس9انية الحديث9ة ،ووص9فت
الدراسة األبعاد المعنوية في حدود الوظائف النحوية.
ثالثا ً  :الداللة اللغوية بين األصوليين واللغ9ويين وعالقتھ9ا باألحك9ام الش9رعية:عب9دالرحمن ب9ن
عودة الجھني 2006،م  ،قامت الدراسة بالمقارنة للدالالت بين علماء اللغة وعلماء األص9ول
 ،والكش9ف عمّ9ا أض9افه علم9اء األص9ول م9ن دالالت لأللف9اظ  ،وبين9ت الدراس9ة أث9ر المش9ترك
اللفظي والترادف في األحكام الفقھية.
قسمت دراستي إلى خمس"ة فص"ول  ،ج"اءت عل"ى النح"و
وتحقيقا ً للغاية
المرجوة  ،فقد ّ
ّ
اآلت"""ي  :الفص"""ل األول  :ف"""ي النظ"""امين النح"""وي وال"""داللي  ،وفي999ه ق999دمت الدراس999ة عرض999ا ً
لمس99تويات النظ99ام اللغ99وي ف99ي العم99وم  ،وال99ربط ب99ين المس99تويين النح99وي وال99داللي  ،وأث99ر
المعنى المعجمي للمفردات في المعنى النحوي في الخصوص .
الفص""ل الث""اني  :ف""ي الت""رادف وأث""ره ف""ي بن""اء القواع""د النحوي""ة  ،وفي99ه عرض99ت الدراس99ة
لمفھوم الترادف وأنواعه في اللغة  ،وكشفت الدراسة عن أثر الترادف في بن9اء القواع9د لع9دد
من التراكيب  ،مثل  :صحة نيابة المص9در الم9رادف ف9ي االنتص9اب عل9ى المفع9ول المطل9ق ،
ومصطلح الحال المؤكدة لعاملھا  ،والحال المؤكدة لصاحبھا  ،والعالقة ب9ين المتع9اطفين عل9ى
البيان  ،وغيرھا .
الفصل الثالث  :في عالق"ة الج"زء بالك"ل وأثرھ"ا ف"ي بن"اء القواع"د النحوي"ة  ،وفي9ه عرّ ف9ت
الدراسة مفھوم عالقة الجزء بالكل  ،كما ناقشت مجموعة من التراكي9ب الت9ي يظھ9ر فيھ9ا أث9ر
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واض9ح لعالق9ة الج9زء بالك99ل ف9ي بن9اء قواع99دھا  ،مث9ل  :نياب9ة لف9ظ ) ك99ل  ،وبع9ض  ،وم9ا ف99ي
معناھا ( في النص9ب عل9ى المفع9ول  ،وش9رط مج9يء الح9ال م9ن المض9اف إلي9ه  ،والحك9م ف9ي
تعدد المستثنيات بالنظر في معناھا  ،وغيرھا .
الفصل الرابع  :في االندراج وأثره في بناء القواعد النحوية  ،وفيه ق9دمت الدراس9ة وص9فا ً
نظريا ً لعالقة االندراج  ،وناقشت الدراس9ة ع9دداً م9ن التراكي9ب الت9ي يظھ9ر في9ه أث9ر االن9دراج
ف99ي ص99ياغة قواع99دھا  ،مث99ل  :الحك99م ف99ي نياب99ة االس99م غي99ر المص99در للمص99در المح99ذوف ،
والحكم في صحة الحال إذا كانت مصدراَ◌ً  ،وغيرھا .
الفص""ل الخ""امس  :ف""ي التض""اد وأث""ره ف""ي بن""اء القواع""د النحوي""ة  ،وفي99ه تطرق99ت الدراس99ة
لمفھوم التضاد وأنواعه في اللغة  ،كالتض9اد الح9اد أو الثن9ائي  ،والتض9اد المت9درج  ،والتض9اد
العكسي  ،وغير ذلك  ،كما ناقشت الدراس9ة أث9ر التض9اد ف9ي بن9اء القواع9د لع9دد م9ن التراكي9ب
النحوية  ،مثل  :جواز تقدم الحال على أفعل التفضيل العام9ل ف9ي ح9الين  ،والحك9م ف9ي ص9حة
اكتس9اب ) غي9ر ( التعري99ف باإلض9افة  ،م99ن حي9ث كان9ت م99ن األس9ماء المتوغل99ة ف9ي اإلبھ99ام ،
والتي ال تكتسب التعريف باإلضافة  ،وغيرھا .
وأخيراً يمكن القول  :إنّ استقراء نصوص أمھات مصادر النحو التراثي العرب9ي يكش9ف
عن اھتمام النحويين بالعالقات الداللية المعنوية بين المفردات في صياغتھم لعدد من القواع9د
النحوية أشرت لبعضھا في عرض فصول الدراسة  ،وترجع بدايات ھذا االھتمام إل9ى الق9رن
الثاني الھجري  ،وح ّتى القرن الرابع الھجري  ،وھ9ي مرحل9ة مبك9رة م9ن مراح9ل التنبّ9ه ألث9ر
العالقات الداللية المعنوية بين المفردات في النحو العربي  ،ويب9دو ھ9ذا االھتم9ام واض9حا ً ف9ي
جھ99ود النح99ويين الع99رب ف999ي الق99رنين الخ99امس والعاش99ر الھج999ريين  ،م99ن خ99الل تبن99ي ھ999ذه
العالقات وتطبيقھا على عدد من القواعد النحوي9ة  ،الت9ي ل9م يتنبّ9ه إليھ9ا النحوي9ون ف9ي مراح9ل
مبكرة  ،كما أنّ ھذه العالقات المعنوي9ة ب9ين المف9ردات تأ ّك9د دورھ9ا ف9ي مص9نفات النح9اة ف9ي
العص99ر الح99ديث  ،أمث99ال  :عب99اس حس99ن  ،ومص99طفى الغاليين99ي  ،وأم99ين الس99يد  ،وغي99رھم ؛
ً
خاص9ة
فكثيراً ما نجد أنّ ھؤالء النحاة يھتمون بما ورد عن9د النح9ويين الت9راثيين  ،المت9أخرين
 ،أمثال  :ابن ھشام  ،وابن عقيل  ،واألشموني  ،وغيرھم .
" و Uولي التوفيق "
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ـ مستويات النظام اللغوي:
تع99د اللغ99ة ظ99اھرة عقلي99ة وعض99وية ونفس99ية خاص99ة باإلنس99ان دون غي99ره م99ن الكائن99ات
الحي99ة  ،فھ99ي ص99فة ممي99زة للن99وع البش99ري ؛ وعلي99ه فق99د ظھ99رت ف99ي ت99اريخ الفك99ر اللغ99وي
تعريف999ات للغ999ة اختلف999ت وت999داخلت وتعارض999ت أحيان999ا ً الخ999تالف وت999داخل الم999دارس اللغوي999ة
والفكرية)، (1وتعرف اللغ9ة بأنھ9ا نظ9ام م9ن الرم9وز الص9وتية تس9تخدم للتف9اھم وتب9ادل األفك9ار
ب99ين الجماع99ات اللغوي99ة)(2؛ وعلي99ه تخ99رج م99ن دائ99رة عل99م اللغ99ة لغ99ة اإلش99ارات  ،ولغ99ة الص99م
والبكم  ،ولغة الحيوانات). (3
ويتك999وّ ن النظ999ام اللغ999وي م999ن مجموع999ة م999ن المس999تويات اللغوي999ة المترابط999ة  ،وھ999ي :
المستوى الصوتي الفوناتيكي  ، Phoneticsوالمستوى الص9وتي الفونول9وجي Phonology
 ،والمستوى الصرفي  ، Morphologyوالمس9توى النح9وي  ، Syntaxوالمس9توى ال9داللي
 ، Semanticsوالمستوى المعجمي .Lexicology

ـ المستوى الصوتي الفوناتيكي : (4) Phonetics
يدرس ھ9ذا الف9رع األص9وات م9ن حي9ث كونھ9ا أح9داثا منطوق9ة بالفع9ل actual speech
 eventsلھ9ا ت9أثير س99معي مع9ين  ، audible effectدون النظ9ر ف9ي ق99يم ھ9ذه األص99وات أو
معانيھ99ا ف99ي اللغ99ة المعين99ة  ،فيعن99ى بالم99ادة الص99وتية ال ب99القوانين الص99وتية  ،وبخ99واص ھ99ذه
)(1

انظر  :حلمي خليل  ،مقدمة لدراسة اللغة  ،دار المعرفة الجامعية ـ اإلسكندرية  ، 1996 ،ص.61

)(2

انظر  :محمد الخولي  ،مدخل إلى علم اللغة  ،دار الفالح ـ صويلح ـ األردن  ، 2000 ،ص.12

)(3

انظ9ر  :المرج9ع ذات9ه  ،ص ، 13ولمعرف99ة وجھ9ات النظ9ر ح99ول مفھ9وم اللغ9ة  ،انظ99ر  :حلم9ي خلي9ل  ،مقدم""ة

لدراسة اللغة  ،ص  22ـ ص. 27
)(4

يقس9م عل9م األص9وات ) الفوناتي9ك ( إل9ى ثالث9ة ف9روع رئيس9يّة  ،وھ9ي :عل9م األص9وات النطق9ي Articulatory

 ، aspectويشار إلي9ه ك9ذلك بالجان9ب الفس9يولوجي أو العض9وي لألص9وات  ، physiological aspectوي9درس
ھذا الفرع من علم األصوات عملية النطق من جانب المتكلم وما تنتظمه ھذه العملية من حركات أعضاء النط9ق ،
وعلم األصوات الفيزيائي  Physicalأو األكوستيكي  Acousticويدرس الموج9ات الص9وتية المنتش9رة ف9ي الھ9واء
نتيجة لحركات أعضاء النطق  ،وعلم األصوات السمعي  Auditory aspectويدرس الذبذبات المقابل9ة للموج9ات
الصوتية والتي تؤثر في طبلة أذن السامع وتعمل عملھا في ميكانيكية أذنه الداخلية وفي أعصاب سمعه حتى يدرك
األصوات  ).انظر  :كمال بشر  :علم اللغة العام ـ األصوات اللغوية  ،مكتبة الشباب ـ الق9اھرة  ، 1990 ،ص 12
(
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المادة أو األصوات بوصفھا ضوض9اء  ، noiseال بوظائفھ9ا ف9ي التركي9ب الص9وتي للغ9ة م9ن
اللغات) . (1فالفوناتيك يدرس الصوت معزوالً خارج البيئة اللغوية

) الكلمة ( التي يتص9ل

بھا  ،ويقوم بوصف األصوات بالرجوع إلى مجموعة من األسس  ،أھمھا :
 .1مخرج الصوت  : point of articulationوھو مكان النطق الذي يحدث في9ه التص9ويت
ف99ي جھ99از النط99ق) ، (2أي تحدي99د أعض99اء جھ99از النط99ق الت99ي تش99ترك ف99ي إح99داث النط99ق)، (3
ولك9ل مجموع99ة م99ن األص99وات مخ99رج تش99ترك في9ه  ،وم99ن ھ99ذه المخ99ارج  :المخ99رج الش99فوي
وھ99و لألص99وات التالي99ة  :الب99اء  ،الم99يم  ،ال99واو  ،والمخ99رج الش99فوي األس99ناني وھ99و لص99وت
الف99اء  ،والمخ99رج األس99ناني وھ99و لألص99وات  :الث99اء  ،ال99ذال  ،الظ99اء  ،والمخ99رج األس99ناني
اللثوي وھو لألصوات  :الضاد  ،الدال  ،الطاء  ،التاء  ،الزاي  ،الصاد  ،الس9ين  ،والمخ9رج
اللثوي وھو لألصوات  :الالم  ،النون  ،الراء  ،وغير ذلك من المخارج الصوتية). (4
 .2الجھر  voicingوالھمس  : Devoicingوتعني اھت9زاز ال9وترين الص9وتيين عن9د النط9ق
بالصوت المجھور  ،كصوت الباء  ،والميم  ،والجيم  ،والدال  ،والراء  ،وغيرھ9ا) ، (5وع9دم
اھت999زاز ال999وترين الص999وتيين عن999د النط999ق بالص999وت المھم999وس  ،كص999وت الف999اء  ،والس999ين ،
والشين  ،والحاء  ،الصاد  ،وغيرھا).(6
 .3طريقة النطق  : Manner of Articulationوتحدد بناء على شكل االعتراض لمج9رى
الھواء أثناء عملية النطق  ،فإذا كان االعتراض كلي9ا ً ي9ؤدي إل9ى تجم9ع الھ9واء مح9دثا ً انفج9اراً
عند النط9ق يوص9ف الص9وت بأ ّن9ه انفج9اري  ، Plossiveوإذا ك9ان االعت9راض جزئي9اً يس9مح
للھواء بالمرور مع حدوث احتكاك مسموع يوصف الص9وت بأ ّن9ه احتك9اكي ، (7) Fricative

)(1

انظر  :كمال محمد بشر  ،علم اللغة العام ـ األصوات اللغوية  ،مرجع سابق  ،ص .28

)(2

انظر  :أحمد قدور  ،مبادئ اللسانيات  ،ط ، 1دار الفكر ـ دمشق  ، 1996 ،ص .60

)(3

انظر :حلمي خليل  ،مقدمة لدراسة اللغة  ،مرجع سابق  ،ص . 214

)(4

انظر  :أحمد قدور  ،مبادئ اللسانيات  ،مرجع سابق  ،ص  66ـ ص . 68

)(5

انظر  :المرجع ذاته  ،ص  ، 81حلمي خليل  ،مقدمة لدراسة اللغة  ،مرجع سابق  ،ص . 215

)(6

انظر  :المرجع ذاته  ،ص  ، 83حلمي خليل  ،مقدمة لدراسة اللغة  ،مرجع سابق  ،ص . 215

)(7

انظر  :حلمي خليل  ،مقدمة لدراسة اللغة  ،مرجع سابق  ،ص . 214
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وقد توص9ف بع9ض األص9وات بص9فات أخ9رى ثانوي9ة ناتج9ة ع9ن تح9رك اللس9ان  ،ك9التفخيم ،
والترقيق  ،والتكرار  ،والصفير  ،وغيرھا).(1

ـ المستوى الصوتي الفونولوجي : Phonology
ت9رجم ھ99ذا المص99طلح م99ن جھ99ة وظيفت99ه إل99ى عل99م األص99وات التنظيم99ي  ،أو عل99م وظ99ائف
األص99وات  ،ويعن99ى ھ99ذا الجان99ب م99ن الدراس99ة بتنظ99يم الم99ادة الص99وتية وإخض99اعھا للتقعي99د
والتقنين  ،أو يبحث في األصوات من حيث وظائفھا في اللغة).(2
ومعنى ذلك أنّ ھذا المس9توى يھ9تم بدراس9ة الص9وت اللغ9وي داخ9ل البني9ة  ،أي م9ن حي9ث
عالقته باألصوات األخرى من ناحية  ،ووظيفته في تحديد المعنى من ناحية أخرى). (3
والمصطلح الذي يستخدمه علماء األصوات في الداللة على الص9وت الم9ؤثر ف9ي المعن9ى
يس9مّى الف99ونيم  ، Phonemeوھ99و أص99غر وح99دة ص99وتية تغيرھ99ا يغ ّي99ر المعن99ى  ،أو أص99غر
وحدة صوتية يمكن عن طريقھا التفريق بين المعاني). (4
فصوت الباء مثال وحدة صوتية ال يمكن تجزئتھا إلى أجزاء أخ9رى  ،أمّ9ا الكلم9ة ف9يمكن
ب فھ9و يتك9ون م9ن س9تة فونيم9ات ،
ُ9ر َ
تجزئتھا إل9ى فونيم9ات أص9غر  ،ومث9ال ذل9ك  :الفع9ل ض ِ
ثالثة فونيمات صامتة وھي  :صوت الضاد وص9وت ال9راء وص9وت الب9اء  ،وثالث9ة فونيم9ات
صائتة وھي  :صوت الض9مة ف9ي الض9اد  ،وص9وت الكس9رة ف9ي ال9راء  ،وص9وت الفتح9ة ف9ي

)(1

للتوسع  :انظر  :أحمد قدور  ،مبادئ اللسانيات  ،مرجع سابق  ،ص  84ـ . 88

)(2

انظر  :كمال بشر  ،علم اللغة العام  ،مرجع سابق  ،ص .29

) (3

انظر  :حلمي خليل  :مقدمة لدراسة اللغة  ،مرجع سابق  ،ص .224

)(4

انظر  :محمد علي الخولي  :األصوات اللغوية  ،دار الفالح – عمان  ، 1990 ،ص.58
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الباء) . (1ويظھر تأثير الفونيمات في المعن9ى بزيادتھ9ا أو ح9ذفھا أو إع9ادة ترتيبھ9ا أو اس9تبدال
فونيم آخر بھا  ،ويمكن توضيح ذلك على النحو اآلتي ):(2
تين ← طين  /استبدال
منار ← نار  /حذف
نار ← منار  /زيادة
قمر ← رقم  /ترتيب
وعليه تؤدي الفونيمات التركيبية وظيفتين :
 .1وظيف99ة أساس99ية أو إيجابي99ة تتمث99ل بتحدي99د معن99ى الكلم99ة الت99ي تحت99وي علي99ه  ،فالص99اد م99ثالً
فونيم يشترك مع فونيمات أخرى في كلمة ) صام ( لتحديد معناھا).(3
 .2وظيف9ة ثانوي99ة أو س99لبية تتمث99ل بحف9ظ الف99رق لمعن99ى كلم99ة ع9ن الكلم99ات األخ99رى  ،فالص99اد
مثالً في كلمة ) صام ( فونيم يحفظ معناھا مختلفا ً عن كلمات مثل  :قام  ،دام  ،نام).(4
وأ ّم99ا الفونيم99ات ف99وق التركيب ّي99ة  ،وھ99ي فونيم99ات ال يظھ99ر تأثيرھ99ا ف99ي المعن99ى إال عن99د
ال ّتلفظ بھا أثناء عملية النطق  ،تقسّم على النحو اآلتي :
 .1المقط99ع  ، syllableعب999ارة ع999ن تت999ابع ع999دد م999ن الفونيم99ات ف999ي لغ999ة م999ا  ،تك999وّ ن البني999ة
المقطعية لكل لغة والتي تميزھا من غيرھ9ا م9ن اللغ9ات  ،وق9د تتف9ق مجموع9ة م9ن اللغ9ات ف9ي
نظام مقطعي واحد).(5
 .2النب99ر  ، stressوھ99و ق99وة ال99تلفظ النس99بية الت99ي تعط99ى للص99وت ف99ي ك99ل مقط99ع م99ن مق99اطع
الكلمة أو الجملة  ،ومعنى ذلك أنّ المقط9ع المنب9ور يحت9اج إل9ى زي9ادة ف9ي الجھ9د المب9ذول عن9د
النطق به).(6

)(1

الصوامت  :األصوات التي يوجد حبس أو تضييق في مجرى الھواء عند النطق بھ"ا  ،والص"وائت  :أص"وات

ال يوجد حبس أو تضييق عند النطق بھا  ،انظر  :أحمد قدور  ،مبادئ اللسانيات  ،مرجع سابق  ،ص . 59
)(2

انظر  :حلمي خليل  ،مقدمة لدراسة اللغة  ،مرجع سابق  ،ص  225ـ ص . 226

)(3

انظر  :المرجع ذاته  ،ص . 227

)(4

انظر  :المرجع ذاته  ،ص . 227

)(5

انظر  :المرجع ذاته  ،ص 233ـ ص . 234

)(6

انظر  :محمد علي الخولي  ،األصوات اللغوية  ،مرجع سابق  ،ص.158
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 .3المفص99ل  ، Junctureعب99ارة ع99ن س99كتة خفيف99ة ب99ين كلم99ات أو مق99اطع ف99ي ح99دث كالم99ي
بقصد الداللة على مكان انتھاء لفظ ما أو مقطع ما وبداية آخر).(1
 .4التنغيم  ، intonationوسمّاه إبراھيم أن9يس بموس9يقى الك9الم ) (2وھ9و عب9ارة ع9ن ارتف9اع
الصوت وانخفاضه على مستوى الكلمة المفردة ويسمّى نغم9ة الكلم9ة أو عل9ى مس9توى الجمل9ة
أو العبارة ) ، (3وأكثر ما يستخدم التنغيم ف9ي اللغ9ات ـ باس9تثناء اللغ9ات النغمي9ة ـ للدالل9ة عل9ى
المعاني اإلضافية كالتأكيد واالنفعال والدھشة والغضب  ،ومثال ذلك عب9ارة " أھ9الً وس9ھالً "
فقد تدل على الترحيب والفرح  ،وقد تدل على الغضب والتھديد). (4

ـ المستوى الصرفي : Morphology
يعنى ھذا المستوى بدراسة ما يطرأ على الكلمة من زي9ادات أو حذف،وك9ذلك التح9والت
التي تغير داللتھا ،أو وظيفتھا نتيجة لدخول عناص9ر لغوي9ة معين9ة .والمص9طلح األساس9ي ف9ي
المورفولوجيا الذي يتصل بصيغة الكلمة ووظيفتھ9ا ھ9و الم9ورفيم ، (5) Morphemeويقص9د
به أصغر وحدة لغوية تحمل معنى أو وظيفة نحويّة ) .(6وتقسم المورفيم9ات بحس9ب وظيفتھ9ا
إلى ثالثة أنواع :
) (1
)(2

انظر  :أحمد مختار عمر  ،دراسة الصوت اللغوي  ،عالم الكتب – القاھرة  ، 1991 ،ص .364
انظر  :إبراھيم أنيس  ،األصوات اللغوية  ،الطبعة الخامسة  ،مكتبة األنجلو المصرية  ، 1979 ،ص .175

)(3

انظر :حلمي خليل  ،مقدمة لدراسة اللغة  ،مرجع سابق  ،ص.240

)(4

انظر  :أحمد مختار  ،دراسة الصوت اللغوي  ،مرجع سابق  ،ص .366

) (5

انظر  :حلمي خليل  ،مقدمة لدراسة اللغة  ،مرج9ع س9ابق  ،ص  ، 245لوريت9و ت9ود  ،م"دخل إل"ى عل"م اللغ"ة ،

ترجمة  :مصطفى التونى  ،الھيئة المصرية العامة للكتاب  ، 1994 ،ص  ، 47وماريو باي  ،أسس عل"م اللغ"ة ،
ترجمة أحم9د مخت9ار عم9ر  ،ع9الم الكت9ب ـ الق9اھرة  ،ط ،1983 ،2ص  ، 43وأحم9د ق9دور  ،مب"ادئ اللس"انيات ،
مرج99ع س99ابق  ،ص ، 137وعب99د الك99ريم مجاھ99د  :عل""م اللس""ان العرب""ي  ،ط ،1دار أس99امة ـ عم99ان ، 2005 ،
ص48ـ.60
)(6

انظر  :حلمي خليل  ،مقدمة لدراسة اللغة  ،مرجع سابق  ،ص.246
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 .1المورفيم الحر  ، Free morphemeوھو الذي يمكن استعماله بحرية كوحدة مستقلة في
اللغة  ،ويشير إلى مرجعية معجمية تعرف في المعاجم اللغوية بالج9ذر اللغ9وي  ،مث9ل  :ص9ام
 ،نام  ،كتب  ،وغيرھا).(1
 .2الم9ورفيم المق ّي9د ، Bound morphemeوھ99و الم99ورفيم ال99ذي يس99تخدم متص99ال بم99ورفيم
آخر ليكون مؤثراً في المعنى  ،مثل  :أل التعري9ف ف9ي داللتھ9ا عل9ى تعري9ف االس9ماء  ،ال9واو
والنون في الداللة على جمع المذكر السالم  ،ح9روف المض9ارعة  ،الم9يم وال9واو ف9ي ص9ياغة
اسم المفعول من الفعل الثالثي  ،ياء النسب في االسم المنسوب  ،وغير ذلك).(2
 .3الم99ورفيم الص99فري ، Zero morphemeوھ99و الم99ورفيم ال99ذي ي99دل ع99دم وج99وده عل99ى
وج9ود م99ورفيم مح99ذوف أو مس99تتر أو مق99در،مثل :الض99مائر المس99تترة ،والحرك99ات

المق99درة

) .(3ويقسّم المورفيم المقيد بالنظر في موقع اتصاله بالكلمة إلى ثالثة أشكال :
 .1الس999وابق  : Prefixesوھ999ي الوح999دات الص999وتية الت999ي تتص999ل ببداي999ة الكلم999ات  ،مث999ل :
ح99روف المض99ارعة  ،وھم99زة التعدي99ة ف99ي وزن أفع99ل  ،والم99يم ف99ي المص99در الميم99ي واس99م
المكان والزمان  ،وغيرھا).(4
 .2الدواخل  : Infixesوھي الوحدات الصوتية التي تتصل بوسط الكلمة  ،مثل  :ألف فاع9ل
من الثالثي للداللة على اسم الفاعل  ،التضعيف في فعّل  ،وغيرھا).(5
 .3اللواحق  : Suffixesوھي الوحدات الصوتية التي تتصل بنھاية الكلمة  ،مثل  :عالمات
التثنية والجمع  ،وحركات اإلعراب وحروفه  ،وعالمة التأنيث  ،وغيرھا .فالسوابق
) (1

انظر  :المرجع ذاته  ،ص ، 248أحمد قدور  ،مبادئ اللسانيات  ،مرجع سابق  ،ص  ، 149-148عبد الكريم

درس
مجاھد  ،علم اللسان العربي  ،مرجع سابق  ،صُ .59م ّ
) (2

انظر  :المرجع ذاته  ،ص 248ـ  ، 249أحمد قدور  ،مرجع س9ابق  ،ص  ، 149-148عب9د الك9ريم مجاھ9د ،

مرجع سابق  ،ص.59
)(3

انظر  :حلمي خليل  ،مقدمة لدراس"ة اللغ"ة  ،مرج9ع س9ابق  ، 249 ،أحم9د ق9دور  ،مب"ادئ اللس"انيات  ،مرج9ع

سابق  ،ص  ، 149عبد الكريم مجاھد  ،علم اللسان العربي  ،مرجع سابق  ،ص .59
)(4

انظر  :أحم9د ق9دور  ،مب"ادئ اللس"انيات  ،مرج9ع س9ابق  ،ص  ، 149م9اريو ب9اي  ،أس"س عل"م اللغ"ة  ،مرج9ع

سابق  ،ص .44 -43
)(5

انظر  :المرجع ذاته  ،ص  ، 150ماريو باي  ،مرجع سابق  ،ص .44
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واللواحق زيادات طرف ّية  ،وأ ّما الدواخل فزيادات وسطيّة ) ، (1ويمك999ن تمثي999ل أش999كال
المورفيمات المقيدة على النحو اآلتي :

الميم

التضعيف

م.م.س

م.م.د

أل التعريف

لعب

درس

م.ح

الالعبون

م.م.س

م.ح

األلف
م.م.د

الواو والنون
م.م.ل

ـ المستوى النحوي ـ التركيبي : Syntax
يھ99تم ھ99ذا المس99توى بدراس99ة نظ99ام الكلم99ات ف99ي جم99ل أو مجموع99ات كالمي99ة مث99ل  :نظ99ام
الجمل99ة  :ض99رب موس99ى عيس99ى  ،الت99ي تفي99د ع99ن طري99ق وض99ع الكلم99ات ف99ي نظ99ام مع99ين أنّ
موسى ھو الضارب وعيسى ھو المضروب).(2
فالمس99توى النح99وي يھ99تم ببي99ان وظ99ائف الكلم99ات ف99ي الجم99ل  ،واألث99ر ال99داللي الخ99تالف
موقع الكلمة في التركيب  ،مثل  :صافح المعلّ9م الم9تعلّم مقاب9ل الجمل9ة ص9افح الم9تعلّم المعلّ9م ،
)(1

انظر  :المرجع ذاته  ،ص  ، 150ماريو باي  ،مرجع سابق  ،ص .43

)(2

انظر  :ماريو باي  ،أسس علم اللغة  ،مرجع سابق  ،ص.44
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ومث99ل  :نم99ت األزھ99ار مقاب99ل الجمل99ة ذبل99ت األزھ99ار  ،ف99اختالف ترتي99ب الجمل99ة واخ99تالف
الكلمتين أثرا في داللة الجملة) ، (1ويمكن تمثيل ذلك على النحو اآلتي :
صافح المعلّم

المتعلّم

.1

ف

فا

مف

.2

ف

مف

فا

ت.ظ

ت.ظ

ويتك999وّ ن النظ999ام النح999وي م999ن مجموع999ة م999ن المب999اني الت999ي يق999دمھا النظام999ان الص999وتي
والص9رفي  ،فم9ن الوح9دات التركيبي9ة ـ الفونيم9ات ـ والوح9دات ف9وق التركيبي9ة تنش9أ وح9دات
النظام الصرفي ـ المورفيمات ـ ومن المورفيمات تنش9أ الكلم9ات  ،وھ9ي المب9اني أو الوح9دات
التي تؤسس وحدات أكبر ھي الجملة  Sentenceأو التركيب .(2) Structure
ومن الجمل تنش9أ مجموع"ة م"ن المع"اني النحوي"ة العام"ة  ،وھ9ي المف9اھيم أو األغ9راض
األساس99ية الت99ي يقص999دھا الم99تكلم  ،وتتمث99ل ف999ي الخب99ر واإلنش99اء واإلثب999ات والنف99ي والتوكي999د
والطل99ب  ،والش99رط  ،والقس99م والتعج99ب والم99دح وال99ذم  ،وغيرھ99ا  ،ومجموع""ة أخ""رى م""ن
المعاني النحوية الخاصة  ،وھي المعاني التي تشير إل9ى مع9اني األب9واب المف9ردة ف9ي النظ9ام
النحوي كالفاعلية والمفعولية والحالية  ،وغيرھا  ،وھي وظائف نحويّة).(3
ويتم ضبط المعاني النحويّة بالنظر في مجموعتين من القرائن :
 .1القرائن المعنوية وھي عالقات سياقية  : Syntagmatic relationsكعالق9ة اإلس9ناد ب9ين
المبت9دأ والخب99ر وب9ين الفع99ل والفاع9ل  ،وعالق99ة التعدي9ة الت99ي ت9ربط الفع99ل ب9المفعول  ،وعالق99ة
اإلخراج التي تربط المستثنى بالمستثنى منه  ،وعالقة النسبة بين المض9اف والمض9اف إلي9ه ،
) (1

انظر  :محمود عكاشة  :التحليل اللغوي في ضوء علم الداللة  ،ط ،1دار النشر للجامعات ـ مص9ر ، 2005 ،

ص.14
)(2

انظر  :محمد يوسف حبلص  :من أسس علم اللغة  ،ط  ،1دار الثقافة العربية ـ القاھرة  ، 1994 ،ص . 115

)(3

انظر  :المرجع سابق  ،ص  115ـ . 116
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وعالق9ة التبعي99ة ب99ين الت9ابع والمتب99وع  ،والق99يم الخالف99ة " المخالف9ة " ب99ين الوظ99ائف النحوي99ة ،
مثل  :المرفوعات مقابل المنصوبات مقابل المجرورات ).(1
 .2الق99رائن اللفظي99ة الت99ي تش99ير إل99ى العالق99ات الت99ي ت99ربط المع99اني النحوي99ة مث99ل  :اإلع99راب
والصيغة  ،والربط واألداة  ،والرتبة  ،والمطابقة  ،وغيرھا ).(2

ـ المستوى الداللي : Semantics
يعنى ھذا المستوى بدارسة المعنى  Meaningعلى مستوى الكلمة المفردة أو الجمل9ة ،
ويختص كذلك بتحلي9ل الدالل9ة م9ن حي9ث عالقتھ9ا بالبني9ة اللغوي9ة  ،وتط9ور الدالل9ة وتنوعھ9ا ،
والعالقات الداللية  Semantic relationsب9ين الكلم9ات وغي9ر ذل9ك  ،وغالب9ا م9ا تنتھ9ي ھ9ذه
الدراس9ة إل9ى وض9ع نظري9ات علمي9ة ف9ي دراس9ة المعن9ى تختل9ف ع9ادة م9ن مدرس9ة لغوي9ة إل9ى
أخرى) ، (3وأھم ھذه النظريات الحديثة في دراسة المعنى  :النظرية اإلش9اريّة) ، (4والنظري9ة
التص99ورية) ، (5والنظري99ة الس99لوكية) ، (6ونظري99ة الس99ياق) ، (1ونظري99ة الحق99ول الداللي99ة)،(2
والنظرية التحليلية).(3

)(1

انظر  :أحمد قدور  ،مبادئ اللسانيات  ،مرجع سابق  ،ص 228ـ  ، 231محمد يوسف حبلص  ،مرجع سابق

 ،ص. 116
)(2

انظر  :محمد يوسف حبلص  ،مرجع سابق  ،ص .117

) (3

انظر  :حلمي خليل  ،مقدمة لدراسة اللغة  ،مرجع سابق  ،ص  ،155ص ، 175محمد س9عد محم9د  ،ف"ي عل"م

الداللة  ،ط ،1مكتبة زھراء الشرق ـ القاھرة  ، 2002 ،ص .13
) (4

تتفق ھذه النظرية مع مبادئ علم النفس ومناھجه ؛ ولذلك تسمّى أيض9ا ً بالمدرس9ة العقلي9ة أو المدرس9ة النفس9ية ،

فتدرس الصورة الذھنية للشيء الخارجي  ،ومثال ذلك الشجرة وصورتھا ف9ي ذھ9ن الس9امع )انظ9ر  :محم9د س9عد ،
في علم الداللة  ،مرجع سابق  ،ص 29ـ ص .( 31
) (5

ترى ھذه النظرية أنّ الفكرة الحاضرة في ذھ9ن الم9تكلم ھ9ي نفس9ھا الفك9رة عن9د الس9امع ؛ وذل9ك ألنّ ك9الً منھم9ا

يملك تصوراً واحداً لتلك الفكرة ومثال ذلك كلمة كتاب  ،إال أنّ ھناك ألفاظا ً كثيرة غير قابلة للتصور العقلي  ،مثل
كلمة الحريّة  ،وغيرھا )انظر  :المرجع ذاته  ،ص 32ـ ص . ( 33
) (6

تصف ھذه النظرية الحدث الكالمي على أ ّنه نوع من االستجابات لمثيرات معينة تقدمھا البيئة المحيطة  ،وك9ل

استجابة تتحول إلى مثير حتى نھاية الحدث الكالمي )انظر  :المرجع ذاته  ،ص. ( 34
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وعليه يعرّ ف المعنى على أ ّنه الصورة الذھنية للشيء  ،أو العالقة ب9ين الرم9ز والص9ورة
 ،أو الشيء المشار إليه  ،أو العالقة ب9ين الرم9ز والش9يء الخ9ارجي  ،أو الموق9ف واالس9تجابة
لمثير كالمي معين  ،أو استعمال الكلمة في اللغة والدور ال9ذي تؤدي9ه ف9ي ص9حبة غيرھ9ا  ،أو
محصلة عالقات الكلمة بالكلمات األخرى داخل الحقل الداللي  ،أو تجمع م9ن عناص9ر داللي9ة
تمييزية ذات عالقات متبادلة).(4

ـ المستوى المعجمي : Lexicography
يختص ھذا المستوى بتصنيف ودراسة مفردات أي لغة والقي9ام بش9رح معناھ9ا أو داللتھ9ا
المعجمية  Lexical meaning؛ لذلك يتداخل أحيانا م9ع عل9م الدالل9ة الش9تراكھما ف9ي بع9ض
الموضوعات  ،ولكنه أضيق مجاال م9ن عل9م الدالل9ة ؛ أل ّن9ه ال يھ9تم بوض9ع النظري9ات الداللي9ة
وإ ّنما يكتفي بدراسة داللة الكلمات وأنواع الداللة وما يتصل بذلك). (5

) (1

معان  ،وإ ّنم9ا لھ9ا اس9تعماالت ؛ ول9ذلك فمعن9ى الكلم9ة ال يمك9ن
يرى أصحاب ھذه النظرية أنّ الكلمات ليس لھا
ٍ

تحديده إال من خالل استعمالھا في سياق )انظر  :المرجع ذاته  ،ص. ( 37
) (2

تح9دد ھ9ذه النظري9ة معن9ى الكلم9ة م9ن خ9الل عالقاتھ9ا بمجموع9ة م9ن الكلم9ات الت9ي ت9رتبط معھ9ا ف9ي دالالتھ99ا ،

وتوضع معھ9ا تح9ت لف9ظ ع9ام يجمعھ9ا  ،مث9ل كلم9ة أحم9ر وعالقتھ9ا م9ع مج موع9ة كلم9ات أخ9رى  ،مث9ل  :األص9فر
واألخضر واألزرق  ،وغيرھا )انظر  :المرجع ذاته  ،ص. ( 46
) (3

يرى أصحاب ھذه النظرية أنّ معنى الكلمة يتحدد من خالل رصد ما تحمله م9ن مالم9ح ومكون9ات تميزھ9ا ع9ن

غيرھا  ،من حيث إن كانت اسماً أو فعالً أو حرفا ً  ،ث ّم إن كانت إنسانا ً أو حيوانا ً أو نباتا ً أو جماداً  ،ويستمر اللغوي
ف99ي تحدي99د الممي99زات حت99ى يحق99ق الق99در الض99روري م99ن التوص99يف والش99رح )انظ99ر  :المرج99ع ذات99ه  ،ص، ( 51
وللتوسع في معرف9ة المزي9د ح9ول ھ9ذه النظري9ات  ،ينظ9ر  :أحم9د مخت9ار عم9ر  ،عل"م الدالل"ة  ،ط ،4ع9الم الكت9ب ـ
القاھرة  ، 1993 ،ص 54ـ . 138
) (4

انظر  :أحمد مختار عمر  ،علم الداللة  ،مرجع سابق  ،ھامش .220

) (5

حلمي خليل  :مقدمة لدراسة اللغة  ،مرجع سابق  ،ص ،333حلمي خليل  :الكلمة دراسة لغوية معجمية  ،دار

المعرفة الجامعية ـ اإلسكندرية  ، 1995 ،ص.101
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وتتمثل طريقة المعج9م ف9ي دراس9ته للكلم9ة ب9ذكر معن9ى الكلم9ة أو مرادفھ9ا أو مض9ادھا أو
م99ا يفس99رھا  ،وق99د يب99ين أص99ل وض99عھا وتطورھ99ا الت99اريخي ومش99تقاتھا  ،وق99د ي99ذكر بع99ض
).(1

السياقات اللغوية التي توضح داللتھا

) (1

انظر  :محمود عكاشة  ،التحليل اللغوي في ضوء علم الداللة  ،مرجع سابق  ،ص .157
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ـ عالقة المستوى النحوي بالمستوى الداللي :
يھتم النحو ببحث العالقات التي تربط بين الكلمات في الجملة وبي9ان وظائفھ9ا  ،والدالل9ة
ھي التي تبرز االختالف بين التراكيب المختلفة) ، (1وتقوم الداللة بتوجيه كثير م9ن التراكي9ب
النحوي99ة  ،فالكلم999ة تكتس999ب معناھ999ا م99ن الس999ياق اللغ999وي ال999ذي ت99رد في999ه فض999ال ع999ن معناھ999ا
المعجمي.
وتسمى دراسة دالل9ة التركي9ب ) الجمل9ة ( بعل9م الدالل9ة التركيب9ي أو عل9م دالل9ة الجمل9ة ف9ي
الغرب  ،ويختص ھذا العلم ـ علم الداللة التركيبي ـ ببيان معن9ى الجمل9ة أو العب9ارة  .والجمل9ة
عن99د الغ99ربيين تعن99ي وظيف99ة مع99اني أجزائھ99ا  ،أو معن99ى الوح99دات القاموس99ية ـ المعجمي99ة ـ
والصالت الداللية بين مكونات الجملة).(2
ويرى ماريو باي )  ( Mario Peiأنّ طريقة تنظيم الكلمات في جمل تتحكم ف9ي المعن9ى
كله  ،مثل  John hit George:في مقابل الجملة  ، George hit Johnومثل  :ضرب
موس""ى عيس""ى  ،وض""رب عيس""ى موس""ى  ،فالجملت99ان يختل99ف معناھم99ا إل99ى ح99د كبي99ر عل99ى
الرغم من اتحاد الكلمات المستعملة).(3
ويرجع السبب في ذل9ك إل9ى طريق9ة توزي9ع الكلم9ات ف9ي الجملت9ين  ،فف9ي الجمل9ة األول9ى
موس99ى ھ99و الض99ارب وعيس99ى ھ99و المض99روب ،وف99ي الجمل99ة الثاني99ة عيس99ى ھ99و الض99ارب
وموسى ھو المضروب  ،فاختالف ترتيب الجملة بالرغم من استخدام المفردات نفسھا ي9ؤدي
إلى تغيير وظيفة الكلمة من ناحية  ،ويؤدي إلى تغيير الداللة من ناحية أخرى .
بنا ًء على ذلك  ،يؤثر التركيب في تغيير الداللة باختالف الكلمات في التركي9ب  ،نح9و :
كتب زيد الدرس  ،و كتب محمد الدرس  ،يشير التركيبان إلى المعن9ى النح9وي نفس9ه  ،ولك9نّ
المعنى الداللي في التركيب األول مختلف عن9ه ف9ي التركي9ب الث9اني ؛ ألنّ الوظيف9ة النحوي9ة )

) (1

انظر  :محمود عكاشة  ،التحليل اللغوي في ضوء علم الداللة  ،مرجع سابق  ،ص.123

) (2

انظر  :المرجع ذاته  ،ص .119

) (3

انظر  :ماريو باي  ،أسس علم اللغة  ،مرجع سابق  ،ص52ـ.53
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الفاعل ( في التركيب األول كانت لزيد  ،أمّا الوظيفة النحوية ) الفاعل ( ف9ي التركي9ب الث9اني
فنقل9ت إل99ى محم99د  ،وھ99ذا االنتق99ال ف99ي الوظيف99ة النحوي9ة ب99ين العنص99رين أدّى إل99ى تغ ّي9ر دالل99ة
التركي99ب  .كم99ا ي99ؤثر التركي99ب ف99ي الدالل99ة بإع99ادة توزي99ع الكلم99ات بطريق99ة جدي99دة  ،نح99و ):
محمد أنشط من علي  ،علي أنش"ط م"ن محم"د (  ،يش9ير ھ9ذا المث9ال إل9ى ح9دوث تب9ديلين ف9ي
الجملة  ،األول تبديل نحوي والثاني تبديل داللي على النحو اآلتي :
محمد

أنشط

م

خ

م.ف

ف.ت

من
ح.ج

علي
س.م
م.ع

س.م

م

م.ع

م.ف

ت.ظ
ت.ظ
يشير التحليل إلى أنّ كالً من االسمين ) محمد  ،علي ( في حالة من التبديل ال9وظيفي ؛
الخ9تالف التوزي99ع التركيب99ي ب99ين الجمل99ة األول99ى والثاني99ة ؛ والتب99ديل ال99وظيفي ف99ي ذل99ك يتمث99ل
ض999ل
ب999الرفع عل999ى االبت999داء والخف999ض بح999رف الج999ر  ،واخ999تالف دالل999ة التفض999يل ب999ين المف ّ
والمفضّل عليه .
وقد تتع9رض الكلم9ات لتغيي9رات معين9ة ف9ي الص9يغة ـ بني9ة الكلم9ة ـ ت9ؤدي إل9ى تغيي9ر ف9ي
ُ
وكتب"ت المس"ألة ( ف9اختالف ص9يغة الفع9ل م9ن المض9ارع
المعنى) (1مثل  ) :أكتبُ المسألة ،
إل99ى الماض99ي أ ّدت إل99ى تغيي99ر المعن99ى النح99وي وال99داللي  ،ومث99ل َ :طبع" ُ
"ت الورق" َ"ة  ،و ُطب"ـِ َعت

) (1

انظر  :ماريو باي  ،أسس علم اللغة  ،مرجع سابق  ،ص.53
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ُ
الورقة ؛ فاختالف صيغة الفعل من المبني للمعلوم إلى المجھول أ ّدت إلى تغيير وظيفي عل9ى
المستويين النحوي والداللي .
وتعد الحرك9ات اإلعرابي9ة معي9ارا يفس9ر اخ9تالف المعن9ى ب9ين جملت9ين  ،أو أكث9ر تس9تخدم
المف99ردات نفس99ھا) ، (1مث99ل  ) :قات""ل المس""ل ُم المش""ر َك  ،قات""ل المش""ر ُك المس""ل َم (  .ويوض99ح
التحليل اآلتي التحوّ ل الوظيفي والداللي للجملة السابقة :
قاتل

المسلم

ف

فا

ف

مف

المشرك
ضمة مف

فتحة

فا

فتحة

ضمة

ت.ظ
يشير التحليل السابق إلى اش9تراك الجملت9ين ب9المفردات  ،وح9دوث تب9ديل وظيف9ي نح9وي
وداللي ) لكلمة المسلم والمشرك ( ؛ بسبب اختالف توزي9ع الكلم9ات ف9ي الجملت9ين  ،ف9المكون
النحوي الذي يشغل وظيفة الفاعلية في الجملة األولى ھ9و ) المس9لم (  ،أمّ9ا ف9ي الجمل9ة الثاني9ة
فالوظيفة النحوي9ة ـ الفاع9ل ـ انتقل9ت إل9ى ) المش9رك (  ،وك9ل م9ن الض9مة والفتح9ة عالم9ات )
رموز ( تشير إلى االختالف الوظيفي بين التركيبين.
وقد يكون للحركات ـ باعتبارھا مورفيمات ـ دور ھام في تفسير المعنى  ،كقوله تع9الى
"وب ﴾) ، (2والمعن99ى أنّ يعق99وب أوص99ى بني99ه كم99ا فع99ل
ص" ٰ"ى ِب َھ""ا إِ ْب" َ"راھِي ُم َبنِي " ِه َو َي ْع ُق" ُ
َ ﴿ :و َو َّ
إبراھيم عليھما السالم ) عُطفت كلمة يعقوب على إب9راھيم ( وم9ن يق9رأ كلم9ة يعق9وب ب9الفتح ـ

) (1

انظر  :محمد سعد  ،في علم الداللة  ،مرجع سابق  ،ص .18

) (2

البقرة  ،من اآلية 132
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أي ب9العطف عل9ى كلم9ة بني9ه ـ يتغيّ9ر المعن9ى ؛ إذ يص9بح يعق9وب ممّ9ن أوص9اھم إب9راھيم)، (1
َ Oب ِري ٌء مِنَ ا ْل ُم ْ
س"ول ُ ُه ﴾ ) ، (2والمعن9ى أنّ الرس9ول
ش ِركِينَ َو َر ُ
ومثل ذلك قوله تعالى  ﴿ :أَنَّ َّ َ
ـ 9ص99لى  Uعلي99ه وس9لّم ـ ب99ري ٌء أيض9ا َ م99ن المش99ركين  ،ول99و حرك99ت كلم99ة الرس99ول بالكس99ر
عطفا َ على المشركين لوقعت البراءة على الرسول ـ صلى  Uعليه وس9لم ـ وھ9ذا فاس9د ؛ ألنّ
المعنى يتنافى مع مكانة الرسول ـ صلى  Uعليه وسلم ـ).(3

) (1

انظر  :محمد سعد محمد  ،في علم الداللة  ،مرجع سابق  ،ص .18

) (2

التوبة  ،من اآلية 3

) (3

انظر  :محمود عكاشة  ،التحليل اللغوي في ضوء علم الداللة  ،مرجع سابق  ،ص .119
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ـ عالقة المستوى النحوي بالمعنى المعجمي :
تعد الدراسات المعجمية نوعا ً مھما ً من أن9واع الدراس9ات الداللي9ة ؛ ألنّ المعن9ى المعجم9ي
ھو النواة التي ينطلق منھا عالم اللغة في دراسته لداللة األلفاظ والعبارات).(1
ويعرّف المعنى المعجمي بأ ّنه معنى الكلمة وھي خارج السياق اللغوي  ،أو المعنى الع9ام
ال99ذي يتب99ادر إل99ى ال99ذھن عن99د الس99ماع بالكلم99ة  ،فكلم99ة الع99ين وھ99ي خ99ارج الس99ياق تش99ير إل99ى
الباصرة  ،ولك9ن عن9د وض9عھا ف9ي الس9ياق ق9د تش9ير إل9ى الجاس9وس  ،أو نب9ع الم9اء  ،أو غي9ر
ذلك). (2
ويميز الباحثون في ھذا السياق بين مجم9وعتين  :األول9ى  :المجموع9ة المغلق9ة Closed
 setsوتعني الوحدات النحوية الت9ي تبح9ث م9ن ناحي9ة المعن9ى النح9وي)ال9وظيفي (  ،وتتص9ف
ھ9ذه المجموع9ة بأ ّنھ9ا ثابت9ة غي9ر قابل9ة للزي9ادة بزي9ادة النص9وص الت9ي يق9وم الباح9ث بدراس9تھا
وتحليلھا  ،ومثال ھذه المجموعات الضمائر واألسماء الموص9ولة وأس9ماء اإلش9ارة واألدوات
 .أ ّم999ا المجموع999ة الثاني999ة فتس999مّى بالمجموع999ات المفتوح999ة  Open setsوتعن999ي الوح999دات
المعجمي99ة الت99ي يق99وم المعجم99ي بش99رح معناھ99ا  ،وتتمي99ز ھ99ذه المجموع99ات بقبولھ99ا للزي99ادة ؛
نتيج99ة النم99و الطبيع99ي لمف99ردات اللغ99ة  ،ولتلبي99ة الحاج99ات االتص99الية للجماع99ة اللغوي99ة ؛ ل99ذلك
فھ99ي غي99ر مح99دودة  ،وأع99دادھا تقب99ل الزي99ادة  .وعل99ى ھ99ذا نج99د أنّ المجموع99ات المغلق99ة ي99تم
التركيز فيھا على بيان المعن9ى النح9وي  ،ف9ي ح9ين يك9ون التركي9ز ف9ي المجموع9ات المفتوح9ة
على بيان المعنى المعجمي  ،وما يتص9ل ب9ه م9ن قض9ايا نحويّ9ة ؛ فھ9ي ذات ش9كلين  ،معجم9ي
وآخر وظيفي). (3

) (1

انظر  :محمد سعد  ،في علم الداللة  ،مرجع سابق  ،ص.19

) (2

انظر  :نجود جميل أحمد المساعفة  ،المعنى النحوي ف"ي م"ذاھب علم"اء العربي"ة ) مقارب"ة لس"انية حديث"ة ( ،

رسالة ماجستير ـ الجامعة األردنية  ،عبد  Uعنبر ) مشرفا ً (  ، 2002 ،ص .209
) (3

انظر  :حلمي خليل  ،الكلمة دراسة لغوية معجمية  ،مرج9ع س9ابق  ،ص  ،109ج9ون الين9ز  ،مقدم"ة ف"ي عل"م

اللغة النظري ) الفصالن التاسع والعاش"ر (  ،ترجم9ة  :مجي9د عب9د الحل9يم الماش9طة و آخ9رين  ،جامع9ة البص9رة ،
 ، 1980ص ............................................................................................ 59
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وقد تنبّه النحويون القدامى للدور الذي يؤديه المعنى المعجمي في بن9اء الحك9م النح9وي ،
فالفعل ) دعا ( يتعدى إلى مفعولين إذا كان بمعنى ) سمى (  ،ويقتصر على مفعول واح9د إذا
قصد به ) الدعاء ( ) ، (1يقول سيبويه ) 180ھـ (  " :ھذا باب الفاعل الذي يتع9داه فعل9ه إل9ى
مفعولين  ،فإن شئت اقتصرت على المفعول األول وإن شئت تعدّى إلى الثاني كما تعدّى إل9ى
األول  .وذل99ك قول99ك  ، .........وس99ميته زي99دا  ،وك ّني99ت زي99دا أب99ا عب99د  ، Uودعوت99ه زي99دا إذا
أردت دعوته التي تجري مجرى سميته  ،وإن عنيت الدعاء إلى أمر لم يجاوز مفعوال واح9دا
").(2
ويقول سيبويه كذلك  " :وقال الخليل رحمه  : Uإن ش9ئت جعل9ت  :رجع9ت ع9ودك عل9ى
ب9دئك مفع9والً بمنزل9ة قول9ك  :رجع9ت الم9ال عل9يّ  ،أي رددت الم9ال عل9يّ  ،كأ ّن9ه ق9ال  :ثني99ت
عودي على بدئي ") .(3ويفھم من ھذا جواز أن يكون عودك مفعوالً به ال حاالً ؛ ألنّ رجع9ت
بمعنى رددت).(4
وينطبق مثل ھذا الحكم على الفع9ل ) ظ"نّ ( فيتعّ 9دى إل9ى مفع9ول واح9د إذا ك9ان بمعن9ى )
ا ّتھم ( نحو  :ظننت زيداً  ،أي  :اتھمت زيداً  .وكذلك بالنسبة للفع9ل ) رأى ( ف9إذا ُقص9د ب9ه )
رؤية العين ( تعّ 9دى إل9ى مفع9ول واح9د  ،نح9و  :رأي9ت زي9داً  ،بمعن9ى  :أبص9رت زي9دا .ومث9ل
ذلك الفعل ) علم ( إذا كان بمعنى ) عرف ( تع ّدى إلى مفع9ول واح9د  ،نح9و  :علم9ت خب9رك
 ،بمعنى عرفته).(5

 ، ........ف9وزي الش9ايب  ،محاض"رات ف"ي اللس"انيات  ،ط ، 1وزارة الثقاف9ة ـ عم9ان  ، 1999 ،ص446ـ، 447 9
نجود جميل المساعفة  ،المعنى النحوي في مذاھب علماء العربية  ،مرجع سابق  ،ص 210ـ .211
) (1

انظر  :نجود جميل المساعفة  ،مرجع سابق  ،ص.212

) (2

انظر  :سيبويه  ،الكتاب  ،تحقيق  :عبد السالم ھارون  ،عالم الكتب ،ج  ، 1ط  ، 1993 ، 3ص. 37

) (3

المصدر ذاته  ،ج  ، 1ص . 395

) (4

انظر  :أسامة كامل جرادات  ،األبعاد المعنوية في الوظائف النحويّة  ،عبد الحميد مصطفى السيد " مشرفا ً " ،

رسالة ماجستير ـ الجامعة الھاشمية  ، 2003 ،ص . 23
) (5

انظر  :الزجاجي )340ھـ (  ،الجمل في النحو  ،تحقيق  :علي توفيق الحمد  ،دار األمل ـ اربد  ،ط 1988 ، 4

 ،ص .30
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وم99ن ب99اب توجي99ه المعن99ى المعجم99ي للمعن99ى النح99وي الحك99م عل99ى الص 9مّاء والقرفص99اء
والقھقرى بوظيفة المفع9ول المطل9ق ف9ي ق9ول الع9رب  ) :اش9تمل الص9مّاء  ،ورج9ع القھق9رى ،
وقعد القرفصاء () .(1فالصمّاء ضرب من االشتمال) ، (2والقھق9رى ض9رب م9ن الرج9وع)، (3
والقرفصاء ضرب من القعود).(4
وھذا المعنى المعجمي للكلمات السابقة يستبعد جميع الوظ9ائف النحوي9ة األخ9رى الت9ي ق9د
تخطر بالذھن كالمفعول به  ،أو المفعول فيه ؛ ولذلك يحدد المعنى المعجمي الوظيف9ة النحوي9ة
).(5

للكلمات ) الصمّاء  ،القھقرى  ،القرفصاء( بالمفعول المطلق

ومث9ل ذل9ك اختص99اص ال9واو م9ن ح99روف العط9ف بوظيف9ة نحوي99ة تميزھ9ا ع9ن غيرھ99ا ؛
وذلك أ ّنھا تعطف اسما ً على آخر ال يتم الك9الم ب9ه وح9ده  ،ويرج9ع ذل9ك للمعن9ى المعجم9ي ف9ي
التركيب الذي يوجب اختيار الواو من بين حروف العطف  ،ومثال ذلك  :اختصم زيد وعل9ي
 ،وتضارب زيد وعلي  ،وجلست بين زيد ومحمد  ،فك9ل م9ن االختص9ام والتض9ارب والبيني9ة
من المعاني النسبية التي تحتاج الثنين فص9اعداً ليس9تقيم التركي9ب  ،وال9واو ھ9ي الح9رف ال9ذي
يفي99د الجم99ع والتش99ريك ف 9ي الحك99م  ،ف99ال يص99ح اس99تبدال ال99واو ) بالف99اء ( أو ) ث ّ 9م ( وإن كان99ا
يفيدان التشريك أيضا ً ؛ ألنّ كل منھما يفيد إضافة للتشريك الترتيب

).(6

)(1

انظر  :سيبويه  ،مصدر سابق  ،الجزء األول  ،ص.35

)(2

انظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،المجلد  ، 12دار صادر ـ بيروت  ، 1980 ،ص.346

)(3

انظر  :المرجع ذاته  ،المجلد ، 5ص .121

)(4

انظر  :المرجع ذاته  ،المجلد  ، 7ص 71ـ.72

) (5

انظر  :نجود جميل المساعفة  ،المعنى النحوي في مذاھب علماء العربية  ،مرجع سابق  ،ص .221

) (6

انظر  :ابن ھشام  ،أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك  ،دار إحياء العلوم ـ بيروت  ،ط ، 1981 ، 1ص 318

 ،ابن عقيل  ،شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك  ،تأليف  :محمد محي الدين عبد الحميد  ،الجزء الثاني  ،ط ، 2
مكتبة السعادة ـ مصر  ،د  .ت  ،ص .227
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ويبق9ى المعن99ى المعجم99ي للكلم99ة متع99ددا م99ا دام99ت الكلم99ة خ99ارج الس99ياق اللغ99وي  ،ولك99ن
عن99د اجتم99اع المعن99ى المعجم99ي م99ع الدالل99ة الوظيفي99ة للكلم99ة ف99ي التركي99ب ينش99أ ل99دينا المعن99ى
الحرفي أو معنى ظاھر النص كما يقول األصوليون).(1
ويظھ999ر ت9999أثير المعن9999ى المعجم9999ي ف9999ي التراكي999ب النحوي9999ة بعملي9999ة اختي9999ار الوح9999دات
 Selection of unitsالت99ي تص99لح للتعبي99ر ع99ن المع99اني النحوي99ة  ،وھ99ذه الوح99دات عن99د
اختيارھا تدخل في عالقة رأسية  ، Paradigmatic relationوترت9ب ھ9ذه الوح9دات داخ9ل
التركي99ب بطريق99ة معين99ة ) المطابق99ة  ( Concordلت99ؤدي المعن99ى المعجم99ي  ،ثّ 9م يُنظ99ر ف99ي
العالقات األفقية  Syntagmatic relationsبين الكلمات لتكوين المعنى النحوي).(2
فالفعل) شرب ( مثال يحت9اج إل9ى عنص9رين نح9ويين يؤدي9ان الوظيف9ة النحوي9ة م9ن حي9ث
نك9ون تراكي9ب نحوي9ة عدي9دة م9ع الفع9ل ) ش9رب ( بعض9ھا
الفاعلية والمفعولية  ،ونس9تطيع أن ّ
صحيح نحويا ودالليا ً  ،وبعضھا صحيح نحويا وغي9ر مقب9ول داللي9ا ً عل9ى النح9و اآلت9ي :

)

شـرب الرجل المـاء  ،شـرب الرجل الخبز( .
تشترك الجملتان في العالقة األفقية ) الفعل  +الفاعل  +المفعول به ( المعن9ى النح9وي
 ،وتختلف في العالقة الرأسية ) الماء  ،الخبز ( المعن9ى المعجم9ي  .وف9ي ض9وء ذل9ك نج9د أنّ
جمل9ة ) ش9رب الرج9ل الم9اء ( مقبول9ة نحوي9اً ومعنوي9ا ً  ،وأمّ9ا جمل9ة ) ش9رب الرج9ل الخب99ز (
فصحيحة نحويا ً وغير مقبولة معنويا ً ؛ ويمكن معالجة ھذا بطريق9ة االس"تبدال المعجم"ي عل9ى
النحو اآلتي مثالً  :شـرب الرجل العصـير  ،أكل الرجل الخبز  ،ونح9و ذل9ك  .وھ9ذا يعن9ي أنّ
ال99ربط الص99حيح ب99ين المعن99ى المعجم99ي والمعن99ى النح99وي يوّ ل99د م99ا يمك 9ن أن نس99ميه ب99المعنى
المقبول .

) (1

انظر  :محمد يوسف حبلص  ،من أسس علم اللغة  ،مرجع سابق  ،ص .131

) (2

انظر  :المرجع ذاته  ،ص 118ـ.121

31

ونوضح ذلك بالمثال اآلتي ) :زيد أفضل الرجال  ،وزيد أفض9ل الخي9ول(  ،التركيب9ان
يعطي999ان المعن999ى النح999وي ) مبت999دأ  +الخب999ر  +المض999اف إلي999ه ( وم999ع ذل999ك نج999د أنّ العالق999ة
المعجمية في جملة ) زيد أفضل الرجال ( مقبولة  ،في حين أن جملة ) زيد أفض9ل الخي9ول (
غير مقبول9ة ؛ وذل9ك ألنّ زي9داً ف9ي الجمل9ة األول9ى م9ن ج9نس الرج9ال  ،أمّ9ا ف9ي الجمل9ة الثاني9ة
فزيد ليس م9ن ج9نس الخي9ول ب9الرغم م9ن أ ّنھم9ا ينتمي9ان إل9ى ج9نس الكائن9ات الحي9ة  ،وھ9ذا م9ا
يفسر تخطئة الجملة الثانية معنويا ً على الرغم من وجود الصحة التركيبي9ة ؛ وعلي9ه المفاض9لة
ال تكون إال بين أبناء الجنس الواحد .
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اـ  ا./ـ
 )ـ( ا ـادف وأ3ـه
اـ#
 *ء اـا)
ّ
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)ـ( ا ـادف

34

ـ عالقة الترادف : Synonymy

)(1

يع99رّ ف الت99رادف بأ ّن99ه عالق99ة ب99ين ع99دد م99ن الكلم99ات المختلف99ة ف99ي اللف99ظ والمتح99دة ف99ي
المعن99ى) ،(2ف99الترادف يعن99ي تض99منا ً م99ن الج99انبين  ،يك99ون )أ( و )ب( مت99رادفين إذا ك99ان )أ(
يتض99من )ب(  ،و )ب( يتض99من )أ(  ،كم99ا ف99ي كلم99ة " أم " و " وال99دة ") .(3ويمك99ن التمثي99ل
للترادف بين الكلمات على النحو اآلتي :
أم

والدة

أب

والد

ثري

غني

بيت

منزل

باص

حافلة

ويبن999ى الت999رادف عل999ى المعن999ى األساس999ي للكلم999ة دون معانيھ999ا اإلض999افية أو النفس999ية أو
األس9لوبية ؛ ألنّ التركي9ز عل99ى المع9اني الخاص99ة بك9ل كلم9ة ق99د يلغ9ي الت99رادف أو يجعل9ه قل99يالً
) (1

حول موقف اللغويين العرب القدامى من ظاھرة الترادف في اللغة  ،انظر  :أحمد مختار عمر  ،عل"م الدالل"ة ،

مرجع سابق  ،ص  215ـ  ، 219حلمي خليل  ،الكلمة دراسة لغوية معجمية  ،مرجع سابق  ،ص  129ـ ، 132
عبد الكريم مجاھد  ،الداللة اللغوية عند العرب  ،دار الضياء ـ عمان  ، 1985 ،ص  92ـ ، 112محمد سعد  ،في
علم الداللة  ،مرجع س9ابق  ،ص  185ـ  ، 194أحم9د نع9يم الك9راعين  ،عل"م الدالل"ة ب"ين النظ"ر والتطبي"ق  ،ط ، 1
المؤسسة الجامعية للنشر ـ بيروت  ، 1993 ،ص107ـ  ، 114صائل رشدي  ،عناصر تحقيق الداللة في العربية
 ،نھاد الموسى مشرفا ً  ،رسالة دكتوراه ـ الجامعة األردنية  ، 2003 ،ص 42ـ  ، 51عبد الرحمن بن عودة الجھني
 ،الداللة اللغوية بين األصوليين واللغويين وعالقتھا باألحكام الشرعية  ،يوسف القماز مشرفا ً  ،رسالة ماجستير ـ
مؤتة  ، 2006 ،ص22ـ .27
) (2

انظر  :س9تيفن أولم9ان  ،دور الكلم"ة ف"ي اللغ"ة  ،ترجم9ة كم9ال بش9ر  ،مكتب9ة الش9باب ـ الق9اھرة  ، 1992 ،ص

 ، 109محمد علي الخولي  ،علم الداللة )علم المعنى (  ،دار الفالح ـ صويلح ـ األردن  ، 2001 ،ص  ، 93خليل
السكاكيني  ،الت"رادف  ،دراس9ات  :العل9وم اإلنس9انية واالجتماعي9ة  ،المجل9د ) غي9ر موج9ود (  ،الع9دد ، 1955 ، 8
ص، 124

James R. Hurford and Brendan Heasley , Semantics: a course book ,

Mohammed Farghal : Vocabulary

Cambridg University Press ,1983 ,p102.

Development and Semantic Relations : A coursebook, Hamada Establishment for
university studies – Irbid – Jordan , 2000,p81.
) (3

انظر  :أحمد مختار  ،علم الداللة  ،مرجع سابق  ،ص .98
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نس99بيا ً ف99ي اللغ99ة  ،والت99رادف أساس9ا ً للمع99اني ول99يس للكلم99ات ؛ ول99ذلك يج99ب الق99ول إنّ معن99ى
الكلمة ) أ ( يرادف معنى الكلمة ) ب(). (1
ويعد كل من ) التبادل الس9ياقي ( ال9ذي يعن9ي وض9ع الكلم9ة )س( مك9ان الكلم9ة )ص( ف9ي
سياق ما دون التغيير في معنى الجملة  ) ،واالنض9واء المتب9ادل ( ال9ذي يعن9ي أنّ الكلم9ة )س(
ن9وع م9ن الكلم9ة )ص( والعك9س ـ ض99ابطين لمعرف9ة ظ9اھرة الت9رادف ب9ين الكلم9ات كم9ا ف99ي
المثال اآلتي  ):الكرم صفة حسنة  ،الجود صفة حسنة (  ،فالتبادل الس9ياقي يثب9ت أنّ ) الك9رم
والجود ( في الجملتين الس9ابقتين ف9ي حال9ة ت9رادف  ،كم9ا أنّ الج9ود ن9وع م9ن الك9رم  ،والك9رم
نوع من الجود ).(2
ويش9ير كثي9ر م9ن الدارس99ين إل9ى أن9واع مختلف9ة م99ن الت9رادف  ،ھ9ي  :الت"رادف الكام""ل أو
التماثل  :ويعنيان المطابقة التامة في المعنى  ،شبه الترادف أو الترادف الجزئي أو التقارب
أو التداخل  :ويعني تقارب اللفظين تقاربا ً شديداً في المعنى يصعب معه التفريق بين اللفظ9ين
 ،التقارب الداللي  :ويعني تق9ارب اللفظ9ين أو األلف9اظ ف9ي المعن9ى  ،واالخ9تالف بملم9ح واح9د
عل99ى األق99ل  ،االس""تلزام  :ويعن99ي تحق99ق عنص99ر يس99تلزم تحق99ق عنص99ر غي99ره  ،فك99ل منھم99ا
يترتب على اآلخر  ،فإذا قلنا  :مات محمد اليوم الساعة الخامس9ة ص9باحاً فھ9ذا يس9تلزم  :ك9ان
محمد على قيد الحياة قبل الخامسة مباشرة  ،التعبير المماثل أو الجمل المترادف"ة وذل9ك ح9ين
تملك جملتان نفس المعنى في اللغة الواحدة) ، (3وعليه نميّز في ھذه الدراس9ة ب9ين ن9وعين م9ن
الترادف  ،ھما  :الت9رادف الكام9ل أو الت9ام  ،والت9رادف الجزئ9ي ؛ فك9ل منھم9ا ي9رتبط ب9المعنى
المعجم99ي للمف99ردات  ،ف99ي ح99ين كان99ت األن99واع األخ99رى مرتبط99ة بمعن99ى الجمل99ة  ،والدراس99ة
تھدف إلى بحث العالقة المعجمية بين المفردات ال الجمل .

1ـ الترادف الكامل : Complete Synonymy
) (1

انظر  :محمد الخولي  ،علم الداللة  ،مرجع سابق  ،ص .95

) (2

انظر :المرجع ذاته  ،ص .96

) (3

انظر :أحمد مختار  ،علم الداللة  ،مرجع سابق  ،ص  220ـ ص .222
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ويعني المطابقة التامة بين اللفظين في المعنى  ،دون الشعور ب9أي ف9رق بينھم9ا ف9ي جمي9ع
السياقات في عملية التبادل بينھما  ،مثل  pass away/dieفكل من الكلمت9ين تعن9ي م9ات)، (1
وھذا النوع من الترادف وقع فيه الخ9الف ب9ين اللغ9ويين م9ن حي9ث وج9وده وعدم9ه  ،والحقيق9ة
أ ّنه نادر الوقوع ؛ ألنّ ذلك يفترض التماثل التام في المعنى ف9ي جمي9ع الس9ياقات  ،وإذا ح9دث
ذلك فإ ّنه تظھر بالت9دريج ف9روق معنوي9ة تجع9ل ك9ل لف9ظ يس9تقل بجان9ب م9ن الجوان9ب المختلف9ة
للمدلول الواحد  .فكلمة )يس9اوي ( م9ثالً تتض9من معن9ى كلم9ة ) يع9ادل (  ،ولك9ن نج9د أنّ كلم9ة
يساوي مقبولة في العمليات الحسابية أكثر من يعادل) ، (2وتعد اللھجات المختلفة أفضل مث9ال
لھذه الظاھرة ).(3
ويكمن السبب ف9ي اخ9تالف اللغ9ويين م9ن حي9ث إثب9ات الت9رادف ونفي9ه ب9ين المف9ردات إل9ى
اختالف زاوية النظر من لغوي آلخر  ،فم9ن يثب9ت حقيق9ة الت9رادف يأخ9ذ بالس9مات الت9ي تتف9ق
ب99ين الكلم99ات  ،وم99ن ينك99ر الت99رادف يأخ99ذ بالس99مات الت99ي تم ّي99ز ب99ين الكلم99ات  ،ومث99ال ذل99ك :
المقارن999ة ب999ين الكرس999ي واألريك999ة  ،فك999ل م999ن الكلمت999ين تتفق999ان بالس999مات اآلتي999ة  :المس999ند ،
واألرج99ل  ،والجل99وس علي99ه  ،ولش99خص واح99د  ،ولك99ن األريك99ة تختل99ف ع99ن الكرس99ي بس99مة
جديدة أنّ لھا يدين). (4
وينك9ر بع9ض علم9اء اللغ9ة حقيق9ة وج9ود الت9رادف الكام9ل ؛ أل ّن9ه ـ ب9رأيھم ـ ال يوج9د ف9ي
اللغة كلمتان لمدلول واح9د دون وج9ود ف9ارق ب9ين المعني9ين ؛ ل9ذلك يجزم9ون بوج9ود الت9رادف
الجزئي بين المعاني  ،أي المماثلة في المعنى دون التط9ابق  ،أو بمعن9ى التق9ارب ال9داللي ب9ين

) (1

انظ9ر Mohammed Farghal : Vocabulary Development and Semantic Relations : A :
coursebook,p82

) (2

انظر  :أحمد مختار  ،علم الداللة  ،مرجع سابق  ،ص ، 220محم9د س9عد  ،ف"ي عل"م الدالل"ة  ،مرج9ع س9ابق ،

ص ، 185محمد الخولي  ،علم الداللة  ،مرجع سابق  ،ص  ، 95وستيفن أولمان  ،دور الكلمة ف"ي اللغ"ة  ،مرج9ع
سابق  ،ص  ، 109أحمد قدور  :مبادئ اللسانيات  ،مرجع سابق  ،ص .310
) (3

انظر  :لوريتو تود  ،مدخل إلى علم اللغة  ،مرجع سابق  ،ص .92

) (4

انظر  :محمد إقبال  ،السيميائيات وتحليلھا لظاھرة الترادف في اللغ"ة والتفس"ير  ،ع9الم الفك9ر  ،المجل9د ، 24

العدد  ، 1996 ، 3ص  199ـ ص . 202
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مع99اني الكلم99ات) . (1وعلي99ه تك99ون معظ99م المترادف99ات ف99ي اللغ99ة أش99باه مترادف99ات  ،وال يمك99ن
استعمالھا في السياق الواحد دون التمييز بينھا  ،وكذلك ال يمكن التبادل بينھا إال ف9ي مج9االت
ضيقة  .ونوضح ذل9ك ب9النظر ف9ي المترادف9ات اآلتي9ة  ) :ق9رأ  ،ت9ال (  )،الس9يف  ،الحس9ام ( ،
)القع99ود  ،الجل99وس (  ،وب99التركيز ف99ي مع99اني المترادف99ات الس99ابقة يتض99ح الف99رق ب99ين  ):ت99ال
وقرأ( بأنّ تال أكثر م9ا تس9تعمل ف9ي مواق9ف التعظ9يم  ،إض9افة إل9ى أ ّنھ9ا تعن9ي الق9راءة  ،وھ9ي
مرتبط99ة بق99راءة الق99رآن الك99ريم  ،والف99رق ب99ين ):الس99يف والحس99ام( يتمث99ل باعتب99ار االس99م ف99ي
السيف وباعتبار الصفة في الحس9ام ب9الرغم م9ن أ ّنھم9ا يش9يران إل9ى م9دلول واح9د  ،أمّ9ا الف9رق
بين ) :القعود والجلوس( فيتمث9ل ب9أنّ القع9ود يك9ون ع9ن قي9ام ف9ي ح9ين إنّ الجل9وس يك9ون ع9ن
االضطجاع).(2

2ـ الترادف الجزئي : partial Synonymy
ويعني تقارب اللفظين تقارباً شديداً في المعنى ب9الرغم م9ن وج9ود بع9ض الف9روق اللغوي9ة
بينھم99ا  ،مث99ل  murderبمعن99ى قت99ل و  executeبمعن99ى إع99دام ) (3؛ ول99ذلك يص99عب بالنس99بة
لغير المتخصص9ين التفري9ق بينھم9ا  ،ويترت9ب عل9ى ذل9ك كث9رة اس9تعمال ھ9ذا الن9وع  ،وإغف9ال
الفروق المعنوية الدقيقة الت9ي تظھ9ر ف9ي الس9ياق اللغ9وي  ،وم9ن األمثل9ة لھ9ذا الن9وع  ) :ع9ام ،
سنة  ،حول (  ) ،البغض  ،الكره  ،الحقد (  ) ،الحب  ،العشق  ،الھ9وى (  ،وغي9ر ذل9ك ).(4
وھ99ذا التق99ارب ب99ين اللفظ99ين ق99د يك99ون بم99ا يش99ير إلي99ه اللف99ظ ف99ي الخ99ارج  ،أو ف99ي ال99دالالت
المتضمنة في اللفظين).(5

) (1

انظر  :محمد الخولي  ،علم الداللة  ،مرجع سابق  ،ص .95

) (2

انظر  :ستيفن أولمان  ،دور الكلمة في اللغة ،مرج9ع س9ابق  ،ص  ، 110عب9د الك9ريم مجاھ9د  ،الدالل"ة اللغوي"ة

عند العرب  ،مرجع سابق  ،ص .93
) (3

انظ9ر Mohammed Farghal : Vocabulary Development and Semantic Relations : A :
coursebook,p83

) (4

انظر  :أحمد مخت9ار  ،عل"م الدالل"ة  ،مرج9ع س9ابق  ،ص 220ـ9ـ  ، 221حلم9ي خلي9ل  ،الكلم"ة دراس"ة لغوي"ة

معجمية  ،مرجع سابق  ،ص ،133محمد سعد  ،في علم الداللة  ،مرجع سابق  ،ص. 185
) (5

انظر  :حلمي خليل  ،الكلمة دراسة لغوية معجمية  ،مرجع سابق  ،ص .133
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ويختلف اللفظان المترادفان ترادفا ً جزئيا ً بدرج9ة التط9ابق  Range of application؛
ألنّ التط9ابق الت9ام ف99ي المعن9ى يتطل99ب تطابق9ا ً ب99ين األص9ول الثالث99ة الت9ي يترك99ب منھ9ا المعن99ى
المعجم99ي لك99ل كلم99ة م99ن حي99ث  :م99ا تش99ير إلي99ه الكلم99ة ف99ي الخ99ارج  ، Designationوم99ا
توحيه الكلمة في الذھن  ، Connotationودرج9ة التط9ابق  ، Rang of applicationوأي
اخ99تالف ب99ين ھ99ذه األص99ول ي99ؤدي إل99ى الت99رادف الجزئ99ي  ،ف99ي ح99ين ي99ؤدي اجتماعھ99ا إل99ى
الت9رادف الت9ام  ،وھ99ذا يعن9ي أنّ الكلم99ة تس9تعمل ف9ي س99ياق مع9ين  ،وال ت99ؤدي الكلم9ة األخ99رى
المعنى نفسه بالسياق نفسه  ،وكال الكلمتين بمعنى واح9د  ،فق9د تتف9ق الكلم9ات ف9ي الدالل9ة عل9ى
شيء في الخارج  ،ولك ّنھا قد تختل9ف ف9ي ال9دالالت المتض9منة ف9ي ك9ل منھ9ا  ،مم9ا ي9ؤدي إل9ى
حدوث ترادف جزئي بينھا) (1؛ ولذلك فالترادف الجزئ9ي ب9ين األلف9اظ ظ9اھرة لغوي9ة ال يمك9ن
إنكارھا عند بعض العلماء.

) (1

انظر  :حلمي خليل  ،الكلمة دراسة لغوية معجمية  ،مرجع سابق  ،ص.133
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ـ أثر عالقة الترادف في بناء القواعد النحو ّية :
يفضي استقراء أمھات مصادر النحو العرب9ي  ،ومراجع9ه بحث9ا ً ع9ن أث9ر عالق9ة الت9رادف
في بناء األحكام النحويّة  ،إلى الوقوف على اآلتي :

ـ الحكم في نائب المصدر:
يقص99د بالمص99در اس99م الح99دث الج99اري عل99ى الفع99ل  ،كالض99رب والخ99روج واالس99تغفار ،
وسميّ مصدراً ألنّ فعله أخذ منه  .ويكون ھذا المصدر مؤكداً لعامل9ه  ،نح9و  :ق9رأت ال9درس
قراء ًة  ،أو مبينا ً لنوعه  ،نحو  :ضربت زي9داً ض9ربا ً ش9ديداً  ،أو مبين9ا ً لع9دده  ،نح9و  :طرق9ت
الباب ط9رقتين) .(1ويلح9ظ ف9ي ھ9ذا أنّ المص9در منص9وب يش9ترك م9ع عامل9ه ف9ي اللف9ظ  ،وق9د
ورد ع9ن النح99ويين إج99ازة إعم9ال الفع99ل ف99ي مص9در ل99يس مش99تقا ً من9ه  ،لك ّن99ه ي99رادف مص99دره
المشتق منه في المعنى .
ويس99تد ّل عل99ى ھ99ذا بق99ول س99يبويه ) 180ھ99ـ (  " :ھ99ذا ب99اب م99ا يك99ون المص99در في99ه توكي99داً
لنفسه نصباَ◌ً  .....ومثل نصب ھذا الباب قول الشاعر  ،وھو الراعي :
ت إلى أن َي ْن ُب َت ِّ
َدأ ْب ُ
ص ُح
الظل ُّ بعد ما
اآلل َي ْم َ
َت َقا َ
ص َر ح ّتى كادَ في ِ
َ
ـر ّو ُحوا
ص ْحبتي
يف
ولم َي ْن ِزلوا أَ◌َ ◌َ ◌َ ْب َرد ُتـ ُم ف َت َ
المطا َيا ث ّم قلتُ ل ُ
َو ِج َ
أل ّن99ه ق99د ُع99رف أنّ قول99ه  ) :دأب99ت (  :س99رت  ،ل ّم99ا ذك99ر ف99ي ص99در قص99يدته  ،فص99ار دأب99ت
بمنزل99ة أوجف99ت عن99ده  ،فجع99ل وجي99ف المطاي99ا توكي99داً ألوجف99ت ال99ذي ھ99و ف99ي ض99ميره ").(2
والذي أجاز صحة نيابة المصدر عن فعله في قول سيبويه أنّ الوجيف بمعن9ى الس9ير الس9ريع
 ،وعلى ھذا يصح تأكيد كل فعل بمصدر ليس من لفظه ولك ّنه في معناه).(3

)(1

انظر  :أمين علي السيد  ،في علم النحو  ،الجزء األول  ،الطبعة الرابع9ة  ،دار المع9ارف ـ الق9اھرة ، 1977 ،

ص . 300
)(2

انظر  :سيبويه  ،الكتاب  ،مصدر سابق  ،الجزء األول  ،ص  380ـ ص  ، 383ومثل ھذا الحكم يرد عند ابن
جني  ،انظر  :اللمع في العربية  ،تحقيق  :فائز فارس  ،الطبعة الثانية  ،دار األمل ـ إربد  ، 1990 ،ص . 29
)(3
انظر  :سيبويه  ،مصدر سابق  ،الجزء األول  ،ھامش . 383
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ويق99ول عب99د الق99اھر الجرج99اني ) 471ھ99ـ (  " :ومثل99ه ف99ي احتم99ال ال99وجھين ق99ولھم :
تبسمت وميض البرق ؛ ألنّ ھذا النحو يُحمل عل9ى إض9مار نح9و  :تبس9مت وومض9ت وم9يض
الب99رق  ،ويس99تغنى ع99ن ذك99ره لدالل99ة تبس99مت علي99ه  .ويت99أول عل99ى أن يك99ون وم99يض منص99وبا ً
ب99نفس تبس99مت أل ّن9ه ل ّم9ا ك99ان بمعن99اه ق99ام مص99دره مقام99ه  .فكأ ّن9ه قي99ل  :تبس99مت تب ّس99م الب99رق .
فالوميض تبسّم في المعنى ") ، (1وعلي9ه يعتم9د الجرج9اني ف9ي ص9ياغته للحك9م عل9ى المعن9ى ،
فالتبسّم والوميض يدالن على معنى واحد  ،وعلى ھذا يوج9د تض9من م9ن الط9رفين  ،فالعالق9ة
المعجمية الرابطة بين الوحدتين المعجميتين السابقتين عالقة الترادف في المعنى .
ويقول الزمخشري ) 538ھـ ( " :وقد يقرن بالفعل غير مصدره مما ھو بمعناه  ،وذل9ك
على نوعين  :ما يالقي الفع9ل ف9ي اش9تقاقه  .....وم9ا ال يالقي9ه في9ه  ،كقول9ك  :قع9دت جلوس9ا ً ،
وحبست منعا ً ") . (2فالجلوس قعود في المعنى  ،وكذلك المنع فھو حبس في المعنى .
ويعرّ ف ابن ھش9ام األنص9اري ) 761ھ9ـ ( المفع9ول المطل9ق بقول9ه  " :وھ9و عب9ارة ع9ن
مصدر فض9لة  ،تس9لط علي9ه عام9ل م9ن لفظ9ه أو م9ن معن9اه  .....نح9و قول9ك  :قع9دت جلوس9ا ً ،
ً
حلفة  ،قال الشاعر :
وتأليت
س َح ْل ً
فة ل َي ُر ُّد ِني
تأ ّلى ا ْبنُ ْأو ٍ

إلى ِن ْس َو ٍة َكأ ّن ُھنّ َم َفا ِئ ُد

)(3

وذلك ألنّ األ ِل ّي َة ھي الحلف  ،والقعود ھو الجلوس "). (4
ويب99دو أنّ اس99تخدام مص99طلح الت99رادف ص99راحة ف99ي الدالل99ة عل99ى ص99حة نياب99ة المص99در
المخالف لعامله في اللفظ  ،يظھر عند ابن ھشام األنصاري ) 761ھـ ( بقول9ه  " :ين9وب ع9ن
المصدر في االنتصاب على المفعول المطلق ما يدل على المصدر  .....أو مرادف له  ،نحو
)(1

عب99د الق99اھر الجرج99اني  ،المقتص""د ف""ي ش""رح اإليض""اح  ،تحقي99ق  :ك99اظم بح99ر المرج99ان  ،المجل99د األول  ،دار

الرشيد ـ العراق  ، 1982 ،ص .587
)(2

صل في ص"نعة اإلع"راب  ،تحقي9ق  :إمي9ل ب9ديع يعق9وب  ،ط ، 1دار الكت9ب العلمي9ة ـ
انظر  :الزمخشري  ،المف ّ

ص""ل  ،الج99زء األول  ،إدارة الطباع99ة
بي99روت  ، 1999 ،ص ، 62ولمزي99د بي99ان  ،انظ 9ر  :اب99ن يع99يش  ،ش""رح المف ّ
المنيرية ـ مصر  ، 1980 ،ص . 112
)(3

قائل البيت  :الحصين بن ضرار الضبي  ،انظر  :ابن ھشام  ،شرح قطر الن"دى وب"ل الص"دى  ،ت9أليف  :محم9د

محي الدين عبد الحميد  ،ط ، 13دار الفكر ـ بيروت  ،د  .ت  ،ھامش . 312
)(4

قمت

) قياما ً ( وقوفا ً

انظر  :المصدر ذاته  ،ص  312ـ ص  ، 313وحول ھذا الحكم  ،ينظر  :ابن ھشام  :مغن"ي اللبي"ب ع"ن كت"ب

األعاريب  ،تحقيق  :مازن المبارك وآخرين  ،الجزء الثاني  ،ط ، 2دار الفكر ـ بيروت  ، 1969 ،ص. 620
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 :ش99نئته بغض 9اً  ،وأحببت99ه مق9ً 9ة  ،وفرح99ت ج99ذالً ") . (1ويلح99ظ ف99ي ھ99ذا ع99دم تميي99ز اب99ن ھش99ام
لن99وع ھ99ذا الت99رادف  ،والظ99اھر أنّ الت99رادف ب99ين المص99درين مبن99ي عل99ى الت99رادف الجزئ99ي ؛
وذلك ألنّ كالً من المصدرين يتضمن اآلخر بشكل نسبي  ،فالقيام مثالً قد يعني فعل شيء م9ا
 ،والوق99وف ق99د يك99ون التراج99ع ع99ن ش99يء م99ا  ،ونح99و ذل99ك  ،وعلي99ه فالعالق99ة المعجمي99ة ب99ين
المصدر المحذوف ونائبه عالقة الترادف الجزئي  ،ويمكن تمثيل ذلك بالتصنيف اآلتي :

م.ذ

م.ن
ت.ن

ت.ج
ويس9تمر ھ9ذا االس99تخدام لمص9طلح الت99رادف كم99ا د ّل علي9ه اب99ن ھش99ام عن9د النح99اة المح99دثين ،
أمثال عباس حسن  ،ومصطفى الغالييني  ،وأمين علي السيد  ،وغيرھم). (2

ـ الحكم في الحال المؤكدة :

)(1

انظر  :ابن ھشام األنصاري  ،أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك  ،مصدر سابق  ،ص  ، 174ونجد مثل ھ"ذا

االستخدام للمصطلح ف"ي المص"ادر اآلتي"ة  :اب9ن عقي9ل  ،ش"رح اب"ن عقي"ل عل"ى ألفي"ة اب"ن مال"ك  ،مص9در س9ابق ،
ص ، 561األشموني  ،شرح األشموني أللفية ابن مالك المس ّمى منھج السالك إلى ألفية ابن مالك  ،تحقيق  :عبد
الحميد السيد محمد عب9د الحمي9د  ،الج9زء الث9اني  ،المكتب9ة األزھري9ة للت9راث ـ الق9اھرة  ، 1993 ،ص  ، 199خال9د
األزھري  ،شرح التصريح على التوضيح على ألفية ابن مالك في النحو البن ھشام األنص"اري  ،الج9زء األول ،
دار إحياء الكتب العربية  ،د  .م  ، 1900 ،ص  ، 327السيوطي  ،ھمع الھوامع في شرح جمع الجوامع  ،تحقيق
 :عبد العال سالم مكرم  ،الجزء الثالث  ،مؤسسة الرسالة ـ بيروت  ، 1992 ،ص  99ـ ص . 100
)(2

انظر  :عباس حسن  ،النحو ال"وافي  ،الج9زء الث9اني  ،الطبع9ة التاس9عة  ،دار المع9ارف  ، 1987 ،ص ، 214

مصطفى الغالييني  ،جامع الدروس العربية  ،الجزء الثالث  ،الطبعة الحادي9ة عش9ر  ،المكتب9ة العص9رية ـ ص9يدا ـ
بيروت  ، 1972 ،ص  ، 31أمين علي السيد  ،في علم النحو  ،مرجع سابق  ،الجزء األول  ،ص . 301
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األص99ل ف99ي الح99ال االنتق99ال م99ن ھيئ99ة إل99ى أخ99رى  ،نق99ول  :دخ99ل زي99د مبتس99ما ً  ،فمبتس99م
وصف يبين ھيئ9ة ص9احبه ) زي9د ( أثن9اء دخول9ه  ،وھ9ذا الوص9ف قاب9ل لل9زوال ع9ن زي9د إل9ى
وصف آخر  ،كأن نقول  :دخل زيد عابساً ؛ ولذلك سميّت ھ9ذه الح9ال بالمنتقل"ة لزوالھ9ا ع9ن
صاحبھا من حين إلى آخر). (1
وتس 9مّى ھ99ذه الح99ال أيض 9ا ً بالمبين99ة والمؤسس99ة م99ن حي99ث كان99ت مبين99ة لھيئ99ة ص99احبھا ،
ومؤسسة أل ّنھا تضيف إلى الكالم معنى جدي9داً ال يس9تفاد ب9دونھا  ،ول9و ح9ذفت ھ9ذه الح9ال لم9ا
فھ9م معناھ99ا ؛ إذ يمك9ن المج99يء بح9ال أخ99رى تتض9من معن99ى مختلف9ا ً  ،كقولن99ا  :ق9رأت الكت99اب
شاكراً  ،وقرأت الكتاب داعياً ؛ فالشكر والدعاء متباينان في المعنى).(2
أمّا الحال المؤكدة فال تفيد معنى جديداً  ،وفائدتھا تقوية المعن9ى ال9ذي تحتوي9ه الجمل9ة قب9ل
مجيء الحال  ،ولو حذفت يفھم معناھا ممّ9ا بق9ي م9ن الجمل9ة  ،فك9ل ح9ال يس9تفاد معناھ9ا بغي9ر
وجودھا تكون حال مؤكدة  ،وتكون مؤكدة لعاملھا أو لصاحبھا).(3
ويس99تد ّل عل99ى ذل99ك بق99ول الجرج99اني )471ھ99ـ (  " :اعل99م أنّ أص99ل الح99ال أن تك99ون م ّم99ا
يتحول وينتقل  :ك9الركوب والمش9ي وم9ا ج9رى ذل9ك المج9رى  ،وإذا كان9ت غي9ر منتقل9ة كان9ت
ّ
ص" ِّد ًقا ﴾ ) (4؛ ألنّ الح9ق ال ي9زول ع9ن التص9ديق ،
مؤكدة نح9و قول9ه تع9الى َ ﴿ :وھ َُ"و ا ْل َح"قُّ ُم َ
كما يزول زيد عن الركوب إلى حال أخرى "). (5
)(1

انظر  :عبد القاھر الجرجاني  ،المقتصد في شرح اإليضاح  ،مصدر سابق  ،المجلد األول  ،ص 682

)(2

انظر  :عباس حسن  ،النحو الوافي  ،مرجع سابق  ،الجزء الثاني  ،ص . 391

)(3

انظر  :المرجع ذاته  ،الجزء الثاني  ،ص.391

)(4

البقرة  ،من اآلية . 91

)(5

عبد القاھر الجرجاني  ،المقتصد في شرح اإليضاح  ،مص9در س9ابق  ،المجل9د األول  ،ص  ، 682للتوس9ع ف9ي

الحال المؤكدة لصاحبھا  ،ينظر  :الزمخشري  ،المفصّل في صنعة اإلعراب  ،مصدر سابق ص  ، 98ابن يعيش ،
صل  ،مصدر سابق  ،الجزء األول  ،ص  ، 64ابن ھشام  ،شرح شذور الذھب  ،ت9أليف  :محم9د مح9ي
شرح المف ّ
الدين عبد الحميد  ،المكتبة العصرية ـ بيروت  ، 1991 ،ص  ) 233وقد ذكر في ھذا الموضع أنّ ھذا الن9وع م9ن
الحال أغفل التنبيه إليه جميع النحويين  ،وقد تبيّن العك9س (  ،مغن"ي اللبي"ب  ،مص9در س9ابق  ،الج9زء الث9اني  ،ص
، 518قط""ر الن""دى وب""ل الص""دى  ،مص99در س99ابق  ،ھ99امش  ، 338أوض""ح المس""الك  ،مص99در س99ابق  ،ص ، 214
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ويلحظ في نص الجرجاني أ ّنه يشير إل9ى الح9ال المؤك"دة لص"احبھا ؛ ف9الحق ض9من ھ9ذا
الس99ياق م99رادف ف99ي المعن99ى للتص99ديق ؛ ف99الحق يتض99من التص99ديق كم99ا أنّ التص99ديق يتض99من
الحق  ،وھذا التضمن النس9بي م9ن الج9انبين معي9ار واض9ح يؤك9د حقيق9ة الت9رادف الجزئ9ي ب9ين
اللفظين.
وكما تكون الحال مؤكدة لصاحبھا تكون أيض9ا ً مؤك9دة لعاملھ9ا  ،وق9د أش9ار إل9ى ذل9ك اب9ن
عص999فور )669ھ999ـ ( بالمث999ال عل999ى ذل999ك ف999ي قول999ه  " :والمؤك999د  :تب ّس999م زي999د ض999احكا ً ").(1
ويستنتج من ذلك أنّ التبسّم ضحك في المعنى  ،كما أنّ الضحك قد يكون تبسّ9ما ً ف9ي المعن9ى ؛
ولذلك يحكم بوجود عالقة الترادف بين الحال وعاملھا في مثل ذلك.
وأوض999ح م999ن ذل999ك ف999ي اإلش999ارة إل999ى ك999ون الح999ال تك999ون مؤك999دة لعاملھ999ا  ،ن999ص اب999ن
ھشام ) 761ھـ (  " :والمؤكدة لعاملھا كقولك  :جاء زيد آتيا ً  ،وع9اث عم9رو مفس9داً  ،وق9ول
 Uتع9الى َ ﴿ :وأ ُ ْزلِ َف" ِ
ت ا ْل َج َّن ُ"ة لِ ْل ُم َّتقِ"ينَ َغ ْي" َر َبعِي" ٍد ﴾ ) (2؛ وذل9ك ألنّ اإلزالف ھ9و التقري99ب ؛
ض""ا ِح ًكا ﴾)﴿ ، (3
س" َم َ
فك99ل مزل99ف قري99ب  ،وك99ل قري99ب غي99ر بعي99د  ،وقول99ه تع99الى َ ﴿ ..... :ف َت َب َّ
َو َّل" ٰ"ى ُم""دْ ِب ًرا ﴾)َ ﴿ ، (4و َال َت ْع َث" ْ"وا ِف""ي ْ َ
ض ُم ْفسِ "دِينَ ﴾) ، (5فإن99ه يق99ال  :عث99ي بالكس99ر يعث99ى
األ ْر ِ
بالفتح إذا أفسد ").(6
األشموني  ،شرح األشموني  ،مصدر سابق  ،الجزء الثاني  ،ص  ، 315خال9د األزھ9ري  ،ش"رح التص"ريح عل"ى
التوضيح  ،مصدر سابق  ،الجزء األول  ،ص  ، 367ص  ، 387السيوطي  ،ھمع الھوامع  ،تحقيق  :عبد الع9ال
سالم مكرم  ،الجزء الرابع  ،دار البحوث العلمية ـ الكويت  ، 1979 ،ص  ، 9ص . 41
)(1

المقرب  ،تحقيق  :عبد الستار الجواري  ،وعبدا ^ الجبوري  ،مطبعة العاني ـ بغداد ، 1986 ،
ابن عصفور ،
ّ

ص . 161
)(2

ق  ،اآلية . 31

)(3

النمل  ،من اآلية . 19

)(4

القصص  ،من اآلية . 31

)(5

األعراف  ،من اآلية . 74

)(6

انظ9ر  :اب9ن ھش9ام  ،ش"رح ش"ذور ال"ذھب  ،مص9در س9ابق  ،ص  233ـ ص  ، 234ولمزي"د ّ
اط"الع  ،انظ9ر :

ش"رح قط"ر الن"دى وب"ل الص"دى  ،مص9در س9ابق  ،ص  337ـ ص  ، 338أوض"ح المس"الك  ،مص9در س9ابق  ،ص
 ، 213مغن""ي اللبي""ب  ،مص99در س99ابق  ،الج99زء الث99اني  ،ص  ، 518ص  ، 620اب99ن عقي99ل  ،ش""رح اب""ن عقي""ل ،
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وقد أضاف ابن ھشام في استشھاده على الحال المؤكدة لعاملھا استش9ھاده بقول9ه تع9الى
) :ويوم أبعث حيّا() ، (1وقول الشاعر): (2
َوج ِه ّ
ِير ًة
الظالَ ِم ُمن َ
َو ُتضِ ي ُء في ْ

سلّ◌ّ ن َِظا ُمھا
ي ُ
َك ُج َما َن ِة ال َب ْح ِر ِّ

 ،فالبعث حياة  ،وتضيء بمعنى منيرة ). (3
ونخل99ص م ّم99ا س99بق إل99ى أنّ الت99رادف ب99ين الح99ال وعاملھ99ا أو ب99ين الح99ال وص99احبھا يع99د
ترادفا ً جزئيا ً ؛ وذلك ألنّ لكل لفظ من األلفاظ السابقة بعض المعاني الجزئية الت9ي تمي9زه ع9ن
غيره  ،فلفظة تضيء مثالً تتق9ارب ف9ي المعن9ى م9ع لفظ9ة مني9رة  ،إال أنّ مني9رة ق9د ال تتض9من
معن99ى تض99يء ف99ي ك99ل األح99وال  ،فق99د تك99ون دال99ة عل99ى اس99م الش99خص  ،إض99افة إل99ى اخ99تالف
المبنى الصرفي بين اللفظتين  ،فاألولى فعل  ،والثانية اسم .

ـ الحكم في تقديم حال الفاضل على أفعل التفضيل :
يضبط ھذا الحكم بتوسط أفعل التفضيل بين حالين تتض9من ك9ل منھم9ا األخ9رى  ،وعلي9ه
تق ّدم حال الفاضل على أفعل التفضيل  ،ويستد ّل على ھ9ذا بق9ول الجرج9اني

) 471ھ9ـ

(  " :أ ّنك لو قلت  :ھذا بُسراً أطيب منه عنب9اً  ،ل9م يج9ز  ،إذ ال تق9در عل9ى أن تق9ول  :ھ9ذا إذا
كان بُسراً أطيب منه إذا كان عنبا ً  ،ألجل أنّ البُسر ال يتحوّ ل عنبا ً كم9ا يتح9وّ ل رُطب9ا ً  ،وإ ّنم9ا
يتحول الحصرم عنبا ً  .فإن قلت  :ھذا حصرما ً أطيب منه عنبا ً  ،جاز إذا صّ 9ح الغ9رض "
ّ

)(4

.

مصدر سابق  ،الجزء األول  ،ص  ، 653األشموني  ،شرح األشموني  ،مصدر سابق  ،الجزء الثاني  ،ص 314
 ،خال999د األزھ999ري  ،ش"""رح التص"""ريح عل"""ى التوض"""يح  ،مص999در س999ابق  ،الج999زء األول  ،ص  ، 367ص ، 387
السيوطي  ،ھمع الھوامع  ،مصدر سابق  ،الجزء الرابع  ،ص  ، 9ص . 40
)(1

مريم  ،اآلية . 33

)(2

قائل البيت  :لبيد بن ربيعة العامري  ،انظر  :ابن ھشام  ،شرح قطر الندى  ،مصدر سابق  ،ھامش 338

)(3

انظر  :المصدر ذاته  ،ص . 338

)(4

الجرجاني  ،المقتصد في شرح اإليضاح  ،مصدر سابق  ،المجلد األول  ،ص . 681
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وعليه  ،فالبسر والرطب متقاربان في المعنى  ،وكذلك الحصرم والعنب ؛ فالتمر يكون
أوالً بسراً  ،ثم يتحول رطبا ً إلى أن يصير تمراً  ،كما أنّ العنب يك9ون حص9رما ً  ،ثّ 9م يتح9ول
إلى عنب .
ويوض99ح م99ا س99بق اب99ن ھش99ام ) 761ھ99ـ ( بقول99ه  " :يس99تثنى م99ن أفع99ل التفض99يل م99ا ك99ان
ع99امالً ف99ي ح99الين الس99مين متح99دي المعن99ى  ، ....وأح99دھما مفض99ل عل99ى اآلخ99ر  ،فإ ّن99ه يج99ب
تقديم حال الفاضل  ،كھذا بسراً أطيب منه رطبا ً "

)(1

وعليه  ،يجب تقديم الحال على اسم التفضيل العام9ل ف9ي ح9الين إذا ك9ان ك9ل م9ن الح9الين
متض99منا ً لآلخ99ر  ،فتقّ 9دم ح99ال الفاض99ل وت99أخر ح99ال المفض99ل علي99ه  ،ويلح99ظ أنّ التض99من ب99ين
الحالين نسبي ؛ إذ يمكن تمييز أح9د الح9الين ع9ن اآلخ9ر ب9بعض المع9اني الجزئي9ة  ،فالحص9رم
م99ثالً وإن ك99ان عنب 9ا ً يختل99ف ع99ن العن99ب م99ن حي99ث الحج99م والطع99م والنض99ج  ،وعلي99ه تك99ون
العالقة المعجمية بين الحالين عالق9ة الت9رادف الجزئ9ي  ،ويمك9ن تمثي9ل العالق9ة المعجمي9ة ب9ين
الحالين على النحو اآلتي :
ھذا

بسراً

أطيب

منه

رطبا ً

ت.ن
ت.ج

ـ حكم جواز تعدد الحال بالسبك :
يقص99د ب99ذلك تأوي99ل األح99وال المتع99ددة بكلم99ة أو عب99ارة تتض99من المعن99ى ال99ذي ت99د ّل علي99ه
األحوال المتعددة قبل عملية الس9بك أو التأوي9ل ؛ إذ تك9ون جمي9ع األح9وال المتع9ددة ف9ي عالق9ة

)(1

ابن ھشام  ،أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك  ،مصدر سابق  ،ص  ، 211ولمزيد بيان  ،انظر  :األشموني

 ،شرح األشموني  ،مصدر سابق  ،الجزء الثاني  ،ص  ، 311السيوطي  ،ھمع الھوامع  ،مصدر سابق  ،الج9زء
الرابع  ،ص  30ـ ص . 31
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تضاد بعضھا مع بعض  ،ولكن ھذا التضاد يمكن التخلص من9ه بس9بك معن9ى جدي9د يغن9ي ع9ن
ھذا التعدد  ،فالمعنى المسبوك مزيج من معنى مفردتين متضادتين.
ويستد ّل عل9ى ھ9ذا بق9ول اب9ن يع9يش ) 643ھ9ـ (  " :واعل9م أ ّن9ه ق9د يك9ون لإلنس9ان الواح9د
حاالن فصاعداً ؛ ألنّ الحال خبر والمبتدأ قد يكون له خبران فصاعداً  ،فتقول ھ9ذا زي9د واقف9ا ً
ضاحكا ً متحدثا ً  ،وال يجوز ذلك إن تضادت األح9وال  ،نح9و  :ھ9ذا زي9د قائم9ا ً قاع9داً  ،كم9ا ال
يج99وز مث99ل  :ھ99ذا زي99د ق99ائ ٌم قاعٌ 9د  ،ف""إن أردت أن تس""بك م""ن الح""الين ح""االً واح""دة ج""از كم99ا
يجوز أن تسبك من الخبرين خب9راً واح9داً  ،فتق9ول  :ھ9ذا الطع9ام حل9واً حامض9اً  ،كأ ّن9ك أردت
ھذا الطعام ّ
مزاً  ،فسبكت من الحالين معنى  ،كما تقول في الخبر ھذا حلو حامض "). (1
وعليه فالمعنى المسبوك ناتج لعالق9ة التض9اد المت9درج ب9ين الح9الين  ،وال يمك9ن أن يك9ون
المعنى المسبوك متضمنا ً معنى إحدى الحالين دون األخ9رى  ،ولك9ون المعن9ى المس9بوك يتول9د
م99ن معني99ين مجتمع99ين مع 9ا ً ؛ فالتض99من يك99ون نس99بيا ً إل99ى ح99د م99ا  ،وعلي99ه فالعالق99ة المعجمي99ة
القائمة ب9ين المعن9ى المس9بوك  ،ومعن9ى الوح9دتين المتض9ادتين ت9رادف جزئ9ي  ،ويمك9ن تمثي9ل
العالقة المعجمية لذلك على النحو اآلتي :
ھذا

طقسٌ

حاراً

) معتدالً (

بارداً

م.ك

ت.ح
ت.ن
ت.ج

يب99ين التحلي99ل الس99ابق أنّ الح99الين ) ح99ار وب99ارد ( يقع99ان ف99ي س99ياق التض99اد المت99درج  ،إذ
يمكن وضع مقياس للتدرج بين الحالين  ،ويظھر كذلك أنّ المعنى المسبوك ھ9و حص9يلة لتل9ك
العالق99ة المعجمي99ة ب99ين الح99الين  ،فح99ار وب99ارد مع 9اً يتض99منان نس99بيا ً معن99ى معت99دالً  ،وعلي99ه
)(1

صل  ،مصدر سابق  ،الجزء األول  ،ص . 56
ابن يعيش  ،شرح المف ّ
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فالعالقة المعجمية بين المعنى المسبوك ومعنى الحالين المتضادين تضاداً مت9درجا ً ھ9ي عالق9ة
الترادف الجزئي .
ويستخدم عباس حسن مصطلح تعارض األحوال في الداللة عل9ى ھ9ذه الظ9اھرة  ،ويعن9ي
الوص9ول إل99ى معن9ى واح99د يؤخ9ذ م99ن الح9اليين مع9ا ً  ،وال يؤدي9ه أح99دھما دون اآلخ9ر  ،نح99و :
ً
ً
ً
واس9عة
بطيئ9ة  ،أي  :متوس9طة ف9ي س9رعتھا  .ونح9و  :اش9تري ثي9ابي
مس9رعة
ركب9ت الس9يارة
ً
ضيقة  ،أي  :معتدلة السعة). (1

ـ حكم المستثنى إذا تكررت ) إال ( للتوكيد :
يقصد بذلك أن تتكرر إال في التركيب لغرض التوكيد بحيث يصح حذفھا  ،وض9ابط ذل9ك
أن تتوس9ط إال المك99ررة ب99ين عنص99رين لغ99ويين يك99ون الث99اني ف99ي التركي99ب مم99اثالً ف99ي المعن99ى
للعنصر األول ؛ أي يكون العنصران اللغوي9ان ف9ي حال9ة تض9من م9ن الط9رفين  ،ويحك9م عل9ى
االسم الذي يلي إال المكررة للتوكيد بالبدل من االسم المتقدم عليھا ،وھذا إذا ك9ان االس9م ال9ذي
يليھ99ا مطابق 9ا ً ف99ي المعن99ى لالس99م المتق99دم عليھ99ا  ،وإذا ل99م يك99ن مم99اثالً ف99ي المعن99ى يحك99م علي99ه
بالعطف على ما قبل إال .
ويستد ّل على ذل9ك بق9ول اب9ن ھش9ام ) 761ھ9ـ (  " :وإذا تك9ررت إال  ،ف9إن ك9ان التك9رار
للتوكيد وذلك إذا تلت عاطفا ً أو تالھا اسم مماثل لما قبلھا ألغيت  ،فاألول نح9و  :م9ا ج9اء إال
زي99د وإال عم99رو  ،فم99ا بع99د إال الثاني99ة معط99وف ب99الواو عل99ى م99ا قبلھ99ا  ،وإال زائ99دة للتوكي99د ،
والثاني كقوله :
ال َتمْ رُرْ ِب ِھم إال َ
الفتى إال العُال
فالفتى مستثنى من الضمير المجرور بالباء  ،واألرجح كونه تابع9ا ً ل9ه ف9ي ج9ره ويج9وز كون9ه
منصوبا ً على االستثناء  ،والعال بدل من الفتى بدل كل من كل ؛ أل ّنھم"ا لمس" ّمى واح"د  ،وإال
الثانية مؤكدة  .وقد أجتمع العطف والبدل في قوله :

)(1

يب""دو أنّ عب""اس حس""ن يس""تخدم مص""طلح التع""ارض مرادف"ا ً لمص""طلح التض""اد  ،انظ99ر  :عب99اس حس99ن  ،النح""و

الوافي  ،مرجع سابق  ،الجزء الثاني  ،ص. 389
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َما ل َك مِنْ َ
ش ْي ِخ َك إال ع َملُه

إال َرسِي َم ُه وإال َر َملُه

)(1

فرسيمه بدل  ،ورمله معطوف  ،وإال المقترنة بكل منھما مؤكدة ").(2
ويق9ول خال99د األزھ9ري ) 905ھ99ـ (  " :فرس99يمه ب9دل م99ن عمل9ه ب99دل بع99ض م9ن ك99ل عن99د
الس9يرافي  ،ورمل99ه معط9وف عل99ى رس9يمه  .وذھ99ب اب99ن خ9روف إل99ى أنّ رس9يمه ورمل99ه ب99دل
تفصيل من عمله وھما ك9ل العم9ل  ......والرس9يم والرم9ل ض9ربان م9ن الس9ير  ،والرس9يم ف9ي
السعي الركض  ،والرمل في الطواف اإلسراع ").(3
وألنّ الرس99يم عم99ل ف99ي المعن99ى صّ 9ح أن يك99ون ب99دالً م99ن عمل99ه ف99ي البي99ت الس99ابق  .ويع99د
توسط العاطف بين العنصريين الثاني واألول مع وجود إال الزائدة مانعا ً لصحة وجود عالقة
معنوي99ة تجم99ع ب99ين العنص99ريين  ،وكم99ا ھ99و واض99ح أنّ الرس99يم يخ99تص بالس99عي  ،ف99ي ح99ين
يخ9تص الرم9ل ب9الطواف ؛ مم9ا يمن9ع التب99ادل المعجم9ي بينھم9ا ف9ي الس9ياق ذات9ه  ،واعتب99ار إال
زائدة تقدم العاطف عليھا الذي يعد مانعا ً تركيبيا ً ال مانعا ً معجمياً .
ويشترط السيوطي ) 911ھـ ( في اعتبار ) إال ( زائدة أن يغني الثاني عن األول كم9ا
في قول9ه  :ق9ام الق9وم إال محم9داً إال أب9ا بك9ر  ،وھ9ي كنيت9ه  .أي ل9و ح9ذفنا العنص9ر األول يفھ9م
يغن عنه عط9ف
المعنى المقصود  ،نحو  :قام القوم إال محمداً  ،وقام القوم إال أبا بكر .فإن لم ٍ
بالواو لمبيناته األول  ،كقوله  :قام القوم إال زيداً وإال جعفراً  ،وھو على ھذا يرى أنّ الرسيم
والرمل ضربان من العدو  ،والرمل ال يغني عن الرسيم ؛ فعط9ف ب9الواو  ،ولكونھم9ا يغني9ان
عن عمله ؛ لم يعطف رسيمه باستخدام حرف العطف ) (4؛ ولذلك يع9د اس9تخدام الع9اطف قب9ل
إال دليالً على امتناع الترادف بين ما قبلھا وما بعدھا  ،والعكس صحيح .
)(1

قائله مجھول  ،انظر :السيوطي  ،ھمع الھوامع  ،مصدر سابق  ،الجزء الثالث  ،ص . 266

)(2

ابن ھشام  ،أوضح المسالك  ،مصدر سابق  ،ص 196ـ ص  ، 197وحول ذل9ك  ،انظ9ر  :األزھ9ري  ،ش"رح

التصريح على التوضيح  ،مصدر سابق  ،الجزء األول  ،ص  ، 356السيوطي  ،ھم"ع الھوام"ع  ،مص9در س9ابق ،
الجزء الثالث  ،ص . 266
)(3

انظر  :األزھري  ،شرح التصريح على التوضيح  ،مصدر سابق  ،الجزء األول  ،ص . 356

)(4

انظر  :السيوطي  ،ھمع الھوامع  ،مصدر سابق  ،الجزء الثالث  ،ص . 266
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وعلي9ه تك99ون إال زائ99دة ف99ي توس99طھا ب99ين لفظ99ين مت99رادفين ترادف9اً تام9ا ً  ،ف99إذا ك99ان محم99د
يعرف بأبي بكر  ،ھذا يعني أنّ أبا بكر ھو محمد ف9ي جمي9ع الس9ياقات اللغوي9ة  ،وص9حة ذل9ك
حذف أح9د العنص9رين دون التغي9ر ف9ي المعن9ى  ،كم9ا تك9ون زائ9دة إذا تق9دمھا ح9رف عط9ف ،
ويحكم على اللفظ الذي يلي إال الزائدة بأ ّنه بدل في الحالة األولى  ،ويحكم علي9ه ب9العطف ف9ي
الحالة الثانية  ،ويمكن تمثيل العالقة المعجمية بين اللفظين على النحو اآلتي:
قام القوم إال محمداً إال أبا بكر

ت
ت.ت

ـ حكم عطف النعوت المتحدة المعنى :
األص99ل ف99ي النع99ت أن يتب99ع منعوت99ه ف99ي اإلع99راب رفع99ا ً ونص99با ً وج99راً  ،ويك99ون مفي99داً
للتعريف إن كان المنعوت معرفة  ،ومفيداً للتخصيص إن كان المنعوت نك9رة  ،نح9و  :رأي9ت
الظريف  ،ورأيت رجالً ظريفا ً  .وق9د ورد ع9ن بع9ض النح9ويين أحك9ام تتعل9ق بالنع9ت
الرج َل
َ
من حيث اإلتباع أو القطع اعتماداً على المعنى المعجمي للنعت.
ويس999تد ّل عل999ى ذل999ك بق999ول اب999ن عص999فور )  669ھ999ـ (  " :إن ك999ان المنع999وت مجھ999والً
والصفات في معنى واحد  ،لم يجز في الصفة األولى إال اإلتباع  ،وما عدا ذلك من الص9فات
يجوز فيه ثالثة األوجه المتقدمة  ،ومن ذلك قوله):(1
أوي إلى ن ِْسو ٍة ُع َّط ٍل
َو َي ِ
فأتبع ) ع ّ
ُطالً ( وقطع ) شعثا ً ( ؛ ألنّ ال ّ
شعث يكون عن العطل  ،فھو في معناه ").(2
و ُ
ش ْعثا ً
سعالى
مراضيع مثل َ ال َّ
َ

)(1

المقرب  ،مصدر سابق  ،ھامش . 246
أمية بن أبي عائذ الھذلي  ،انظر  :ابن عصفور ،
ّ

)(2

المصدر ذاته  ،ص  245ـ ص . 246
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وي99رى الس99يوطي ) 911ھ99ـ ( غي99ر ذل99ك ؛ إذ يق99ول  " :وإ ّنم99ا يج99وز العط99ف الخت99ـالف
المعاني ؛ أل ّنه حينئ ٍذ ين ّزل اختالف الصفات منزل9ة اخت9ـالف ال9ذوات  ،فيص9ح العط9ف  ،ف9إن
اتفقت فال ؛ أل ّنه يؤدي إلى عطف الشيء على نفس9ه  .وإ ّنم9ا تحس9ن لتباع9دھا  ،نح9و  ﴿ :ھ َُ"و
)(1
َّ
ْاألَ َّول ُ َو ْاآل ِخ ُر َو َّ
ئ
"ار ُ
الظا ِھ ُر َوا ْل َباطِ نُ ﴾  .بخالف ما إذا تقاربت نحو  ﴿ :ھ َُو  ُ Oا ْل َخال ُِق ا ْل َب ِ
ا ْلمُصَ ِّو ُر ﴾) . (3)" (2ويض9بط ھ9ذا الحك9م بوج9ود منع9وت واح9د متع9دد النع9ت  ،وك9ل النع9وت
تكون دالة على معنى واحد  ،ويحكم على النعت األول فق9ط بوج9وب اإلتب9اع  ،وم9ا تبق9ى م9ن
النعوت يجوز فيھا اإلتباع أو القطع  ،أو اإلتباع والقطع  .ويلحظ في البيت السابق أنّ العطل
والشعث في معنى واحد ؛ فأتبع األول وقطع الثاني باس9تخدام الع9اطف  ،والس9يوطي ال يجي9ز
َّ
َارئُ
العطف ؛ ألنّ النعوت دالة على معنى واحد  ،ويستد ّل بقوله تعالى  ﴿ :ھ َُو  ُ Oا ْل َخال ُِق ا ْلب ِ
ص" ِّ"و ُر ﴾) ، (4فك99ل م99ن الخ99الق والب99ارئ والمص9ّ 9ور ص99فات ^ تع99الى  ،ودال99ة عل99ى معن99ى
ا ْل ُم َ
واحد  ،ولك9ن لك9ل منھ9ا بع9ض المع9اني النس9بية الت9ي تميزھ9ا ع9ن بعض9ھا ؛ ول9ذلك كان9ت ف9ي
حالة ترادف جزئي  ،وھذا التقارب ف9ي المعن9ى ب9ين ھ9ذه األوص9اف ال يجي9ز عطفھ9ا بعض9ھا
على بعض.
ويتبين لي أنّ السيوطي على صواب ؛ إذ لو عطفت ھذه األوصاف عل9ى بعض9ھا لتغيي9ر
معناھ9ا ال9وظيفي  ،مم9ا ي99ؤدي إل9ى تغيي9ر المعن99ى ؛ إذ يص9بح ك9ل وص9ف تابع9ا ً لم9ا قبل9ه عل99ى
النحو اآلتي :
U

الخالق

البارئ

المصوّ ر

مع
مع
نع
م
وأمّا ما استد ّل به السيوطي فيمكن تمثيله على النحو اآلتي  ،وھو المقصود:
U
)(1

الحديد  ،من اآلية 3

)(2

الحشر  ،من اآلية 24

)(3

الس9يوطي  :ھم""ع الھوام""ع  ،الج99زء الخ9امس  ،دار البح99وث العلمي99ة ـ الكوي99ت  ، 1979 ،ص  ، 184ويتف""ق

عباس حسن مع السيوطي في ھذا الرأي  ،انظر  :عباس حسن  ،النحو ال"وافي  ،مرج9ع س9ابق  ،الج9زء الثال9ث ،
ص. 497
)(4

الحشر  ،من اآلية 24
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م
الخالق

البارئ

ن1

ن2

المصوّ ر
ن3

ت.ن
ت.ج

ـ حكم تعدد النعوت بالنظر في معنى العامل :
يعد العامل ضابطا ً للنعت في اإلتباع أو القطع في التراكيب التي تحوي نعوتاً متح9دة ف9ي
اللفظ من حيث  :اتحاد معنى العامل وعمله  ،واتحاد معنى العامل واختالف عمله .
يبين ذلك ابن ھشام )  761ھـ ( بقول9ه  " :وإذا تع9ددت النع9وت واتح9د لف9ظ النع9ت ؛ ف"إن
اتحد معنى العامل وعمله جاز اإلتباع مطلقا ً  :كجاء زيد وأتى عم9رو الظريف9ان  ،وھ9ذا زي9د
وذاك عم99رو الع99اقالن  ،ورأي99ت زي99داً وأبص99رت خال99داً الش99اعرين ؛ وخ99صّ بعض99ھم ج99واز
اإلتباع بكون المتبوعين فاعلي فعلين أو خبري مبتدأين  ....أو اختلف  ....العمل فق9ط  :كھ9ذا
مؤل ُم زي ٍد وموجع عمراً الشاعران  ،وجب القطع ").(1

)(1

انظر  :ابن ھشام  ،أوضح المسالك  ،مصدر سابق  ،ص  ، 305ونجد مثل ھذا التوجيه في المصادر اآلتي"ة :

شرح ابن عقيل  ،مصدر سابق  ،الجزء الثاني  ،ص  202ـ ص  ، 203شرح األشموني  ،مصدر سابق  ،الجزء
الثالث  ،ص  ، 120شرح التصريح على التوضيح  ،مصدر سابق  ،الجزء الثاني  ،ص  115ـ ص  ، 116ھمع
الھوامع  ،مصدر سابق  ،الجزء الخامس  ،ص  180ـ ص . 181
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ويوضح ابن عقيل )  769ھـ ( المقص9ود ب9القطع بقول9ه  " :ج9اء زي9د وذھ9ب عم9رو
العاقلين  ،بالنصب على إض9مار فع9ل  ،أي  :أعن9ي الع9اقلين  ،وب9الرفع عل9ى إض9مار مبت9دأ ،
أي  :ھم99ا الع99اقالن ") .(1ف99القطع يجي99ز الرف99ع باعتب99ار تق99دير المبت99دأ المح99ذوف  ،والنص99ب
باعتبار تقدير الفعل المحذوف .
وعلي9ه يج99وز اإلتب99اع للنع99وت المتع99ددة والمتح99دة ف99ي اللف99ظ إذا اتح99د العام99ل ف99ي المعن99ى
والعم9ل  ،ويقص99د باتح99اد عمل99ه م99ن حي99ث تطلب99ه للفاع99ل أو تعدي99ه للمفع99ول ب99ه أو حاجت99ه إل99ى
الخبر في كون9ه مبت9دأ  ،ويع9د ش9رط اتح9اد العام9ل ف9ي المعن9ى ش9رطاً معجمي9ا ً  ،ف9ي ح9ين يع9د
ش99رط اتح99اده ف99ي العم99ل ش99رطا ً وظيفي 9اً م99ن حي99ث ك99ان رافع99ا ً أو ناص99با ً  ،وعلي99ه فالعالق99ة
المعجمية بين العاملين عالقة الترادف الجزئي ؛ وذلك الخ9تالف الع9املين ف9ي بع9ض المع9اني
الجزئي99ة  ،فاإلبص99ار يك99ون ف99ي الواق99ع  ،ولك99ن الرؤي99ة ق99د تك99ون ف99ي الن99وم فق99ط  ،فك99ل م99ن
اللفظين يتضمن اآلخر نسبيا ً).(2
وي9ؤدي الش9رط المعجم99ي دوره ف9ي بن9اء ھ99ذه القاع9دة باالعتم9اد عل99ى الش9رط ال99وظيفي ؛
ألنّ اختالف العمل للعامل في التركيب يوجب القط9ع للنع9ت ع9ن المنع9وت ب9الرغم م9ن اتح9اد
العامل في المعنى ؛ ولذلك نجد أنّ الشرط المعجمي يشترك مع الش9رط ال9وظيفي ف9ي ص9ياغة
الحكم من جانبين  :حكم اإلتباع  ،وحكم القطع .

ـ الحكم في توكيد النكرة :
األص99ل ف99ي التوكي99د أن يك99ون للمعرف99ة ؛ لوض99وحھا م99ن جھ99ة  ،وألنّ التوكي99د ال يض99يف
معنى جديداً غير المعن9ى ال9ذي ف9ي تل9ك المعرف9ة  .وأمّ9ا النك9رة فلغموض9ھا م9ن جھ9ة  ،وك9ون
التوكي99د ال يزي99دھا توض99يحا ً ف99ال تؤك99د  ،إال أنّ بع99ض النح99ويين أج99ازوا توكي99د النك99رة  ،ولھ99م
توجيھاتھم في ذلك .

)(1

انظر  :شرح ابن عقيل  ،مصدر سابق  ،الجزء الثاني  ،ص  202ـ ص . 203

)(2

يأخذ النحاة المحدثون بھذا الحكم كما ورد عند النحاة التراثيين  ،انظر  :عباس حسن  ،النحو الوافي  ،مرجع

سابق  ،الجزء الثالث  ،ص ، 487أمين السيد  ،في علم النحو  ،مرجع سابق  ،الجزء الثاني  ،ص82
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يقول ابن ھشام )  761ھـ (  " :وال تؤكد نكرة مطلقا ً  ،وتؤكد بإعادة اللف9ظ أو مرادف"ه ،
)(1
س ُب ًال ﴾) .(3)" (2فھو يرى أنّ د ّك9ا ً الثاني9ة توكي9دا ل9د ّكا ً األول9ى ؛
اجا ُ
نحو  ﴿ :دَ ًّكا َد ًّكا ﴾ و﴿ ف َِج ً
أي أنّ اللفظة الثانية ھي نفسھا اللفظ9ة األول9ى  ،وعل9ى ھ9ذا ال تك9ون م9ن ب9اب الت9رادف  .أمّ9ا
في المثال الثاني فھو يرى أنّ اللفظة الثانية ترادف اللفظة األولى ؛ أل ّنھما لمعنى واحد .
ولك9نّ ـ اب9ن ھش9ام ـ ي9رى عك9س ذل9ك ف9ي ش9رحه لقط9ر الن9دى ؛ إذ يق9ول  " :ول9يس م9ن
ًّ )(4
تأكيد االسم قوله تعالى َ ﴿ :ك َّال إِ َذا ُد َّك ِ
ص"فا ﴾
ص" ًّفا َ
اء َر ُّب" َك َوا ْل َم َل" ُك َ
ض دَ ًّكا َد ًّكا َو َج َ
ت ْاألَ ْر ُ
خالف9ا ً لكثي99ر م99ن النح99ويين ؛ أل ّن99ه ج99اء ف99ي التفس99ير أنّ معن99اه د ّك9اً بع99د دك  ،وأنّ ال99دك ُك99رّ ر
عليھ99ا حت99ى ص99ارت ھب99ا ًء منبث 9ا ً  ،وأنّ معن99ى ) ص ّ 9فاً ص ّ 9فا ً ( أ ّن99ه تن99زل مالئك99ة ك99ل س99ماء ،
فيصطفون ص ّفا ً بعد صف مُحدقين بالجن واإلنس  ،وعلى ھذا فليس الثاني فيه تأكيد ل9ألول ،
بل المراد به التكرير  ،كما يقال علمته الحساب بابا ً بابا ً ").(5
وعلى ذلك فابن ھشام يعد اللفظة الثانية لفظة جديدة غير مؤكدة للفظة األولى  ،وك9ل م9ن
اللفظتين تد ّل على معنى واحد  ،إال أنّ في اللفظة الثاني9ة زي9ادة ف9ي المعن9ى ليس9ت ف9ي اللفظ9ة
األول9ى ؛ فال99دك كم9ا ھ99و واض9ح عل99ى درج9ات  ،وك99ذلك بالنس9بة للص99ف  ،ويق9يس ذل99ك عل99ى
المثال  :باباً بابا ً  ،فاللفظ9ة الثاني9ة وإن كان9ت ف9ي معن9ى األول9ى ال تع9د توكي9داً لھ9ا  ،وم9ن ھن9ا
يتضح المقصود بقوله التوكيد بالمرادف  ،ويلحظ أنّ الترادف بين اللفظتين من باب الت9رادف
الجزئي ؛ ألنّ في اللفظة الثانية زيادة في المعنى .
وي99رى ك99ذلك أنّ ق99ول الم99ؤذن  U ) :أكب99ر  U ،أكب99ر ( ل99يس م99ن ب99اب التوكي99د ؛ ألنّ
ث9ان  ،ولھ9ذا كان9ت الجمل9ة الثاني9ة مرادف9ة للجمل9ة
جملة التكبير الثاني جيء بھ9ا إلنش9اء تكبي9ر ٍ
األولى ؛ ألنه يتوجب على المؤذن فعل ذلك  ،على عكس قوله ) قد قام9ت الص9الة ( ؛ أل ّنھ9ا
)(1

الفجر  ،من اآلية . 21

)(2

األنبياء  ،من اآلية . 31

)(3

ابن ھشام  ،شرح شذور الذھب  ،مصدر سابق  ،ص . 400

)(4

الفجر  ،اآلية . 22 ، 21

)(5

ابن ھشام  ،شرح قطر الندى  ،مصدر سابق  ،ص . 412
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تتطلب التوكيد ) (1؛ فالتكبير ليس المقصود من9ه تك9رار المعن9ى  ،ولك9ن يتوج9ب عل9ى الم9ؤذن
أن يلت999زم بع999دد التكبي999رات  ،ف999ي ح999ين إنّ إقام999ة الص999الة تحت999اج إل999ى تك999رار المعن999ى لتنبي999ه
المصلين على وق9ت دخ9ول الص9الة  ،وم9ن ھن9ا ك9ان التكبي9ر الث9اني ف9ي حال9ة ت9رادف ت9ام م9ع
التكبير األول  ،في حين كانت اإلقامة الثانية توكيداً لإلقامة األولى .

ـ حكم امتناع تعاطف ألفاظ التوكيد :
يتعلق ھذا الحكم بالنظر في معنى ألفاظ التوكيد  ،سواء أكانت للمفرد ك9النفس والع9ين ،
أو للجم99ع كك99ل وجمي99ع ؛ إذ نس99تطيع أن نؤك99د االس99م ب99أي لفظ99ة م99ن ألف99اظ التوكي99د الخاص99ة
ب9المفرد أو الخاص9ة ب99الجمع دون أن يتغي9ر المعن99ى  ،نح9و قولن99ا  :ج9اء زي99د نفس9ه أو عين99ه أو
ذاته  ،وقولنا  :حضر القوم كلھم أو جميعھم أو ع9امتھم  ،وھ9ذا يعن9ي أنّ ألف9اظ التوكي9د تجم9ع
بينھا عالقة التضمن من الطرفين .
وقد تنبّه معظم النحويين للعالقة المعنوية بين ألفاظ التوكيد  ،من حيث كانت ألف9اظ توكي9د
االسم المفرد وھي  :النفس والعين والذات بمعنى واحد  ،ومن حيث كانت ألفاظ توكي9د االس9م
الجمع وھي  :ك9ل وجمي9ع وعام9ة وم9ا ف9ي معناھ9ا بمعن9ى واح9د  ،ولك9نّ أكث9رھم ل9م يش9ر إل9ى
امتناع التعاطف بينھا ؛ أل ّنھم يدركون أنّ في ذلك زيادة تركيبية ال فائدة منھا).(2

)(1

انظر  :المصدر ذاته  ،ص . 413

)(2

ينظ9ر  :الجرج9اني  ،المقتص"د ف""ي ش"رح اإليض"اح  ،مص99در س9ابق  ،المجل9د الث99اني  ،ص  898ـ ص ، 899

الزمخشري  ،المفصّل في صنعة اإلعراب  ،مصدر سابق  ،ص  ، 147ابن يعيش  ،شرح المفصّل  ،مصدر سابق
 ،الج9زء الثال9ث  ،ص  ، 40اب99ن عص9فور  ،المق" ّ"رب  ،مص9در س9ابق ،ص  ، 264اب99ن عقي9ل  ،ش""رح اب"ن عقي""ل ،
مصدر سابق  ،الجزء الثاني  ،ص  206ـ ص  ، 208األشموني  ،شرح األشموني  ،مصدر سابق  ،الجزء الثالث
 ،ص  137ـ ص  ، 139األزھري  ،شرح التصريح على التوضيح  ،مصدر سابق  ،الج9زء الث9اني  ،ص  120ـ
ص  ، 123السيوطي  ،ھمع الھوامع  ،مصدر سابق  ،الجزء الخامس  ،ص  197ـ ص . 198
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يقول الزجاجي )  337ھ9ـ (  " :وال يج9وز عط9ف التوكي9د بعض9ه عل9ى بع9ض  ،ل9و قل9ت ):
قام زيد نفسه وعينه ( لم يجز  ،فإن أردت تكرار بعضه على بعض بغير حرف عط9ف ج9از
ذلك ").(1
ويبين ذلك ابن ھشام )  ( 761بقوله  " :وذكرت أنّ ألفاظ التوكي9د مخالف9ة للنع9وت  ....؛
وذلك أ ّنھا ال تتعاطف إذا اجتمعت  ،ال يقال  ):ج9اء زي9د نفس9ه وعين9ه ( وال) ج9اء الق9وم كلّھ9م
و أجمعون ( وعلة ذلك أ ّنھا بمعنى واحد  ،والشيء ال يعطف على نفسه  ،بخالف النعوت ،
فإنّ معانيھا متخالفة ").(2
وألنّ ألفاظ التوكيد في معنى واح9د ؛ يُمن9ع تعاطفھ9ا لع9دم تحصّ9ل الفائ9دة ف9ي ذل9ك ؛ وألنّ
ص99ل وظيف99ة داللي99ة
ف9ي تعاطفھ99ا زي99ادة وظيف9ة نحو ّي99ة جدي99دة يمك9ن االس99تغناء عنھ99ا ؛ لع9دم تح ّ
جديدة تثري التركيب  .وعلى ھذا يمتنع أن نقول مثالً  :حضر زيد و أبو محمد  ،إال إذا ك9ان
الم99تكلم يقص99د ب99أبي محم99د شخص9ا ً آخ99ر  ،ويلح99ظ أنّ الت99رادف ب99ين ألف99اظ التوكي99د مبن99ي عل99ى
الت99رادف الت99ام ؛ وذل99ك لص99حة التب99ادل الس99ياقي بينھ99ا ف99ي كاف99ة الس99ياقات اللغوي99ة  ،ويمك99ن
التمثيل لذلك على النحو اآلتي :
حضر زيد ) نفسه

 ،عينه

 ،ذاته (

ت

ت.ت

)(1

الزجاجي  ،الجمل في النحو  ،مصدر سابق  ،ص . 22

)(2

انظر  :ابن ھشام  ،شرح قطر الندى  ،مصدر سابق  ،ص  ، 418ويؤيد ھذا الحكم ما يرد في المصادر اآلتية :

األشموني  ،شرح األشموني  ،مصدر سابق  ،الجزء الثالث  ،ص  142ـ ص  ، 143السيوطي  ،ھمع الھوامع ،
مصدر سابق  ،الجزء الخامس . 206 ،
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يشير التحليل السابق إلى تحق9ق عالق9ة تض9من ب9ين ألف9اظ التوكي9د ؛ فك9ل لف9ظ منھ9ا ي9ؤدي
معنى اللفظ نفسه في التركيب ذاته  ،وعليه فالعالقة المعجمية بين ألفاظ التوكي9د ت9رادف ت9ام ؛
ول99ذلك ال يج99وز عط99ف ھ99ذه األلف99اظ عل99ى بعض99ھا ال99بعض  ،وك99ذلك بالنس99بة أللف99اظ توكي99د
اإلحاطة والشمول .

ـ حكم التوكيد اللفظي بالمرادف :
ً
جمل9ة  ،نح9و :
يعرف التوكيد اللفظ9ي بتك9رار اللف9ظ نفس9ه اس9ما ً ك9ان أو فع9الً أو حرف9ا ً أو
حضر زيد زيد  ،و جاء جاء زيد  ،و نعم نعم  ،و درست درست  .وأمّا ھذا الحكم فيعن9ي أنّ
اللفظة الثانية تختلف عن اللفظة األولى في اللفظ  ،وتعادلھ9ا ف9ي المعن9ى  ،نح9و  :ج9اء حض9ر
زيد  ،زيد واقف قائم  ،ونحو ذلك .
ويستد ّل على ذلك بقول خالد األزھ9ري )  905ھ9ـ (  " :وأمّ9ا التوكي9د اللفظ9ي فھ9و اللف9ظ
المكرر بما قبل9ه م9ن لفظ9ه  ،زاد ف9ي التس9ھيل أو تقويت9ه بموافق9ه معن9ى وك9ل منھم9ا يك9ون ف9ي
االس99م والفع99ل والح99رف والجمل99ة وال يزي99د عل99ى ث99الث  ،ف99األول  :كج99اء زي99د زي99د ، ......
والثاني  :كتأكيد اسم بمرادفه  ،نحو  :حقي9ق ج9دير  ،وص9مت س9كت زي9د  ،وأج9ل جي9ر)، (1
وقعدت جلست ").(2
ويلحظ فيما سبق استخدام األزھري لمص9طلح الم9رادف ف9ي إجازت9ه لتوكي9د اللف9ظ بمرادف9ه
بالتركيز في معنى اللفظ الثاني ؛ إذ يجب أن يكون اللفظ الثاني معادالً للفظ األول في المعن9ى
 ،وكل منھما متضمنا ً لآلخر ؛ فالحقيق يعني الج9دير  ،والص9مت يعن9ي الس9كوت  ،وأج9ل ف9ي
الج99واب تس99اوي جي99ر إال أنّ أج99ل أكث99ر اس99تعماالً الي99وم م99ن جي99ر  ،والقع99ود يعن99ي الجل99وس ،
)(1

انظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،المجلد الرابع  ،ص . 156

)(2

انظر  :خالد األزھري  ،شرح التصريح عل"ى التوض"يح  ،مص9در س9ابق  ،الج9زء الث9اني  ،ص  126ـ ، 127

ونجد مثل ھذا الحكم عند عبده الراجحي  ،ولكن دون أن يستخدم مصطلح الترادف  ،ودون أن يم ّث"ل عل"ى ذل"ك ،
انظر  :عبده الراجحي  ،التطبيق النحوي  ،دار النھضة العربية ـ بيروت  ، 1985 ،ص . 389
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وعلي99ه فك99ل م99ن اللفظ99ين ) المؤك99د والتوكي99د ( يتض99من اآلخ99ر نس99بيا ً ؛ الخ99تالف اللفظ99ين ف99ي
بعض المعاني الجزئية  ،فالقعود ق9د ال يك9ون جلوس9ا ً  ،ب9ل ق9د يك9ون انھزام9ا ً أو تخ9اذالً  ،كم9ا
أنّ أج99ل أش99ھر اس99تعماالً م99ن جي99ر ؛ ول99ذلك فالعالق99ة المعجمي99ة ب99ين اللفظ99ين عالق99ة الت99رادف
الجزئي).(1

ـ العالقة بين البدل والمبدل منه إذا كان بدل كل من كل :
يضبط ھذا النوع من البدل بالنظر في العالقة بين البدل والمب9دل من9ه ؛ إذ يك9ون العنص9ر
اللغوي الثاني ) البدل ( مطابقا ً في المعنى للعنصر اللغوي األول ) المبدل منه ( في التركيب
الواحد  ،فكل من العنصريين لفظان مختلفان يدالن على المعنى نفسه في التركيب .
ويطل99ق الزج99اجي ) 337ھ99ـ ( عل 9ى ھ99ذا الن99وع م99ن الب99دل مص99طلح ) ب99دل الش99يء م99ن
الشيء لعين واحدة ( ؛ إذ يقول  " :يُبدل الشيء من الشيء وھم9ا لع9ين واح9دة  .....فأمّ9ا ب9دل
الشيء من الشيء وھما لعين واحدة  ،فتقول  :جاءني أخوك زي9د  ،ترف9ع األخ بفعل9ه و زي9د :
بدل منه  ،وھما لعين واحدة  .وھذا بدل المعرفة من المعرف9ة  ،ونظي9ره ق9ول ّ U
ع9ز وجّ 9ل :
الص" َ"ر َ
س" َتقِي َم صِ " َ"را َط ا َّل" ِذينَ أَ ْن َع ْم""تَ َع َل" ْي ِھ ْم ﴾) ، (2ف99ـ الص99راط الث99اني ب99دل م99ن
اط ا ْل ُم ْ
﴿ ا ْھ" ِد َنا ِّ
األول  ،وھما لعين واحدة ").(3
ويلحظ أنّ العالقة بين البدل والمبدل منه أ ّنھما لفظان مختلفان ي9دالن عل9ى معن9ى واح9د ؛
فالعنصر الثاني يؤكد معنى العنصر األول ؛ ألنّ الثاني يطابق األول في المعن9ى  ،ف9األخ ھ9و
زي99د  ،وزي99د ھ99و األخ  ،ومث99ل ھ99ذا التركي99ب يحكم99ه معرف99ة ك99ل م99ن الم99تكلم والمخاط99ب ؛

)(1

ً
صراحة في الداللة على صحة التوكي"د اللفظ"ي ب"المرادف  ،مس"تخدما ً
يستخدم عباس حسن مصطلح الترادف

المثال اآلتي  :الذھب التب"ر مختب"ئ ف"ي ص"حارينا  ،وھ"و بھ"ذا يتف"ق م"ع خال"د األزھ"ري  ،انظ9ر  :عب9اس حس9ن ،
النحو الوافي  ،مرجع سابق  ،الجزء الثالث  ،ص 525ـ ص . 523
)(2

الفاتحة  ،اآلية  ، 6ومن اآلية 7

)(3

انظر  :الزجاجي  ،الجمل في النحو  ،مصدر سابق  ،ص  ، 23وللتوس9ع  ،انظ9ر  :الجرج9اني  ،المقتص"د ف"ي

شرح اإليضاح  ،مصدر سابق  ،المجلد الثاني  ،ص  929ـ  ، 930ابن يع9يش  :ش"رح المفص"ل  ،مص9در س9ابق ،
الجزء الثالث  ،ص  ، 64ابن ھشام  :شرح قطر الندى  ،مصدر سابق  ،ص  ) ، 439وأمّا الزمخشري فقد اكتفى
بذكر المصطلح  ،وال ّتمثيل عليه  ،انظر  :المفصل في صنعة اإلعراب  ،مصدر سابق  ،ص ( 155
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فالمتكلم يدرك أنّ للمخاطب أخا ً ھو زيد  ،كما أ ّن9ه ال يوج9د للمخاط9ب أخ إال زي9د  ،ول9و ك9ان
له أخ غير زيد لما جاز أن يحمل مث9ل ھ9ذا التركي9ب عل9ى الب9دل ؛ وذل9ك ألن المب9دل من9ه ف9ي
حكم الساقط  ،كما أنّ المقصود بالحكم ھو البدل ؛ ولذلك كان زيد مساويا ً ل9ألخ ف9ي المعن9ى ،
مساو في المعنى لزيد  .وعلى ھ9ذا ل9و قلن9ا  :ج9اءني أخ9وك  ،يفھ9م المخاط9ب أنّ
كما أنّ األخ
ٍ
المقصود باألخ ھو زيد  ،وإذا قلنا  :جاءني زيد  ،يفھم المخاطب كذلك أنّ المقصود بزيد ھ9و
األخ ؛ ولذلك نجد أنّ كالً من العنصرين يتضمن اآلخر). (1
وأمّا الصراط المس9تقيم ف9ي قول9ه تع9الى فھ9و مط9ابق ف9ي المعن9ى لص9راط الم9نعم عل9يھم ،
وقد تأتت ھذه المطابقة بين العنصرين ؛ بإضافة كل منھما لعنصر لغوي جدي9د ھ9و المض9اف
إليه  ،وعلى ھذا نجد أنّ بين العنصرين عالقة تضمن من الطرفين  ،فالعنصر األول يس9اوي
العنصر الثاني  ،والعكس صحيح).(2
وق99د أطل99ق الجرج99اني ) 471ھ99ـ ( عل99ى ھ99ذا الن99وع م99ن الب99دل اص99طالح ) ب99دل اللف99ظ ال
المعن9ى ( مم99ا يش99ير إل99ى أنّ ك9الً م99ن الب99دل والمب9دل من99ه لفظ99ان مختلف99ان ي99دالن عل99ى المعن99ى
نفسه  ،وف9ي ھ9ذا أدراك واض9ح للعالق9ة المعنوي9ة ب9ين العنص9رين  ،كم9ا أ ّن9ه ال يوج9ب إس9قاط
المبدل منه من حيث أ ّنه ساوى البدل في المعنى).(3
وقد تنبّه معظم النحويين إلى أثر المعنى في العالقة بين العنص9رين ) الب9دل والمب9دل من9ه
( ؛ ولذلك اشترطوا في ھذا النوع من الب9دل المطابق9ة ف9ي المعن9ى للمب9دل من9ه  ،مم9ا يؤك9د أنّ
عالقة البدل بالمبدل منه في ھذا النوع من البدل عالقة التضمن من الط9رفين  ،ويس9تد ّل عل9ى
ھذا بقول ابن عصفور) 669ھ9ـ ( ف9ي تعريفي9ه بھ9ذا الن9وع م9ن الب9دل  " :وھ9و أن تب9دل لفظ9ا ً
من لفظ  ،بشرط أن يكونا واقعين على معنى واحد " ). (4

)(1

صل  ،مصدر سابق  ،الجزء الثالث  ،ص . 71
انظر  :ابن يعيش  ،شرح المف ّ

)(2

انظر  :المصدر ذاته  ،الجزء الثالث  ،ص . 64

)(3

انظر  :الجرجاني  :المقتصد في شرح اإليضاح  ،مصدر سابق  ،المجلد الثاني  ،ص  932ـ ص . 933

)(4

المقرب  ،مصدر سابق  ،ص  266ـ ص . 267
ابن عصفور :
ّ
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ونجد مثل ھذا التعريف عند ابن ھشام ) 761ھ9ـ ( ؛ إذ يق9ول  " :وھ9و ب9دل الش9يء مم9ا
)(1
 ، (2)﴾ Oفا^ ھ9و العزي9ز
يز ا ْل َحمِي ِد ِ َّ ،
ھو طبق معناه "  ،ونحو قوله تعالى ﴿ :صِ َراطِ ا ْل َع ِز ِ
 ،كم99ا أنّ العزي99ز ي99د ّل عل99ى  Uفك99ل م99ن اللفظ99ين ف99ي حال99ة تض99من م99ن الط99رفين  ،ونح99و :
حضر زيد أبو محمد  ،و حض9ر النش9يط زي9د  ،فزي9د يتض9من أب9ا محم9د م9ن حي9ث كان9ا دال9ين
عل99ى معن99ى واح99د  ،والعك99س ص99حيح  .كم99ا أنّ النش99يط يتض99من زي99داً إذا ك99ان زي99د بالنس99بة
للمخ99اطبين معروف 9ا ً بالنش99اط  ،فك99ل م99ن اللفظ99ين يس99د مس99د اآلخ99ر ف99ي داللتھم99ا عل99ى معن99ى
واحد) .(3وعليه فالعالقة المعجمية بين البدل والمبدل منه مبنية على الترادف الت9ام ؛ فك9ل م9ن
العنصرين يتضمن اآلخر  ،ويؤدي المعنى نفسه  ،وضابط ذل9ك ص9حة ح9ذف العنص9ر األول
دون أن يتغير المعنى  ،والتمثيل اآلتي يبين ذلك :
حضر

زيد

أبو

ت

ت
ت.ت

يلحظ أنّ كالً من العنصرين يتضمن اآلخ9ر  ،كم9ا أ ّن9ه يمك9ن االس9تغناء ع9ن أح9دھما دون
أن يتغير المعنى ؛ فلو قلنا  :حضر زيد أو حضر أبو محمد  ،لظ9ل المعن9ى ص9حيحا ً ؛ ول9ذلك
فالعالقة المعجمية بين العنصرين عالقة الترادف التام  ،وعليه فالترادف التام بين العنصرين
يجيز حذف العنصر األول ) المبدل منه (). (4
)(1

ابن ھشام  :أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك  ،مصدر سابق  ،ص . 330

)(2

إبراھيم  ،من اآلية  ، 1ومن اآلية 2

)(3

انظر  :ابن ھشام  ،أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك  ،مص9در س9ابق  ،ص  ، 330ومث"ل ھ"ذا التوجي"ه ي"رد

في المصادر اآلتية  :ابن عقيل  ،شرح ابن عقيل  ،مصدر سابق  ،الجزء الث9اني  ،ص  ، 249األش9موني  ،ش"رح
األشموني  ،مصدر سابق  ،الجزء الثال9ث ص  ، 228خال9د األزھ9ري  :ش"رح التص"ريح عل"ى التوض"يح  ،مص9در
سابق  ،الجزء الثاني  ،ص  ، 156السيوطي  ،ھمع الھوامع  ،مص9در س9ابق  ،الج9زء الخ9امس  ،ص  212ـ ص
. 213
)(4

يحكم النحاة المحدثون بالمساواة التامة في المعنى بين العنصرين  ،وھذا ما يؤك"د ص"حة الت"رادف الت"ام ب"ين

اللفظ"ين  ،وص""حة االس""تغناء ع""ن العنص"ر األول  ،انظ99ر  :عب99اس حس99ن  ،النح"و ال""وافي  ،مرج99ع س99ابق  ،الج99زء
الثال99ث  ،ص  665ـ ص ، 666مص99طفى الغاليين99ي  ،ج""امع ال""دروس العربي""ة  ،مرج99ع س99ابق  ،الج99زء الثال99ث ،
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ـ العالقة بين المتعاطفين على البيان :
يفارق عطف البيان ما يسمّى بعطف النسق  ،من حيث كان األول تابع9ا ً للمعط9وف علي9ه
دون توسط أحد حروف العطف  ،والثاني يحتاج إلى حرف العط9ف  .ويض9بط عط9ف البي9ان
ب99النظر ف99ي معن99ى المتع99اطفين ؛ إذ يك99ون العنص99ر الث99اني ) المعط99وف ( مطابق 9ا ً ف99ي المعن99ى
للعنص9ر األول ) المعط99وف علي99ه (  ،كم99ا يك99ون العنص9ر األول مطابق9ا ً ف99ي المعن99ى للعنص99ر
الث99اني  ،فك99ل م99ن العنص99رين يتض99من اآلخ99ر  ،إال أنّ العنص99ر الث99اني يك99ون أكث99ر بياني9ا ً م99ن
العنصر األول ؛ وذلك ألنّ الفائدة من العنصر الثاني إيضاح العنصر األول .
ويستد ّل على ذل9ك بق9ول الجرج9اني ) 471ھ9ـ (  " :اعل9م أنّ عط9ف البي9ان م9ا ك9ان اس9ما ً
محضا ً كزيد وعمرو وأبي عبد  Uفإذا قلت  :مررت بزي ٍد أبي عبد  ، Uكان في الكنية بي9ان
 .أال ترى أنّ المخاطب يعلم أنّ الذي يعنيه ممن وسم بھذه اللفظة ھ9و ال9ذي يكن9ى أب9ا عب9د U
وك99ذا إذا قل99ت  :م99ررت ب99أبي عب99د  Uزيٍ 9د  ،عُل99م أ ّن99ك تري99د م99ن جمل99ة م99ن يُكن99ى أب99ا عب99د U
الرج99ل ال99ذي يع99رف بزيٍ 9د  .ويك"ون ھ""ذا البي""ان إذا زاد أح""د االس""مين عل""ى اآلخ""ر ف""ي ك""ون
الرجل معروفا ً به ").(1
ويلحظ في ھذا أنّ العنصر الثاني يكون أكثر ش9ھر ًة ف9ي االس9تعمال م9ن العنص9ر األول ؛
ولذلك كان فيه بيان للعنصر األول  ،فالعنصر األول يبقى مبھما ً للمخاطب ح ّتى يأتي الم9تكلم
بالعنصر الثاني الذي يزيل اإلبھام من التركي9ب  ،وھ9ذه المطابق9ة ف9ي المعن9ى ب9ين العنص9رين
ال تتأتى إال في التركيب ؛ إذ ال نقول إنّ زيداً بالضرورة مط9ابق ف9ي المعن9ى ألب9ي عب9د ، U
ولكن معرفة المخاطب بأنّ المقص9ود بزيٍ 9د ھ9و أب9و عب9د  ، Uوالعك9س تجي9ز ص9حة المطابق9ة
في المعنى بين االسمين .

ص ، 236عبده الراجحي  ،التطبيق النحوي  ،مرجع سابق  ،ص ، 390وأم9ين الس9يد  ،ف"ي عل"م النح"و  ،مرج9ع
سابق  ،الجزء الثاني  ،ص. 112
)(1

الجرجاني  :المقتصد في شرح اإليضاح  ،مصدر سابق  ،المجلد الثاني  ،ص . 927
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ويلحظ أيضا ً أنّ عطف البيان يختص باألسماء المحضة ك9األعالم و الكن9ى ؛ فالكني9ة ق9د
تكون أشھر من العلم  ،وق9د يك9ون العل9م أش9ھر م9ن الكني9ة ؛ ول9ذلك ي9رى الجرج9اني أنّ البي9ان
يكون في أحد العنصرين إذا عُرف أكثر من اآلخر .
ويص999ف الزمخش999ري ) 538ھ999ـ ( العنص999ر األول باللفظ999ة الغريب999ة  ،والعنص999ر الث999اني
باللفظ99ة المترجم99ة لتل99ك اللفظ99ة الغريب99ة  .وغراب99ة اللفظ99ة األول99ى تكم99ن ف99ي إبھامھ99ا ؛ لع99دم
معرفة المخاطب لھا  ،فتذكر اللفظة الثانية التي فيھا ترجمة ) تفس9ير ( لغراب9ة اللفظ9ة األول9ى
 ،كقول الشاعر): (1
ص ُعمَر
س َم با ِaأبو حَ ْف ٍ
أق َ

مَا مَسَّ ھَا م ِْن َن َق ٍ
ب وال َدبَر

فھو يترجم الكنية بالعلم  ،إذ كان العلم أكثر شھر ًة في االستعمال من الكنية  ،وھو يري9د ب9ذلك
عمر بن الخطاب ـ رضي  Uعنه ـ والشيء ال يترجم إال لما في معناه ).(2
ويزي99د وض99وح العالق99ة المعجمي99ة ب99ين المتع99اطفين إط99الق مص99طلح الم99رادف للعنص99ر
الث99اني  ،ويس99تد ّل عل99ى ذل99ك بق99ول اب99ن يع99يش ) 643ھ99ـ (  " :وعط99ف البي99ان  .....إ ّنم99ا ھ99و
تفسير األول باسم مرادف له يكون أشھر منه في العرف واالستعمال ").(3
وفي ضوء ذل9ك يج9ب أن يك9ون العنص9ر اللغ9وي الث9اني أكث9ر بيان9ا ً م9ن العنص9ر األول ،
وبصرف النظر عن طبيعة ھذا االسم ً
كنية كان أو علما ً أو لقب9ا ً ؛ وذل9ك ألنّ العنص9ر اللغ9وي
الثاني ) المعطوف ( تفسير للعنصر اللغوي األول ) المعطوف عليه ( .
ويرى اب9ن يع9يش أنّ تفس9ير العنص9ر األول بم9ا يس9اويه ف9ي الش9ھرة واالس9تعمال يقتض9ي
تعدد المعنى بالنسبة ل9ألول  ،في9ؤتى بالث9اني لنف9ي ذل9ك التع9دد  ،نح9و  :ج9اءني أخ9وك  ،وك9ان
)(1

صل في صنعة اإلعراب  ،مصدر سابق  ،ص 157
عبد  Uبن كيسبة  ،وقيل لرؤبة  ،انظر  :الزمخشري  ،المف ّ

.
)(2

انظر  :المصدر ذاته  ،ص . 157

)(3

انظر  :ابن يعيش  ،شرح المفصّل  ،مصدر سابق  ،الجزء الثالث  ،ص  ، 71ويتفق األزھري م"ع اب"ن يع"يش

في استخدام مصطلح الم"رادف ف"ي الدالل"ة عل"ى العالق"ة ب"ين المتع"اطفين عل"ى البي"ان ،انظ9ر  :األزھ9ري  ،ش"رح
التصريح على التوضيح  ،مصدر سابق  ،الجزء الثاني  ،ص . 130
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للمخاطب مجموعة من األخوة فال يعرف أي منھم ال9ذي ج9اء  ،فيق9ول الم9تكلم تفس9يراً ل9ذلك :
ج9اءني أخ9وك زي9د ف99يفھم المخاط9ب المقص9ود ب99األخ  ،ول9وال ھ9ذا التع99دد لج9از أن يحم9ل ھ99ذا
التركيب على بدل كل من كل).(1
ويمتنع عطف البيان إذا كان العنص9ر األول أكث9ر بيان9ا ً م9ن العنص9ر الث9اني ؛ ألنّ الفائ9دة
من عطف البيان تفسير األول كما بيّنا  ،وإذا كان األول أوضح من الثاني ف9ال فائ9دة ف9ي ذك9ر
الثاني  ،ومثل ذلك يفضّل أن ي9رجح عل9ى الب9دل  ،نح9و  :ق9رأ ق9الون عيس9ى ؛ ف9األول أوض9ح
من الثاني  ،ولو عكس ترتيب العنصرين لجاز أن يكون عطف بيان).(2
ويف99ارق عط99ف البي99ان الب99دل م99ن حي99ث ك99ان المب99دل من99ه ف99ي حك99م الس99اقط ف99ي ص99حة
االس999تغناء عن999ه  ،والب999دل ھ999و المقص999ود ب999الحكم  ،وھ999ذا ال يص999ح ف999ي عط999ف البي999ان ؛ ألنّ
التركيب يقتضي أنّ يكون في أحد العنصرين بي9ان لآلخ9ر  ،إض9افة إل9ى أنّ المقص9ود ب9الحكم
ھو العنصر األول) ، (3فالعالقة بين البدل والمبدل منه ترادف ت9ام ف9ي المعن9ى ؛ ول9ذلك يمك9ن
االس99تغناء ع99ن المب99دل من99ه  ،ويمك99ن تج99اوز حك99م القص99د بحي99ث يمك99ن أن نس99تغني ع99ن الب99دل
ونكتفي بالمبدل منه  ،في حين ك9ان المعط9وف علي9ه مبھم9ا ً ؛ ول9ذلك يحت9اج إل9ى عنص9ر آخ9ر
يوضحه  ،وھذا يدل على أنّ المقصود في الحكم ھو المعطوف عليه .
وكل ما جاز أن يكون عطف بيان يجوز فيه أن يكون ب9دل ك9ل م9ن ك9ل  ،إال إذا اس9تلزم
التركيب وج9وب العط9ف ؛ ألنّ ف9ي الب9دل تع9ديا ً عل9ى بع9ض المس9ائل النحويّ9ة م9ن حي9ث ك9ان
مبنيا ً على نية تكرار العامل كأن يكون في التركيب خبر جملة فعلية تحتاج إلى رابط يربطھ9ا
ب99المخبر عن99ه  ،وھ99ذا ال99رابط ض99مير يتص99ل بالت99ابع ؛ ولك99ون الب99دل عل99ى ني99ة تك99رار العام99ل
يؤدي إلى فقدان الرابط وكأننا أمام جملة جدي9دة منفص9لة مم9ا يس9توجب العط9ف  ،نح9و  :ھن9د
)(1

انظر  :ابن يعيش  ،شرح المفصّل  ،مصدر سابق  ،الجزء الثالث  ،ص . 71

)(2

انظر  :ابن ھشام  ،ش"رح ش"ذور ال"ذھب  ،مص9در س9ابق  ،ص  ، 410ي"ذھب الغاليين"ي إل"ى ھ"ذا ال"رأي  ،ب"أن

يكون المعطوف أوضح من المعطوف عليه  ،انظر  :الغالييني  ،ج"امع ال"دروس العربي"ة  ،مرج9ع س9ابق  ،الج9زء
الثالث  ،ص. 243
)(3

انظر  :ابن عصفور  ،المق ّرب  ،مصدر سابق  ،ص . 272
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ق9ام زي9د أخوھ"ا  ،ومم99ا يس9توجب العط9ف أيض9ا ً ع99دم اجتم9اع ح9رف الن9داء و أل التعري99ف ،
نحو  :يا زيد الحارث  ،ومن ذلك عدم جواز إضافة المعرّ ف بال التعريف إل9ى م9ا ھ9و مج9رد
منھا إال إذا كان وصفا ً مثنى أو جمع مذكر س9الما ً  ،نح9و ق9ول الم9رار ب9ن س9عيد الفقعس9ي): (1
أنا ابن التارك البكري بشر ).(2
وعليه فالعالقة المعجمية بين المتعاطفين على البيان مبنيّ9ة عل9ى الت9رادف الجزئ9ي  ،فك9ل
من العنصرين يتضمن اآلخ9ر نس9بيا ً ؛ وذل9ك ألنّ المعط9وف يتض9من زي9ادة ف9ي المعن9ى تزي9ل
إبھام المعطوف عليه  ،ويمكن تمثيل ذلك على النحو اآلتي :
حضر زيد أبو محمد
ت.ن ت.ن
ت.ج
يتضح في التمثي9ل الس9ابق أنّ ك9الً م9ن العنص9رين يتض9من اآلخ9ر نس9بياً ؛ ول9ذلك كان9ت
العالق99ة المعجمي99ة بينھم99ا مبني99ة عل99ى الت99رادف الجزئ99ي ؛ إذ ك99ان العنص99ر األول ) المعط99وف
عليه ( متعدداً  ،ولذلك كان العنصر الثاني ) المعطوف ( ض9روريا ً إليض9اح العنص9ر األول
 ،وعليه فالترادف الجزئي بين اللفظين ال يجيز حذف أحد العنصرين في التركيب.

)(1

انظر  :ابن ھشام  ،شرح شذور الذھب  ،مصدر سابق  ،ص . 407

)(2

انظر  :المصدر ذاته  ،ص  407ـ  ، 410ولمزيد بيان  ،انظر  :ابن ھشام  ،شرح قطر الندى  ،مصدر سابق ،

ص 422ـ 9ص  ، 425اب99ن عقي99ل  ،ش""رح اب""ن عقي""ل  ،مص99در س99ابق  ،الج99زء الث99اني  ،ص  221ـ ص ، 222
األزھري  ،شرح التصريح عل"ى التوض"يح  ،مص9در س9ابق  ،الج9زء الث9اني  ،ص  132ـ ص  ، 133الس9يوطي ،
ھمع الھوامع  ،مصدر سابق  ،الجزء الخامس  ،ص  193ـ ص .196
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ـ عالقة الجزء بالكل :meronymy
تربط ھذه العالقة بين مجموعة من الوح9دات المعجمي9ة الحس9يّة الت9ي تك9ون ج9زءاً حقيقي9ا ً
م99ن الوح99دة المعجمي99ة المرج99ع) .(1ومث99ال ذل99ك  :عالق99ة المق99بض بالب99اب  ،وعالق99ة ال99رأس
باإلنسان  ،وعالقة الغالف بالكتاب  ،وغيرھا  ،ويمكن توضيح ذلك بالتصنيف اآلتي :
الشجرة
الغصن

الساق

الفرع

الورق

الباب

المفتاح

القفل

المقبض

تع999د الوح999دات المعجمي999ة ف999ي المجموع999ة األول999ى األج999زاء المكون999ة للوح999دة المعجمي999ة
)الشجرة  :الكل ( كما تعد الوحدات المعجمية ف9ي المجموع9ة الثاني9ة األج9زاء المكون9ة للوح9دة
المعجمية ) الباب  :الكل ( .
ويلح99ظ فيم99ا س99بق أنّ عالق99ة الج99زء بالك99ل ت99ؤدي وظيفت99ين  :األول99ى  :وظيف9ة تكويني99ة ،
وذل9ك إذا كان9ت الوح9دة ) أ ( ج9زءاً م9ن مكون9ات الوح9دة ) ب(  ،فالغص9ن م9ثالً م9ن مكون99ات
الشجرة  ،وكذلك بالنسبة للساق والفرع والورق  ،والثانية  :وظيف9ة موقعيّ9ة  ،وذل9ك إذا كان9ت

) (1

انظر  :أحمد مختار  ،علم الداللة  ،مرجع سابق  ،ص  ، 101حسام البھنساوى  ،التوليد الداللي :دراسة للمادة

اللغوي""ة ف""ي كت""اب ش""جر ال""در ألب""ي الطي""ب اللغ""وي ف""ي ض""وء نظري""ة العالق""ات الداللي""ة  ،ط ، 1زھ99راء الش99رق -
الق99اھرة  ،ص ، 20

Mohammed Farghal : Vocabulary Development and Semantic
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الوحدة ) أ ( تختص بموقع ) مكان ( معين من الوحدة ) ب ( فالساق مثالً له موقع ) مك9ان (
محدد من الشجرة  ،وكذلك بالنسبة لما تب ّقى من األجزاء.
وقد اختل9ف العلم9اء ح9ول تعدي9ة ج9زء الج9زء للك9ل  ،وعلي9ه توج9د أج9زاء تقب9ل التعدي9ة ،
كما أنّ ھناك أجزاء ال تقب9ل ذل9ك  .ومث9ال لم9ا يقب9ل التعدي9ة  :عالق9ة القم9يص ب9الكم  ،وعالق9ة
االسوارة بالكم على النحو اآلتي  ) :اسوارة ـ كم  :عالق9ة جزئي9ة ( و ) ك9م ـ قم9يص  :عالق9ة
جزئية أخرى(  ،ومثال ما ال يقبل التعدي9ة  :عالق9ة المن9زل بمق9بض الب9اب ؛ نق9ول  ) :ب9اب ـ
مق9بض :عالق9ة جزئي9ة ( وال نق9ول  ) :من9زل ـ مق9بض ( ب9ل نق9ول  ):من9زل ـ ب9اب  :عالق9ة
جزئية ( وعلى ھذا نجد أنّ جزء الجزء قد يتعدى للكل  ،وقد ال يتعدى).(1
وعل99ى ھ99ذا يمك99ن وص99ف ھ99ذه العالق99ة بوج99ود وح99دة معجمي99ة أكب99ر تتك99ون م99ن وح99دات
معجمي99ة مادي99ة أص99غر ّ
تمث99ل الك99ل  ،كعالق99ة ال99رأس أو الي99د بالجس99م  ،فالجس99م يمث99ل الك99ل ،
والرأس والي9د أح9د األج9زاء الداخل9ة ف9ي تك9وين الجس9م  ،ومث9ل ذل9ك عالق9ة الس9يارة بأجزائھ9ا
المكونة لھا  ،بمعنى أ ّنه عندما يمكن تجزئ9ة الش9يء إل9ى عناص9ر أص9غر تنش9أ ل9دينا مث9ل ھ9ذه
العالق99ة  ،والعك99س يعن99ي عالق99ة الك99ل ب99الجزء  ،أي أنن99ا إذا نظرن99ا م99ثالً إل99ى عالق99ة الجس99م
بالرأس فھي عالقة كل بجزء  ،وإذا نظرنا إلى عالقة الرأس بالجسم فھ9ي عالق9ة ج9زء بك9ل
.
وقد تنشأ عالقات معجمية جديدة إذا ما أمعنا النظر في المعنى المعجم9ي لعالق9ة الج9زء
بالكل  ،وھي ما يمك9ن تس9ميتھا بعالق9ة ج9زء الج9زء بالك9ل أو ك9ل الك9ل ب9الجزء  ،ف9إذا نظرن9ا
م99ثالً للعالق99ة م99ا ب99ين الك99ف واألص99بع نج99دھا تمث99ل الجزئي99ة والكلي99ة مع9ا ً عل99ى النح99و اآلت99ي :
الك99ف ← األص99بع ← الك99ل ب99الجزء  ،األص99بع ← الك99ف ← الج99زء بالك99ل  ،ويمك99ن ش99رح
ذل99ك باس99تخدام االس99تفھام م99ثالً  :إذا قلن99ا  :م99ا عالق99ة الك99ف باألص99بع ؟ وم99ا عالق99ة األص99بع
بالكف ؟ ولكن إذا قلنا  :ما عالقة األصبع بالجسم ؟ تكون اإلجابة  ،عالقة جزء الجزء بالك9ل
 ،على النحو اآلتي  :األصبع ← الكف ← الجسم .
) (1

انظر  :أحمد مختار  ،علم الداللة  ،مرجع سابق  ،ص.101
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وعل99ى ھ99ذا يمك99ن أن تنش99أ ل99دينا عالق99ة جدي99دة نطل99ق عليھ99ا  ،عالق99ة ج99زء ج99زء الج99زء
بالكل  ،مثل  :عالقة األظفر مثالً بالجسم  ،وھكذا  .وما قيل في الج9زء يمك9ن أن يطب9ق عل9ى
الكل  :الجسم ← الكف ← األصبع  .وعلى ذلك نقول إنّ عالقة الج9زء بالك9ل أقس9ام  ،وھ9ي
 :الكل بالجزء  ،كل الكل بالجزء  ،كل كل الكل بالجزء  ،الجزء بالك9ل  ،ج9زء الج9زء بالك9ل
 ،جزء جزء الجزء بالكل  ، .....وما دام الكل يقبل التقسيم إلى أجزاء  ،تنشأ عالقات جزئي9ة
وكليّة ال حصر لھا  ،وھذا يفسر اختالف الدارسين في تعدية جزء الجزء إلى الكل .
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ـ أثر عالقة الجزء بالكل في بناء القواعد النحوية :
بعد استقراء أمھات مص9ادر النح9و العرب9ي ومراجع9ه بحث9ا ً ع9ن أث9ر عالق9ة الج9زء بالك9ل
في بناء القواعد النحوية  ،وقفت الدراسة على عدد من التراكيب النحوية التي يظھر فيھا أثر
واضح لعالقة الجزء بالكل في صياغة قواعدھا  ،وھي :

ـ حكم نيابة لفظ ) كل  /بعض ( في االنتصاب على المفعول :
أج99از النحوي99ون نياب99ة لف99ظ ) الك99ل أو ال99بعض وم99ا ف99ي معناھم99ا ( ف99ي االنتص99اب عل99ى
المفع99ول ) مطلق9ا ً ك99ان أو مفع99والً في99ه (  ،ويش99ترط ف99ي ذل99ك إض99افة اللفظ99ة إل99ى المص99در إذا
كانت نائب9ا ً ع9ن المفع9ول المطل9ق  ،وإض9افتھا إل9ى اس9م الزم9ان أو المك9ان إذا كان9ت نائب9ا ً ع9ن
المفعول فيه  .ويب9ين ھ9ذا ق9ول اب9ن عص9فور ) 669ھ9ـ (  " :فأمّ9ا المص9در فھ9و اس9م الفع9ل ،
نحو  :قي9ام  ،أو  ......م9ا أض9يف إلي9ه بش9رط أن يك9ون ذل9ك المض9اف ھ9و المض9اف إلي9ه ف9ي
المعنى أو بعضه  ،نحو قولك  :سرت ك ّل السير ") .(1والعالقة في ذلك ھي عالق9ة ك9ل بج9زء
 ،ويمكن أن تكون عالقة جزء بكل إذا قلن9ا  :س9رت بع9ض الس9ير  ،وعل9ى األول يك9ون نائ9ب
المصدر ھو الكل  ،وعلى الثاني يكون نائب المصدر ھو الجزء .
ويستد ّل على ذلك أيضا ً بقول ابن ھشام ) 761ھـ (  " :وقد تنصب أشياء على المفع9ول
المطل99ق ول99م تك99ن مص99دراً  ،وذل99ك عل99ى س99بيل النياب99ة ع99ن المص99در  ،نح99و  :ك99ل وبع99ض
)(2
"ض
مضافين إلى المصدر  ،كقوله تعالى َ ﴿ :ف َال َتمِيلُوا ُكل َّ ا ْل َم ْي ِل ﴾ َ ﴿ ،و َل ْو َت َق َّولَ َع َل ْي َنا َب ْع َ
يل ﴾) .(4)" (3فالعالق9ة المعنوي9ة الت9ي ت9ربط الك9ل بالمي9ل عالق9ة ك9ل بج9زء  ،أمّ9ا العالق9ة
او ِ
ْاألَ َق ِ

التي تربط البعض باألقاويل فھي عالقة جزء بكل .

)(1

انظر  :ابن عصفور  ،المق ّرب  ،مصدر سابق  ،ص . 160

)(2

النساء  ،من اآلية .129

)(3

الحاقة  ،اآلية . 44

)(4

ابن ھشام  ،شرح قطر الندى وبل ّ الصدى  ،مصدر سابق  ،ص ، 314ومثل ھ"ذا التوجي"ه يلح"ظ ف"ي المص"ادر

اآلتية  :شرح شذور الذھب  ،مصدر سابق  ،ص ، 215أوضح المسالك  ،مصدر سابق  ،ص  ، 174ابن عقي9ل
 ،شرح ابن عقيل  ،مصدر سابق  ،الجزء األول  ،ص ............................................ 561

72

وبن999ا ًء عل999ى م999ا تق999دم فق999د أج999از النحوي999ون ك999ذلك نياب999ة لف999ظ ) ك999ل وبع999ض وم999ا ف999ي
معناھما  ،نحو  :جميع  ،ونصف وغيرھما( في االنتصاب عل9ى المفع9ول في9ه  ،والعالق9ة ف9ي
ذل99ك إ ّم99ا عالق99ة ك99ل بج99زء أو عالق99ة ج99زء بك99ل  ،نح99و قول99ك  :س99رت ك99ل الي99وم  ،أو بع99ض
اليوم  ،في الداللة على الزمان  .وقول9ك  :س9رت جمي9ع المي9ل  ،أو بعض9ه  ،ف9ي الدالل9ة عل9ى
المك99ان) . (1وعلي99ه فالعالق99ة المعجمي99ة ب99ين نائ99ب المفع99ول في99ه والظ99رف المض99اف إلي99ه س99واء
أكان زمانيا ً أم مكانيا ً ھي عالقة جزء بكل أو عالقة كل بجزء بالرجوع إلى معنى النائب .

ـ حكم استغراق الظرف للحدث :
يرتبط ھذا الحك9م النح9وي ب9المعنى المعجم9ي لك9ل م9ن العام9ل والظ9رف زماني9ا ً ك9ان أو
مكاني اً  ،نحو قولنا  :قدم زيد اليوم  ،فقدوم زيد واق9ع ب9ال ش9ك ف9ي فت9رة زمني9ة معين9ة م9ن ھ9ذا
اليوم  ،وليس كل اليوم  ،ومثل ذلك لو قل9ت  :كتب9ت المس9ألة الليل9ة  ،فالكتاب9ة تك9ون ف9ي وق9ت
محدد من ھذه الليلة  ،وعلى ھذا تكون العالقة المعنوية المستخلصة م9ن ذل9ك عالق9ة جزئي9ة ،
أمّا إذا قلنا  :زيد خارج للدعوة في سبيل  Uاليوم وغداً  ،فالمعنى أنّ الخ9روج يك9ون ف9ي ك9ل
من اليومين الم9ذكورين  ،وعل9ى ذل9ك تك9ون العالق9ة المعنوي9ة م9ا ب9ين الظ9رف وعامل9ه عالق9ة
كليّة .
ويس9تد ّل عل99ى ذل9ك بق99ول الجرج9اني ) 471ھ99ـ (  " :اعل9م أنّ الظ99روف عل9ى ض99ربين :
أحدھما  :ما يستغرقه العم9ل كقول9ك  :ص9مت يوم9ا ً  ،أال ت9رى أنّ الص9وم ال يك9ون ف9ي بع9ض
 ................األش99موني  ،ش""رح األش"""موني  ،مص99در س99ابق  ،الج999زء الث99اني  ،ص  ، 198األزھ99ري  ،ش"""رح
التصريح على التوضيح  ،مصدر سابق  ،الجزء األول  ،ص  ، 328السيوطي  ،ھم"ع الھوام"ع  ،مص9در س9ابق ،
الجزء الثالث  ،ص  ، 101ونجد مثل ھ"ذا الحك"م عن"د المح"دثين  ،انظ9ر  :عب9اس حس9ن  ،النح"و ال"وافي  ،مرج9ع
سابق  ،الجزء الثاني  ،ص  -215ص  ، 216وعبده الراجحي  ،التطبيق النحوي  ،مرجع سابق  ،ص  ، 230وأمين
السيد  ،في علم النحو  ،مرجع سابق  ،الجزء األول  ،ص. 300
)(1

انظر  :ابن عصفور  ،المق ّرب  ،مصدر سابق  ،ص  160ـ  ، 161وللتوسع في ذلك  ،راجع المصادر اآلتية :

ابن ھشام  ،أوضح المسالك  ،مص9در س9ابق  ،ص  ، 183األش9موني  ،ش"رح األش"موني  ،مص9در س9ابق  ،الج9زء
الث99اني  ،ص  ، 224األزھ99ري  ،ش""رح التص""ريح عل""ى التوض""يح  ،مص99در س99ابق  ،الج99زء األول  ،ص ، 338
ويوافق ھذا الحكم ما ورد عند المحدثين  ،انظر  :عباس حس9ن  ،النح"و ال"وافي  ،مرج9ع س9ابق  ،الج9زء الث9اني ،
ص  ، 265عبده الراجحي  ،التطبيق النحوي  ،مرجع سابق  ،ص . 245
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اليوم  ،واستغراق العمل المكان كقولك  :سرت فرسخاً  ،أال ترى أنّ المعن9ى تحدي9د الموض9ع
ال99ذي س99رت في99ه  ،ف99ال ت99ذكر فرس99خا ً إال وق99د اس99تغرقه العم99ل  .والض99رب الث99اني  :م99ا يك99ون
العمل في بعضه كقولك  :قدمت يوم الجمعة  ،فالقدوم في بع9ض الي9وم ال محال9ة  ،وك9ذا تق9ول
).(1

 :صليت يوم الجمعة  ،يكون الفعل في البعض "

ويتضح من ذلك أنّ عالقة الجزء بالكل أو عالقة الكل بالجزء ت9رتبط بم9دى المالءم9ة م9ا
ب99ين العام99ل والظ99رف الزم99اني أو المك99اني  ،ويثب99ت ذل99ك أنن99ا ق99د نس99تخدم الظ9رف نفس99ه ف99ي
تركيبين مختلفين فتكون العالقة في أحدھما عالقة الكلي9ة  ،وف9ي اآلخ9ر تك9ون عالق9ة الجزئي9ة
 ،نحو  :مات فالن يوم الجمعة  ،صام ف9الن ي9وم الجمع9ة  ،فك9ل م9ن الوح9دتين المعجميت9ين )
مات  ،وصام ( لھما عالقة واضحة في تحديد معن9ى الكلي9ة والجزئي9ة  ،ف9الموت ال يك9ون ف9ي
ك99ل الي99وم ب99ل ف99ي م ّ 9دة زمني99ة معين99ة م99ن الي99وم  ،وعل99ى ذل99ك تنش99أ عالق99ة الج99زء بالك99ل ف99ي
التركي9ب م99ا ب9ين الفع99ل والظ99رف  ،ف9ي ح99ين يك9ون الص99وم ف99ي ك9ل الي99وم  ،وعل9ى ذل99ك تنش99أ
عالقة الكل بالجزء بين الفعل والظرف .
ويبين الجرجاني ) 471ھـ ( ذلك بقوله  " :فم9ا ك9ان م9ن ذل9ك ف9ي ج9واب ك9م ك9ان العم9ل
فيه كله  ،وجاز أن ال يكون مؤقتا ً تقول  :كم سرت ؟  ،فيقول  :عشرين فرسخا ً  ،وك9م أقم9ت
؟ فيقول  :ثالثين يوما ً  .وال يمتن9ع أن تق9ول  :الثالث9ين يوم9ا ً فيضّ 9م إل9ى الع9دد التعري9ف  ،ألنّ
التعريف ال يخرجه عن أن يكون ع9دداً  .وم9ا ك9ان ج9واب مت9ى فإ ّن9ه ال يك9ون إال مؤقت9ا ً  ،وال
يقتضي أن يكون العمل فيه كله  .تقول  :مت9ى س9رت ؟  ،فتق9ول  :ي9وم الجمع9ة  ،والي9وم ال9ذي
قدم فيه فالن  ،ويوما ً خرج فيه زيد فتوّ قته  .ولو قال في جواب مت9ى س9رت ؟  :وقت9ا ً أو حين9ا ً
أو زمانا ً أو نحو ذلك  ،لم يجز ؛ أل ّنه لم يزد السائل في ھذا الجواب على ما كان عنده ").(2
وبن99ا ًء عل99ى ذل99ك يس99تثنى م99ن الظ99روف الزماني99ة والمكاني99ة م99ا ك99ان مبھم 9ا ً  ،وھ99و غي99ر
ً
ناحية ؛ فالحين زمن مبھم ال يعرف مق9داره ،
المحدد لزمانه أو لمكانه  .نحو  :سرت حينا ً أو
) (1

عبد القاھر الجرجاني  ،المقتصد في شرح اإليضاح  ،مصدر سابق  ،المجلد األول  ،ص  ، 638ويرد مثل ھذا

المقرب  ،مصدر سابق  ،ص . 162
التفصيل عند ابن عصفور  ،انظر :
ّ
) (2

عبد القاھر الجرجاني  ،المقتصد في شرح اإليضاح  ،مصدر سابق  ،المجلد األول  ،ص  637ـ . 638
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والناحية مكان ال يعرف مقداره أيضاً؛ ولعدم الفائدة من ذلك يستبعد ھ9ذا الن9وع م9ن الظ9روف
في مثل ھذه العالقة  ،ومثل ذلك  ،زمنا ً ووقتا ً من الزمان  ،ومكانا ً واتجاھا ً م9ن المك9ان  ،وال
يعني ذلك أ ّنھا تخرج عن الظرفية ؛ وذلك أل ّنھا في داللتھ9ا العام9ة تبق9ى دال9ة عل9ى الزم9ان أو
المكان .

ـ الحكم في الحال من المضاف إليه :
يعتمد ھذا الحكم على العالق9ة الداللي9ة ب9ين المض9اف والمض9اف إلي9ه  ،وق9د وض9ع ال ّنح9اة
مجموع99ة م99ن الش99روط لمج99يء الح99ال م99ن المض99اف إلي99ه ) .(1وتب99ين ل99ي أنّ م99ن أھ99م ھ99ذه
الشروط وج9ود عالق9ة الج9زء ب9ين المض9اف والمض9اف إلي9ه  ،ف9إذا ك9ان المض9اف ج9زءاً م9ن
المضاف إليه يصح مجيء الحال من المضاف إليه .
ويس999تد ّل عل999ى ذل999ك بق999ول اب999ن ھش999ام ) 761ھ999ـ (  " :أن يك999ون المض999اف بعض999ا ً م999ن
ِب أَ َح ُد ُك ْم أَنْ َيأْ ُكل َ َل ْح" َم أَخِي" ِه َم ْي ًت"ا ﴾) (2فميت9ا ً ح9ال
المضاف إليه  ،كما في قوله تعالى  ﴿ :أَ ُيح ُّ
م999ن األخ  ،وھ999و مخف999وض بإض999افة اللح999م إلي999ه  ،والمض999اف بعض999ه  ،وقول999ه تع999الى:

﴿

ُور ِھ ْم مِنْ ِغل ٍّ إِ ْخ َوا ًنا ﴾). (4)" (3
َو َن َز ْع َنا َما فِي ُ
صد ِ
وعلى ھذا يص9ح الح9ال م9ن المض9اف إلي9ه إذا ك9ان المض9اف ج9زءاً م9ن المض9اف إلي9ه ،
فاللحم جز ٌء من األخ كما ورد في اآلية  ،كما أن الصدر جز ٌء م9ن ص9احبه ؛ إذ يوج9د أج9زاء
أخرى يتكون منھا اإلنسان كالرأس واليد والرجل  ،وغير ذلك  ،وكلھا مجتمعة تكوّ ن الك9ل )
) (1

للتفصيل في ھذه الشروط  ،انظر  :ابن ھشام  ،شرح شذور الذھب  ،مصدر سابق  ،ص . 235

) (2

الحجرات  ،من اآلية . 12

) (3

الحجر  ،من اآلية . 47

) (4

اب9ن ھش9ام  ،ش"رح ش"ذور ال"ذھب  ،مص9در س9ابق  ،ص  ، 235ولمزي9د إيض9اح  ،انظ9ر  :ش"رح قط"ر الن"دى ،

مصدر سابق  ،ھامش  ، 329أوضح المسالك  ،مصدر سابق  ،ص  ، 209ابن عقيل  ،شرح ابن عقيل  ،مص9در
سابق  ،الجزء األول  ،ص  ، 645األشموني  ،شرح األشموني  ،مصدر سابق  ،الجزء الثاني  ،ص  ، 305خالد
األزھري  ،شرح التصريح  ،مصدر سابق  ،الجزء األول  ،ص  ، 380السيوطي  ،ھمع الھوامع  ،مصدر س9ابق
 ،الجزء الرابع  ،ص . 24
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اإلنس99ان (  ،وعلي99ه فالعالق99ة المعجمي99ة الت99ي ت99ربط المض99اف بالمض99اف إلي99ه ف99ي ھ99ذا الس99ياق
عالقة الجزء بالكل ؛ إذ يكون المضاف ج9زءاً  ،ف9ي ح9ين يك9ون المض9اف إلي9ه ك9الً  ،ويمك9ن
تمثيل ذلك على النحو اآلتي): (1
لحم

أخيه

ج

ك

ميتا ً
ح

ج.ك
ويورد ابن ھشام نصا ً آخر يجيز في9ه مج9يء الح9ال م9ن المض9اف إلي9ه إن ك9ان المض9اف
شبيھا ً بالجزء من المضاف إليه  ،يقول  " :أن يكون المضاف ك9بعض م9ن المض9اف إلي9ه ف9ي
صحة حذفه واالستغناء عنه بالمضاف إليه  ،وذلك كقوله تعالى َ ﴿ :وا َّت َب َع ِم َّل َة إِ ْب َراھِي َم َحنِي ًف"ا
﴾) ) ، (2فحنيفا ً ( حال من ) إبراھيم ( وھو مخفوض بإضافة الملّة إليه  ،وليست الملّة بعض9ه
 ،ولكنھا كبعضه في صحة االستغناء به عنھا  ،أال ترى أ ّنه لو قيل  :بل اتبعوا إب9راھيم حنيف9ا ً
؛ ص ّح ـ كما أنه لو قيل  :أيحب أحدكم أن يأكل أخاه ميتاً  ،ونزعنا م9ا ف9يھم م9ن غّ 9ل إخوان9ا ـ
كان صحيحا ً ").(3
ويمك99ن ص99ياغة ھ99ذا الحك99م ال99ذي بي ّن99ه اب99ن ھش99ام بطريق99ة أدق ؛ لتوض99يح العالق99ة ب99ين
المتض99ايفين  ،فالم ّل99ة تمث99ل الك99ل ال99ذي يش99مل إب99راھيم وغي99ره  ،وعل99ى ھ99ذا نق99ول  :إذا ك99ان
) (1

يذكر المحدثون الشرط ذاته في صحة مجيء الحال من المضاف إليه  ،بأن يكون المض"اف ج"زءاً حقيقي"ا ً م"ن

المضاف إليه  ،انظر  :عباس حسن  ،النحو الوافي  ،مرجع سابق  ،الج9زء الث9اني  ،ص  ، 404أم9ين الس9يد  ،ف"ي
علم النحو  ،مرجع سابق  ،الجزء األول  ،ص  ، 324عبده الراجحي  ،التطبيق النحوي  ،مرجع سابق  ،ص 261
.
) (2

النساء  ،من اآلية . 125

) (3

اب99ن ھش99ام  ،ش""رح ش""ذور ال""ذھب  ،مص99در س99ابق  ،ص  ، 235ولمزي99د توس99ع  ،ينظ99ر  :ش""رح قط""ر الن""دى ،

مصدر سابق  ،ھامش  ، 329أوضح المسالك  ،مصدر سابق  ،ص  ، 209ابن عقيل  ،شرح ابن عقيل  ،مص9در
سابق  ،الجزء األول  ،ص  645ـ  ، 646األشموني  ،شرح األشموني  ،مصدر سابق  ،الجزء الثاني  ،ص 305
 ،األزھ99ري  ،ش""رح التص""ريح  ،مص99در س99ابق  ،الج99زء األول  ،ص  ، 380الس99يوطي  ،ھم""ع الھوام""ع  ،مص99در
سابق  ،الجزء الرابع  ،ص . 24
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المضاف كالً للمضاف إليه يصح مجيء الح9ال م9ن المض9اف إلي9ه  ،ويمك9ن تمثي9ل ذل9ك عل9ى
النحو اآلتي :
ملّة

إبراھيم

ك

ج

حنيفاً
ح

ك.ج
يستنتج من التحليل السابق أنّ العالقة المعجمية بين المضاف والمضاف إليه ھي عالق9ة الك9ل
بالجزء  ،وعليه يصح مجيء الحال من المضاف إليه إذا ك9ان المض9اف ك9الً للمض9اف إلي9ه ،
ويلحظ أنّ إبراھيم ليس جزءاً حقيقا ً من الملّة  ،ولكن9ه بمثاب9ة الج9زء منھ9ا م9ن حي9ث ك9ان أح9د
أفرادھا .

ـ العالقة بين الحال وصاحبھا إذا كانت جامدة غير مؤولة بالمشتق :
تأتي الحال جامدة غير مؤولة بالمشتق إذا كانت العالقة المعجمية التي تربطھا بص9احبھا
عالقة الجزء بالكل  ،فتكون الحال جزءاً من صاحبھا  .ويستد ّل عل9ى ھ9ذا بق9ول اب9ن ھش9ام )
761ھ99ـ ( ف99ي الش99رط ال99ذي وض99عه لج99واز مج99يء الح99ال جام99دة غي99ر مؤول99ة بالمش99تق م99ن
صاحبھا إذا كانت  " :فرعا ً  ،نحو  :ھذا حديدك خاتماًَ ﴿ ،و َت ْن ِح ُتونَ ا ْل ِج َبال َ ُب ُيو ًتا ﴾).(2)" (1
ويلحظ في قول ابن ھشام استخدام مصطلح الف9رع ف9ي الدالل9ة عل9ى ج9واز مج9يء الح9ال
من صاحبھا جامدة غير مؤولة بالمش9تق  ،وي9د ّل مص9طلح الف9رع عل9ى وج9ود عالق9ة معجمي9ة
بين الح9ال وص9احبھا تجي9ز مث9ل ھ9ذا الحك9م النح9وي  ،كم9ا ي9دل ذل9ك عل9ى أن يك9ون ص9احب
الح99ال ك99الً يمك99ن تقس999يمه إل99ى ف99روع  ،وھ999ذا يعن99ي فيم99ا أحس999ب أنّ اص99طالح الف99رع كم999ا

) (1

األعراف  ،من اآلية . 74

) (2

ابن ھشام  ،أوضح المسالك  ،مصدر سابق  ،ص  ، 205ولمزيد بيان  ،ينظر  :مغني اللبيب  ،مصدر سابق ،

الجزء الثاني  ،ص  515ـ ص  ، 516ابن عقيل  ،شرح ابن عقيل  ،مصدر سابق  ،الجزء األول  ،ھامش ، 629
األشموني  ،شرح األشموني  ،مصدر سابق  ،الجزء الثاني  ،ص . 287
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اس999تخدمه النح999اة ي999رادف اص999طالح الج999زء  ،مم999ا يعن999ي أنّ العالق999ة المعجمي999ة ب999ين الح999ال
وصاحبھا ھي عالقة الجزء بالكل  ،إذ تكون الحال جزءاً  ،ويكون صاحبھا كالً .
ويستد ّل على ذلك أيضا ً بم9ا أورده خال9د األزھ9ري ) 905ھ9ـ ( ف9ي ص9حة مج9يء الح9ال
جامدة غير مؤولة بالمشتق إذا كانت  " :فرعا ً له  ،أي لصاحبھا  ،نحو  :ھذا حديدك خاتم9ا ً ،
فخاتما ً ح9ال م9ن حدي9دك وھ9و ف9رع ل9ه  ،ف9إنّ الخ9اتم ف9رع م9ن الحدي9د ") ، (1فالخ9اتم لمّ9ا ك9ان
مصنوعا ً من الحديد يمك9ن الحك9م علي9ه بأ ّن9ه ج9زء من9ه  ،وك9ذلك البي9وت لمّ9ا بني9ت ف9ي الجب9ال
كانت جزءاً منھا.
وف99ي ض99وء ذل99ك يص99ح مج99يء الح99ال جام99دة غي99ر مؤول99ة بالمش99تق إذا كان99ت العالق999ة
المعجمي99ة الت999ي تربطھ999ا بص999احبھا عالق999ة الج999زء بالك999ل ؛ إذ تك999ون الح999ال ج999زءاً  ،ويك999ون
صاحبھا كالً .ويمكن النظر إلى ھذه العالقة من زاوية أخرى بالتركيز على صاحب الح9ال ،
فتكون العالقة المعجمية بين الحال وصاحبھا عالقة الك9ل ب9الجزء  ،كم9ا يظھ9ر ف9ي التص9نيف
اآلتي :

تنحتون

الجبال

بيوتا ً

ك

ج

ك.ج
يلح99ظ ف99ي ھ99ذا التحلي99ل أنّ تركي99ز النح99اة ك99ان منص99با ً عل99ى الح99ال ف99ي الدرج99ة األول99ى ؛
ول9ذلك كان9ت العالق99ة المعجمي9ة ب9ين الح99ال وص9احبھا عالق9ة الج99زء بالك9ل  ،ولك9ن إذا ركزن99ا

) (1

خالد األزھري  ،شرح التصريح على التوضيح  ،مصدر سابق  ،الجزء األول  ،ص  371ـ ص  ، 372وي9رد

ھذا التوجيه عند السيوطي  ،انظر  :ھمع الھوامع  ،مصدر سابق  ،الجزء الرابع  ،ص . 13
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النظر في صاحب الحال تكون العالقة المعجمية بين العنصرين ھي عالقة كل بجزء  ،وي9دل
ذلك على أنّ العالقتين تؤديان الغرض نفسه). (1

المحول عن الفاعل :
ـ الحكم في التمييز
ّ
ويقصد بذلك أنّ التمييز ھو الفاعل ف9ي الحقيق9ة ؛ إذ ھ9و المتطل9ب للفع9ل  ،ولك9ن اخ9تالف
توزيع الوحدات في التركي9ب غيّ9ر المعن9ى ال9وظيفي للفاع9ل  ،ونقل9ه إل9ى معن9ى وظيف9ي جدي9د
ھو التمييز  ،وعليه يتغيّر المعنى الوظيفي للمميز من الجر باإلضافة إلى الرفع على الفاعلي9ة
 ،وضابط ھذا الحكم أن يكون التمييز جزءاً من المميّز  ،نحو  :زاد ال9رأس ش9يبا ً  ،واألص9ل
 :زاد شيب الرأس ؛ فالشيب جزء حقيقي من الرأس  ،كم9ا أنّ الفع9ل ل9ه  .والغ9رض م9ن ھ9ذا
التمييز إزالة اإلبھام عن الجملة التي قبله ؛ ولذلك يسمّى بتمييز الجملة .
ويستد ّل على ذلك بقول الجرجاني ) 471ھـ (  " :وأنت إذا قل9ت  :تص9بّب زي9د عرق9ا ً ،
وتفقأ شحما ً  ،فليس العرق والشحم الرجل على اإلطالق  ،وإ ّنما ھو شيء منه  .......ووجه
آخر وھو أ ّنك إذا قلت  :تصبّب بدن زيد عرقا ً  ،فالمعنى تصبّب العرق  ،فالفعل للعرق عل9ى
الحقيقة  ،وليس للبدن فيه شيء  .وكذا قوله  :تفقأ زيد شحما ً ؛ ألنّ الشحم ھو المتف ّق9أ  ،ول9يس
لزي9د ّ
ح9ظ ف9ي الفع9ل  ، .......فلم9ا نق9ل الفع99ل إل9ى ص9احب الش9حم والع9رق  ،فقي9ل  :تفق9أ زي99د
وتصبّب  ،احتيج إلى البيان فنصب الذي كان فاعالً فقيل  :تفقأ زيد شحما ً "). (2

) (1

يشترط عباس حسن في مجيء الحال جامدة  ،أن يكون صاحب الحال نوعا ً  ،وتكون الحال فرعا ً منه  ،نحو :

رغبت في الذھب خاتم"اً ،أو تك"ون الح"ال نوع"ا ً  ،ويك"ون ص"احبھا فرع"ا ً منھ"ا  ،نح"و  :رغب"ت ف"ي الخ"اتم ذھب"اً ،
وعليه فالعالقة في الحالة األولى ھي عالقة الجزء بالكل  ،والعالقة ف"ي الحال"ة الثاني"ة ھ"ي عالق"ة الك"ل ب"الجزء ،
م ّما يؤكد ما نذھب إليه  ،انظر  :عباس حسن  ،النحو الوافي  ،مرجع سابق  ،الجزء الثاني  ،ص 374ـ . 375
) (2

الجرجاني  ،المقتصد  ،مص9در س9ابق  ،المجل9د الث9اني  ،ص 691ـ 9ص  ، 692وي9رى الزمخش9ري أنّ التميي9ز

صل في صنعة
بنوعيه ـ تمييز الجملة و المفرد ـ منقول عن أصله ؛ والقصد من ذلك المبالغة والتأكيد  ،انظر  :المف ّ
اإلعراب  ،مصدر سابق  ،ص ( 101
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ويلحظ في قول الجرجاني اس9تخدامه عب9ارة ) إ ّنم9ا ھ9و ش9يء من9ه (  ،الت9ي ت9د ّل عل9ى أنّ
المح9ول
ّ
التمييز المحوّ ل عن الفاعل جزء من الممي9ز ؛ ول9ذلك فالعالق9ة المعجمي9ة ب9ين التميي9ز
س َ
عن الفاعل والمميز عالق9ة الج9زء بالك9ل  ،نح9و قول9ه تع9الى َ ﴿ :وا ْ
ش" ْي ًبا ﴾)، (1
ال"رأْ ُ
ش" َت َعل َ َّ
فالشيب ج9زء م9ن ال9رأس  ،واألص9ل  :اش9تعل ش9يب ال9رأس  ،فالفع9ل للش9يب ول9يس لل9رأس ،
ولكن اختالف ترتيب المفردات غيّر الوظيفة التركيبية للمكون.
ويرى ابن يعيش ) 643ھـ( أنّ التمييز المحوّ ل ش9يء م9ن مجموع9ة أش9ياء يحت9وي عليھ9ا
المميز  ،نحو  :تصبب زيد عرقا ً  ،وتفقأ شحما ً  ،فالعرق شيء من مجموعة أشياء داخلة ف9ي
تكوين زيد  ،وكذلك الشحم ) ، (2ويمكن تمثيل ذلك على النحو اآلتي :
اشتعل الرأس شيب اً

ك

ج
ك.ج

ويلحظ في التمثيل السابق أنّ تركيز النحاة كان على العنصر الثاني ) التميي9ز (  ،ليك9ون
جزءاً م9ن العنص9ر األول ) الممي9ز ( ؛ ول9ذلك فالعالق9ة المعجمي9ة ب9ين العنص9رين ھ9ي عالق9ة
الجزء بالكل  ،ولكن إذا ركزن9ا عل9ى العنص9ر األول ) الممي9ز ( تك9ون العالق9ة المعجمي9ة ب9ين
العنصرين عالقة الكل بالجزء). (3
) (1

مريم  ،من اآلية . 4

) (2

انظر  :ابن يع9يش  ،ش"رح المفصّ"ل  ،مص9در س9ابق  ،الج9زء األول  ،ص  ، 70ص  ، 74وح9ول العالق9ة ب9ين

التمييز المحوّ ل والمميز  ،ينظر  :ابن ھشام  ،شرح ش"ذور ال"ذھب  ،مص9در س9ابق  ،ص  242ـ ص  ، 243ش"رح
قطر الندى  ،مصدر سابق  ،ص  ، 337أوضح المسالك  ،مصدر سابق  ،ص  ، 218ابن عقيل  ،شرح ابن عقيل
 ،مصدر س9ابق  ،الج9زء األول  ،ص  664ـ ص  ، 665األش9موني  ،ش"رح األش"موني  ،مص9در س9ابق  ،الج9زء
الثاني  ،ص  ، 341واألزھري  ،ش"رح التص"ريح  ،مص9در س9ابق  ،الج9زء األول  ،ص  ، 397الس9يوطي  ،ھم"ع
الھوامع  ،مصدر سابق  ،الجزء الرابع  ،ص . 68
) (3

يفسر أمين السيد مسألة التمييز المحوّ ل عن الفاعل من جانب تركيبي  ،يتعلق بتحويل اإلسناد  ،وجانب داللي

يتعلق بإزالة اإلبھام  ،دون النظر في العالقة المعجمية بين الطرفين  ،انظر  :أمين السيد  ،في علم النحو  ،مرجع
سابق  ،الجزء األول  ،ص  336ـ ص. 337
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ـ الحكم في إضافة المميز إلى التمييز:
األصل في التمييز أن يك9ون منص9وباً  ،ولكن9ه ق9د يخ9رج ع9ن النص9ب إل9ى الج9ر لوج9ود
عالق99ة معجمي99ة تض99بط العالق99ة ب99ين التميي99ز والممي99ز ،وي99رتبط ھ99ذا الحك99م بوج99ود وح99دتين
معجميتين تكون إحداھما جزءاً حقيقيا ً من األخرى  ،والضابط لذلك أن يك9ون التميي9ز الوح9دة
المعجمية الكل المكونة من وحدات أصغر  ،ويكون المميز جزءاً حقيقيا ً من ذل9ك الك9ل  ،نح9و
 :يد زيد  ،وغالف كتاب .
يق99ول اب99ن يع99يش ) 643ھ99ـ (  " :وتك99ون إض99افته م99ن قبي99ل إض99افة الن99وع إل99ى الج99نس
خ9ز وم9ن ص9و ٍ
ف ")، (1
خز وجبة صوفٍ  ،والمعن9ى م9ن ٍ
والبعض إلى الكل نحو  :ھذا ثوب ٍ
ويب99دو ف99ي ق99ول اب99ن يع99يش اس99تخدام مص99طلح ) ال99بعض ( مرادف9ا ً لمص99طلح ) الج99زء ( ؛ إذ
يكون المميز جزءاً  ،ويكون التمييز كالً .
وأدق من ذلك قول السيوطي ) 911ھ9ـ (  " :وك9ذا تج9ب اإلض9افة فيم9ا ميّ9ز بج9زء من9ه
نحو  :غصن ريحان  ،وثمرة نخلة  ،وحبّ رمّ9ان  .....ھ9ذا إن ل9م تتغي9ر تس9ميته ب9التبعيض ،
ب99أن يبق99ى عل99ى اس99مه األول  .ف99إن تغ ّي99رت كج ّب99ة خّ 9
ض99ة  ،وس99وار ذھ99ب  ،فإنھ99ا
9ز  ،وخ99اتم ف ّ
أسماء حادثة بعد التبعيض  .....فلك ف9ي ھ9ذا الن9وع الج9رّ باإلض9افة  ،والنص9ب عل9ى التميي9ز
أو الحال "). (2
وعلي99ه يوج99ب الس99يوطي ج99ر التميي99ز باإلض99افة إذا كان99ت العالق99ة المعجمي99ة ب99ين التميي99ز
والمميز عالق9ة الج9زء بالك9ل  ،وذل9ك ب9أن يك9ون الممي9ز ج9زءاً حقيقي9ا ً م9ن التميي9ز ؛ فالغص9ن

) (1

صل  ،مصدر سابق  ،الج9زء األول  ،ص ) ، 72يب"دو أنّ بع"ض النح"ويين ل"م يج"ز ف"ي
ابن يعيش  ،شرح المف ّ

ھ"ذه العالق"ة إال النص"ب (  ،انظ9ر  :ش"رح ش"ذور ال"ذھب  ،مص9در س9ابق  ،ص  ، 242أوض"ح المس"الك  ،مص9در
سابق  ،ص  ، 218شرح األشموني  ،الجزء الثاني  ،مصدر سابق  ،ص  ، 342شرح التصريح على التوضيح ،
مصدر سابق  ،الجزء األول  ،ص.( 396
) (2

انظر :السيوطي  ،ھمع الھوامع  ،مصدر سابق  ،الجزء الرابع  ،ص . 65
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جزء حقيقي ملموس يدخل في مكونات الريحان  ،وكذلك عالقة الثمرة بالنخلة وعالقة الح9بّ
بالرمان .
وأمّا إذا تغيّرت ھذه العالقة بين الطرفين  ،بأن يك9ون الممي9ز بمثاب9ة الج9زء م9ن التميي9ز،
فيجيز الس9يوطي الج9ر باإلض9افة والنص9ب عل9ى التميي9ز أو الح9ال ؛ فالجب9ة ليس9ت ج9زءاً م9ن
الخز  ،وكذلك الخاتم والسوار بالنسبة للفض9ة وال9ذھب  ،ولكنھ9ا تع9د بمثاب9ة الج9زء ف9ي كونھ9ا
مأخوذة من تلك الوحدات المعجمية ؛ وعلى ھ9ذا يج9ب ج9ر التميي9ز باإلض9افة إذا ك9ان الممي9ز
جزءاً حقيقيا ً من التمييز  ،ويج9وز في9ه الج9ر والنص9ب إن ك9ان بمثاب9ة الج9زء ف9ي اش9تقاقه م9ن
الكل  ،ويمكن تمثيل ھذه العالقة المعجمية على النحو اآلتي :
ھذا غصن
ج

ريحان
ك

ج.ك
يظھ999ر ف999ي التمثي999ل الس999ابق أنّ العالق999ة المعجمي999ة ب999ين التميي999ز والممي999ز ب999التركيز عل999ى
العنصر األول ) المميز ( ھي عالقة الجزء بالكل  ،ولك9ن إذا نظرن9ا إل9ى العنص9ر الث9اني )
التميي99ز ( وعالقت99ه بالعنص99ر األول ) الممي99ز ( تك99ون العالق99ة المعجمي99ة بينھم99ا عالق99ة الك99ل
بالجزء .

ـ حكم تمييز أفعل التفضيل إذا لم يكن فاعالً في المعنى :
يب9ين اب9ن عقي9ل ) 769ھ9ـ ( ف9ي ش99رحه أنّ تميي9ز أفع9ل التفض9يل يك9ون منص9وبا ً إذا ك99ان
فاعالً في المعنى  ،وعالمة ذلك أن يص9ح اس9تبدال اس9م التفض9يل بالفع9ل  ،نح9و  :أن9ت أحس9ن
طبعا ً ؛ إذ نستطيع أن نقول  :أنت حسن طبعك  .ويكون مجروراً باإلضافة إذا ل9م يك9ن ف9اعالً
رجل  ،وھن ُد أفضل امرأ ٍة).(1
في المعنى نحو  :زيد أفضل
ٍ

) (1

انظر  :شرح ابن عقيل  ،مصدر سابق  ،الجزء األول  ،ص . 666
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وي999رى األش999موني ) 900ھ999ـ ( أنّ ض999ابط م999ا ل999يس بفاع999ل ف999ي المعن999ى أن يك999ون افع999ل
التفضيل بعضا ً له  ،مع صحة وضع لفظ ) بعض ( موضعه  ،وإضافته إلى جم9ع ق9ائم مقام9ه
 ،نحو  :زيد أفضل رجل ؛ إذ نستطيع أن نق9ول  :زي9د بع9ض الرج9ال  ،ويس9تثنى م9ن ھ9ذا م9ا
ك9ان في9ه أفع9ل التفض9يل مض9افا ً إل9ى غي9ر التميي9ز  ،نح9و  :زي9د أفض9ل الن9اس رج9الً  ،فيك99ون
منصوبا ً). (1
ويلح99ظ أنّ التميي99ز المج99رور باإلض99افة مف99رد نك99رة  ،وھ99ذا م99ا يؤك99د أنّ ھ99ذه األس99ماء
الواقع99ة بع99د أفع99ل التفض99يل تميي99ز ف99ي األص99ل  ،وليس99ت مض99افة إلي99ه  ،وال99ذي يجي99ز جرّ ھ99ا
باإلضافة العالقة المعجمية القائمة بين عناصر التفضيل  .ويلح9ظ ك9ذلك اس9تخدام مص9طلح )
البعض ( مرادفا ً لمصطلح الجزء  ،وعلى ھذا فالعالقة المعجمي9ة ب9ين اس9م التفض9يل والتميي9ز
عالقة الجزء بالكل .
ويمك9ن ض9بط ھ99ذه العالق9ة المعجمي99ة بتوس9ط اس9م التفض99يل ب9ين عنص99رين لغ9ويين يك99ون
أحدھما جزءاً م9ن اآلخ9ر  ،كم9ا يك9ون اآلخ9ر ك9الً ل9ألول ؛ إذ يك9ون العنص9ر ال9ذي يتق9دم اس9م
التفضيل جزءاً من العنصر الذي يلي اسم التفضيل  ،من حيث كانا من ج9نس واح9د  ،ويمك9ن
تمثيل ذلك على النحو اآلتي :
زيد
زيد

أفضل
بعض

ج

رجل
الرجال
ك

ج.ك

) (1

انظر  :شرح األشموني  ،مصدر سابق  ،الجزء الثاني  ،ص  343ـ ص  ، 344ولمزيد بي9ان  ،انظ9ر  :ش"رح

التصريح عل"ى التوض"يح  ،مص9در س9ابق  ،الج9زء األول  ،ص  ، 398ش"رح اب"ن عقي"ل  ،مص9در س9ابق  ،الج9زء
األول  ،ھامش  666ـ  ، 667ويتفق عباس حسن في ھذه المسألة مع النحاة المتأخرين  ،انظر  :عباس حسن ،
النحو الوافي  ،مرجع سابق  ،الجزء الثاني  ،ص. 423
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ـ الحكم في العالقة بين المستثنى والمستثنى منه:
االستثناء إخ9راج عنص9ر لغ9وي م9ن الحك9م لعنص9ر لغ9وي آخ9ر  ،ويعبّ9ر ع9ن العنص9رين
اللغويين بما يسمى المس9تثنى والمس9تثنى من9ه  ،إذ يك9ون المس9تثنى خارج9ا ً م9ن حك9م المس9تثنى
منه في اإليجاب والسلب  ،شريطة أن يجتمع كل من العنصرين في التركي9ب اللغ9وي الواح9د
 ،مع وجود األداة اللغوية التي ينبني على وجودھا أسلوب االستثناء ف9ي العربي9ة  ،كم9ا يك9ون
المستثنى جزءاً من المستثنى منه ؛ فال يجوز استثناء مفرد من مفرد .
ويست ّدل على ذلك بقول ابن يعيش ) 643ھ9ـ (  " :اعل9م أنّ االس9تثناء  .....ص9رف اللف9ظ
ع99ن عموم99ه ب99إخراج المس99تثنى م99ن أن يتناول99ه األول وحقيقت99ه تخص99يص ص99فة عام99ة  ،فك99ل
استثناء تخصيص وليس كل تخصيص استثناء  ،ف9إذا قل9ت  :ق9ام الق9وم إال زي9داً تب9ين بقول9ك :
إال زيداً أن9ه ل9م يك9ن داخ9الً تح9ت الص9در إنم"ا ذك"رت الك"ل وأن"ت تري"د بع"ض مدلول"ه مج"ازاً
وھذا معنى قول النحويين االستثناء إخراج بعض من كل أي إخراج9ه م9ن أن يتناول9ه الص9در
 ،ف99إال تخ99رج الث99اني مم99ا دخ99ل في99ه األول فھ99ي ش99به ح99رف النف99ي فقولن99ا  :ق99ام الق99وم إال زي99داً
بمنزلة قام القوم ال زيد إال أن الفرق بين االستثناء والعط9ف أنّ االس"تثناء ال يك"ون إال بعض"ا ً
من كل  .....وال يجوز في االستثناء أن تقول  :قام زيد إال عم9راً والمس9تثنى من9ه والمس9تثنى
جملة واحدة وھما بمنزلة اسم مضاف ").(1
ويس9تنتج م99ن ق99ول اب99ن يع99يش إنّ العالق99ة المعجمي99ة ب99ين المس99تثنى والمس99تثنى من99ه عالق99ة
الجزء بالكل ؛ فھو يرى أنّ المستثنى بعض المستثنى من9ه  ،فيك9ون العنص9ر اللغ9وي الث9اني )
المستثنى ( جزءاً من العنصر اللغوي األول ) المستثنى من9ه ( بتوس9ط أداة االس9تثناء  ،أي أنّ
) المس99تثنى ( كوح99دة معجمي99ة تع99د م99ن مكون99ات الوح99دة المعجمي99ة الك99ل ) المس99تثنى من99ه ( ،
فزيد في المثال ) قام القوم إال زيداً ( وحدة معجمية ترتبط بالقوم الوحدة األكبر ؛ إذ إنّ دالل9ة
لفظ القوم تشمل زيداً وغيره  ،فھناك وحدات أخرى غير زيد تدخل في مكونات الوحدة الك9ل
الت9ي نع ّب99ر عنھ99ا ب99القوم  ،كم99ا أنّ زي99داً وغي99ره م99ن أف99راد الق99وم يجم99ع بي99نھم الج99نس الواح99د ؛
ولذلك ال يكون المستثنى بعضا ً من المستثنى منه إال إذا كان من جنسه .

) (1

صل  ،مصدر سابق  ،الجزء الثاني  ،ص  75ـ ص 76
انظر  :ابن يعيش  ،شرح المف ّ
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ويوضح ذلك ابن يعيش ) 643ھـ ( بقوله  " :استثناء الشيء من جنسه إخ9راج بع9ض م9ا
لواله لتناوله األول ؛ ولذلك كان تخصيصا ً على ما سبق  ،فأم9ا إذا ك9ان م9ن غي9ر الج9نس ف9ال
يتناوله اللفظ وإذا لم يتناوله اللفظ فال يحتاج إلى ما يخرج9ه من9ه ؛ إذ اللف9ظ إذا ك9ان موض9وعا ً
بإزاء شيء وأطلق فال يتناول م9ا خالف9ه وإذا ك9ان ك9ذلك فإنم9ا يص9ح بطري9ق المج9از والحم9ل
على لك9ن ف9ي االس9تدراك ؛ ول9ذلك قّ 9درھا س9يبويه بلك9ن ؛ وذل9ك م9ن قب9ل أنّ لك9ن ال يك9ون م9ا
بعدھا إال مخالفا ً لما قبلھا كما أنّ إال في االس9تثناء ك9ذلك  ،إال أنّ لك9ن ال يش9ترط أن يك9ون م9ا
بعدھا بعضا ً لما قبلھا بخالف إال فإنه ال يستثنى بھا إال بعض من كل ").(1
ويلحظ في ذلك أنّ االستثناء بإال يشترط فيه أن يكون المس9تثنى بعض9ا ً م9ن المس9تثنى من9ه
م99ن ناحي99ة  ،وم99ن جنس99ه م99ن ناحي99ة أخ99رى  .وإذا ورد م99ا يخ99الف ذل99ك ي99ؤول عل99ى لك99ن ف99ي
االستدراك ؛ ألنّ لكن في العطف ال يشترط فيھا أن يكون ما بعدھا بعض9ا ً لم9ا قبلھ9ا  ،إض9افة
إلى أنّ استثناء الشيء مما يخالفه في الجنس ال يحتاج إلى إال ؛ ألنه خارج من9ه أص9الً  ،نح9و
 :ما رأيت الق9وم إال ش9جر ًة ؛ فالش9جرة خارج9ة م9ن الق9وم بالطبيع9ة لمخالفتھ9ا لھ9م ف9ي الج9نس
من جھة  ،وأل ّنھا ليست جزءاً منھم بكونھا وحدة معجمية مستقلة .
ويفس999ر عب999اس حس999ن عب999ارة ) أن يك999ون المس999تثنى بعض999ا ً م999ن المس999تثنى من999ه (  ،ف999ي
االستثناء المتصل  ،وذلك بأن يكون المستثنى جزءاً حقيقيا ً من المستثنى من9ه  ،نح9و  :فح9ص
الطبيب الجسم إال اليد) ، (2ويمكن تمثيل العالقة المعجمية ب9ين العنص9رين عل9ى النح9و اآلت9ي
:
فحص الطبيب الجسم إال اليد
ج

ك
ك.ج

) (1

المصدر ذاته  ،الجزء الثاني  ،ص. 80

) (2

انظر  :عباس حسن  ،النحو الوافي  ،مرجع سابق  ،الجزء الثاني . 318 ،
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وعلي99ه تك99ون العالق99ة المعجمي999ة ب99ين العنص99رين عالق99ة الج999زء بالك99ل  ،ويمك99ن النظ999ر
للعالقة من زاوية أخرى  ،بالتركيز عل9ى المس9تثنى من9ه وعالقت9ه بالمس9تثنى  ،فتك9ون العالق9ة
المعجمية بينھما عالقة الكل بالجزء .
ويش99ترط بع99ض النح99ويين ف99ي االس99تثناء أن يك99ون المس99تثنى أق99ل م99ن المس99تثنى من99ه أو
مساويا ً له  ،وال يجوز أن يزيد علي9ه  ،ويس9تد ّل عل9ى ذل9ك بتعري9ف اب9ن عص9فور

)

669ھـ ( لالستثناء بقوله  " :إخراج الثاني مما دخل فيه األول بأداة من األدوات الت9ي جعلھ9ا
الع9رب ل9ذلك  .والمخ99رج ال يك9ون إال النص99ف فم9ا دون9ه  .ھ99ذا حك9م االس99م الواق9ع بع99د إال إن
كان من جنس ما قبل9ه ") . (1وعل9ى ھ9ذا يج9وز أن نق9ول  :حض9ر الق9وم إال زي9داً  ،وال يج9وز
القول  :حضر زي9د إال الق9وم  ،واش9تراط اب9ن عص9فور ل9ذلك يثب9ت ص9حة أن يك9ون المس9تثنى
جزءاً من المستثنى منه .
ويسمّى االستثناء الذي يكون المستثنى فيه من ج9نس المس9تثنى من9ه االس"تثناء المتص"ل ،
وإن ل999م يك999ن م999ن جنس999ه يطل999ق علي999ه االس"""تثناء المنقط"""ع  .ويج999وز ف999ي المس999تثنى إذا ك999ان
االستثناء متصالً وتاما ً منفيا ً أو ش9بيھا ً ب9النفي وجھ9ين م9ن اإلع9راب  ،األول  :اإلع9راب عل9ى
أصل االستثناء وھو النصب  ،والثاني  :اإلتباع على أن يكون بدل بعض من كل  .نحو قول9ه
تعالى َ ﴿ :و َل ْم َي ُكنْ َل ُھ ْم ُ
س" ُھ ْم ﴾) ، (2وقول9ه تع9الى َ ﴿ :م"ا َف َعلُ"وهُ إِ َّال َقلِي"ل ٌ مِ" ْن ُھ ْم
ش" َھدَ ا ُء إِ َّال أَ ْن ُف ُ
﴾) ، (3ونح99و قول99ه تع99الى َ ﴿ :و َال َي ْل َت ِف""تْ ِم" ْن ُك ْم أَ َح" ٌد إِ َّال ا ْم َرأَ َت" َك ﴾) ، (4ق99رئ ب99الرفع والنص99ب
).(5
) (1

المقرب  ،مصدر سابق  ،ص  183ـ ص  ، 184ص  ، 189لمزيد بيان  ،ينظر ،ھمع الھوامع
ابن عصفور ،
ّ

 ،مصدر سابق  ،الجزء الثالث  ،ص . 268
) (2

النور  ،من اآلية 6

) (3

النساء  ،من اآلية 66

) (4

ھود  ،من اآلية 81

) (5

انظ9ر  :اب9ن ھش9ام  ،ش""رح ش"ذور ال"ذھب  ،ص  ، 250ولمزي99د تفص9يل  ،ينظ9ر  :ش""رح قط"ر الن"دى  ،مص99در

سابق  ،ص  343ـ ص  ، 344أوضح المس"الك  ،مص9در س9ابق  ،ص  ، 194ش"رح اب"ن عقي"ل  ،الج9زء األول ،
مص99در س99ابق  ،ص  ، 599ش""رح األش""موني  ،مص99در س99ابق  ،الج99زء الث99اني  ،ص  241ـ ص  ، 243ش""رح
التصريح على التوضيح  ،مصدر سابق  ،الجزء األول  ،ص  349ـ ص  ، 350ھمع الھوام"ع  ،مص9در س9ابق ،
الجزء الثالث  ،ص  ، 247ص . 253
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وأمّا إذا كان متصالً وتام9ا ً موجب9ا ً ف9ال يج9وز في9ه إال النص9ب نح9و  :ق9ام الق9وم إال زي9داً ،
ش ِ"ر ُبوا ِم ْن" ُه ِإ َّال َقلِ" ً
ونح9و قول99ه تع99الى َ ﴿ :ف َ
"يال مِ" ْن ُھ ْم ﴾) (1؛ وعلّ99ة ذل99ك أنّ الب9دل يص99ح بإس99قاط
المبدل منه  ،وھذا ال يس9تقيم م9ع االس9تثناء الموج9ب) ، (2ويمك9ن تمثي9ل العالق9ة المعجمي9ة ب9ين
العنصرين على النحو اآلتي :
قام

القوم

إال زيداً

ك

ج

ـ الحكم في تعدد المستثنى بالنظر في ك
معناه.ج:
يختص ھذا الحكم بتعدد المستثنى م9ع ) إال (  ،ويض9بط ذل9ك ب9أن يك9ون ك9ل مس9تثنى بع9د
إال وحدة معجمية جزئية من المستثنى الذي قبلھا وھكذا حتى نصل إلى المستثنى األول .
ويس99تد ّل عل99ى ذل99ك بق99ول اب99ن عص99فور ) 669ھ99ـ (  " :وإن أمك99ن اس99تثناء بعض99ھا م99ن
بع99ض جعل99ت اآلخ99ر مس99تثنى م99ن ال99ذي قبل99ه  ،وال99ذي قبل99ه مس99تثنى م99ن ال99ذي قبل99ه  ،إل99ى أن
تنتھي إلى األول  ،ويكون إعراب األول منھا عل9ى حكم9ه ل9و انف9رد  ،وم9ا ع9داه منص9وب ال
ً
خمسة إال اثنين إال واح9داً  ،فالواح9د مس9تثنى م9ن االثن9ين
غير  ،نحو قولك  :عندي عشرةٌ إال
 ،واالثن99ان م99ن الخمس99ة  ،والخمس99ة م99ن العش99رة  .وطري99ق معرف99ة ق99در المس99تثنى ف99ي ھ99ذه
المسائل  ،أن تخرج اآلخر من الذي قبله  ،وم9ا بق9ي من9ه أخرجت9ه مم9ا قبل9ه  ،وال ت9زال تفع9ل
ذلك وإلى أن تنتھي إل9ى األول ؛ فالمس9تثنى إذن ف9ي المس9ألة المتقدم9ة أربع9ة  .......ھ9ذا حك9م
االسم الواقع بعد إال إن كان من جنس ما قبله ").(3

) (1

البقرة  ،من اآلية 249

) (2

انظر  :ابن ھشام  ،شرح قطر الندى  ،مصدر سابق  ،ص  ، 342وللتوسع  ،ينظر  :أوضح المسالك  ،مصدر

سابق  ،ص  ، 194شرح ابن عقيل  ،مصدر سابق  ،الجزء األول  ،ص  ، 597شرح األشموني  ،الجزء الثاني ،
مصدر سابق  ،ص  ،241ھمع الھوامع  ،مصدر سابق  ،الجزء الثالث  ،ص . 253
) (3

انظر  :ابن عصفور  ،المق ّرب  ،مصدر سابق  ،ص  188ـ ص . 189
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ويلحظ من ذلك أنّ كل مستثنى كان من جنس م9ا قبل9ه ـ ويس9مى االس9تثناء المتص9ل ـ يع9د
ج99زءاً مم99ا قبل99ه ؛ فالواح99د ج99زء م99ن االثن99ين  ،واالثن99ان ج99زء م99ن الخمس99ة  ،ويع99رف ذل99ك
بتجزئ99ة الوح99دة المعجمي99ة األكب99ر ؛ فاالثن99ان م99ثالً تتك99ون م99ن  :واح99د  +واح99د ؛ ول99ذلك صّ 9ح
استثناء كل منھا مما قبل9ه  ،ويحك9م عل9ى ك9ل المس9تثنيات بالنص9ب ع9دا المس9تثنى األول يحك9م
عليه بحسب ن9وع االس9تثناء  .ف9إن ك9ان االس9تثناء تام9ا ً موجب9اً حك9م علي9ه بالنص9ب  ،وإن ك9ان
تاما ً منفيا ً حكم عليه بالنصب وجواز اإلتباع .
وق99د اختل99ف النح99اة ف99ي تق99دير المس99تثنى ف99ي ذل99ك  ،يق99ول اب99ن ھش99ام ) 761ھ99ـ (  " :ل99ه
عن999دي عش999رة إال أربع999ة إال اثن999ين إال واح999داً  .الجمي999ع مس999تثنى م999ن أص999ل الع999دد  .وق999ال
البصريون والكسائي  :كل من األع9داد مس9تثنى مم9ا يلي9ه  ،وھ9و الص9حيح ؛ ألنّ الحم9ل عل9ى
األقرب متعين عند التردد  ،وقيل الم9ذھبان مح9تمالن  .وعل9ى ھ9ذا فالمقرب9ة ف9ي المث9ال ثالث9ة
على القول األول  ،وسبعة على القول الثاني  ،ومحتمل لھما على

الثالث " ).(1

وبصرف النظر عن تق9دير المس9تثنى كم9ا عُ9رض ف9ي ال9نص الس9ابق  ،فال9ذي يجي9ز مث9ل
ھذا األسلوب اللغوي النحوي في العربية العالق9ة المعجمي9ة الت9ي ت9ربط العناص9ر اللغوي9ة

)

المستثنيات ( بعض9ھا م9ع بع9ض ؛ إذ يك9ون ك9ل مس9تثنى ج9زءاً مم9ا قبل9ه  ،ويمك9ن تمثي9ل ھ9ذه
العالقة المعجمية على النحو اآلتي :
عندي

عشرون إال عشرة إال خمسة
ك

ج/ك

ك.ج

) (1

ج

ك.ج

اب9ن ھش9ام  ،أوض"ح المس""الك  ،مص9در س9ابق  ،ص  ، 198ولمزي9د بي99ان  ،ينظ9ر  :ش"رح األش"موني  ،مص99در

سابق  ،الجزء الثاني  ،ص  ، 255شرح التصريح على التوضيح  ،مصدر سابق  ،الجزء األول  ،ص  358ـ ص
 ، 359ھمع الھوامع  ،مصدر سابق  ،الجزء الثالث  ،ص  266ـ ص . 267
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يبين التمثي9ل الس9ابق أنّ العالق9ة المعجمي9ة ب9ين المس9تثنيات الس9ابقة عالق9ة الج9زء بالك9ل ؛
فكل مستثنى يك9ون ج9زءاً مم9ا قبل9ه  ،ويمك9ن النظ9ر للعالق9ة م9ن زاوي9ة أخ9رى ب9التركيز عل9ى
المستثنى منه  ،فتكون العالقة المعجمية بين العناصر اللغوي9ة عالق9ة الك9ل ب9الجزء ؛ إذ يك9ون
المستثنى منه كالً للمستثنى  ،أي أنّ كل عنصر يكون كالً لما بعده .

ـ الحكم في المستثنى إذا تكررت ) إال ( للتوكيد :
تبين لنا في مبحث الترادف أنّ إال تكون زائدة للتوكيد إذا توسطت بين عنصرين لغ9ويين
يكون العنصر الثاني في التركي9ب مرادف9ا ً للعنص9ر األول  ،ويحك9م عل9ى العنص9ر الث9اني بأ ّن9ه
بدل مماثل للعنصر األول  ،ويجوز أن يكون منصوبا ً على االستثناء .
وم99ن ب99اب تك99رار إال للتوكي99د توس99طھا ب99ين عنص99رين لغ99ويين يك99ون الث99اني ج99زءاً م99ن
العنصر األول الذي يتق ّدم إال المكررة  ،ويحكم على العنصر الث9اني بأ ّن9ه ب9دل بع9ض م9ن ك9ل
للعنص99ر األول  ،ويج99وز أيض 9ا ً أن يك99ون منص99وبا ً عل99ى االس99تثناء  ،وض99ابط ذل99ك أن يك99ون
العنصر الثاني جزءاً حقيقياً ملموسا ً من العنصر األول  ،ويستد ّل على ھذا بق9ول األزھ9ري )
905ھـ (  " :ما أعجبني أح ٌد إال زيداً إال وجھ9ه  ،فزي9د مس9تثنى م9ن أح9د ف9األرجح ف9ي كون9ه
تابعا ً له ويجوز نصبه على االستثناء  ،ووجھه بدل من زيد بدل بعض م9ن ك9ل ") ، (1ويمك9ن
تمثيل ذلك على النحو اآلتي :
ما

أعجبني أحد إال زيداً إال وجھه

ج

ك
ك.ج

يظھ99ر ف99ي التمثي99ل الس99ابق أنّ العنص99ر ال99ذي يل99ي إال المك99ررة يك99ون ج99زءاً م99ن العنص99ر
الذي يتقدمھا  ،مما يعني أنّ العالقة المعجمية بين العنصرين عالقة الجزء بالك9ل  ،كم9ا يتب9ين

) (1

األزھري  ،شرح التصريح على التوضيح  ،مصدر سابق  ،الجزء األول  ،ص . 356
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أنّ العنصر الذي يتقدم إال المك9ررة يك9ون ك9الً للعنص9ر ال9ذي يليھ9ا  ،مم9ا يعن9ي وج9ود عالق9ة
أخرى بين العنصرين ھي عالقة الكل بالجزء .
وكذلك تكون إال زائدة للتوكيد في توسطھا بين عنصرين يكون الثاني ش9بيھا ً ب9الجزء م9ن
العنصر األول ؛ أي أن يكون الثاني جزءاً معنوياً من األول  .وحكم الثاني في ذل9ك أن يك9ون
بدل اشتمال من األول  ،ويجوز فيه النصب على االستثناء  ،نحو  :م9ا أعجبن9ي أحٌ 9د إال زي9داً
إال علمه ؛ فالعلم ليس جزءاً حقيقياً من زيد  ،لك ّنه شبيه بالجزء كونه متعلقا ً بزيد ).(1

ـ الحكم في المؤكد بألفاظ اإلحاطة والعموم :
يقص99د بألف99اظ اإلحاط99ة والعم99وم ك ّ 9ل وم99ا ف99ي معناھ99ا كجمي99ع وأجم99ع وعام99ة  ،وق99د تن ّب99ه
النحويون إلى العالقة التي تجيز التوكيد بھذه األلف9اظ ب9النظر ف9ي معن9ى المؤك9د  ،ولك9نّ آراء
النحويين متباينة في ذلك  ،فمنھم من أشار إلى شرط التوكيد بھ9ا دون التفص9يل في9ه  ،وم9نھم
من زاد على ذلك بطرح األمثلة  ،وغيرھا.
يق99ول الزج 9اجي ) 337ھ99ـ (  " :وأ ّم99ا ) ك ّ 9ل ( و) أجم99ع( فيؤك99د بھم99ا م99ا يت99بعض ").(2
ويفھم من ھذا الشرط أ ّن9ه يج9ب ف9ي المؤك9د قبول9ه للتجزئ9ة ) التقس9يم ( ؛ ذل9ك أنّ ھ9ذه األلف9اظ
تش9ير إل9ى تم9ام المؤك9د م9ن حي9ث داللت9ه عل9ى اإلحاط9ة والعم9وم  ،بمعن9ى أ ّنھ9ا تش9ير إل9ى ك9ل
العناصر التي يتألف منھا المؤكد  ،كما أ ّنه ل9م يش9ترط ف9ي المؤك9د أن يك9ون جمع9ا ً أو مف9رداً ؛
ألنّ األسماء المفردة قد تكون قابلة للتجزئة.
ويفسر الزمخشري ) 538ھـ ( ذل9ك بقول9ه  " :ومت9ى أك9دت بك9ل و أجم9ع غي9ر جم9ع ف9ال
مذھب لصحته حتى تقصد أج9زاءه  ،كقول9ك  :ق9رأت الكت9اب و س9رت النھ9ار كلّ9ه  ،وتبح9رت
األرض وسرت الليلة كلّھا جمعاء ") . (3فھ9و ينف9ي ص9حة التوكي9د بألف9اظ اإلحاط9ة للمف9رد إذا

) (1

انظر  :المصدر ذاته  ،الجزء األول  ،ص . 356

) (2

الزجاجي  ،الجمل في النحو  ،مصدر سابق  ،ص . 21

) (3

صل في صنعة اإلعراب  ،مصدر سابق  ،ص . 147
انظر  :الزمخشري  ،المف ّ
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لم تقصد األجزاء التي يتألف منھا ؛ لذلك كان الغالب في مؤكد ھ9ذا األلف9اظ أن يك9ون جمع9ا ً ؛
ألنّ الجمع في نظر الكثير م9ن أبن9اء اللغ9ة يت9ألف م9ن مجموع9ة م9ن العناص9ر  ،وھ9ذا ال يفھ9م
م99ن المف99رد ؛ إال أنّ الزمخش99ري أدرك أنّ ف99ي المف99رد أج99زاء يص99ح توكي99دھا بھ99ذه األلف99اظ ؛
فالكت99اب وإن ك99ان مف99رداً فھ99و قاب99ل للتجزئ99ة ؛ إذ يتك99ون م99ن مقدم99ة و فص99ول و مباح99ث و
صفحات  ،ويجوز أن نقول  :قرأت مقدمة الكت9اب كلّھ9ا ؛ فالمقدم9ة تتك9ون م9ن فق9رات وجم9ل
وكلمات  ،وما دام المؤكد قابالً للتجزئة يصح توكيده بك ّل وما في معناھا .
ويوض99ح ك99الم الزمخش99ري الس99ابق اب99ن يع99يش ) 643ھ99ـ ( ؛ إذ يق99ول  :وك ّ 9ل و أجم99ع
فمعناھم99ا اإلحاط99ة والعم99وم ف99ال يؤك99د بھم99ا إال م99ا يت99بعض ويتج99زأ  .. ،وتق99ول ج99اءني الق99وم
كلّھم أجمعون فتفيد بذلك استيفاء ع ّدة القوم  ،ولو قلت ج9اءني زي9د كلّ9ه أو أجم9ع ل9م يج9ز ألنّ
زيداً ليس م ّما يتجزأ ويتبعض  ،فإن أردت أ ّنه جاء سالم األعضاء واألجزاء ج9از  ،وتق9ول :
أكلت الرغيف كلّه ؛ ألنّ الرغيف مما يتجزأ فيجوز أن يكون أكل األكثر

منه ").(1

وعلي99ه يع99د التبع99يض ض99ابطا ً لص99حة تجزئ99ة المؤك99د إل99ى وح99دات لغوي99ة أص99غر يش ّ 9كل
تجمعھا الوحدة اللغوية األكبر ) الكل ( ؛ فالوحدة اللغوية ) الق9وم ( تش9ير إل9ى وج9ود وح9دات
أصغر يشكل تجمعھا مع بعضھا وحدة لغوية أكبر وھي المؤكد ف9ي مث9ل ھ9ذا التركي9ب ؛ فك9ل
جمع يشير إلى عدة عناصر تدخل في إعطاء ھذا المعنى اللغوي ؛ لذلك صح توكيد مثل ھ9ذا
اللف9ظ بألف99اظ اإلحاط9ة والعم99وم  .وأ ّم99ا المف9رد فق99د يك9ون ق99ابالً للتجزئ99ة  ،وق9د ال يك99ون ق99ابالً
للتجزئة ؛ ولذلك فالمفرد القابل التجزئة يصح توكيده بك9ل وم9ا ف9ي معناھ9ا  ،نح9و  :الكت9اب ،
و القصّة وغي9ر ذل9ك  ،وم9ا ال يك9ون ق9ابالً للتجزئ9ة يص9ح توكي9ده بألف9اظ اإلحاط9ة ش9ريطة أن
تقصد األجزاء المكونة ل9ذلك المف9رد  ،نح9و  :زي9د ؛ فإ ّن9ه غي9ر قاب9ل لتجزئ9ة أعض9ائه  ،ولك9ن
) (1

ص""ل  ،مص99در س99ابق  ،الج99زء الثال99ث  ،ص  ، 40ولمزي99د بي99ان  ،ينظ99ر  :اب99ن
انظ99ر  :اب99ن يع99يش  ،ش""رح المف ّ

عصفور  ،المقرّ ب  ،مصدر سابق  ،ص  ، 263ابن ھشام  ،شرح قطر الندى  ،مصدر سابق  ،ص  ، 414أوضح
المسالك  ،مصدر سابق  ،ص  309ـ ص  ، 310ابن عقيل  ،ش"رح اب"ن عقي"ل  ،مص9در س9ابق  ،الج9زء الث9اني ،
ص  ، 208األش9موني  ،ش"رح األش"موني  ،مص9در س9ابق  ،الج9زء الثال9ث  ،ص  137ـ ص  ، 138األزھ9ري ،
شرح التصريح على التوضيح  ،مص9در س9ابق  ،الج9زء الث9اني  ،ص  ، 122الس9يوطي  ،ھم"ع الھوام"ع  ،مص9در
سابق  ،الجزء الخامس  ،ص . 199
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يصح توكيده بلفظ اإلحاطة في الداللة عل9ى جمي9ع األج9زاء الت9ي يتك9ون منھ9ا  ،ويمك9ن تمثي9ل
العالقة المعجمية بين العنصرين ) المؤكد والتوكيد ( على النحو اآلتي :
حضر القوم كلّھم
ك

ك

ك.ك
يبين التمثيل السابق أنّ العالق9ة المعجمي9ة ب9ين المؤك9د والتوكي9د عالق9ة الك9ل بالك9ل  ،فك9ل
من العنصرين ك ّل لآلخر  ،والفائدة من العنصر الثاني إزالة اإلبھام واللبس عن الكالم .
ويجي99ز اب99ن عص99فور) 669ھ99ـ ( توكي99د المف99رد ب99النظر إل99ى عامل99ه  ،وص99حة قب99ول ھ99ذا
العامل للتجزئة ؛ فالمفرد إن لم يكن ق9ابالً للتجزئ9ة بنفس9ه  ،فق9د يك9ون ق9ابالً للتجزئ9ة بعامل9ه ،
نح9و  :رأي99ت زي99داً كلّ9ه ؛ فالرؤي99ة يمك99ن أن تك99ون ألح9د أعض99اء زي99د ؛ ول9ذلك يع99د زي99د ق99ابالً
للتجزئ99ة ؛ ألن العام99ل يجي99ز مث99ل ھ99ذا المعن99ى  .ومث99ل ذل99ك ل99و قلن99ا  :ض99ربت زي99داً كلّ99ه ؛
فالضرب قد يكون ألحد أعض9اء زي9د  ،كالي9د أو ال9رأس أو غي9ر ذل9ك  .وال يج9وز أن نق9ول :
ج99اء زي99د كلّ99ه ؛ ألن العام99ل ف99ي زي99د يمن99ع ص99حة تجزئت99ه  ،إذ ال يج99وز المج99يء لعض99و م99ن
أعضاء زيد منفرداً).(1

ـ العالقة بين البدل والمبدل منه إذا كان بعضا ً من كل :

) (1

انظر  :ابن عصفور  ،المق ّرب  ،مصدر سابق  ،ص  ، 263ومثل ھذا التوجيه يرد ف"ي المص"ادر اآلتي"ة  :اب9ن

ھشام  ،شرح قطر الندى  ،مصدر سابق  ،ص  414ـ ص  ، 415أوض"ح المس"الك  ،مص9در س9ابق  ،ص  309ـ
 ، 310األزھري  ،شرح التصريح على التوضيح  ،مصدر سابق  ،الج9زء الث9اني  ،ص  ، 122الس9يوطي  ،ھم"ع
الھوامع  ،مصدر سابق  ،الجزء الخامس  ،ص  ) ، 199وأمّا ابن عقيل في شرحه فيبدو أ ّنه لم يجز توكيد المف9رد
ال بالنظر في ذاته  ،وال بعامله  ،انظ9ر  :ش"رح اب"ن عقي"ل  ،مص9در س9ابق  ،الج9زء الث9اني  ،ص  .( 208ويفس"ر
س"رھا اب"ن عص"فور  ،م"ن حي"ث ص"حة توكي"د المف"رد بك"ل  ،إذا ك"ان العام"ل ق"ابالً
عباس حسن ھذه المسألة كم"ا ف ّ
للتجزئة  ،انظر  :عباس حسن  ،النحو الوافي  ،مرجع سابق  ،الجزء الثالث  ،ص. 510
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يتعل99ق ھ99ذا الحك99م ب99النظر ف99ي العالق99ة المعنوي99ة الت99ي تجم99ع ب99ين الب99دل والمب99دل من99ه ف99ي
ص99حة تس99مية ھ99ذا الن99وع م99ن الب99دل بھ99ذا االس99م ؛ فالتس99مية ف99ي ھ99ذا الن99وع تش99ير إل99ى وج99ود
وحدتين معجميتين تكون إحداھما جزءاً من األخرى  ،كما أنّ ھذا المصطلح ) بعض من ك9ل
( يش99ير إل99ى أنّ العنص99ر اللغ99وي الث99اني وھ99و الب99دل يك99ون ج99زءاً م99ن العنص99ر اللغ99وي األول
وھو المبدل منه  ،فالبعض يشير إل9ى الب9دل  ،والك9ل يش9ير إل9ى المب9دل من9ه  .وق9د تنبّ9ه معظ9م
النحويين للعالقة بين البدل والمبدل منه إذا كان البدل بدل بعض من كل .
ويستد ّل على ذلك بقول الزجاجي ) 337ھـ (  " :فأمّا ب9دل ال9بعض م9ن الك9ل  ،فقول9ك :
قبضت المال نصفه  ،و لقي9ت أص9حابك أكث9رھم  ،و أكل9ت الرغي9ف ُثلُث9ه  ،فالث"اني ب"دل م"ن
"اس
األول وھو بعضه ؛ وإ ّنما أبدل منه للبيان  ،ونظي9ره ق9ول  Uع9ز وج9ل َ ﴿ :و ِ َّ ِ
 aعَ َل"ى ال َّن ِ
ِح ُّج ا ْل َب ْي ِ
س ِب ًيال ﴾) ، (1فمن في موضع خفض على الب9دل م9ن الن9اس ؛ ألنّ
اع إِ َل ْي ِه َ
اس َت َط َ
ت َم ِن ْ
فرض الح ّج إ ّنما يلزم المستطيعين من الناس ").(2
ويلحظ كذلك أنّ العنصر الثاني ) البدل ( يكون مخالفا ً للعنصر األول ) المبدل منه ( ف9ي
اللفظ والمعنى  ،لك ّنه يعد جزءاً منه ؛ لذلك يطلق الجرجاني ) 471ھ9ـ ( عل9ى ھ9ذا الن9وع م9ن
البدل مسمّى بدل اللفظ والمعن"ى  ،ويع9رف الب9دل بص9حة إس9قاط المب9دل من9ه ؛ ألنّ الب9دل ھ9و
المقصود بالحكم  ،نحو  :ضُرب زي ٌد رأسُه ؛ فالضرب غير واقع عل9ى جمي9ع أعض9اء زي9د ،
بل على أحد أجزائه وھو الرأس منه ؛ ألنّ الفعل في األصل واقع على ھذا الجزء من زي9د ،
وأصل التركيب  :ضُرب رأسُ زي ٍد).(3
) (1

آل عمران  ،من اآلية 97

) (2

الزجاجي  ،الجمل في النحو  ،مصدر سابق  ،ص  ، 25ولمزيد بيان  ،انظر  :الجرجاني  ،المقتصد في شرح

ص"ل  ،مص9در س9ابق ،
اإليضاح  ،مصدر س9ابق  ،المجل9د الث9اني  ،ص  932ـ ص  ، 933اب9ن يع9يش  ،ش"رح المف ّ
الجزء الثالث  ،ص  ، 64ابن عص9فور  ،المق"رّب  ،مص9در س9ابق  ،ص  ، 267اب9ن ھش9ام  ،ش"رح قط"ر الن"دى ،
مصدر سابق  ،ص  ، 440أوضح المسالك إلى ألفي"ة اب"ن مال"ك  ،مص9در س9ابق  ،ص  ، 330األش9موني  ،ش"رح
األشموني  ،مصدر سابق  ،الجزء الثالث  ،ص  ، 229األزھري  ،شرح التصريح على التوضيح  ،مصدر سابق
 ،الجزء الثاني  ،ص  ، 156السيوطي  ،ھمع الھوامع  ،مصدر سابق  ،الجزء الخامس  ،ص  212ـ ص . 213
) (3

انظر  :الجرجاني  ،المقتصد في ش"رح اإليض"اح  ،مص9در س9ابق  ،المجل9د الث9اني  ،ص  932ـ ص ) ، 933

صل في صنعة اإلعراب
وأمّا صاحب المف صّل فقد اكتفى بذكر المصطلح والتمثيل عليه  ،انظر  :الزمخشري  ،المف ّ
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وفي ضوء ذلك يجب أن يك9ون العنص9ر الث9اني معجمي9ا ً ج9زءاً م9ن األول ؛ ول9ذلك وج9ب
ارتباطه بضمير يكون عائداً على العنصر األول  ،وقد يحذف العائد التركيبي للعلم به  ،نح9و
 :ض99ربت زي99داً الي99د أو ال99رأس ؛ ك99ون الي99د وال99رأس ج99زءاً معلوم9ا ً م99ن ص99احبه) ، (1ويمك99ن
تمثيل العالقة المعجمية بين العنصرين على النحو اآلتي :
أمسكت

زيداً
ك

رأسه
ج

ك.ج
يبين التمثيل السابق أنّ العالقة المعجمية بين العنصرين عالق9ة الج9زء بالك9ل  ،ويمك9ن النظ9ر
)(2

بالمبدل منه وعالقته بالبدل فتكون العالقة بينھما ھي عالقة الكل بالجزء

.

ـ العالقة بين المتعاطفين بـ ح ّتى :
يض99بط ھ99ذا الحك99م ب99النظر ف99ي العالق99ة المعجمي99ة ب99ين المتع99اطفين ؛ إذ يك99ون العنص99ر
اللغوي الثاني ) المعطوف ( من جنس العنصر اللغوي األول ) المعطوف عليه ( م9ن جھ9ة ،
وجزءاً منه من جھة ثانية  ،وح ّتى تشرك الثاني بما وقع على األول .
وق99د تن ّب999ه النحوي999ون للعالق99ة المعجمي999ة ب999ين المتع999اطفين ب99ـ ح ّت999ى ؛ إذ يق999ول الجرج999اني
) 471ھـ (  " :أنّ ح ّتى تفارق سائر حروف العطف في أنّ ما بعدھا مجانسا ً لم9ا قبلھ9ا  ،ف9ال
 ،مصدر سابق  ،ص  ، 155وكذلك بالنسبة البن عقيل  ،انظر  :شرح ابن عقيل  ،مصدر سابق  ،الجزء الثاني ،
ص  ) ، ( 249وأ ّما ابن ھشام فيجيز أن يكون البدل أقل م"ن المب"دل من"ه أو مس"اويا ً ل"ه أو أكث"ر من"ه  ،انظ9ر :
ابن ھشام  ،أوضح المسالك إلى ألفية ابن مال"ك  ،مص9در س9ابق  ،ص  ، 330وك9ذلك بالنس9بة لك9ل م9ن األش9موني
واألزھري  ،انظر  :شرح األشموني  ،مصدر سابق  ،الجزء الثالث  ،ص  ، 229شرح التصريح على التوضيح
 ،مصدر سابق  ،الجزء الثاني  ،ص ( 156
) (1

انظر  :ابن يعيش  ،شرح المفصّل  ،مصدر سابق  ،الجزء الثالث  ،ص . 64

) (2

يوافق المحدثون رأي النحاة في كون بدل بعض من كل جزءاً حقيقيا ً من المبدل منه  ،سواء أكان أكبر من"ه ،

أو مساويا ً له  ،أو أقل ّ منه  ،انظر  :عباس حس9ن  ،النح"و ال"وافي  ،مرج9ع س9ابق  ،الج9زء الثال9ث  ،ص  ، 667و
أمين السيد  ،في علم النحو  ،مرجع سابق  ،الجزء الثاني  ،ص ، 112وغيرھما .
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يج99وز أن تق99ول  :ض99ربت الق99وم ح ّت99ى حم99اراً  ،كم99ا تق99ول  :ض99ربت الق99وم وحم99اراً  ،أو ث ّ 9م
حماراً ؛ وذاك أنّ ح ّتى تتضمن معنى الغاية  ،فال تع9رى منھ9ا ف9ي العط9ف أيض9ا ً  .والغ9رض
فيھا أن تد ّل على أنّ المذكور بعدھا انتھى إليه الفعل أيضا ً  ،وأ ّنه لم يخرج من جمل9ة م9ا تق9دم
ذكره  ،وإذا قلت  :جاءني القوم ح ّتى حما ٌر كنت قد ذك9رت م9ا ل9م ي9دخل ف9ي جمل9ة الق9وم ؛ إذ
لفظ القوم ال يقع على الحمار  ،وال يشتمل عليه كما يش9تمل عل9ى زي9د فتق9ول  :ض9ربت الق9وم
ح ّتى زي9داً  ،ل9يعلم أ ّن9ه داخ9ل ف9ي الض9رب ال9ذي وق9ع عل9ى الق9وم ول9م يخ9رج م9نھم  ،والحم9ار
معلوم خروجه من القوم ").(1
ويلحظ من ذل9ك أنّ حت9ى العاطف9ة تتوس9ط ب9ين عنص9رين لغ9ويين يك9ون الث9اني ج9زءاً م9ن
األول ؛ ول9ذلك وج9ب أن يك9ون الث9اني م9ن ج9نس األول ؛ إذ ال يمك9ن أن يك9ون الش9يء ج99زءاً
مم99ا ل99يس م99ن جنس99ه  ،وھ99ذا م99ا يمي99ز حت99ى ع99ن بقي99ة ح99روف العط99ف ؛ إذ تتف99ق م99ع بع99ض
حروف العطف كالواو والفاء وث ّم في المعنى الوظيفي من حيث إش9راك الث9اني م9ع األول ف9ي
الحكم  ،وتفارقھا في المعنى المعجمي من حيث كان الثاني جزءاً من األول .
وقد نبّه بع9ض النح9ويين إل9ى العالق9ة المعجمي9ة ب9ين المتع9اطفين ب9ـ ح ّت9ى ف9ي ك9ون الث9اني
جزءاً من األول؛ إذ يقول الزمخشري ) 538ھ9ـ (  " :و ) ح ّت9ى ( الواج9ب فيھ9ا أن يك9ون م9ا
يعطف بھا جزءاً من المعطوف علي9ه إمّ9ا أفض9له  ،كقول9ك  :م9ات الن9اس ح ّت9ى األنبي9اء  ،أو
دونه  ،كقولك  :قدم الحا ّج حتى المشاة ").(2

) (1

الجرجاني  ،المقتصد في شرح اإليضاح  ،مصدر سابق  ،المجلد الثاني  ،ص  956ـ ص . 957

) (2

صل في صنعة اإلعراب  ،مصدر سابق  ،ص  390ـ ص  ، 391ولمزيد بيان  ،ينظ9ر  :اب9ن
الزمخشري  ،المف ّ

يع9يش  ،ش"رح المفصّ"ل  ،مص9در س9ابق  ،الج9زء الث9امن  ،ص  96ـ ص  ، 97اب9ن عص9فور  ،المق"رّ ب  ،مص9در
سابق  ،ص  ، 252ابن ھشام  ،أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك  ،مصدر سابق  ،ص  ، 319ابن عقيل  ،شرح
ابن عقيل  ،مصدر سابق  ،الجزء الثاني  ،ص  ، 229األشموني  ،شرح األشموني  ،مصدر سابق  ،الجزء الثالث
 ،ص  ، 177األزھري  ،شرح التصريح على التوضيح  ،مصدر سابق  ،الجزء الثاني  ،ص  ، 141الس9يوطي ،
ھمع الھوامع  ،مصدر سابق  ،الجزء الخامس  ،ص  258ـ ص . 259
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وع99دم إش99ارة الزمخش99ري إل99ى أن يك99ون الث99اني م99ن ج99نس األول ي99دل عل99ى إدراك99ه ب99أنّ
الشيء إذا كان جزءاً من شيء آخ9ر فھ9و ف9ي الحقيق9ة م9ن جنس9ه ؛ ول9ذلك ل9م يش9ر إل9ى ذل9ك ،
وأھت ّم بأنّ يكون الثاني جزءاً من األول .
وأمّا اشتراطه بأن يك9ون الث9اني أفض9ل م9ن األول أو أدن9ى من9ه  ،فيعن9ي بھم9ا التعظ9يم أو
التحقير  ،ويفھم ھذا من خالل نص ابن يعيش ) 643ھـ (  ،الذي يفسر فيه نص الزمخش9ري
السابق  ،ذاكراً ثالثة شروط للعطف بـ ح ّت9ى  ) " :أح9دھا ( أن يك9ون م9ا بع9دھا م9ن ج9نس م9ا
قبلھا ) وأن ( يكون جزءاً له ) وأن ( يكون فيه تحقير أو تعظيم وذلك نحو  :قدم الح9اج ح ّت9ى
المشاة فھذا تحقير  ،ومات الناس ح ّتى األنبياء وھذا تعظيم ؛ ولذلك قال إمّا أفضله أو دون9ه ،
ولو قلت  :قدم الحاج ح ّتى الحمار لم يجز ؛ أل ّنه ل9يس م9ن ج9نس المط9وف علي9ه  ،وك9ذلك ل9و
قلت  :قدم زيد ح ّتى عمرو لم يج9ز ؛ ألنّ الث9اني وإن ك9ان م9ن ج9نس األول فل9يس بعض9ا ً ل9ه ،
وك9ذلك ل99و قل9ت  :رأي99ت الق99وم ح ّت9ى زي99داً وك9ان زي99د غي99ر مع9روف بحق99ارة أو عظ9م ل99م يج99ز
أيضا ً وإن كان بعضا ً له ").(1
وعلي99ه يع99د الش99رطان األول والث99اني ف99ي ن99ص اب99ن يع99يش الس99ابق ض 9ابطين معجمي99ين ،
ويعد الشرط الثالث شرطا ً مقاميا ً من حيث كان الثاني أعظم أو أحقر م9ن األول  ،ويكف9ي ف9ي
ضبط العالقة بين العنصرين أن يكون الثاني من جنس األول  ،وجزءاً له .
وي9رى ك99ذلك أنّ العط99ف ب99ـ ح ّت99ى ال يتحق99ق إال ف99ي حال99ة النص99ب ؛ وذل99ك ألنّ الرف99ع ق99د
ي99وھم أنّ حت99ى ح99رف ابت99داء وم99ا بع99دھا مبت99دأ مح99ذوف الخب99ر  ،كم99ا أنّ الج99ر ق99د ي99وھم فيھ99ا
الغاي99ة  ،كقول99ه تع99الى َ ﴿ :ح َّت" ٰ"ى َم ْط َل" ِ"ع ا ْل َف ْج" ِ"ر ﴾

)(2

؛ وذل99ك ألنّ الغ99رض م99ن العط99ف إدخ99ال

الث99اني ف99ي حك99م األول وإش99راكه ف99ي إعراب99ه إذا ك99ان المعط99وف غي99ر المعط99وف علي99ه  ،وإذا
كان الثاني جزءاً من األول فھو داخل في حكم9ه ؛ ألنّ اللف9ظ يتن9اول الجمي9ع م9ن غي9ر ح9رف

) (1

صل  ،مصدر سابق  ،الجزء الثامن  ،ص . 96
ابن يعيش  ،شرح المف ّ

) (2
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إش9راك  ،نح99و  :ض99ربت الق99وم ؛ فلف99ظ الق99وم يش99مل ك99ل عاق99ل  ،وال فائ99دة ف99ي العط99ف س99وى
إرادة التفخيم أو التحقير ويحصل ذلك بالخفض على الغاية).(1
وكل ھذا ال يمنع أن تكون ح ّتى عاطفة ما دامت تفيد إشراك الثاني مع األول ف9ي الحك9م
 ،وما يتوھم على الجر أرى أن يحمل على العطف إذا وج9د إش9راك ب9ين العنص9رين  ،نح9و :
م99ررت ب99القوم ح ّت99ى زي ٍ 9د ؛ وذل99ك أنّ حت99ى ف99ي العط99ف تقتض99ي الت99دريج ب99ين المتع99اطفين ،
فالمرور كان بالقوم وصوالً إلى زيد  .وأمّا أن يلغي اللفظ فائدة العط9ف كم9ا ّ
مث9ل ب9ـ ض9ربت
الق9وم  ،فھن9اك عوام9ل تحت9اج إل9ى وج9ود ح99رف العط9ف إلتم9ام المعن9ى  ،نح9و  :قاتل9ت الق99وم
ح ّتى زيداً .
وي9رى اب99ن ھش99ام ) 761ھ9ـ ( أنّ الت99دريج يقتض99ي انقض9اء العنص99ر األول ف99ي الوص99ول
إلى العنصر الثاني الذي يكون ج9زءاً حقيقي9ا ً م9ن األول  ،نح9و  :أكل9ت الس9مكة ح ّت9ى رأس9ھا ،
وقد يكون جزءاً بالتقدير كقول الشاعر :
ألقى الصحيفة كي يخ ّفف رحله

والزاد ح ّتى نعله ألقاھا

)(2

ص99حيفة ول99يس ج99زءاً حقيقي 9ا ً منھ99ا  ،ولك ّن99ه ك99الجزء بالتق99دير ؛ ألنّ
فق99د عط99ف النع99ل عل99ى ال ّ
المعنى  :ألقى ما يثقله والنعل داخل في ذلك).(3
ويضيف ابن ھشام أنّ المعطوف بـ ح ّت9ى ق9د يك9ون ش9بيھاً ب9الجزء م9ن المعط9وف علي9ه ،
نحو  :أعجبتني الجارية ح ّتى كالمھا  ،ويض9بط ذل9ك بص9حة االس9تثناء  .والف9رق ب9ين م9ا ك9ان
ج99زءاً م99ن المعط99وف علي99ه  ،وم99ا ل99م يك99ن ج99زءاً  ،أنّ الج99زء يك99ون أم99راً محسوس9ا ً يمك99ن أن
) (1

صل  ،مصدر سابق  ،الجزء الثامن  ،ص  96ـ ص . 97
انظر  :ابن يعيش  ،شرح المف ّ

) (2

البيت ألبي مروان النحوي  ،انظر  :ابن ھشام  ،ش"رح قط"ر الن"دى  ،مص9در س9ابق  ،ص  ، 431األش9موني ،

شرح األشموني  ،مصدر سابق  ،الجزء الثالث  ،ص  ، 177األزھري  ،شرح التصريح على التوضيح  ،مصدر
سابق  ،الجزء الثاني  ،ص.141
) (3

انظر  :ابن ھشام  ،شرح قطر الن"دى  ،مص9در س9ابق  ،ص  431ـ ص  ، 432ولمزي9د بي9ان  ،ينظ9ر  :أوض"ح

المسالك إلى ألفية ابن مالك  ،مصدر س9ابق  ،ص  ، 319األش9موني  ،ش"رح األش"موني  ،مص9در س9ابق  ،الج9زء
الثالث  ،ص  177ـ ص . 178
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يفصل م9ن كل9ه  ،وش9به الج9زء يك9ون أم9راً معنوي9ا ً يش9تمل علي9ه ص9احبه وال يمك9ن أن يفص9ل
عنه ؛ فالكالم أمر معنوي ال يصح استئص9اله م9ن ص9احبه بلغ9ة الط9ب  ،وعك9س ذل9ك الي9د أو
ال99رأس ؛ إذ يمك99ن فص99لھما م99ن ص99احبھما ؛ ول99ذلك ف99الجزء ق99د يك99ون حقيقي 9ا ً أو معنوي 9ا ً). (1
وي99رى األش99موني ) 900ھ99ـ ( أنّ العط99ف ب99ـ ح ّت99ى يوج99ب ك99ون المعط99وف مف99رداً ال جمل99ة ؛
وذلك أل ّنه جزء أو كالجزء من المعطوف عليه  ،وھذا ال يصح إال في المفردات) ، (2ويمك9ن
تمثيل العالقة بين المتعاطفين بـ حتى على النحو اآلتي :
أكلت الرغيف ح ّتى ثلثه

ج

ك
ك.ج

يب99ين ھ99ذا التمثي99ل أنّ العالق99ة المعجمي99ة ب99ين العنص99رين ) المعط99وف والمعط99وف علي99ه (
عالقة الجزء بالكل ؛ فيكون المعطوف جزءاً من المعطوف عليه  ،ويمكن النظ9ر ف9ي العالق9ة
بالتركيز على المعطوف عليه فتكون العالقة بين العنصرين عالقة الكل بالجزء .
ويرى عباس حس9ن أنّ ال9بعض الحقيق9ي  ،إمّ9ا أن يك9ون ج9زءاً حقيقي9ا ً م9ن الك9ل بحي9ث ال
يوج99د الك99ل بغي99ره  ،نح99و  :ع99الج الطبي99ب الجس99م ح ّت99ى اإلص99بع  ،وإ ّم99ا أن يك99ون ف99رداً ف99ي
مجموع  ،نحو  :خرج الجيش ح ّتى القائد).(3

ـ العالقة بين المتضايفين إذا كانت اإلضافة على معنى ) من ( :

) (1

انظر  :ابن ھشام  ،أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك  ،مصدر سابق  ،ص  ، 320ومثل ھذا الحكم يرد عن9د

خالد األزھري  ،انظر  :شرح التصريح على التوضيح  ،مصدر سابق  ،الجزء الثاني  ،ص . 141
) (2

انظر  :األشموني  ،شرح األشموني  ،مصدر سابق  ،الجزء الثالث  ،ص . 180

) (3

انظر  :عباس حسن  ،النحو الوافي  ،مرجع سابق  ،الج9زء الثال9ث  ،ص  ، 581وھ9و بھ9ذا الوص9ف يؤك9د م9ا

ج9اء ف9ي مص9ادر النح9و التراث9ي ؛ إذ يك9ون المعط9وف ب9ـ ح ّت9ى ج9زءاً م9ن المعط9وف علي9ه  ،وقارن9ه بم9ا ورد عن99د
الغالييني  ،انظر  :جامع الدروس العربية  ،مرجع سابق  ،الجزء الثالث  ،ص. 247
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يوجّه ھذا الحكم بالنظر في العالقة المعنوية التي تربط بين المضاف والمضاف إلي9ه ؛ إذ
يكون العنصر اللغوي األول ) المضاف ( جزءاً من العنصر اللغوي الثاني ال) المضاف إليه
(.
ويب999دو ھ999ذا ف999ي ق999ول اب999ن ھش999ام ) 761ھ999ـ (  " :والمق999دّرة بم999ن ض999ابطھا  :أن يك999ون
المضاف إليه ك9الًّ للمض9اف  ،وص9الحا ً لألخب9ار ب9ه عن9ه  ،نح9و قول9ك  :ھ9ذا خ9ات ُم حديٍ 9د  ،أال
ترى أنّ الحديد كل  ،والخاتم جزء منه  ،وأ ّنه يج9وز أن يق9ال  :الخ9ات ُم حديٌ 9د  ،فيُخب9ر بالحدي9د
عن الخاتم ").(1
وعلي99ه تض99بط اإلض99افة المعنوي99ة بمعن99ى م99ن بوج99ود وح99دتين معجميت99ين تك99ون إح99داھا
جزءاً من األخرى  ،فالعنصر األول جزء م9ن الث9اني ف9ي نظ9ر بع9ض النح9ويين كم9ا ُفھ9م م9ن
النص السابق ؛ فالخاتم يعد جزءاً من الحديد ؛ من حيث كان مص9نوعاً من9ه  ،وق9د يص9نع م9ن
الحديد أش9ياء كثي9رة غي9ر الخ9اتم  .والخ9اتم منطقي9ا ً ل9يس ج9زءاً حقيقي9ا ً م9ن الحدي9د ؛ أل ّن9ه غي9ر
داخل ف9ي مكون9ات الحدي9د  ،ولك9ن لمّ9ا ك9ان مص9نوعا ً م9ن الحدي9د فھ9و بع9ض الحدي9د ؛ ول9ذلك
جاز أن يكون جزءاً منه ؛ ولذلك يع ّد الحديد الوحدة المعجمي9ة الكليّ9ة الت9ي يأخ9ذ منھ9ا وح9دات
جزئية أصغر كان الخاتم من بينھا  .ومثل ذلك  :سوار فضة  ،وجبة صوف  ،وقلم رصاص
 ،وغير ذلك ؛ ولذلك يصح أن نقول  :السوار بعض الفضة  ،والجبة بعض الصوف  ،والقل9م
بعض الرصاص ؛ لوجود وحدات معجمية أخرى تأخ9ذ م9ن الفض9ة والص9وف والرص9اص ،
ويمكن تمثيل ھذه العالقة المعجمية بين العنصرين على النحو اآلتي :
فضة
ھذا خاتم
ك

ج

ج.ك
) (1

ابن ھشام  ،شرح شذور الذھب  ،مصدر سابق  ،ص  ، 310وللتوسع في ذل9ك  ،انظ9ر  :أوض"ح المس"الك إل"ى

ألفية ابن مالك  ،مصدر سابق  ،ص  ، 236شرح قطر الندى  ،مصدر سابق  ،ص  356ـ ص  ، 357األشموني
 ،ش""رح األش""موني  ،مص99در س99ابق  ،الج99زء الث99اني  ،ص  ، 442األزھ99ري  ،ش""رح التص""ريح عل""ى التوض""يح ،
مصدر سابق  ،الجزء الثاني  ،ص  ، 25السيوطي  ،ھمع الھوامع  ،الجزء الرابع  ،مصدر سابق  ،ص . 266
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ـ حكم إضافة أفعل التفضيل :
يضبط ھذا بالنظر في العالقة بين عناصر التفضيل ؛ إذ يكون أفعل التفضيل مضافا ً إل9ى
ض99ل علي99ه  ،وھ99ذا ن99وع م99ن اإلض99افة المعنوي99ة الت99ي يكتس99ب فيھ99ا المض99اف التعري99ف أو
المف ّ
التخص9يص م99ن المض99اف إلي99ه  ،ويش99ترط ف99ي ھ9ذا الن99وع م99ن اإلض99افة كم99ا س99يأتي أن يك99ون
العنصر األول ) المفضّل ( داخالً في جملة العنصر الثالث ) المفضّ9ل علي9ه (  ،أي أن يك9ون
جزءاً من مجموع العنصر الثالث  ،كما أنّ العنصر الثالث يتضمن الداللة على األول .
وقد تنبّه معظم النحويين للعالقة بين أفع9ل التفض9يل وم9ا تض9اف إلي9ه ؛ إذ يق9ول المب9رّد )
285ھـ (  " :وال يضاف ) أفعل ( إل9ى ش9يء إال وھ9و بعض9ه ؛ كقول9ك  :الخليف9ة أفض9ل بن9ي
ھاشم  .ولو قلت  :الخليفة أفضل بني تميم ك9ان مح9االً ؛ أل ّن9ه ل9يس م9نھم  ،وك9ذلك  :ھ9ذا خي9ر
ثو ٍ
ب في الثياب إذا عنيت ثوباً  ،وھذا خي ٌر منك ثوبا ً إذا عنيت رجالً  ،وكذلك تقول  :الخليف9ة
أفضل من بني تميم ؛ ألنّ ) مِ9ن ( دخل9ت للتفض9يل  ،وأخ9رجتھم م9ن اإلض9افة فھ9ذا َوجْ ُ 9ه ذا .
ولو قلت  :ما أنت بأحسن وجھ9ا ً م ّن9ي  ،وال أف9ره عب9داً ك9ان جي9داً  ،ف9إن قص9دت قص9د الوج9ه
بعين9ه قل9ت  :ھ9ذا أحس9ن وجٍ 9ه رأيت9ه  ،إ ّنم9ا تعن9ي الوج9وه إذا ّ
مي9زت وجھ9اً وجھ9ا ً  .فعل9ى ھ9ذه
األصول فقس ما ورد عليك من ھذا إن شاء .(1)" U
ويلحظ ممّا سبق منع المبرّد إلضافة أفعل في قوله  :الخليفة أفضل بني تميم ؛ أل ّن9ه ي9رى
أنّ الخليفة ليس م9ن بن9ي تم9يم  ،والص9واب إج9ازة ذل9ك قياس9ا ً عل9ى المث9ال الس9ابق ف9ي قول9ه :
الخليفة أفضل بن9ي ھاش9م ؛ فالعنص9ر األول ف9ي المث9الين م9ن ج9نس العنص9ر الثال9ث  ،وداخ9ل
في جملته  ،كما أنّ التركيب مقبول نحويا ً ودالليا ً .
ويضبط جواز إضافة أفعل التفضيل قول الجرجاني ) 471ھـ (  " :وبعد فيج9ب أن تعل9م
أ ّن9ك إذا قل99ت  :زي99د أفض99ل الق9وم  .....وأن99ت تجعل99ه واح99داً م99نھم الب ّت9ة فإ ّن99ه يش99به قول99ك  :زي99د
أفض9ل م99ن الق99وم  ،م99ن وج99ه ويفارق99ه م99ن آخ99ر  ،أ ّم99ا وج99ه المفارق99ة فھ99و أ ّن99ك إذا قل99ت  :زي99د
) (1

المبرّد  :المقتضب  ،تحقيق  :محمد عب9د الخ9الق عض9يمة  ،الج9زء الثال9ث  ،ع9الم الكت9ب ـ بي9روت ، 1963 ،

الجزء الثالث  ،ص . 38
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أفضل من القوم  ،لم يكن زيد من جمل9تھم  ،بدالل9ة أ ّن9ك تق9ول  :اإلنس9ان أفض9ل م9ن الحمي9ر ،
وإذا قل99ت  :زي99د أفض99ل الق99وم  ،وج99ب أن يك99ون داخ9الً ف99يھم ح ّت99ى ل99و قل99ت  :ج99اءني الق99وم ،
عُرف أنّ زي9داً ق9د ج9اء  ،وال يج9وز أن تق9ول  :اإلنس9ان أفض9ل الحمي9ر ؛ أل ّن9ه ال يك9ون منھ9ا
وال يكون لف9ظ الحمي9ر مش9تمالً عل9ى اإلنس9ان  .ويج9وز أن تق9ول  :اإلنس9ان أفض9ل الخالئ9ق ؛
ألنّ الخالئ99ق تش99مل الجمي99ع  .وأمّ99ا وج99ه مش99ابھته فھ99و أ ّن99ك إذا قل99ت  :زي99د أفض99ل الق99وم ،
فالخبرية التي ھي أصل التنكير موجودة  ،كما تجدھا مع من ").(1
ويلحظ في ذلك أنّ العنصر اللغوي األول ) المفضّل ( يكون من جمل9ة العنص9ر الثال9ث )
المفضّل عليه ( من جھة  ،ومن جنسه من جھة ثانية  ،وھذا يجي9ز إض9افة أفع9ل التفض9يل لم9ا
بعده  ،وكل من العنصرين اشتركا في صفة المفاضلة إال أنّ العنص9ر األول زاد عل9ى الثال9ث
في ھذه الصفة  .وأمّا دخول من للتفضيل فيلغي الض9وابط الس9ابقة ال9ذكر ؛ ألنّ دخولھ9ا يعن9ي
أنّ العنصر األول يستحوذ على صفة المفاضلة دون العنصر الث9اني  ،كم9ا أ ّنھ9ا تخ9رج األول
م99ن جمل99ة الث99اني ؛ ول99ذلك يج99وز الق99ول  :زي99د أفض99ل م99ن الطي99ور  ،وال يج99وز الق99ول  :زي99د
أفضل الطيور ؛ أل ّنه ليس من جنس الطيور  ،وال يمكن أن يكون بعضا ً لھا). (2
ويرى ابن يع9يش ) 643ھ9ـ ( أنّ إض9افة أفع9ل التفض9يل إل9ى المف9رد النك9رة ج9ائزة ؛ ألنّ
القصد في المفرد النكرة الدالل9ة عل9ى الك9ل م9ن ھ9ذا الن9وع  ،وأنّ اس9تخدام ھ9ذا المف9رد النك9رة
رجل ؛ فلفظة رج9ل مف9رد نك9رة دالّ9ة عل9ى الك9ل م9ن
لغرض التخفف فقط  ،نحو  :زيد أفضل
ٍ
ھذا الجنس ؛ ولذلك جاز إضافة أفعل إليه) ، (3ويمكن تمثيل العالق9ة المعجمي9ة لم9ا س9بق عل9ى
النحو اآلتي :
) (1

انظ9ر  :الجرج9اني  ،المقتص""د ف"ي ش""رح اإليض"اح  ،مص9در س99ابق  ،المجل9د الث99اني  ،ص  884ـ ص ، 886

ص"ل
صل  ،مصدر سابق  ،ص  125ـ ص  ، 126ابن يعيش  ،ش"رح المف ّ
ولمزيد بيان  ،انظر  :الزمخشري  ،المف ّ
المقرب  ،مصدر سابق  ،ص  233ـ ص  ، 234اب9ن ھش9ام ،
 ،الجزء الثالث  ،ص  4ـ ص  ، 8وابن عصفور ،
ّ
شرح قطر الندى  ،مصدر سابق  ،ص . 397
) (2

يرد مثل ھذا التوجيه عند عباس حسن  ،انظر  :النحو الوافي  ،مرجع سابق  ،الجزء الثالث  ،ص. 5

) (3

ص"ل  ،مص9در س9ابق  ،الج9زء الثال9ث  ،ص  ، 5ومث9ل ھ9ذا ال9رأي ي9رد عن9د اب9ن
انظر  :ابن يعيش  :شرح المف ّ

المقرب  ،مصدر سابق  ،ص . 234
عصفور  ،انظر :
ّ
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زيد

أفضل

ج

ال ّناس

ك

ج.ك
وعلى ضوء ھذا التمثيل يمكن ضبط العالقة المعجمي9ة الت9ي تجي9ز إض9افة أفع9ل التفض9يل
من حيث كان المفضل جزءاً من المفضل عليه  ،أو بالنظر في المفضل علي9ه م9ن حي9ث ك9ان
كالً للمضل  ،أي إذا ك9ان المفض9ل ج9زءاً م9ن المفض9ل علي9ه  ،أو إذا ك9ان المفض9ل علي9ه ك9الً
للمفضل جاز إضافة أفعل التفضيل .
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ـ عالقة االندراج : Hyponymy
يطل999ق عل999ى ھ999ذه العالق999ة ف999ي كت999ب عل999م الدالل999ة ع999دة تس999ميات  ،أھمھ999ا  :االش999تمال ،
والتجانس  ،والتضمن) . (1ويختلف االندراج عن الترادف في أ ّنه تض9من م9ن ط9رف واح9د ،
تك99ون ) ص( مندرج99ة تح99ت )س(  ،ف99ي ح99ين تك99ون )س( أعل99ى ف99ي التقس99يم التص99نيفي أو
التفريعي  ، taxonomicمثل ) :الجمل ( الذي ينتمي إلى فصيلة أعلى ھي ) الحيوان9ات ( ؛
ل999ذلك معن999ى ) الجم999ل ( يش999ير ض999منا ً إل999ى معن999ى ) حي999وان ( ؛ ذل999ك أنّ الجم999ل م999ن ج999نس
الحيوانات  ،كما أنّ القرمزي مثالً أحد األنواع المندرجة تحت اللون األحمر). (2
واللفظ المتضمن في ذلك يطلق عليه اللفظ األع9م  ، hyperonymyأو الكلم9ة الرئيس9ية
 ، head wordأو الكلمة الغط9اء  ، cover wordأو اللكس9يم األص9لي  ، archlexemeأو
الكلمة المتضمنة  ، (3)superordinate wordويمكن التمثيل لھ9ذه العالق9ة بالتص9نيف اآلت9ي
:

كائنات حيّة
حيوانات
طيور

عصفور

صقر

نباتات

حشرات
نمل

أشجار

زھور

بعوض
مثمرة

غير مثمرة ريحان ياسمين

وعلي9ه توص9ف عالق9ة االن9دراج بوج9ود وح9دة معجمي9ة تك9ون جنس9ا ً عام9ا ً  ،ين9درج تحت9ه
مجموعة من األجناس التي تكوّ ن أنواعا ً تتضمن الدالل9ة عل9ى ذل9ك الج9نس  ،ف9إذا كان9ت ) أ (
) (1

انظر مثالً  :أحمد مختار  ،علم الدالل"ة  ،مرج9ع س9ابق  ،ص  ، 98س9عيد جب9ر  ،التق"ابالت الداللي"ة ف"ي العربي"ة

واإلنجليزي""ة  :تحلي""ل لغ""وي تق""ابلي  ،ط ، 1ع99الم الكت99ب الح99ديث ـ ارب99د ـ األردن  ، 2004 ،ص  ، 11حس99ام
البھنساوى  ،التوليد الداللي  ،مرجع سابق  ،ص .20
) (2

انظر  :أحمد مختار  ،علم الدالل"ة  ،مرج9ع س9ابق  ،ص ، 99س9عيد جب9ر  ،التق"ابالت اللغوي"ة  ،مرج9ع س9ابق ،

ھامش  ، 11حسام البھنساوى  ،التوليد الداللي  ،مرجع سابق  ،ص، 20
James R. Hurford and Brendan Heasley , Semantics: a course book , p105.
Mohammed Farghal : Vocabulary Development and Semantic Relations A
coursebook,p101.
) (3

انظر  :أحمد مختار  ،علم الداللة  ،مرجع سابق  ،ص . 99
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جنس999ا ً عام999اً  ،تك999ون ) ب ( و ) ج ( أنواع999ا ً تتض999من ذل999ك الج999نس  ،كحق999ل الحيوان999ات ،
والنباتات  ،وغيرھا  ،وعليه فالتضمن يكون من طرف واحد .
واختلف علماء اللغة حول أيّ اللفظ9ين ين9درج تح9ت اآلخ9ر،اللفظ األع9م ـ أي األعل9ى ف9ي
التقسيم التفريعي ـ أم اللفظ األخص) .(1ويبدو لي أنّ اللفظ األخص يتضمن اللفظ األع9م ؛ ألنّ
األعم يكون داالً على ع ّدة أنواع  ،وھذه عالق9ة ال تخص9يص فيھ9ا  ،ف9ي ح9ين يك9ون األخ9ص
متضمنا ً األعم  ،وھنا يبدو التخصيص واضحا ً  ،كما أنّ األخ9ص ق9د يص9بح األع9م إذا اش9تمل
على مجموعة من األنواع التي تتضمنه  ،كما في التصنيف اآلتي :
كائنات حيّة ) عام (
نباتات ) خاص  /عام (

أشجار ) خاص (

خضراوات) خاص (

زھور ) خاص (

ويمكن التدرج بالتصنيف بالنظر ف9ي م9دى مقبوليّ9ة الخ9اص ل9ذلك  ،فم9ثالً حق9ل النبات9ات
يش999تمل عل999ى األش999جار والخض999روات واألزھ999ار  ،فالنبات999ات وح999دة معجمي999ة أع999م تتض999من
الوح99دات المعجمي99ة األخ99ص ) األش99جار  ،الخض99راوات  ،واألزھ99ار (  ،والوح99دة المعجمي99ة
األخ99ص ) األش99جار ( تص99بح وح99دة معجمي99ة أع99م ؛ الش99تمالھا عل99ى وح99دات أخ99ص منھ99ا ف99ي
التصنيف ؛ إذ تشتمل على األشجار المثمرة وغير المثمرة  ،واألشجار المثمرة تص9بح وح9دة
معجمي99ة أخ99ص؛ الش99تمالھا عل99ى أن99واع الش99جر المثم99ر وھك99ذا  ،وينطب99ق مث99ل ھ99ذا التص99نيف
على الحقول األخرى .

) (1

محصلة ھذا الخالف أنّ األخذ بما صدق اللفظ يعني أن يكون اللفظ العام ھو المتضمن  ،ويكون الحيوان مثالً

متضمنا ً لإلنسان وزيادة  ،وإذا أخذنا بالمفھوم يكون اللفظ الخاص متضمنا ً للعام  ،فيكون اإلنسان متضمنا ً للحيوانية
وزيادة  .انظر  :أحمد مختار  ،علم الداللة  ،مرجع سابق  ،ھامش .99
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ويتضح أثر ھذه العالقة في بناء التراكيب النحوية بوجود مجموع9ات متع9ددة م9ن الجم9ل
المقبول9ة نحوي9ا ً  ،والت9ي تك9ون مرفوض9ة معنوي9ا ً  ،نح9و  ) :العص9فور أشّ 9د الطي9ور افتراس9ا ً ،
والعص99فور أجم99ل الطي99ور تغري99داً (  ،يُحك99م عل99ى الجمل99ة األول99ى بالص99حة النحوي99ة فق99ط ؛
ويرجع السبب في ذلك إلى مكوناتھا المعجمية فالعصفور ينتم9ي إل9ى فص9يلة الطي9ور  ،ولك9ن
ليس99ت الطي99ور الجارح99ة  ،ول99و اس99تبدلنا بلفظ99ة ) العص99فور ( لفظ99ة ) الص99قر ( م99ثالً تك99ون
الجملة مقبولة نحوي9ا ً ومعنوي9ا ً  ،أو اس9تبدلنا لفظ9ة ) افت9راس ( بلفظ9ة ) س9رعة (  ،أمّ9ا الجمل9ة
الثانية فتجتمع فيھا الصحة النحوية والمعنوية معا ً.
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ـ أثر عالقة االندراج في بناء القواعد النحوية :
وقفت الدراسة على مجموعة من القواعد في التراث النحوي العربي  ،والتي يظھر فيھ9ا
تنبّه النحاة ألثر عالقة االندراج في صياغتھا  ،وھي :

ـ حكم نيابة االسم للمصدر المحذوف :
تبين في مبحث الترادف صحة نيابة المصدر للمصدر المرادف ل9ه ف9ي االنتص9اب عل9ى
المفعول المطلق  ،ويبدو أنّ ھناك أسماء ق9د تش9غل ھ9ذه الوظيف9ة أيض9ا ً لوج9ود عالق9ة معنوي9ة
تربطھا بالفعل.
ويستد ّل على ھ9ذا بق9ول س9يبويه ) 180ھ9ـ (  " :ھ9ذا ب9اب الفاع9ل ال9ذي يتع9داه فعل9ه إل9ى
مفعول  .....واعلم أنّ الفعل الذي ال يتعدى الفاع9ل يتع9دى إل9ى اس9م الح9دثان ال9ذي أُخ9ذ من9ه ؛
أل ّنه إنما ي9ذكر لي9د ّل عل9ى الح9دث ،.....وم9ا يك9ون ض9ربا ً من9ه  .فم9ن ذل9ك  :قع9د القرفص9اء ،
واشتمل ال ّ
صمّاء  ،ورجع القھقرى  ،أل ّنه ضرب من فعله الذي أخذ منه ").(1
ف99القعود وح99دة معجمي99ة أعل99ى تتض99من القرفص99اء وغي99ره  ،وك99ذلك بالنس99بة لالش99تمال
والرجوع  ،ولذلك نصبت القرفصاء على المفعول المطل9ق وھ9ي ليس9ت مص9در  ،ب9الرغم أنّ
شرط النصب للمفعول المطلق أن يكون مصدراً مشتقا ً من فعله أو مرادفا ً له كما مّ 9ر  ،ولك9ن
المعن99ى المعجم99ي للقرفص99اء يجي99ز أن تح99ل مح99ل المص99در  ،فھ99ي قع99ود ف99ي المعن99ى  ،أي أنّ
ال99ذي يع99رف معن99ى القرفص99اء ي99درك أنھ99ا تش99ير إل99ى وح99دة معجمي99ة أعل99ى ھ99ي القع99ود أو
ص9مّاء والقھق99رى فھ99ي أن99واع م99ن الفع99ل ال99ذي تش99ير إلي99ه ف99ي التص99نيف
الجل99وس  ،وك99ذلك ال ّ
التفريعي األعلى .
ويشير إلى ذلك الجرجاني ) 471ھـ ( بقوله  " :أنّ القرفصاء وإن لم يك9ن م9ن لف9ظ قع9د
فإ ّنه مجانس له في المعنى  ،إذ ھو نوع من القعود  ،فإذا جاز أن تق9ول  :قع9د قع9وداً  ،فتعدي9ه
)(1

انظر :سيبويه  ،الكتاب  ،مصدر سابق  ،الجزء األول  ،ص  34ـ ص . 35
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إلى ھذا الشائع الذي يتضمن القرفص9اء وغي9ره ف9ألن يج9وز تعديت9ه إل9ى ھ9ذا ال9ذي ھ9و بع9ض
منه أولى  .وھ9ذا حك9م القھق9رى والصّ9مّاء  ،ألنّ القھق9رى  ....ض9رب م9ن الرج9وع  ،وك9ذلك
صمّاء ض9رب م9ن االش9تمال  ....ويق9وي ھ9ذا أ ّن9ك تق9ول  :قع9دت نوع9اً م9ن القع9ود  ،فيك9ون
ال ّ
لف99ظ الن99وع منص99وبا ً بالمص99درية ؛ الش99تمال القع99ود علي99ه ب99المعنى ") .(1ويمك99ن تمثي99ل العالق99ة
المعجمية بين العنصرين على النحو اآلتي :
جلس الطفل ) جلوسا ً ( القرفصاء

م.ذ

ج.ع

ن
ع.ن

يب99ين التمثي99ل الس99ابق أنّ العنص99ر الث99اني ) القرفص99اء ( أح99د األن99واع الت99ي تتض99من معن99ى
المصدر المحذوف  ،فالعالقة المعجمية بين العنصرين عالقة االندراج م9ن حي9ث ك9ان الث9اني
يتضمن معنى األول .
وق99د اس99تق ّر مث99ل ھ99ذا الفھ99م عن99د النح99اة المح99دثين  ،إذ يجي99زون ص99حة نياب99ة االس99م غي99ر
المصدر في االنتصاب على المصدر  ،إذا كان نوعا ً للمصدر

). (2

)(1

انظر  :عبد القاھر الجرجاني  ،المقتصد في شرح اإليضاح  ،مصدر س9ابق  ،ص  586ـ  ، 587وللتوس9ع ف9ي

ص"ل ،
صل في صنعة اإلعراب  ،مصدر سابق  ،ص  ، 62ابن يعيش  ،ش"رح المف ّ
ذلك  ،ينظر  :الزمخشري  ،المف ّ
المقرب  ،مصدر سابق  ،ص  ، 162ابن ھشام  ،ش"رح
مصدر سابق  ،الجزء األول  ،ص  ، 112ابن عصفور ،
ّ
شذور الذھب  ،مصدر سابق  ،ص  ، 216أوضح المس"الك  ،مص9در س9ابق  ،ص  ، 174مغن"ي اللبي"ب  ،مص9در
س99ابق  ،الج 9زء الث99اني  ،ص  ، 620األش99موني  ،ش""رح األش""موني  ،مص99در س99ابق  ،الج99زء الث99اني  ،ص ، 198
األزھري  ،شرح التص"ريح عل"ى التوض"يح  ،مص9در س9ابق  ،الج9زء األول  ، 328 ،الس9يوطي  ،ھم"ع الھوام"ع ،
مصدر سابق  ،الجزء الثالث  ،ص . 101
)(2

انظر :عب9اس حس9ن  ،النح"و ال"وافي  ،مرج9ع س9ابق  ،الج9زء الث9اني  ،ص  ، 217مص9طفى الغاليين9ي  ،ج"امع

الدروس العربية  ،مرجع سابق  ،الجزء الثالث  ،ص  ، 32أمين الس9يد  ،ف"ي عل"م النح"و  ،مرج9ع س9ابق  ،الج9زء
األول  ،ص ، 301عبده الراجحي  ،التطبيق النحوي  ،مرجع سابق  ،ص  231ـ . 232
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ـ الحكم في الحال إذا كانت مصدراً :
األصل في الح9ال أن تك9ون وص9فا ً مش9تقا ً نح9و  :دخ9ل زي9د باس9ما ً  ،أو مبتس9ما ً  ، ...وق9د
أجاز بع9ض النح9ويين أن تك9ون الح9ال مص9دراً  ،نح9و  :ق9دمت إلي9ك مش9يا ً وركض9ا ً  ،ويفس9ر
ذلك قول المبرّد ) 285ھـ (  " :ومن المصادر ما يقع في موضع الحال فيس ّد مسّ 9ده  ،فيك9ون
حاالً ؛ أل ّنه قد ناب عن اسم الفاع9ل  ،وأغن9ى غن9اءه  ،وذل9ك ق9ولھم  ...... :جئت9ه مش9يا ً ؛ ألنّ
المعن9ى  :جئت9ه ماش9يا ً فالتق9دير  :أمش9ي مش9يا ً  ،ألنّ المج9يء عل9ى ح9االت  ،والمص9در ق99د د ّل
على فعله من تلك الحال ولو قلت  :جئته إعط9ا ًء ل9م يج9ز ؛ ألنّ اإلعط9اء ل9يس م9ن المج9يء ،
ولكن جئته س9عيا ً  ،فھ9ذا جي9د ؛ ألنّ المج9يء يك9ون س9عيا ً  .ق9ال ّ U
ع9ز وج9ل ُ ﴿ :ث" َّم ادْ ُع ُھ"نَّ
س ْع ًيا ﴾).(2)" (1
َيأْتِي َن َك َ
ويشير الزمخشري ) 538ھـ ( إلى ذلك بقوله  " :وذلك ) قتلت9ه ص9براً ( و) لقيت9ه فج9اء ًة
ً
مشافھة (  ،و ) أتيت"ه ركض"ا ً وع"دواً ومش"يا ً (  ،و
وعيانا ً وكفاحا ً (  ،و ) كلمته

) أخ9ذت

عنه سمعا ً ( أي  :مص9بوراً ومفاجئ9ا ً ومعيان9ا ً  ،وك9ذلك الب9واقي  .ول9يس عن9د س9يبويه بقي9اس ،
ً
ً
المبرد في كل ما دل ّ عليه الفعل ").(3
وسرعة (  ،وأجازه
رجلة
وأنكر  ) :أتانا
ّ
ويتبين أثر عالقة االندراج في ھ9ذا الحك9م بإج9ازة المب9رّ د لمج9يء المص9در ح9االً إن ك9ان
م9ن م99دلوالت الفع9ل  ،أي  :إذا ك99ان الح9ال نوع9ا ً م9ن م99دلوالت الفع9ل  ،كم99ا كان9ت القرفص99اء
نوعا ً من الفعل وإن لم تكن مشتقة من لفظه في نيابتھا عن المصدر .
ولتوضيح ذلك نحلل المثال السابق إلى مكوناته المعجميّة للتحقق من صحة ھذا الحك9م :
فاإلتيان وھو الفعل يعد الوحدة المعجمية األعلى التي تتض9من وح9دات معجمي9ة أص9غر تك9ون
دالة على ذلك المعنى ؛ ألنّ اإلتيان يحتمل أن يكون مشيا ً وركضا ً وعدواً وحبيا ً وغير ذل9ك ،
وك99ل ھ99ذه الوح99دات المعجمي99ة األص99غر تتض99من اإلش99ارة إل99ى ح99دوث اإلتي99ان أو المج99يء أو

)(1

البقرة  ،من اآلية . 260

)(2

انظر  :المبرّد  ،المقتضب  ،مصدر سابق  ،ص  ، 234ص  268ـ ص . 269

)(3

الزمخشري  ،المفصل في صنعة اإلعراب  ،مصدر سابق  ،ص . 97
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القدوم ؛ ولذلك فالعالقة بين الح9ال وعاملھ9ا ف9ي ھ9ذا الس9ياق تش9ير إل9ى ص9حة مج9يء الح9ال
مصدراً  ،إذا كانت الحال تتضمن الوحدة المعجمي9ة األعل9ى وھ9ي العام9ل ) الفع9ل (  .ويمك9ن
القياس على ذلك بحيث يكون ھذه الحك9م مط9رداً  ،نح9و  :ذھب9ت إل9ى الس9وق مش9يا ً أو ركض9ا ً
أو عدواً  ،ونحو ذلك.
وقد فسّر ق9ول الزمخش9ري الس9ابق اب9ن يع9يش ) 643ھ9ـ ( مبيّن9ا ً أنّ المب9رّ د أج9از وق9وع
المصدر حاالً إذا ك9ان الفع9ل داالً علي9ه  ،وأ ّن9ه منص9وب بفع9ل مقّ 9در يك9ون الح9ال م9ن لفظ9ه ،
ويك99ون عل99ى ذل99ك م99ن المص99ادر الت99ي ليس99ت م99ن لف99ظ الفع99ل  ،ولك99ن وروده نك99رة ي99دل عل99ى
ضعفه ؛ أل ّنه لو كان مصدراً لجاز أن يقع معرفة).(1
وعل9ى ھ9ذا ف9إنّ مج9يء المص99در ح9االً وھ9و نك9رة يواف9ق ش99رط الح9ال ف9ي كونھ9ا نك99رة ،
وأنھا ال تأتي معرفة إال بمسوغ كأن تكون من األلفاظ التي لھا الصدارة ف9ي الك9الم مم9ا يؤك9د
م99ا ذھ99ب إلي99ه المب99رد ف99ي ج99واز أن تك99ون الح99ال مص99دراً .ويلح99ظ أيض9ا ً أنّ الح99ال إذا كان99ت
وصفا ً مشتقا ً فإ ّنھا تشتمل على ضمير مق ّدر يع9ود عل9ى ص9احبھا  ،ويس9تغنى ع9ن ھ9ذا ال9رابط
المق ّدر بالرابط المعجمي الذي يكون نوعا ً من عامله في مجيء المصدر حاالً .
ويقول ابن ھشام ) 761ھـ (  " :وقد جاءت مصادر أحواالً بقلة ف9ي المع9ارف  ،كج9اء
ً
بغت9ة  ،وج9اء ركض9اً وذل9ك عل9ى التأوي9ل بالوص9ف
وحده  ، ....وبكثرة في النك9رات  ،كطل9ع
المب"رد
أي  :مباغتا ً وراكضا ً  .وم9ع كث9رة ذل9ك فق9ال الجمھ9ور ال ينق9اس مطلق9ا) . ً◌(2وقاس"ه
ّ
ً
سرعة ").(3
فيما كان نوعا ً من العامل  ،فأجاز  :جاء زيد

)(1

انظر  :ابن يعيش  ،شرح المفصل  ،مصدر سابق  ،الجزء األول  ،ص . 60

)(2

كثرة السماع يجيز القياس  ،انظر  :أمين السيد  ،في علم النحو  ،مرجع سابق  ،الجزء األول  ،ص . 323

)(3

انظر  :ابن ھشام  ،أوضح المسالك  ،مصدر سابق  ،ص  206ـ ص  ، 207ولمزيد بيان  ،ينظر  :األش9موني

 ،ش""رح األش""موني  ،مص99در س99ابق  ،الج99زء الث99اني  ،ص  289ـ ص  ، 290األزھ99ري  ،ش""رح التص""ريح عل""ى
التوض""يح  ،مص99در س99ابق  ،الج99زء األول  ،ص 374ـ  9ص  ، 375الس99يوطي  ،ھم""ع الھوام""ع  ،مص99در س99ابق ،
الجزء الرابع  ،ص  14ـ ص . 15
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وف99ي ض99وء ذل99ك يص ّ 9ح مج99يء الح99ال مص99دراً نك99رة إذا ك99ان العام99ل ف99ي الح99ال وح99دة
معجمي9ة أعل99ى ين9درج تحتھ99ا أن9واع م99ن الوح99دات المعجمي9ة األص99غر ؛ ف9المجيء يع99د الوح99دة
األعل9ى الت99ي ين9درج تحتھ99ا وح9دات أص99غر كالس99رعة وال9بطء والزح99ف وغي9ر ذل99ك  ،ويمك99ن
تمثيل ھذه العالقة بالتصنيف اآلتي :
جاء

ف

ج.ع

محمد

فا

مشيا ً  ،ركضا ً

ن

 ،عدواً

ن

ن

ع.ن
ع.ن
ع.ن
يوضح التمثيل السابق أنّ المجيء يكون على أنواع  ،وكل نوع يكون داالً عل9ى المج9يء
؛ فالمجيء يكون مشياً أو ركضا ً أو عدواً أو غير ذل9ك  ،وم9ن ھن9ا فالعالق9ة المعجمي9ة القائم9ة
ب99ين الح99ال وعاملھ99ا ھ99ي عالق99ة االن99دراج  ،ف99إذا كان99ت الح99ال نوع 9ا ً لعاملھ99ا ج99از أن تك99ون
مصدراً .

ـ الحكم في الحال الجامدة غير المؤولة بالمشتق :
األصل في الحال أن تكون مشتقة  ،وإذا وردت جامدة يتوج9ب تأويلھ9ا بالمش9تق  ،نح9و :
بعت99ه ي99داً بي99د  ،أي  :مقابض9ً 9ة  ،وادخل99وا األول ف99األول  ،أي  :مت99رتبين وھك99ذا) .(1وق99د أج99از
النحوي99ون مج99يء الح99ال جام99دة غي99ر مؤول99ة بالمش99تق  ،إذا كان99ت عالقتھ99ا بص99احبھا عالق99ة
التضمن من طرف واحد  ،أي  :إن كانت نوعا ً لصاحبھا كما يفھم من عالقة االندراج .

)(1

انظر  :ابن ھشام  ،أوضح المسالك  ،مصدر سابق  ،ص . 205
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ويوضح ذلك شرط ابن ھشام ) 761ھـ ( في مج9يء الح9ال جام9دة غي9ر مؤول9ة بالمش9تق
بقول99ه  " :أن تك99ون نوع 9ا ً لص99احبھا  ،نح99و  :ھ99ذا مال99ك ذھب 9ا ً ") (1؛ فال99ذھب وح99دة معجمي99ة
تتضمن الداللة على الوحدة المعجمية األكبر ـ المال ـ فالذھب مال  ،وليس ك ّل مال يع9د ذھب9ا ً
؛ ولذلك كان التضمن من طرف واحد .
ويفھ9م م9ن ذل99ك أن تك9ون الح99ال وح9دة معجمي9ة أص99غر تتض9من معن99ى ص9احبھا ؛ فالم99ال
وحدة معجمية تندرج تحتھا وحدات معجمية كثيرة غير الذھب تتض9من معناھ9ا نح9و  :الفض9ة
والحدي99د وك99ل م99ا يص99ح أن يك99ون م99االً س99واء أك99ان جام99داً أم متحرك9ا ً ؛ إذ نس99تطيع أن نق99ول
بطريق االستبدال المعجمي  :ھذا مال9ك غنم9ا ً أو ش9ققا ً  ، ....ممّ9ا يعن9ي أنّ العالق9ة ب9ين الح9ال
وصاحبھا ھي عالقة التضمن من طرف واحد ؛ ولذلك ص ّح مجيء الحال جامدة غير مؤول9ة
ّ
ونمثل ھذه العالقة بالتصنيف اآلتي :
بالمشتق ،
ھذا
ص.ح

ذھبا ً

مالك
ج.ع

ع.ن

ن

،

ً
فضة
ن

ع.ن

ـ العالقة بين المتعاطفين بـ ح ّتى :
يجي999ز خال999د األزھ999ري ) 905ھ999ـ ( العط999ف ب999ـ حت999ى إذا ك999ان العنص999ر اللغ999وي الث999اني
) المعطوف ( نوعا ً من جنس األول ) المعطوف عليه ( ؛ أي أنّ العنصر اللغ9وي الث9اني يع9د
وحدة معجمية أصغر تتضمن الداللة على الوحدة المعجمية األكبر الت9ي ھ9ي العنص9ر اللغ9وي
األول  ،فتوس9ط ح ّت9ى ب9ين وح9دتين معجميت9ين تك99ون الثاني9ة نوع9ا ً م9ن ج9نس األول9ى يجي99ز أن
)(1

ابن ھشام  ،أوضح المسالك  ،مصدر سابق  ،ص  ، 205وق9د ورد مث9ل ھ9ذا الحك9م ف9ي المص9ادر اآلتي9ة  :اب9ن

عقيل  ،شرح اب"ن عقي"ل  ،مص9در س9ابق  ،الج9زء األول  ،ھ9امش  ، 629األش9موني  ،ش"رح األش"موني  ،مص9در
سابق  ،الجزء الثاني  ،ص  ، 287األزھري  ،شرح التصريح على التوضيح  ،مصدر سابق  ،الجزء األول  ،ص
 ، 371السيوطي  ،ھمع الھوامع  ،مصدر سابق  ،الجزء الرابع  ،ص . 13
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تك99ون ح ّت99ى للعط99ف  ،نح99و قول99ه  :أعجبن99ي ال ّتم99ر ح ّت99ى البرن99ي ؛ ف99البرني عن99ده نوع 9ا ً م99ن
التمور).(1
ونجد مثل ھذا الحكم ّ
مطرداً بحيث يمكن القي9اس علي9ه  ،نح9و قولن9ا  :أكل9ت الفاكھ9ة ح ّت9ى
التف99اح  ،وأعجبتن99ي ّ
الطي99ور ح ّت99ى العص99افير  ،ونح99و ذل99ك ؛ فالتف99اح وح99دة معجمي99ة ص99غرى
تتض99من الدالل99ة عل 9ى وح99دة معجمي99ة أكب99ر ھ99ي الفواك99ه  ،وك99ذلك بالنس99بة لعالق99ة العص99افير
ب99الطيور ؛ ول99ذلك تع ّ 9د ح ّت99ى عاطف99ة ف99ي توس99طھا ب99ين وح99دتين معجميت99ين تجمعھم99ا عالق99ة
التضمن من طرف واح9د  ،ب9أن تك9ون الوح9دة الثاني9ة متض9منة الدالل9ة عل9ى الوح9دة األول9ى ،
ويمكن تمثيل ھذه العالقة المعجمية على النحو اآلتي :
أكلت

الفاكھة

ح ّتى

ج.ع

الرمّان
ن

ع.ن

يب99ين التمثي99ل أنّ العالق99ة المعجم ّي99ة ب99ين العنص99رين ) المعط99وف والمعط99وف علي99ه ( عالق99ة
االندراج ؛ إذ يكون المعط9وف نوع9اً يتض9منه المعط9وف علي9ه  ،ف9المعطوف علي9ه ج9نس ع9ام
يندرج تحته مجموعة من األجناس التي تتنافر فيما بينھا ؛ ولذلك تك9ون ح ّت9ى عاطف9ة إذا ك9ان
ما بعدھا نوعا ً لما قبلھا). (2

ـ العالقة بين المتضايفين إذا كانت اإلضافة على معنى ) من ():(3
)(1

انظر  :األزھري  ،شرح التصريح على التوضيح  ،مصدر سابق  ،الجزء الثاني  ،ص . 141

)(2

يوافق رأي األزھري ما يذھب إليه عباس حسن في تفسيره للبعض الحقيقي بأن يكون المعطوف عليه جنسا ً

عاما ً يشمل أنواعا ً كثيرة  ،نحو  :النبات نافع ح ّتى األزھار  ،انظر  :عباس حسن  ،النحو الوافي  ،مرجع سابق ،
الجزء الثالث  ،ص . 581
) (3

تم توجيه ھذا الحكم بالنظر في عالق"ة الج"زء بالك"ل  ،لوج"ود بع"ض المص"طلحات الت"ي ت"رادف مفھ"وم الج"زء

فيما أحسب .
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يضبط ھذا الحكم بالنظر في معنى المضاف والمضاف إلي9ه ؛ إذ يك9ون العنص9ر الث9اني )
المضاف إليه ( النوع  ،ويك9ون العنص9ر األول ) المض9اف ( مبين9ا ً لھ9ذا الن9وع  ،ويصّ 9ح ذل9ك
بتقدير ) من (  .ويسمّى ھذا النوع من اإلضافة باإلضافة المحض9ة ) المعنوي9ة ( ؛ إذ يكتس9ب
المضاف من المضاف إليه التعريف أو التخصيص .
وقد تن ّبه معظم النحويين للعالق9ة المعجمي9ة ب9ين العنص9رين ) المض9اف والمض9اف إلي9ه (
في ھذا النوع من اإلضافة  ،وتقدير حرف الجر ) من ( في ھذا النوع من اإلض9افة المعنوي9ة
يش99ير إل99ى إدراك النح99ويين بوج99ود عالق99ة معجمي99ة ب99ين المتض99ايفين ؛ إذ يق99ول الزج99اجي )
337ھـ (  " :ومن اإلضافة  :إضافة الشيء إلى جنسه  ،كقولك  :ھذا ث9وبُ خٍّ 9ز  ،و خ9ات ُم
9اج  .ف99إن ش99ئت نوّ ن99ت األول  ،و جعل99ت الث99اني تابع 9ا ً ل99ألول  ،مبيّن9ا ً عن99ه ،
حديٍ 9د  ،و ب99ابُ سٍ 9
فقلت  :ھذا خاتمٌ حدي ٌد  ،و ثوبٌ ٌّ
خز  ،و بابٌ سا ٌج  .فترف9ع ھ9ذا كلّ9ه عل9ى الب9دل  .وق9د يج9وز
نصبه على ال ّتمييز وال ّتفسير ").(1
ويلحظ ف9ي ھ9ذا أنّ العنص9ر األول وح9دة معجمي9ة أكب9ر تش9ير إل9ى وح9دات أص9غر تك9ون
دالّ9ة عليھ9ا ؛ ف99الثوب وح9دة معجمي9ة ين99درج تحتھ9ا أن9واع م99ن الثي9اب الت9ي تك99ون م9أخوذة م99ن
ّ
الخز وغيره  ،كما أنّ الخّ 9ز وح9دة معجمي9ة ت9د ّل عل9ى الث9وب وغي9ره ؛ ول9ذلك يك9ون العنص9ر
الثاني وحدة معجمية أصغر تدل عل9ى العنص9ر األول  ،أي يك9ون العنص9ر الث9اني مبين9اً لن9وع
العنصر األول  .وكذلك بالنسبة لعالقة الخاتم بالحديد  ،والباب بالساج .
ويس9تد ّل عل9ى ذل9ك بق9ول الجرج9اني ) 471ھ9ـ (  " :اعل9م أنّ ھ9ذه اإلض9افة بمعن9ى م9ن ؛
ن"وع ھ"و  :فتق9ول  :خ9ات ُم
ألنّ الغرض منھ9ا تبي9ين الن9وع ف"إذا قل"ت  :خ"ات ٌم  ،ل"م ُيعل"م م"ن أي
ٍ
فض ٍ 9ة أو خ99ات ُم ذھ ٍ 9
ب ؛ لتبي99ين المقص99ود  ،والمعن99ى عل99ى قول99ك  :خ99ات ٌم م99ن فض ٍ 9ة ؛ ألنّ م99ن
للتبيين  .....والفصل بين المضاف بمعن9ى ال9الم والمض9اف بمعن9ى م9ن  ......أنّ اإلض9افة إذا
كانت بمعنى من وقع الثاني على األول  .أال ترى أنّ الفضة تقع عل9ى الخ9اتم المص9نوع منھ9ا
ب من9ه  ،ك9ان ج9ائزاً
بس9اج  ،والم9رور بب9ا ٍ
 ،وكذا الساج يقع على الب9اب  .فل9و قل9ت  :م9ررت
ٍ
) (1

الزجاجي  ،الجمل في النحو  ،مصدر سابق  ،ص  64ـ ص . 65
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 ......فلو قلت  :جاءني رئيس القوم  ،جاز أن تكون اإلضافة بمعنى من كأ ّنك قلت  :ال9رئيس
من القوم ؛ وذلك أ ّنه من جملتھم  ،كما أنّ الباب من الس9اج  .ول9و قل9ت  :ج9اءني الق9وم  ،ك"ان
داخالً تحته  ،كما أ ّنك إذا قلت  :أعجبني الساج  ،اشتمل على الباب وغيره ").(1
ويفھم ممّا س9بق أنّ العنص9ر األول قب9ل إض9افته للعنص9ر الث9اني يبق9ى داالً عل9ى ع9دد م9ن
األنواع التي يمكن أن يكون منھا ؛ ولذلك يؤتى بالعنص9ر الث9اني تقي9داً ل9ألول ؛ فالخ9اتم يك9ون
م99ن الحدي99د وغي99ره  ،فالخ99اتم وح99دة معجمي99ة ين99درج تحتھ99ا وح99دات معجمي99ة أص99غر  ،نح99و :
خ99اتم ذھ99ب  ،خ99اتم فض99ة  ،خ99اتم حدي99د  ،خ99اتم نح99اس  ، ....وك99ذلك بالنس99بة لك99ل م99ن الث99وب
والساج في تعدد االحتماالت  .كما أنّ الوحدة المعجمية الثانية تكون دالة على العنص9ر األول
؛ فالفضة يصّ 9ح أن تك9ون خاتم9ا ً  ،وك9ذلك كثي9ر م9ن األلف9اظ الت9ي تحم9ل عل9ى ذل9ك  ،كالحدي9د
ّ
والخز والصوف  ،مما يؤك9د ص9حة عالق9ة االن9دراج ب9ين العنص9رين  ،ويمك9ن تمثي9ل العالق9ة
بالتصنيف اآلتي :
خاتم ) ج.ع (

حدي ٍد

فض ٍة

ذھ ٍ
ب

ن

ن

ن

يشير التحلي9ل الس9ابق إل9ى أنّ الخ9اتم أن9واع  ،فق9د يك9ون خ9اتم حدي9د  ،أو خ9اتم فض9ة  ،أو
خاتم ذھب ؛ ول9ذلك فالمض9اف يبق9ى مبھم9ا ً غي9ر دال عل9ى نوع9ه قب9ل إض9افته ؛ ول9ذلك ي9ؤتى

) (1

انظر  :الجرجاني  ،المقتصد في شرح اإليضاح  ،مصدر سابق  ،المجلد الثاني  ،ص  881ـ ص  ، 882ورد

صل  ،مصدر سابق  ،الجزء الثاني  ،ص  ، 119ابن
مثل ھذا التفسير في المصادر اآلتية  :ابن يعيش  ،شرح المف ّ
المقرب  ،مصدر سابق  ،ص  ، 230ابن عقيل  ،شرح ابن عقيل  ،مصدر سابق  ،الجزء الثاني  ،ص
عصفور ،
ّ
ص"ل ف"ي ص"نعة اإلع"راب  ،مص9در
 ) ، 43يلحظ أنّ الزمخشري يكتفي بذكر الحكم  ،وال ّتمثي9ل علي9ه  ،انظ9ر  :المف ّ
سابق  ،ص ( 119
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بالمضاف إلزالة اإلبھام  ،فلو قلت  :اش9تريت خاتم9ا ً  ،س9يكون الس9ؤال م9ا ن9وع ھ9ذا الخ9اتم ؟
وعلى ھذا فالعالقة المعجمية بين العنصرين عالقة االندراج). (1

) (1

يمكن النظر في ھ"ذا الن"وع م"ن اإلض"افة م"ن ج"انبين  ،األول  :أن يك"ون المض"اف بعض"ا ً م"ن المض"اف إلي"ه ،

وعليه تك"ون العالق"ة ب"ين العنص"رين ھ"ي عالق"ة الج"زء بالك"ل  ،والث"اني  :أن يك"ون المض"اف جنس"ا ً عام"ا ً يش"مل
المضاف  ،وعليه تك"ون العالق"ة ب"ين العنص"رين عالق"ة االن"دراج  ،انظ9ر  :عب9اس حس9ن  ،النح"و ال"وافي  ،مرج9ع
سابق  ،الجزء الثالث  ،ص. 18
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اـ  ا ـ=
 )( ا ـ>ـد وأ3ه
 *ء اا) ا#
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)ـ( ا ـ>ـد
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ـ عالقة التضاد : Antonymy
وتعني وجود مجموعة من العناصر ـ الكلمات ـ المتقابلة ف9ي المعن9ى أو المتض9ادة  ،نح9و
 :طويل  /قصير  ،قوي  /ض9عيف  ،مت9زوج  /أع9زب ) غي9ر مت9زوج (  ،وغي9ر

ذل9ك )، (1

فالتضاد وحدة معجمية يقابلھا في المعنى وحدة معجمية أو أكثر  ،والتضاد ظ9اھرة لغوي9ة ف9ي
اللغ99ة ؛ إذ إنّ كثي99راً م99ن كلم99ات اللغ99ة تك99ون ف9ي حال99ة تض99اد م99ع بعض99ھا ال99بعض  ،وكم99ا أنّ
كلمات اللغة يمكن أن تتعرف بالمترادفات  ،كذلك يمك9ن لھ9ا أن تتع9رف بالمتض9ادات  ،فم9ثالً
كلمة ) أقبل ( تتعرف بمرادفھا ) جاء أو قدم (  ،وق9د تتع9رف أيض9اً بم9ا يقابلھ9ا ف9ي المعن9ى ،
نح99و  ) :رج99ع أو ع99اد ( أو غي99ر ذل99ك  ،وتتن99وع عالق99ة التض99اد ب99ين الكلم99ات بحس99ب معناھ99ا
المعجمي ؛ لذلك يقسم التضاد إلى أنواع متعددة  ،ويمكن توضيحھا على النحو اآلتي :

1ـ التضاد الحاد ) غير المتدرج ( : Ungraduable
تربط ھذه العالقة بين كلمتين يؤدي نفي أحدھا إل9ى االعت9راف ب9األخرى ،أي أنّ التض9اد
الحاد تضاد ثنائي ) ، (2وھذا يعني أنّ الكلم9ات الت9ي تق9ع ف9ي عالق9ة التض9اد الح9اد " ال تك9ون
قابلة للوصف أو التدرج في استعماالتھا االعتيادية ") (3مثل  :ميت  /حي  ،مت9زوج  /أع9زب
 ،ذك99ر  /أنث99ى  ،بن99ت  /ول99د  ،وغيرھ99ا ؛ ول99ذلك نج99د أنّ المس99احة الداللي99ة ب99ين ك99ل لفظت99ين

) (1

انظر  :س9عيد جب9ر  ،التق"ابالت اللغوي"ة  ،مرج9ع س9ابق  ،ص18ـ ، 19 9لوريت9و ت9ود  ،م"دخل إل"ى عل"م اللغ"ة ،

مرج9ع س9ابق  ،ص ، 93
Mohammed Farghal : Vocabulary Development and Semantic Relations : A coursebook
, p86.
) (2

انظر  :أحمد مختار  ،علم الداللة  ،مرجع سابق  ،ص ، 102حسام البھنساوى  ،التوليد الداللي  ،مرجع سابق

 ،ص ، 20علي الخ9ولي  ،عل"م الدالل"ة  ،مرج9ع س9ابق  ،ص ، 117لوريت9و ت9ود  ،م"دخل إل"ى عل"م اللغ"ة  ،مرج9ع
سابق  ،ص ، 94
James R. Hurford and Brendan Heasley , Semantics: a course book , p114,p118
Mohammed Farghal : Vocabulary Development and Semantic Relations : A
coursebook, p90
) (3

جون الينز  :مقدمة في علم اللغة النظري  ،مرجع سابق  ،ص.98
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متقابلتين خالية من كل االحتماالت المالئم9ة للوص9ف) ، (1فالمتق9ابالت غي9ر المتدرج9ة انقس9ام
ثنائي يستند إلى الحالة السوية بيولوجيا ً وسلوكياً للشخص أو الحيوان).(2

2ـ التضاد المتدرج : graduable
ھ99ذا الن99وع م99ن التض99اد أكث99ر مرون99ة م99ن الس99ابق ؛ ألنّ المس99احة الداللي99ة ب99ين الكلمت99ين
المتض99ادتين تك99ون مليئ99ة بالمتض99ادات الداخلي99ة  ،كم99ا أنّ إنك99ار أح99د طرف99ي التقاب99ل ال يعن99ي
االعت99راف ب99اآلخر ،نح99و  :ح99ار  /ب99ارد ؛ إذ تتوزع99ان عل99ى درج99ات للح99رارة والب99رودة)، (3
ويمك9ن وض9ع مقي9اس للح9رارة يتض9من تض9ادات متدرج9ة عل9ى النح9و اآلت9ي  :ح9ار ـ داف9ئ ـ
معتدل ـ مائل للبرودة ـ بارد ـ قارس  ،فالتضاد الخارجي أو المتط9رف أو الح9اد ب9ين  :ح9ار
وق99ارس  ،والتض99اد ال99داخلي ـ المت99درج ـ ب99ين  :ب99ين داف99ئ وب99ارد  ،وب99ين معت99دل ومائ99ل
للب9رودة) ، (4ويتمي9ز ھ9ذا الن9وع م9ن التض9اد ب9ين الكلم9ات بأ ّن9ه نس9بي ؛ أي أنّ معن9ى الكلم9ات
يتغير من سياق آلخ9ر  ،فالص9فة " ص9غير " ف9ي الجملت9ين  :الفي9ل ص9غير  ،والحم9ل ص9غير ـ
مختلفة ؛ لتباين معيار الحجم لكليھما) ، (5أو ألنه معيار نسبي  relative scaleومتغير).(6

3ـ التضاد العكسي : Converseness

) (1

انظر  :سعيد جبر  ،التقابالت اللغوية  ،مرجع سابق  ،ص .17

) (2

انظر  :جون الينز  ،مقدمة في علم اللغة النظري  ،مرجع سابق  ،ص.97

) (3

انظر  :أحمد مختار  ،علم الداللة  ،مرجع سابق  ،ص ،102حسام البھنساوى  ،التوليد الداللي ،مرجع سابق ،

ص،21
Mohammed Farghal : Vocabulary Development and Semantic Relations : A coursebook
, p 90
) (4

انظر  :أحمد مختار  ،علم الداللة  ،مرجع سابق  ،ص.103

) (5

انظر  :سعيد جبر  ،التقابالت اللغوية  ،مرجع سابق  ،ص.20

) (6

انظر  :المرجع ذاته  ،ص .20
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ت99ربط ھ99ذه العالق99ة ب99ين ثنائي99ات تعب99ر ع99ن ارتب99اط ب99ين كي99انين  ،تحق99ق أح99دھما يعن99ي
بالضرورة تحقق الطرف اآلخر  ،أو تعبر عن اتجاه إحدى اللفظتين بالمقارنة م9ع األخ9رى ،
على امتداد بعض المحاور) . (1ف9إذا قلن9ا إنّ )أ( اش9ترى ھ9ذا يعن9ي أنّ )ب( ب9اع  ،وإذا كان9ت
)أ( زوجة ھذا يعني أنّ )ب( ھ9و ال9زوج  ،وإذا قلن9ا إنّ )أ( أب ھ9ذا يعن9ي أنّ )ب( اب9ن  ،وإذا
قلنا إنّ )أ( فوق ھذا يعني أنّ )ب( تحت  ،ونحو ذلك ).(2

4ـ التضاد االتجاھي : Directional opposition
ت99ربط ھ99ذه العالق99ة ب99ين وح99دتين معجميت99ين دالت99ين عل99ى اتج99اھين متق99ابلين يش99يران إل99ى
مس99ارين ممكن99ين ين99تج ع99ن اقتفائھم99ا حرك99ة ف99ي اتج99اھين متعاكس99ين) .(3ومثال99ه العالق99ة ب99ين
الكلم99ات  :ي99دخل  /يخ99رج  ،ي99أتي  /ي99ذھب  ،يص99ل  /يغ99ادر  ،أعل99ى  /أس99فل  ،أم99ام  /خل99ف ،
شرق  /غرب  ،شمال  /جنوب  ،ويمكن أن نميز بين ثالثة أنواع في التضاد االتجاھي:

1ـ التضاد الرأسي أو العامودي : Orthogonal opposition
ويعن99ي أنّ العنص999ر )أ( يمث99ل االتج999اه الرأس99ي بالنس999بة للعنص99ر )ب( ومثال999ه  :الش999مال
بالنسبة للغرب وللشرق).(4

2ـ التضاد األفقي أو االمتدادي :Antipodal opposition

) (1

انظر  :سعيد جبر  ،التق"ابالت اللغوي"ة  ،مرج9ع س9ابق  ،ص  ،26أحم9د مخت9ار  ،عل"م الدالل"ة  ،مرج9ع س9ابق ،

ص ، 103حسام البھنساوى  ،التوليد الداللي  ،مرجع سابق  ،ص  ،21لوريتو تود  ،مدخل إلى علم اللغة  ،مرجع
سابق  ،ص  ، 95علي الخولي  ،علم الداللة  ،مرجع سابق  ،ص ، 119
R. Hurford and Brendan Heasley , James Semantics: a course book , p116
Mohammed Farghal : Vocabulary Development and Semantic Relations : A
coursebook,p90
) (2

انظر  :سعيد جبر  ،التقابالت اللغوية  ،مرجع سابق  ،ص.26

) (3

انظر  :المرجع ذاته  ،ص . 22

) (4

انظر  :أحمد مختار  ،عل"م الدالل"ة  ،مرج9ع س9ابق  ،ص  ، 104محم9د الخ9ولي  ،عل"م الدالل"ة  ،مرج9ع س9ابق ،

ص120ـ .121
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ويعني أنّ العنصر )أ( يمثل االتج9اه األفق9ي ـ االمت9دادي ـ بالنس9بة للعنص9ر )ب( ومثال9ه :
الشمال بالنسبة للجنوب  ،والغرب بالنسبة للشرق).(1
3ـ التضاد الدائري :
وت9ربط ھ9ذه العالق9ة ب99ين مجموع9ة م9ن الوح99دات المعجمي9ة  ،بحي9ث ت99رتبط ك9ل كلم9ة ف99ي
المجموعة بعالقة تضاد مع بقية الكلمات األخرى المجاورة لھا أو المتباعدة عنھ9ا ف9ي ال9دائرة
نفس99ھا .ومثال99ه  :العالق99ة ب99ين فص99ول الس99نة  ،والعالق99ة ب99ين أي99ام األس99بوع  ،والعالق99ة ب999ين
األشھر) ، (2ويمكن التمثيل لذلك بالرسم اآلتي :
السبت
األحد

الجمعة
الخميس
األربعاء

األثنين
الثالثاء

ويمكن وصف ھذه العالقة بأنّ كل عنصر في الدائرة الواحدة يحت9ل موقع9ا ً متوس9طا ً ب9ين
عنصرين آخرين ؛ أي أنّ ) ب ( تك9ون ف9ي حال9ة م9ن التض9اد ال9دائري م9ع) أ ( و) ج ( ؛ إذا
كانت في موقع متوس9ط بينھم9ا  ،كم9ا أ ّنھ9ا تك9ون ف9ي حال9ة م9ن التض9اد ال9دائري م9ع العناص9ر
األخ99رى البعي99دة عنھ99ا ف99ي ال99دائرة نفس99ھا  ،فالس99بت م99ثالً يحت99ل موقع 9ا ً متوس99طا ً ب99ين األح99د
والجمعة ؛ لذلك فھو في حالة من التض9اد ال9دائري معھم9ا  ،وھ9ذا ال يمن9ع أن يك9ون ف9ي حال9ة
من التضاد الدائري مع العناصر األخرى من أيام األسبوع .

) (1

انظر  :محمد الخولي  ،علم الداللة  ،مرجع سابق  ،ص120ـ .121

) (2

انظر  :المرجع ذاته  ،ص 122ـ.123
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ـ أثر عالقة التضاد في بناء القواعد النحوية :
يبدو أنّ للتضاد دوراً قليالً نسبيا ً في ص9ياغة القواع9د  ،ف9ي النح9و التراث9ي العرب9ي  ،وق9د
وقفت الدراسة على مجموعة منھا  ،ھي :

ـ حكم تقديم حال الفاضل على أفعل التفضيل :
إذا عمل أفعل التفضيل ف9ي الح9ال  ،األص9ل ت9أخير الح9ال عن9ه  ،أل ّن9ه ال يثن9ى وال يجم9ع
وال يؤن99ث  ،فل ّم99ا ل99م يتص99رف ف99ي ذات99ه ل99م يتص99رف ف99ي معمول99ه) ، (1ولك99ن يس99تثنى م99ن ذل99ك
عمل أفعل التفضيل في حالين متضادين  ،إذ يتوج9ب ف9ي ھ9ذا تق9ديم ح9ال الفاض9ل عل9ى أفع9ل
التفضيل .
ويتضح ھذا الحكم في قول ابن ھشام ) 761ھـ (  " :يستثنى م9ن أفع9ل التفض9يل م9ا ك9ان
عامالً في حالين السمين  ....مختلفين  ،وأحدھما مفضل على اآلخ9ر  ،فإ ّن9ه يج9ب تق9ديم ح9ال
الفاضل  ....كقولك  :زيد مفرداً أنفع من عم9رو مُعان9اً ") . (2فالتض9اد الح9اد أو الثن9ائي يظھ9ر
بين الوحدتين ) مفرد  ،ومعان ( .
ويد ّل على ذلك أيضا ً قول ابن عقيل ) ت  769ھـ (  " :تق9دّم أنّ أفع9ل التفض9يل ال يعم9ل
في الحال متقدمة  ،واستثني م9ن ذل9ك ھ9ذه المس9ألة وھ9ي  :م9ا إذا ُفضّ9ل ش9يء ف9ي ح9ال عل9ى
نفس99ه أو غي99ره ف99ي ح99ال أخ99رى  ،فإ ّن99ه يعم99ل ف99ي ح99الين إح99داھما متقدم99ة علي99ه  ،واألخ99رى
متأخرة عنه  ،وذلك نحو  :زي9د قائم9اً أحس9ن من9ه قاع9داً  ،وزي9د مف9رداً أنف9ع م9ن عم9رو مُعان9ا ً
") . (3فالتضاد الحاد واضح بين الوحدتين ) قائم  ،وقاعد ( .
وعليه يجب تقديم الحال على أفعل التفضيل العامل ف9ي ح9الين متض9ادين لش9خص واح9د
؛ ألنّ المفاضلة تستلزم ھذا التقديم  ،كما أنّ تأخر الحالين يحدث نوع9ا ً م9ن الل9بس ف9ي الجمل9ة

)(1

انظر  :أمين السيد  ،في علم النحو  ،مرجع سابق  ،الجزء األول  ،ص . 328

)(2

انظر  :ابن ھشام  ،أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك  ،مصدر سابق  ،ص . 211

)(3

ابن عقيل  ،شرح ابن عقي"ل  ،مص9در س9ابق  ،الج9زء األول  ،ص  ، 650ولمزي9د بي9ان  ،انظ9ر  :األش9موني ،

شرح األشموني  ،مصدر سابق  ،الجزء الثاني  ،ص . 311
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؛ إذ يصعب تمييز حال الفاضل عند ذلك  ،وعليه فالعالق9ة المعجمي9ة ب9ين الح9الين مبني9ة عل9ى
التضاد الحاد  ،ويمكن تمثيل العالقة المعجمية بين الحالين بالتصنيف األتي :
زيد قائما ً أحسن منه قاعداً
ت.ح
والسيوطي ) ت 911ھـ ( ال يجيز نصب الحال مع أفع9ل التفض9يل إال أذا ك9ان ص9احب
الحال المتقدمة  ،غير ص9احب الح9ال المت9أخرة  ،وكأ ّن9ه يمن9ع أن يفض9ل الش9خص عل9ى نفس9ه
من حال إلى حال أخرى) . (1يلحظ في ھذا موافقة السيوطي البن ھشام في ھذا التوجيه .
ويجي9ز مص99طفى الغاليين99ي تق99دم الح99ال عل99ى اس99م التفض99يل العام99ل ف99ي ح99الين لص99احبين
مختلف99ين  ،أو لص99احب واح99د  ،نح99و  :محم99د كريم 9ا ً أفض99ل م99ن زي99د بخ99يالً  ،ومحم99د عالم 9ا ً
أفضل منه جاھالَ◌ً ).(2

ـ حكم جواز تعدد الحال بالسبك :
األصل في الحال ج9واز تع9ددھا  ،فيك9ون للش9خص الواح9د أكث9ر م9ن ح9ال  ،نح9و  :دخ9ل
زيد مسرعا ً ضاحكا ً  ،ولك9ن إذا كان9ت األح9وال ف9ي حال9ة تض9اد  ،ھ9ل يج9وز تع9ددھا ؟ وھ9ل
يمكن أن يكون للشخص في الوقت ذاته عدّة أحوال متضادة ؟
يجي99ب ع99ن ھ99ذا اب99ن يع99يش ) 643ھ99ـ ( بقول99ه  " :واعل99م أ ّن99ه ق99د يك99ون لإلنس99ان الواح99د
حاالن فصاعداً ؛ ألنّ الحال خبر والمبتدأ قد يكون له خبران فصاعداً  ،فتقول ھ9ذا زي9د واقف9ا ً
ضاحكا ً متحدثا ً  ،وال يجوز ذلك إن تض"ادت األح"وال  ،نح9و  :ھ9ذا زي9د قائم9ا ً قاع9داً  ،كم9ا ال
يجوز مثل  :ھذا زيد قائ ٌم قاع ٌد  ،فإن أردت أن تسبك من الحالين حاالً واحدة جاز كما يج9وز
)(1

انظر  :السيوطي  ،ھمع الھوامع  ،مصدر سابق  ،الجزء الرابع  ،ص  30ـ ص  ، 31ما يذھب إليه السيوطي

ال يوجد دليل على صحته  ،إذ يمكن أن نقول  :زيد عالما ً أفضل منه جاھالً .
)(2

يجمع الغالييني ب"ين ال"رأيين  ،انظ9ر  :مص9طفى الغاليين9ي  ،ج"امع ال"دروس العربي"ة  ،مرج9ع س9ابق  ،الج9زء

الثالث  ،ص 88ـ ص ، 89ويوافق الغالييني في ھذا الجمع أمين السيد  ،انظ9ر  :أم9ين الس9يد  ،ف"ي عل"م النح"و ،
مرجع سابق  ،الجزء األول  ،ص. 328

127

أن تس99بك م99ن الخب99رين خب99راً واح99داً  ،فتق99ول  :ھ99ذا الطع99ام حل99واً حامض9ا ً  ،كأ ّن99ك أردت ھ99ذا
الطعام م ّزاً  ،فسبكت من الحالين معنى  ،كما تقول في الخبر ھذا حلو حامض "). (1
وعليه يمنع تع9دد الح9ال إذا كان9ت العالق9ة المعجمي9ة ب9ين األح9وال تض"اداً ح"اداً؛ فك9ل م9ن
قائم وقاعد في عالقة تضاد حاد  ،فنفي أحدھا يؤدي إلى إثب9ات األخ9رى  ،ومث9ل ذل9ك  :مي9ت
وحيّ ؛ فالمخلوق إمّا أن يكون ميتا ً أو ح ّيا ً  ،ويمك9ن تمثي9ل العالق9ة المعجمي9ة الت9ي تمن9ع تع9دد
الحال على النحو اآلتي :
ھذا زيد ) قائماً

قاعداً (

ت.ح
يشير التحليل إلى أنّ كالً من الحالين في حالة تضاد حاد ) ثنائي ( ؛ فنفي إحدى الح9الين
يثبت األخرى ؛ فكل من قائم وقاعد في حالة من التضاد الحاد .
ويستنتج كذلك جواز تعدد األحوال المتضادة إذا كانت ف9ي حال9ة م9ن التض"اد المت"درج ،
وذلك بسبك) تأويل ( الحالين بحال واحدة تّ 9دل عل9ى المعن9ى ال9ذي يمك9ن اس9تنتاجه م9ن عالق9ة
التضاد المتدرج بين الحالين  ،ويمكن تمثيل ھذه العالقة بالتصنيف اآلتي :
صغيراً
كبيراً ) متوسطا ً (
ھذا زيد
ت.م

م.ك

يشير التحليل الس9ابق إل9ى أنّ المعن9ى المس9بوك ) متوس9ط ( ن9اتج عالق9ة التض9اد المت9درج ب9ين
الح99الين) ص99غير  ،كبي99ر (  ،وعلي99ه يج99وز تع99دد األح99وال المتض99ادة إذا كان99ت ف99ي حال99ة م99ن
التضاد المتدرج  ،ويظھر مثل ھذا التوجيه عند عباس حسن ).(2

)(1

صل  ،مصدر سابق  ،الجزء األول  ،ص . 56
ابن يعيش  ،شرح المف ّ

)(2

يمك""ن الق""ول  :إنّ المعن""ى المس""بوك واألح""وال الت""ي تجم""ع بينھ""ا عالق""ة التض""اد المت""درج تش""كالن نوع "ا ً م""ن

الترادف الجزئي  ،ويستخدم عب"اس حس"ن مص"طلح تع"ارض األح"وال ف"ي الدالل"ة عل"ى ھ"ذه الظ"اھرة المعجمي"ة ،
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ـ اكتساب ) غير ( ال ّتعريف باإلضافة :
ً
معرف9ة ك99ان أو غي9ر ذل9ك ؛ وذل99ك
تع9د غي9ر م9ن األس99ماء الت9ي ال تتع9رف بالمض99اف إلي9ه
أل ّنھ9ا م99ن األس99ماء الموغل99ة ف99ي اإلبھ99ام  .ويؤك9د ذل99ك أنّ لفظ99ة غي99ر ال تعط99ي تعريف9ا ً ؛ أل ّنھ99ا
وض99عت أص9الً لم99ا ين99افي التعري99ف  ،فك99ل أح99د ھ99و غي99رك) .(1وق99د أج99از ع99دد م99ن النح99ويين
تعريف غير بالمضاف إليه إذا كان في التركيب نوع من المغايرة المخصوصة .
يقول الجرجاني ) 471ھـ (  " :اعلم أنّ غيراً موضوعة على ما ينافي التعري9ف  .وذاك
أ ّنك إذا قلت  :مررت بغيرك  ،فك ّل َمن عدا المخاطب غي9ره  .....و إذا ك9ان موض9وعه عل9ى
ھ9ذا ال9ذي ن9راه ل9م تك9ن اإلض9افة مُعرّف9ة ل9ه فيوص9ف ب9ه النك9رة  ......ويُ 9دلك عل9ى أنّ امتن99اع
غير من ال ّتعريف ألجل ما وصفناه من تضمّن اإلبھام  ،أ ّنك إذا أضفته إلى م"ا ال يخالف"ه إال
ش""ي ٌء واح " ٌد ك""ان معرف""ة  ،وذل99ك أن تق99ول  :علي99ك بغي99ر الحرك99ة  ،ووج99دت ف99ي زي99د غي9َ 9ر
الحرك9ة فيك99ون معرف99ة ؛ ألنّ ال9ذي يُض99اد الحرك99ة ھ9و الس99كون  ،ول99ذلك وص9فت ب99ه المعرف99ة
فقلت  :عليك بالحركة غير السكون  ،والسكون غير الحركة ول9و ك9ان للمخاط9ب م9ن يخالف9ه
في شيء مخصوص  ،ويكون المخالف معروفا ً بخالفه فقلت  :م9ررت بغي9رك  ،ك9ان معرف9ة
بمنزلة قولك  :مررت بالذي عرفته بخالفك ").(2
ويض9بط ذل99ك توس9ط غي99ر ب9ين عنص99رين لغ99ويين يك9ون كّ 9ل منھم9ا ف99ي حال9ة م99ن التض99اد
الحاد  ،نح9و  :الق9وة غي9ر الض9عف  ،و العل9م غي9ر الجھ9ل  ،والحي9اة غي9ر الم9وت  ....كم9ا أنّ
وأثرھ"ا ف"ي ص"ياغة ھ""ذا الحك"م النح"وي  ،انظ9ر  :عب99اس حس9ن  ،النح"و ال"وافي  ،مرج99ع س9ابق  ،الج9زء الث99اني ،
ص. 389
)(1

انظر  :الجرجاني  ،المقتصد في شرح اإليضاح  ،مص9در س9ابق  ،المجل9د الث9اني  ،ص  ، 873ولمزي9د بي9ان ،

ينظر  :الزمخشري  ،المفصّل في صنعة اإلعراب  ،مصدر سابق  ،ص  ، 122ابن ھشام  ،مغني اللبيب عن كت"ب
األعاريب  ،مصدر سابق  ،الجزء األول  ،ص . 170
)(2

انظ9ر  :الجرج99اني  ،المقتص""د ف"ي ش""رح اإليض""اح  ،مص99در س9ابق  ،المجل99د الث99اني  ،ص  873ـ ص ، 874

ص"ل ف"ي ص"نعة اإلع"راب  ،مص9در س9ابق  ،ص  ، 122اب9ن يع9يش  ،ش"رح
وحول ذلك  ،ينظر :الزمخشري  ،المف ّ
صل  ،مصدر سابق  ،الجزء الثاني  ،ص  ، 126ابن ھشام  ،مغني اللبيب عن كتب األعاريب  ،مص9در س9ابق
المف ّ
 ،الجزء األول  ،ص . 170
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الحركة كانت غير السكون  .وألنّ العنص9ر ال9ذي يل9ي غي9ر ك9ان مقي9داً بوج9ود العنص9ر ال9ذي
قبلھا  ،ولعدم تع9دد احتم9االت المغ9ايرة كان9ت غي9ر ف9ي مث9ل ھ9ذه التراكي9ب دالّ9ة عل9ى مغ9ايرة
مخصوصة تأتت من ظاھرة التضاد الحاد بين المتغايرين .
ويفس9ر اب99ن يع99يش ) 643ھ99ـ ( س99بب تع99رّ ف ) غي99ر ( ف99ي قول99ه تع99الى  ﴿ :صِ " َ"را َط ا َّل"ذِينَ
أَ ْنعَ م َ
ْت عَ َل ْي ِھ ْم َغي ِْر ا ْلم َْغضُو ِ
ب عَ َل ْي ِھ ْم ﴾) (1؛ ب9أنّ الم9راد بال9ذين أنعم9ت عل9يھم ھ9م المؤمن9ون ،
والمغضوب عليھم ھم الكفار ؛ والمؤمنون ف9ي حال9ة تض9اد ح9اد م9ع الك9افرين ؛ ول9ذلك كان9ت
غير في ھذا الس9ياق دالّ9ة عل9ى مغ9ايرة مخصوص9ة ب9ين عنص9رين لغ9ويين ينتمي9ان إل9ى فك9رة
التضاد على المستوى المعجمي ).(2
وممّا يد ّل على ذلك أيضا ً  ،قول أبي طالب): (3
خر َجنّ طالِبي
يا ّ
رب إ ّما ُت ِ
غير َ
الغال ِ
ب
وب َ
فل َي ُكنْ ال َمغل ُ ُ

ب مِنْ تِل ُكم المقان ِ
في َم ْقن ٍ
ب
السال ِ
ب
غير ّ
وب َ
ول َي ُكنْ ال َمسل ُ ُ

ويلحظ في ھ9ذا توس9ط غي9ر ب9ين وح9دتين معجميت9ين ف9ي حال9ة تض9اد ؛ فالغال9ب ف9ي حال9ة
تضاد مع المغلوب  ،والسالب في حال9ة تض9اد م9ع المس9لوب ؛ ول9ذلك اكتس9بت غي9ر التعري9ف
في داللتھا على مغايرة مخصوصة  .وھذا على العكس من قول9ك  :رأي9ت غي9رك ؛ ألنّ غي9ر
في ھذا ال تدل على مغايرة خاصة ؛ ألنّ المعنى م9بھم  ،فك9ل م9ن ت9راه ھ9و غي9رك وال تض9اد
في ذلك). (4وخالصة ذلك أنّ توس9ط غي9ر ب9ين عنص9رين لغ9ويين ف9ي حال9ة م9ن التض9اد الح9اد
يكسبه التعريف  ،ويمكن تمثيل ھذه العالقة المعجمية على النحو اآلتي :
القوة

غير

الضعف

االجتھاد

غير

الكسل

)(1

الفاتحة  ،من اآلية 7

)(2

ص"ل  ،مص99در س9ابق  ،الج99زء الث9اني  ،ص  ، 126ح9ول ذل99ك  ،ينظ9ر أيض9ا ً :
انظ9ر  :اب9ن يع99يش  ،ش"رح المف ّ

األشموني  ،شرح األشموني  ،مصدر سابق  ،الجزء الثاني  ،ص  451ـ ص  ، 452عباس حسن  ،النحو الوافي
 ،مرجع سابق  ،الجزء األول  ،ص  ، 211والجزء الثاني  ،ص . 302
)(3

انظر  :األشموني  ،شرح األشموني  ،مصدر سابق  ،الجزء الثاني  ،ص . 452

)(4

حول صحة ھذا الحك"م  ،انظ9ر  :األش9موني  ،ش"رح األش"موني  ،مص9در س9ابق  ،الج9زء الث9اني  ،ص ، 452

األزھري  ،شرح التصريح على التوضيح  ،مصدر سابق  ،الجزء األول  ،ص  ، 360والجزء الثاني  ،ص ، 27
السيوطي  ،ھمع الھوامع  ،مصدر سابق  ،الجزء الرابع  ،ص . 270
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ت.ح

ت.ح

يش9ير التحلي9ل إل99ى توس9ط ) غي9ر ( ب99ين عنص9رين لغ99ويين ف9ي حال9ة تض99اد ح9اد ؛ ول99ذلك
كانت ) غير ( معرفة في داللتھا على مغايرة واضحة بين العنصرين .

جر المضاف إليه إذا حذف المضاف :
ـ الحكم في ّ
يع999د المض999اف ھ999و العام999ل ف999ي المض999اف إلي999ه ؛ ول999ذلك ك999ان المض999اف إلي999ه مج999روراً
بالمض99اف  ،ولك99ن إذا ح99ذف العنص99ر األول ) المض99اف ( يتغي99ر المعن99ى النح99وي للعنص99ر
األول في التركيب ؛ إذ ينتقل المعنى النحوي الذي كان للعنص9ر األول إل9ى العنص9ر الث9اني ،
نحو  :قرأت كتاب اللغ9ة العربي9ة  ،فح9ذف المض9اف ) المفع9ول ب9ه ( ي9ؤدي إل9ى انتق9ال معن9اه
النحوي إلى العنصر الثاني ) اللغة (  ،فقبل الحذف ك9ان المعن9ى النح9وي ) للغ9ة ← مض9اف
إليه (  ،ولكن بعد الحذف للمضاف أصبح المعنى النحوي ) للغة ← مفعول به (.
وقد أجاز ابن عقيل ) 769ھـ ( ج ّر المضاف إليه إذا ك9ان المض9اف مح9ذوفا ً ب9النظر ف9ي
المعنى المعجم9ي ف9ي عناص9ر التركي9ب  ،ويس9تد ّل عل9ى ذل9ك بقول9ه  " :وق9د يح9ذف المض9اف
ويبق99ى المض99اف إلي99ه عل99ى ج99رّ ه  ،والمح""ذوف ل""يس مم""اثالً للملف""وظ ب""ل مقاب""ل ل""ه  ،كقول99ه
ض ال ُّد ْن َيا َو َّ
) اآلخ9رة (
ُ ُ Oي ِري ُد ْاآلخ َِرة َ﴾) (1في ق9راءة م9ن ج9رّ
تعالى ُ ﴿ :ت ِريدُونَ َع َر َ
والتق99دير  :و Uيري99د ب99اقي اآلخ99رة  ،وم99نھم م99ن يق99دره  :و Uيري99د ع99رض اآلخ99رة  ،فيك99ون
المحذوف ھذا مماثالً للملفوظ به واألول أولى ").(2
ويلح9ظ م ّم99ا س99بق ج99واز أن يك9ون المض99اف إلي99ه مج99روراً عل9ى تق99دير مض99اف مح99ذوف
مماث99ل ف99ي اللف99ظ والمعن99ى للمض99اف الملف99وظ ف99ي التركي99ب  ،واألھ99م م99ن ذل99ك ج99واز بق99اء
المضاف إليه مجروراً إذا كان العنصر المحذوف مقابالً في المعنى للعنصر الملفوظ .
)(1

األنفال  ،من اآلية 67

)(2

انظر  :ابن عقيل  ،شرح ابن عقيل  ،مصدر سابق  ،الجزء الثاني  ،ص  77ـ ص . 78
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ويضبط ھذا الحكم بوجود تركيبين لإلضافة  ،األول يكون تركيب9ا ً تام9ا ً خالي9ا ً م9ن الح9ذف
 ،والتركي9ب الث9اني يق99ع في9ه الح9ذف  ،ويك99ون العنص9ر المح9ذوف ) المض99اف ( ف9ي التركي99ب
الث99اني مق99ابالً ف99ي المعن99ى للعنص99ر غي99ر المح99ذوف ) المض99اف ( ف99ي التركي99ب األول  ،وھ99ذا
التقاب99ل ف99ي المعن99ى يك99ون عل99ى مس99توى التض99اد الح99اد ؛ فك99ل م99ن لفظ99ة ) ع99رض ( ولفظ99ة )
باقي ( المقدرّ ة في اآلية السابقة يجمع بينھما عالقة التضاد الحاد  ،على النحو اآلتي :
ض ال ُّد ْن َيا َو َّ
ُ ُ Oي ِري ُد ْاآلخ َِرة َ﴾
﴿ ُت ِريدُونَ َع َر َ
لفظة ) باقي ( المق ّدرة

ت.ح
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الخاتـمة
تقود ھذه الدراسة إلى جملة المالحظات اآلتية :
المالحظة األولى  :إنّ دخ9ول المف9ردات ف9ي عالق9ات أفقي9ة ورأس9ية  ،ي9ؤثر ف9ي معن9ى الجم9ل
على المستويين النحوي والداللي ؛ إذ تؤدي طريقة توزيع المفردات ف9ي التركي9ب  ،أو إع9ادة
اختيارھا إلى تغيّر وظيفي في التركيب .
المالحظة الثانية  :يؤثر المعنى المعجم9ي للمف9ردات ف9ي ص9حة التركي9ب  ،ويعتم9د ھ9ذا عل9ى
م99دى ال99تالؤم ب99ين ھ99ذه المف99ردات ؛ وعلي99ه فق99د يك99ون التركي99ب ص99حيحا ً نحوي9ا ً  ،ولك ّن99ه غي99ر
مقبول دالليا ً .
المالحظة الثالثة  :يختلف الترادف عن االندراج ،من حيث كان األول تضمنا ً م9ن الط9رفين
 ،وإن كان نسبيا ً في غالب األحيان  ،في حين كان الثاني تضمنا ً من طرف واحد .
المالحظة الرابعة  :تحلي9ل المف9ردات إل9ى معانيھ9ا الجزئي9ة يثب9ت حقيق9ة الت9رادف بينھ9ا  ،وإن
ك99ان نس99بيا ً) جزئي 9ا ً (  ،وعلي99ه فم99ن ينك99ر الت99رادف ب99ين المف99ردات ف99ي اللغ99ة يأخ99ذ بالمع99اني
الجزئي9ة الت9ي تميّ9ز ب99ين مف9ردة وأخ9رى  ،وم99ن يثب9ت الت9رادف ب99ين المف9ردات يأخ9ذ بالمع99اني
الجزئية المشتركة بين مفردة وأخرى.
المالحظ""ة الخامس""ة  :ت99ؤدي عالق99ة الج99زء بالك99ل وظيفت99ين  :األول99ى تكوينيّ99ة  ،وتعن999ي أنّ
العنص999ر ) أ ( ج999زء حقيق999ي م999ن مكون999ات العنص999ر ) ب (  ،والثاني999ة موقع ّي999ة  ،وتعن999ي أنّ
العنصر ) أ ( جزء يختص بموقع معين من العنصر ) ب ( .
المالحظ""ة السادس"""ة  :ل99م يظھ999ر أي دور لعالق99ة التن999افر) (1واالش99تراك اللفظ999ي) (2ف99ي بن999اء
القواعد في النحو التراثي العربي  ،على الرغم من أ ّنھما م9ن العالق9ات الداللي9ة المعنوي9ة ب9ين
المفردات  ،ولذلك لم يھتم الباحث بدراستھما.
المالحظة السابعة  :يعد القرن الثاني الھجري  ،وحتى القرن الراب9ع الھج9ري مرحل9ة مبك9رة
م99ن مراح99ل التن ّب99ه ألث99ر العالق99ات الداللي99ة للمف99ردات ف99ي ص99ياغة بع99ض القواع99د النحو ّي99ة ،
)(1

التنافر  :عالقة بين المفردات داخل الحقل الداللي الواحد  ،وكل مفردة في ھذا الحقل ال يمك9ن لھ9ا أن تتض9من

األخرى  ،مثل  :العالقة بين األسد والقط  ،والعالقة بين الصقر والعصفور  ،ونحو ذلك  ،انظر  :محمد الخ9ولي ،
علم الداللة  ،مرجع سابق  ،ص . 125
)(2

االشتراك اللفظي  :اتفاق الكلمات في اللفظ واختالفھا في المعنى  ،نحو  :يحيى االسم ويحيا الفعل  ،عال الفعل

وعلى حرف الجر  ،انظر  :ھويدي شعبان  ،علم الداللة بين النظر والتطبيق  ،مرجع سابق  ،ص . 174
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ويمث99ل الق99رن الخ99امس الھج99ري وح ّت99ى الق99رن العاش99ر الھج99ري مرحل99ة النض99ج ف99ي ص99ياغة
القاعدة النحويّة بالنظر في العالقات الداللية للمفردات  ،من ترادف  ،وان9دراج  ،وج9زء بك9ل
 ،وتضاد .
المالحظة الثامنة  :استخدم النحاة بعض العبارات الدّالة على الدور الذي يؤديه الت9رادف ف9ي
صياغة القاعدة النحويّة  ،مثل  :المعن9ى نفس9ه  ،أو عين9ه  ،ون9ادراً م9ا ورد مص9طلح الت9رادف
ً
صراحة  ،كما لم يشر النحاة إلى نوع الترادف  ،وقد كان للترادف الجزئي الدور األكب9ر ف9ي
صياغة كثير من القواعد النحويّة  ،مثل  :العالقة بين البدل والمبدل منه إذا كان ب9دل ك9ل م9ن
كل  ،والعالقة بين المتعاطفين على البيان  ،وغيرھما .
المالحظة التاسعة  :استخدم النحاة بع9ض المص9طلحات ال ّدال9ة عل9ى أث9ر عالق9ة الج9زء بالك9ل
ف99ي ص99ياغة القاع99دة النحو ّي99ة  ،مث99ل  :بع99ض  ،ف99رع  ،ش99يء  ،إال أنّ ال9ـ ) بع99ض ( كثي99راً م99ا
كانت ترد مصحوبة بمصطلح الـ ) كل (  ،ونادراً ما كان النحاة يس9تخدمون مص9طلح الج9زء
 ،مثل  :عالقة البدل بالمبدل منه إذا كان بعضا ً من كل  ،وغيره .
المالحظة العاشرة  :بنا ًء على النتيجة الس9ابقة  ،ن9ادراً م9ا يش9ترط النح9اة ف9ي ص9ياغة القاع9دة
الكل وعالقته بالجزء  ،بل كانوا يضبطون القاعدة بالنظر في الجزء وعالقته بالك9ل  ،ول9ذلك
كانت معظم األحكام مبنية بالنظر في عالقة الجزء بالكل  ،وعلي9ه فك9ل م9ن العالقت9ين تؤدي9ان
الغرض نفسه .
المالحظة الحادية عشرة  :استخدم النحاة مص9طلحي الن9وع والج9نس ف9ي الدالل9ة عل9ى عالق9ة
االندراج  ،فإذا كانت ) أ ( نوعا ً  ،تكون ) ب( جنسا ً لھذا النوع  ،مثل  :حكم الحال إذا كان9ت
مصدراً  ،وغيرھا .
المالحظة الثانية عشرة :يؤدي التضاد دوراً قليالً نسبيا ً مقارن9ة م9ع غي9ره م9ن العالق9ات ف9ي
صياغة القواعد النحوية  ،كما أنّ النحاة لم يش9يروا إل9ى ن9وع التض9اد ف9ي ص9ياغتھم للقاع9دة ،
بل اكتفوا بمصطلح التضاد أو التقابل أو التعارض أو شيئين مختلفين ،وعليه فقد كان للتض9اد
الحاد ) الثنائي (  ،والتضاد المتدرج أث9ر واض9ح ف9ي ص9ياغة القاع9دة النحويّ9ة ل9ديھم  ،مث9ل :
تعريف ) غير ( بالمضاف إليه  ،وتعدد الحال بالسبك  ،وغيرھما .
المالحظ""ة الثالث""ة عش""رة  :يتك99ئ النحوي99ون المح99دثون ـ أمث99ال  :عب99اس حس99ن  ،ومص99طفى
الغاليين99ي  ،وأم99ين الس99يد  ،وغي99رھم ف99ي توجي99ه الكثي99ر م99ن القواع99د النحوي99ة ـ عل99ى الت99راث
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ً
وخاصة ما ورد عند المتأخرين  ،أمثال  :اب9ن ھش9ام  ،واب9ن عقي9ل  ،واألش9موني ،
النحوي ،
وخالد األزھري  ،والسيوطي  ،وغيرھم .

135

قائمـة المـصادر والمـراجع
*القرآن الكريم

أوالً  :المصادر :
ـ األزھري  ،خالد بن عبد  ) Uت 905ھـ (  :شرح التصريح على التوضيح على ألفية ابن مالك
في النحو البن ھشام األنصاري  ،دار إحياء الكتب العربية  ،د.م 1900 ،م.
ـ األشموني  ،نور الدين أب9و الحس9ن عل9ي ب9ن محم9د ) ت 900ھ9ـ (  :ش"رح األش"موني أللفي"ة اب"ن
مالك المس ّمى منھج السالك إلى ألفية ابن مال"ك  ،تحقي9ق  :عب9د الحمي9د الس9يد محم9د عب9د الحمي9د ،
المكتبة األزھرية للتراث ـ القاھرة 1993 ،م.
ـ الجرجاني  ،أبو بكر عبد القاھر بن عبد الرحمن ) ت 471ھـ (  :المقتصد ف"ي ش"رح اإليض"اح ،
تحقيق  :كاظم بحر المرجان  ،دار الرشيد ـ العراق 1982 ،م.
ـ ابن جني  ،عثمان بن جني الموصلي ) ت 392ھــ ( :اللمع في العربية  ،تحقيق  :فائز ف9ارس
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This study south to explore the correlation between the syntactic and
the lexical semantic levels in Arabic language structure, through finding
out the role of sense relations, such as synonymy, hyponymy… ,ect., in
forming syntactic rules within Arabic grammar.
The study, to accomplish its purpose, consists of an introduction,
five chapters, and the conclusions. The first chapter handles several issues
are related to the subject, such as levels of linguistic system, relation of the
syntactic level with the semantic one, impact of lexical meaning in the
syntactic one. The second chapter discusses the definition and types of
synonymy, and its role in forming grammar. The third chapter explains
meronymy and shows its impact in forming grammar. The fourth chapter
explains the effect of hyponymy on forming grammar. The last chapter
explains effect of antonymy, its types, and its effect on forming grammar.
The study concludes that the role of sense relations is vital in Arabic
structuring Arabic rules, namely

unrestricted object , adverb ,

specification, exclusion, appositive, adjective, assertion, coordination , and
addition. In addition to that, it concludes that Arab Grammarians'
awareness in the importance of sense relations and its impact on Arabic
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structure began at the end of 2th A.H, and continued in Grammarians of the
4 th A.H. This awareness had deepened and developed via the era 5th A.H to
10th A.H.

