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هذه الطبعة

إهداء من املركز
وال يسمح بنشرها ورقي ًا
أو تداولها جتاري ًا

1

العدد 1٠

أسلوب «كاد» في لغة الصحافة المعاصرة

أسلوب «كاد» في لغة الصحافة المعاصرة
( )

د .محمود بكر محمد* .

الملخص:
ّ

يتناول هذا البحث استعامل أسلوب «كاد» يف لغة الصحافة املرصية ،ويسعى إىل
رصد األنامط الرتكيبية الشائعة وغري الشائعة ،ومدى توافقها أو خمالفتها لالستعامل
اللغوي الفصيح ،ودراسة أشكال التالزم الرتكيبي يف أسلوب كاد .واعتمد البحث
يف مجع مادته عىل املدونة اللغوية العربية ،واشتمل عىل مقدمة تتناول واقع اللغة
املستعملة يف الكتابة الصحافية ،والتعريف باملدونة ،ثم تلتها ثامنية مباحث ،هي
كاآليت :خرب كاد يف رأي النحاة واالستعامل املعارص؛ تقدم خرب «كاد» عىل اسمها؛
دخول أن عىل خرب كاد؛ كاد بني النفي واإلثبات؛ التالزم يف أسلوب «كاد» املنفية /
ما كاد  ...حتى ..؛ دخول النفي عىل خرب كاد؛ حذف خرب كاد؛ حاالت مرفوضة.
وينتهي البحث إىل أهم النتائج التي أفضت إليها هذه املباحث.
الكلامت املفتاحية :الرتاكيب  -أسلوب كاد  -أفعال املقاربة  -لغة الصحافة -
الفصحى املعارصة  -املدونة اللغوية.

* أستاذ مساعد بمعهد اللغويات العربية .جامعة امللك سعود؛ أستاذ مساعد بكلية دار العلوم ،جامعة الفيوم.
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The auxiliary “ka:da” in modern journalistic Arabic
Abstract:
This paper looks into the use of the auxiliary “ka:da” in Egyptian
journalistic language and examines its various common and noncommon syntactic patterns and whether it agrees or disagrees
with the use of Modern Standard Arabic. The data, which was selected from the Arabic Linguistic Corpus, was analyzed from the
following aspects: the complement of “ka:da” according to the
views of the Arab Grammarians and modern use: the positioning
of the complement of “ka:da” ahead of its subject; the inclusion of
“’an” with the complement of “ka:da”; the use of “ka:da” in negative and non-negative sentences; the use of negated “ka:da” in
the formulae: “ma ka:da .. hatta: …”; the interference of negation
with the complement of “kada”; The deletion of the complement
of “ka:da”; Unacceptable uses of “ka:da”.
Keywords: Syntactic structures – Style of “ka:da” – almuqarabah verbs – Language of journalism – Modern Standard Arabic –
The linguistic corpus.

: مقدمة-١
. اللغة العربية والصحافة المعاصرة.1-1

لقد شهدت أساليب الكتابة والتعبري يف الصحافة العربية تطورا كبريا ومتصال
 اتسم أسلوب، ففي النصف األول من القرن العرشين.منذ ما يزيد عىل قرن ونصف
 بحيث تبدو اآلن قراءة أي نص من،الكتابة الصحافية بلغة العرص بام فيها من صعوبة
 ومع األيام أصبح أسلوب الكتابة يف الصحافة.نصوص تلك الفرتة أمرا غري سهل
، وأكثر التصاقا بروح العرص مما كان عليه يف املايض،العربية أكثر سهولة وسالسة
فالعرص احلارض الذي يوصف بأنه عرص الرسعة انعكست سامته عىل صحافته شكال
ّ ومضمونا؛ لذا
فإن املتأمل يف لغة الصحافة املكتوبة ليتف ّطن إىل أهنا حتمل كثريا من
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مظاهر التغيري التي ختتلف فيها عن عربية القرآن الكريم والرتاث العريب ،وال غرابة
يف ذلك ألن اللغة ظاهرة اجتامعية تتطور بتطور احلياة ،ومن ثم فقد كان يف حكم
املحال أن تستخدم فصحى الرتاث يف صوغ الرسالة اإلعالمية املعارصة .لذا أمجع
الكثري من العلامء واللغويني املحدثني عىل أن لغة الصحافة املكتوبة هي الفصحى
املعارصة وهي العربية التي ورثت من الفصحى الرتاثية نظامها اللغوي نحوا ورصفا
وإعرابا لكنها جتاوزهتا وزادت عليها يف معجمها اللغوي ،ويف نظامها الصويت،
1
وبنيتها الرتكيبية وحقوهلا الداللية.
واللغة العربية ليست مفككة وأوصاهلا غري منقطعة ،فلغة العرص اجلاهيل هي
ذاهتا يف العرص اإلسالمي ،ومل تتغري يف العرص الراهن ،لكنها تلبست بثوب عرصها
2
بمستجداته ،يف األلفاظ ،واألساليب ،وباتت تساير تغرياته وحتوالته.
وتطور الصحافة ولغتها إنام نتج بدوره عن تطور وحتول لدى القارئ العريب،
فبعد أن كانت طبقة القراء حمصورة تقريبا يف املوظفني ،أصبح القراء يف عرصنا هذا
طبقات متباينة ينبغي إرضاؤها .وقد كان إلرضاء القارئ وكسبه زبونا أثره امللموس
عىل الصحيفة ،إذ أدخلت عليها تعديالت كثرية سواء فيام خيص عدد الصفحات
ومضامينها  -بحيث أصبحت هناك صفحة ل داب ،وأخرى للعلوم وثالثة للفنون
ورابعة للمرأة وخامسة للشباب باإلضافة إىل صفحات األخبار واإلشهار  -أو فيام
خيص لغتها ،بحيث أصبح عىل املحرر أن جيعل نصب عينيه مستوى املعرفة لدى
3
القارئ املفرتض للصحيفة.
ولقد كان للصحافة دور كبري فيام أصاب اللغة العربية من تغيري ،وال نبالغ إن قلنا
إن العربية املعارصة مدينة للغة الصحافة بام تتمتع به اآلن من مرونة ويرس ،فأسلوب
الصحافة يف التعبري هو األسلوب الذي جيتمع الناس عىل فهمه وعىل حماكاته حني
يتكلمون أو يكتبون ،وقد وجد هذا األسلوب طريقه إىل العامل العريب بأرسه ،فأصبح
4
هو األسلوب الذي جيتمع العرب عىل فهمه وحماكاته.
وحيكم الصحافة اليوم زمن الرسعة ،فهي حتتاج بالرضورة إىل لغة متطورة
مطواعة تعيش عرصها بكل حتوالته وتقلباته الرسيعة وتتجاوب معه يف اقتضاب
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دون إطناب وبجمل صائبة ونافذة ،واللغة عىل العموم إن مل تعش عرصها وتتطور
معه فإن مصريها اجلمود ،فهناك لغة العرص اجلاهيل ،وهناك لغة العرص العبايس ،وال
يمكن أن توجد لغة تنسحب عىل كل العصور .فكل عرص البد أن خيلخل اللغة دون
5
أن ينسف نظامها ،خلخلة حتررها من التصلب واجلمود الركود.
ثم إن االستعامل اللغوي املتداول يف وسائل اإلعالم ،سجل خروجا عن املألوف
اللغوي الذي تفرضه قواعد اللغة العربية حتديدا وهو ما أدى إىل حالة من التساهل
يف استعامل اللغة العربية الفصحى ،وقد نتج عنه ما يعرف بــ»اللغة الوسطى» أو
6
اللغة الثالثة أو الفصحى املعارصة.
ومل تكتف الصحافة باللغة بوصفها أداة اتصال «بل أمعنت فيها تغيريا وتبديال
لكي تتوافق أكثر فأكثر مع طبيعتها وأهدافها .فالصحافة مل ختلق جمرد أسلوب يف
الكتابة أو القول ،إهنا تكاد تكيف اللغة بام يتالءم مع تقنيات االتصال اخلاصة هبا.
وحتت شعار الوضوح دفنت وإىل األبد مئات بل آالف العبارات واملفردات بحجة
غرابة لفظها أو ندرة استخدامها ال يف قاموس األدب والثقافة بل يف قاموس «القارئ
العادي».
ومن الطبيعي إزاء هذا الواقع أن يرتاجع اهتامم رجال الصحافة بقواعد اللغة
الكالسيكية ،وأن تزدهر األخطاء اللغوية عىل أعمدة الصحف أو يف نرشات األخبار
اإلذاعية والتلفزيونية دون أن تثري غضب أحد سوى بعض اللغويني واألدباء ومن
دون نتيجة أو صدى.
وما يزيد من حدة املشكلة أن األسلوب الصحفي بات أسري قواعد حمددة وضعها
أخصائيو اإلعالم .وهو أسلوب يقف عىل حافة الطالق بني الكتابة والصناعة ،فأخبار
وكاالت األنباء ،خصوصا العاملية منها ،موحدة األسلوب والعبارات ،مسطحة إىل
درجة ختفي خلفها أي آثار لكاتبها ،بل تبدو وكأهنا من صنع رجل واحد .وحتت
شعار املوضوعية والرسعة واالقتصاد يف نفقات اإلرسال ،عادت وكاالت األنباء
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العاملية باللغة التي هي الدرجة الصفر من الكتابة ،أي إىل جمرد رموز حتمل معنى.
ويتساءل البعض ،إزاء هذا التطور ،هل نحن أمام مسألة «أسلوب صحفي» يف
الكتابة أم إننا أمام مرحلة مهمة يف جمرى تطور اللغة العربية ،وبعبارة أخرى ،هل
نحن نشهد بدايات والدة «لغة» جديدة تنمو ببطء ولكن بثبات يف رحم وسائل
7
اإلعالم احلديثة؟
 .2-1المدونة اللغوية العربية.

تعتمد هذه الدراسة عىل «املدونة العربية» التي أصدرهتا مدينة امللك عبد العزيز
للعلوم والتقنية  ،8وذلك حلرص كافة اجلمل التي استعمل فيها فعل املقاربة (كاد)
بشتى صوره الترصيفية ،من خالل جمموعة من املحددات للعينة ،هي كالتايل:
(الوعاء :الصحف  -املجال :مجيع املجاالت وتشمل األخبار واملقاالت؛ املوضوع:
مجيع املوضوعات :اجتامعية ،رياضية ،اقتصادية ،ثقافية ،سياسية ،علمية ،تقنية،
دينية؛ الرأي :االفتتاحيات؛ البلد :مرص؛ الفرتة الزمنية :من  2٠1٠إىل ).2٠18
وقد أتاح ذلك احلصول عىل عينة كبرية ومتنوعة ،بلغ حجمها  23٠٠مجلة ،هيأت
الوصول إىل نسب إحصائية دقيقة.
وتعد هذه املدونة أكرب مدونة مفتوحة للغة العربية ،وأكثرها تنوعا من حيث
النصوص واملصادر ،وهي حتوي سبعامئة مليون كلمة مما ُد ّون بالعربية ابتداء من
العرص اجلاهيل وحتى العرص احلديث ،ومن خمتلف املناطق والبلدان مع مراعاة
طبيعة وحجم النشاط الفكري لكل فرتة ،وتنوع أوعية النرش فيها (خمطوطات،
صحف ،كتب ،جمالت ،دوريات علمية ،)... ،والسائد من املجاالت العلمية
والفكرية املختلفة (املعتقدات ،علوم العربية ،العلوم الطبيعية ،األدب.)... ،
وللمدونة موقع عىل اإلنرتنت يتيح للباحثني جمموعة من أدوات البحث والتحليل
اللغوي واإلحصائي مما يعزز االستفادة من موادها.
ومما جتدر اإلشارة إليه أن املدونة اللغوية ليست مكتبة إلكرتونية الستعراض
النصوص وقراءهتا ،وليست هي اللغة كلها بل هي نموذج ممثل للغة ،إذا ُأحسن
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تصميمها ،مع اختالف بني داريس املدونات اللغوية حول ما إذا كان بإمكاهنا أن
متثل اللغة ،وبالتايل يمكن من خالهلا إصدار األحكام أو بناء نامذج حاسوبية للغة؛
فاملدونات يف رأي البعض ال متثل اللغة بل متثل نفسها فقط وإن أي أحكام أو نامذج
تبنى إنام هي صحيحة بالنسبة إىل املدونة .لكن ما هيم يف دراسة اللغة أو حتى يف بناء
نامذج حاسوبية هلا ،هو تلك األنامط املتكررة عىل املستوى اللفظي أو النحوي أو
الرصيف أو حتى الداليل ،فهذه األنامط يمكن أن توجد وأن تتضح صورها يف عينة
من اللغة متثلها املدونة اللغوية ،وتزداد فرص ظهورها والقطعي ُة بحجية االستدالل
هبا كلام زاد عدد كلامت املدونة وتنوعت أوعيتها وموضوعاهتا .وهذا هو شأن العلوم
التطبيقية التي تكتسب نتائج أبحاثها أمهيتها من حجم عينات الدراسة وتنوعها
واألنامط التي تظهر فيها.
وتشتمل املدونة العربية عىل عرشة أوعية للنرش ،وهي :املخطوطات املحققة،
والصحف ،واملجالت ،والكتب ،والرسائل اجلامعية ،والدوريات املحكمة،
واإلصدارات الرسمية ،ووكاالت األنباء ،واإلنرتنت واملناهج الدراسية .ويندرج
حتت كل جمال من املجاالت املخصصة ل وعية عدة مواضيع تفصل املجال وتوضح
تنوعاته األدق وتظهر الثراء والتنوع يف كل جمال ووعاء .ففي وعاء الصحف وحتت
جمال األخبار هناك عدة مواضيع ،كاألخبار االجتامعية ،واألخبار السياسية،
واألخبار الرياضية ،واألخبار االقتصادية ،وغريها .ويعطي هذا البعد تنوعا وثراء
وختصصا أكثر لنصوص املدونة مما جيعل الفائدة أكرب للدارس وما يناسبه لالختيار
والدراسة واملقارنة.
وتوفر املدونة للمستخدم عدة أدوات ،مثل :أداة البحث عن الكلمة باستخدام
جمموعة من املحددات ،مع إعطاء معلومات عن النص الذي ظهرت فيه الكلمة،
وأداة تكرار الكلمة التي توضح توزيع الكلمة عىل األوعية أو الفرتات الزمنية،
وأداة التوافق ،التي تستخدم لتتبع معاين الكلمة من خالل السياق الذي تظهر فيه،
وأداة النص الستعراض املعلومات األساسية لنصوص املدونة واستعراض تكرار
كلامت كل نص عىل حدة ،وأداة اإلحصاء وتستخدم لتوضيح توزيع حمتوى املدونة
إحصائ ًيا عىل األوعية والفرتات الزمنية واملناطق اجلغرافية ،وأداة الكلامت األكثر
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تكرارا يف املدونة.
تكرارا الستعراض الكلامت األكثر
ً
ً
 -٢أسلوب «كاد» في لغة الصحافة بين تطور النمط والخرو علي .
 .1-2خبر كاد بين رأي النحاة واالستعمال المعاصر.

يف هذا املبحث مسألتان إحدامها نوع الرتكيب الذي يأيت خربا لـ «كاد» ،واألخرى
اشتامل خرب كاد عىل ضمري يعود عىل اسمها ،فخرب «كاد»  -يف االستعامل الفصيح
 ال بد أن يكون مجلة مضارعية نحو :كاد زيد يقوم ،ومن النادر املسموع أن يكوناخلرب مفردا .أما غريه وهو« :اجلملة املاضوية ،أو االسمية أو شبه اجلملة  -فلم يسمع
عن العرب .وهذا يقع يف باب امتناعهم من الكالم بام جيوز يف القياس  ...فاستغنت
ً 9
بـ «كاد زيد يقوم» عن قوهلم :كاد زيد قائ ًام أو قياما.
ونطرا إىل أن «كاد» وضعت ملقاربة الفعل ودنو وقوعه ،وجب أن يكون خربها
فعال مضارعا؛ وذلك أن الفعل املضارع فيه داللة عىل احلال ،أو ما يقاربه ،وعلل
سيبويه عدم جميء خرب كاد وأخواهتا اسام ووجوب جميئه فعال مضارعا ،بأن معنى
هذه األفعال معنى ما تدخله (أن) والفعل ،مثل :قارب أن يفعل ،ودنا أن يفعل،
فقال« :وكأهنم إنام منعهم أن يستعملوا يف كدت وعسيت األسامء أن معناها ومعنى
1٠
غريها معنى ما تدخله ْ
(أن) نحو :خليق أن يقول ذاك ،وقارب أن ال يفعل»...
ويرى النحاة أن جميء خرب كاد مفردا ،مما ال يصح حماكاته ،بل جيب الوقوف فيه
عند املسموع .11ومل يرد من هذا املسموع يف كتب النحو غري شاهد واحد ،هو قول
رشا:
تأبط ً
فأبت إىل « َف ْه ٍم» وما كدت آيبا

وكم مثلها فارقتها وهي تصفر

وسعى النحاة واللغويون إىل ختريج هذا الشاهد عىل أحد الوجوه التالية:
 أنه مما حذف فيه «كان» ألن يف ذلك إبقاء هلا عىل االستعامل األصيل ،والتقدير:وما كدت أكون آيبا.
 تقدير الفعل املضارع مكان اسم الفاعل «آيبا» يف تأويل معنى خرب كاد «أال12
ترى أن معناه :فأبت وما كدت أؤوب»
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 أنه من الرضورة الشعرية.13 جميء خرب كاد مفردا «تنبيه عىل األصل ،لئال جيهل» 14وتوضيح ذلك أن «كاد»وسائر أفعال املقاربة مثل «كان» وأخواهتا يف الدخول عىل اجلملة االسمية ،فاألصل
أن يكون خربها كخرب «كان» يف وقوعه مفر ًدا ومجلة وشبه مجلة ،فرتك هذا األصل
يف «كاد» وأخواهتا والتزم جميء اخلرب مجلة فعلية فعلها مضارع ،للسبب الذي ذكرنا
آنف ًا ،وحتى ال ينسى األصل جيء باخلرب اس ًام مفرد ًا شذوذ ًا يف مواضع قليلة ليدل
عىل األصل املرتوك.15
وعىل الرغم من موافقة االستعامل املعارص يف لغة الصحافة للشائع املطرد يف
هذا الباب؛ فجاء خرب «كاد» مجلة فعلية فعلها مضارع يف الغالبية العظمى من عينة
البحث-إال أن ثمة حاالت جاء فيها اخلرب مفردا وهو  -يف أكثرها -اسم مشتق
(ج ،)1:1٠أو مضاف ملشتق (ج ،)11،12وجاء يف حالة واحدة غري مشتق (ج،)13
كام ورد يف حالة أخرى شبه مجلة مقدم عىل اسم كاد كام يف (ج.)14
 .1اجلامعة التي نتحدث عنها هي اجلامعة املرصية للتعلم اإللكرتوين .املسمى
كبري ،لكنه يكاد جمهوال للغالبية من الناس.
 .2نقص حصة مياه الري الواردة لرتعة اإلبراهيمية ،والتي تكاد معدومة يف
النهايات.
 .3مظاهر اإلصابة تكاد واضحة.
 .4إن مفردات املؤامرة  ..أصبحت تكاد واضحة وضوح الشمس.
 .5املهمة تكاد مستحيلة.
 .6مما جعل مهمة الفوز بالنسبة هلم صعبة جدا بل تكاد مستحيلة.

 .7فسبب اختطاف ابنته من مدرستها وقتلها يكاد جمهوالً متام ًا.
 .8واألحداث تكاد متطابقة مع ما ورد يف الكتب الساموية.

 .9لكن الرواية التارخيية بمفهومها احلديث تكاد قليلة باستثناء النصوص
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العدد 1٠

أسلوب «كاد» في لغة الصحافة المعاصرة

األويل.
.1٠

مصطلح يكاد غري واضح بصورة جلية قبل هذه األيام.

.11

ولكل منهم عامل يكاد غري مطروق يف الرواية العربية املعتادة.

.12

دولة هشة ،وربام تكاد غري موجودة.

.13

تكاد عقود عمل املواطنني املرصيني عقود إذعان.

من خالل أدوات يكاد من املستحيل عىل احلكومات وأجهزهتا
.14
األمنية والرقابية أن حتظرها أو متنعها.
نالحظ أن الرتكيب يف اجلملة األخرية معقد ،فاسم (يكاد) مصدر مؤول واخلرب
شبه مجلة مركب ومقدم عىل االسم والشكل البسيط للرتكيب (يكاد حظرها يستحيل
عىل احلكومات )...
وال متثل هذه احلاالت السابقة التي خرجت عن الشائع من كالم العرب إال نسبة
ضئيلة من عينة البحث ،وتظل النسبة األكرب من االستعامل املعارص يف هذا اجلانب
من أسلوب (كاد) موافقة للشائع املطرد.
خرب «كاد» ،كام سبق ،البد أن يكون فعال مضارعا ،كام أن فاعل املضارع جيب أن
يكون ،يف األرجح ،ضمريا يعود عىل اسمها ،وال جيوز أن يأيت اس ًام ظاهر ًا ،فال يقال
كاد زيد ينجح أخوه ،لذا حكم بالشذوذ عىل قول الشاعر:
وقفت عىل ربع ملية ناقتي

فام زلت أبكي عنده وأخاطبه

وأسقيه حتى كاد ممـا أبثه

تكلمــني أحجاره ومالعبـه

إذ جاء اخلرب مجلة فعلية فعلها مضارع «تكلمني أحجاره ومالعبه» لكن مل يرفع
ضمري االسم السابق .والسبب يف ذلك أن (كاد) «إنام جاءت لتدل عىل أن فاعلها
قد تلبس هبذا الفعل ،ورشع فيه ،ال غريه» .16وال يتحقق ذلك إال بكون الضمري
الرابط جلملة اخلرب عائدا عىل اسم (كاد) كام يوضح الدماميني «ويتعني عود ضمري
من اخلرب إىل االسم ،فال يكون الرابط حينئذ إال الضمري دون بقية الروابط ،ثم ال
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يكون الضمري إال نفس الفاعل».17
وبالنظر إىل عينة البحث ،نجد أن االستعامل املعارص يف لغة الكتابة الصحفية
يتسق مع االستعامل الفصيح؛ حيث أتى فاعل املضارع ضمريا عائدا عىل اسم كاد
ومل خيرج عن ذلك سوى حالتني ،جاء فيهام فاعل املضارع اسام ظاهرا وليس ضمريا.
 تكاد الفريوسات األخرى تنعدم اإلصابة هبا. تكاد الساحة السياسية يف بريطانيا حاليا ينطبق عليها قول الشاعر العظيمحممود سامي البارودي.
 .2-2تقدم خبر «كاد» عل اسمها.

إن توسط اخلرب بني كاد واسمها فيه خالف بني النحاة سواء اقرتن بــــــــ «أن»
أم ال ،وثمة آراء ثالثة ،أوهلا جييز توسط املقرتن بــــــــ «أن» ،وثانيها يمنع تقدم
اخلرب إذا كان مقرتنًا بــــــــ «أن» ،أما غري املقرتن فيجوز كام خرب «كان»،18
19
وثالثها يمنع التوسط مطلق ًا سواء أكان مقرتنًا بــــــــ «أن» أم ال.
وقد أرجع النحاة عدم جواز تقدم خرب «كاد» عىل اسمها إىل عدة أسباب ،أوهلا:
أن خرب «كاد» يلزم حالة واحدة ،هي كونه فعال مضارعا خالفا ل صل ،يقول
السيوطي «والسبب يف ذلك أن أخبار هذه األفعال خالفت أصلها بلزوم كوهنا
أفعاالً ،فلو قدمت الزدادت خمالفتها األصل» 2٠وثانيها :أهنا من باب «عسى» ،فكام
مل يتقدم خرب «عسى» ال يتقدم خربها .وثالثها :أهنم لو قدموه وهو ال يكون إال فعال
ألدى إىل تقديم خرب املبتدأ عليه وهو فعل ،فكام ال يقال :يقوم زيد ،عىل أن يكون
«زيد» مبتدأ ،و»يقوم» خربه وفيه ضمري فاعل ،فكذلك ال يقال :كاد يقوم زيد ،عىل
ذلك ،ألهنا إنام تدخل عىل مبتدأ خربه فعل مضارع ،فإذا امتنع التقديم قبل دخوله
امتنع بعد دخوهلا 21.أما من جييز تقدم اخلرب فيعتمد عىل تقدير اسم لـ «كاد» هو
تشبيها بــــــ «كان».
الشأن أو احلديث
ً

وبعد استعراض آراء النحاة يف هذه املسألة ،يكون احلاصل لدينا أربع صور
تركيبية حلاالت الرتبة يف أسلوب «كاد» نرتبها تنازليا من حيث الفصاحة:
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 -1كاد  +اسمها  +خربها /فعل مضارع غري مقرتن بأن./
 -2كاد  +خربها /فعل مضارع غري مقرتن بأن + /اسمها.
 -3كاد  +اسمها  +خربها /فعل مضارع مقرتن بأن./
 -4كاد  +خربها /فعل مضارع مقرتن بأن + /اسمها.
والستكشاف مدى التزام الكتابة الصحفية بالرتبة األساسية بني عنارص أسلوب
(كاد) ونسب استعامل كل صورة من الصور الرتكيبية السابقة  -قمنا بفحص 562
مجلة تضمنت عنارص هذا األسلوب كاملة ،فبلغ عدد اجلمل التي حافظت عىل الرتبة
بتقديم االسم وتأخر اخلرب سواء أكان مقرتنا بأن أم ال (كاد+اسمها+خربها) 279
مجلة ،مثل« :كاد القلق يعصف بقلبه» ،يف حني بلغت احلاالت التي تقدم فيها اخلرب
عىل االسم (كاد+خربها+اسمها) مثل« :كاد يتحقق اهلدف» 283 ،حالة ،منها 13
حالة اقرتن فيها اخلرب املتقدم بأن ،مثل« :كاد أن يسقط خالهلا املزيد من الضحايا».
ويتضح من هذه األعداد أن لغة الصحافة ال متيل إىل رتبة دون أخرى خلرب «كاد»،
فتساوي يف االستعامل بني الصورتني األوىل والثالثة من ناحية ،وبني الصورة الثانية
من ناحية أخرى ،يف حني يقل تقديم خرب»كاد» إذا كان مقرتنا بأن.
 .3-2دخول أن عل خبر كاد.

«أن»؛ ّ
األصل يف «كاد» أال يكون يف خربها ْ
ألن املراد هبا قرب حصول الفعل يف
ْ
و»أن» مؤذنة باالستقبال 22فإن قيل :ومل كان االختيار مع كاد حذف «أن»
احلال،
وهي كعسى يف املقاربة؟ قيل :مها وإن اشرتكا يف الداللة عىل املقاربة إال أن «كاد»
أبلغ يف تقريب اليشء من احلال ،وعسى أذهب يف االستقبال ،أال ترى أنك لو قلت:
«كاد زيد يذهب بعد عام» مل جيز؛ ألن «كاد» توجب أن يكون الفعل شديد القرب من
احلال ،ولو قلت :عسى ا أن يدخلني اجلنة برمحته؛ لكان جائزا ،وإن مل يكن شديد
القرب من احلال ،فلام كانت «كاد» أبلغ يف تقريب اليشء من احلال ،حذف معها «أن»
التي هي علم االستقبال ،وملا كانت عسى أذهب يف االستقبال؛ أيت معها بأن التي هي
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علم االستقبال.23
واملنطوق به يف القرآن ،واملنقول عن فصحاء أويل البيان ،إيقاع «أن» بعد عسى
وإلغاؤها بعد كاد ،والعلة فيه أن «كاد» وضعت ملقاربة الفعل ،وهلذا قالوا :كاد النعام
يطري ،لوجود جزء من الطريان فيه ،و»أن» وضعت لتدل عىل تراخي الفعل ووقوعه
يف الزمان املستقبل ،فإذا وقعت بعد «كاد» نافت معناها الدال عىل اقرتاب الفعل،
وحصل يف الكالم رضب من التناقض ،وليس كذلك عسى ،ألهنا وضعت للتوقع
الذي يدل وضع «أن» عىل مثله ،فوقوع «أن» بعدها يفيد تأكيد املعنى ،ويزيده فضل
حتقيق وقوة.24
الباب يف «كاد» ،إذن ،إسقاط «أن» ،وقد جيوز إدخاهلا تشبيها بــــــــ عسى
ْ
بـ»أن» ،فيقال« :كاد زيد أن يقوم».
«وقد تُشبه «كاد» بـ «عسى» ،ف ُي ْش َفع خربها
ُفرا» ،يقول سيبويه «وقد جاء يف الشعر كاد
وجاء يف احلديث« :كاد ال َف ْق ُر أن يكون ك ً
أن يفعل ،شبهوه بعسى .قال رؤبة :قد كا َد ِمن ُط ِ
ول البِىل ْ
أن َي ْم َص َحا» .25والشاهد
تشبيها هلا بـ»عسى» ،والوج ُه سقوطها .وصف ً
فيه دخول ْ
منزال
«أن» عىل «كاد»
ً
ِ
بالقدَ م و َع ْف ِو األثر ... .وطريق احلمل واملقاربة أن «عسى» معناها االستقبال ،وقد
يكون بعض املستقبل أقرب إىل احلال من بعض ،فإذا قال« :عسى زيد» ،فكأنّه َق ُر َب
حتى ْأش َب َه قرب «كاد» .وإذا أدخلوا ْ
«أن» يف خرب «كاد» ،فكأنّه ب ُعد عن احلال حتى

أشبه «عسى».26

وقد انقسم النحاة يف توجيه اقرتان خرب كاد بأن إىل رأيني ،أحدمها يرى أن
االقرتان رضورة« ،ويضطر الشاعر فيقولِ :كدت أن  ...وكدت أن أفعل ال جيوز
إال يف الشعر» ،27ويذهب املربد إىل عدم جواز االقرتان «إال أن يضطر الشاعر ،فإن
اضطر  ..قال ... :كاد  ...أن 28:.وقال األنباري« :كدت أن  ...قد يستعملوهنا مع
كاد يف رضورة الشعر» .29ويظهر أن جل قدماء النحاة عىل هذا لكون ارتباط خرب
«كاد» املضارع بأن مل يرد يف القرآن الكريم 3٠.وأما الرأي اآلخر فيستنكر القول
بالرضورة يف اقرتان خرب كاد بأن ،ويرى أنه من القليل ،ومن أصحاب هذا الرأي
ابن مالك ،31وتابعه أكثر رشاح األلفية كاألشموين ،وتابعهم الكثري من املتأخرين
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كالسيوطي .32وذهب ابن جني إىل أنه شاذ «فإن كان اليشء شاذا يف السامع مطردا
يف القياس حتاميت ما حتامت العرب من ذلك وجريت يف نظريه عىل الواجب يف
أمثاله  ...ومن ذلك استعاملك « أن» بعد كاد نحو :كاد زيد أن يقوم هو قليل شاذ يف
االستعامل وإن مل يكن قبيحا وال مأبيا يف القياس.33
وقد حاول بعض الباحثني حرص الشواهد التي اقرتن فيها خرب كاد بأن يف الشعر
والنثر وانتهى إىل أن هذا االقرتان قليل إىل أدنى حدود القلة ،ولكنه ليس رضورة
لوروده يف عدة شواهد حمتج هبا يف النثر.34
ويرى املعارصون من النحاة واللغويني أن اخلرب غري املقرون بأن هو األفصح
الشائع يف األساليب العالية التي حيسن االقتصار عىل حماكاهتا ،أما املقرون هبا ،فهو
جائز ولكنه غري األفصح 35أو األقل فصاحة 36وينصح برتك استعامله ،37وهناك من
خيطئ اقرتان خرب كاد بأن.38

كاد أن يف لغة الصحافة.

تشري النسب،كام يتضح من اجلدول التايل ،إىل أن اقرتان خرب كاد بأن يعد قليال
بصفة عامة يف لغة الصحافة املعارصة؛ إذ مل تتجاوز النسبة يف كل صيغ كاد التي اقرتن
فيها اخلرب بأن  8 79فحسب ،وهي تشكل  2٠٠حالة من إمجايل احلاالت التي
وردت فيها كاد وصيغها املختلفة البالغ عددها  2274حالة.
الصيغة

عدد املرات

كادت أن

 66من 349

كدت أن

 2من 38

يكاد أن

 26من 664

3 9

14من 686

2

كاد أن

كادوا أن
أكاد أن

 87من 374

2623.

 5من 26

2319.

 ٠من 118

يكادون أن
تكاد أن

النسبة امل وية

 ٠من 19

18 9
5 26
٠
٠
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اإلمجايل لكل الصيغ

8 79

 2٠٠حالة 2274/

من الواضح،كام يبني اجلدول التايل ،أن النسبة ختتلف بحسب صيغة «كاد»؛ فهي
كثريا مع صيغة املضارع ،إذ مل تتجاوز  4٠حالة من
مرتفعة مع املايض ومنخفضة ً
إمجايل احلاالت التي استعملت فيها (يكاد) ضمن عينة البحث.
الصيغة

عدد املرات

النسبة امل وية

كاد يفعل

727

92 37

787

كاد

كاد أن يفعل

16٠

يكاد يفعل

1447

يكاد

يكاد أن يفعل

1487
4٠

2٠ 33
97 31
2 68

وإذا عدنا إىل حماولة القدماء للتفريق بني استعامل (كاد يفعل) واستعامل (كاد أن
يفعل) نجد أهنم يربطون جترد خرب كاد من «أن» أو اقرتانه هبا بالقصد من الكالم،
فإذا أريد التعبري عن قرب وقوع اخلرب من احلال فالتجرد أوىل ،أما إذا دل الكالم عىل
الرتاخي يف وقوع اخلرب وابتعاده عن احلال فاالقرتان أدق يف هذه احلالة.

وقد ُأ ّولت ،يف ضوء تلك النظرة ،شواهد االقرتان التي وردت يف كتب الرتاث؛
ففي حديث النبي صىل ا عليه وسلم (كاد الفقر أن يكون كفرا) «الفقر ال يؤدي
إىل حدوث الكفر يف احلال ،وال هو شديد القرب منه ،فالذي يقاسيه الفقري من شدة
الفقر وعنت املعاناة قد يؤديه إىل الكفر يف هناية األمر ،وليس يف احلال القريبة .وهذا
املعنى املراد من احلديث حتققه (أن) ألهنا تدل عىل الرتاخي يف حصول الكفر وحتقيقه
39
يف املستقبل غري القريب.
ولكن باستقراء أمثلة التجرد واالقرتان يف عينة البحث ،نجد أن هذه الفرضية
ال تثبت يف كل األحوال ويمكن القول بأن األمر ال يعدو كونه تنوعا يف استعامل
أسلوب «كاد» دون أن يكون للبعد الزمني أمهية يف ذلك ،فال يمكن ،يف لغة
الصحافة ،أن نخصص استعامل (كاد يفعل) للتقريب من احلال ،واستعامل (كاد أن
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يفعل) للرتاخي ووقوع اخلرب يف املستقبل ،فاجلدول التايل يبني أن الرتكيب األول
استعمل للتقريب والرتاخي معا (كام يف أمثلة املجموعتني أ،ب ) ،وكذلك استعمل
الرتكيب الثاين ألداء املعنى نفسه (كام يف أمثلة املجموعتني ج،د).
كاد

اخلرب

األمثلة

كاد يفعل

قريب من
احلال

كاد يفعل

بعيد عن
احلال

كاد منتخب مايل حيرز هدفه األول من تسديدة بعيدة.كرة هات وخد كاد جودين حيرزها يف املرمي.كاد فريق الشبيبة يدرك هدف التقدم عندما انفرد حييي الرشيفمتخطيا دفاع األهيل.

كاد أن
يفعل

قريب من
احلال

كاد أن
يفعل

بعيد عن
احلال

كاد سائق امليكروباص أن يدهسه أسفل عجالت سيارته.كاد رشيف إكرامي أن يتسبب يف هدف يف مرماه إثر خروجه غرياملوفق.
-كاد قلبه أن يتوقف عند سامعه العبارة.

كاد اليأس يفتك هبم.كاد الزحام يقتلنا وحيول حياتنا إىل جحيم.كاد األهيل يقرتب من حافة منطقة اهلبوط نتيجة تالقي وتراكموتفاعل عدد من املشكالت.

دور املعلم الرتبوي كاد أن يندثر من مدارسنا يف السنوات األخرية.كاد انتهاك القوانني أن يصبح عرفا معرتفا به يف أكثر من موقع.-كاد املرصيون يعتقدون أن الفساد رشيعة من رشائع احلياة.

إذ تشري أمثلة املجموعة (أ) إىل أن إحراز اهلدف البد أن يكون يف احلال وال يتصور
معه الرتاخي .كام تشري أمثلة املجموعة (ب) إىل أن وقوع ال َفتْك بسبب اليأس،
واهلالك بسبب الزحام ،واالقرتاب من حافة اهلبوط بسبب املشاكل املتتابعة -كلها مل
حتدث يف احلال بل حصلت بالتدرج مع طول الزمن.
وتشري أمثلة املجموعة (ج) إىل أن الدَ ْهس أسفل عجالت السيارة ،والتسبب

يف اهلدف حلظة خروج احلارس من مرماه ،وتوقف القلب عند سامع العبارة  -كلها
أحداث تقع يف احلال القريبة؛ يف حني تشري أمثلة املجموعة (د) إىل أن اندثار دور
املعلم ،وحتول انتهاك القوانني إىل عرف ،واالعتقاد بأن الفساد من رشائع احلياة-
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البد أن تقع عىل الرتاخي ويف تتابع زمني ال يف احلال بالطبع.
وبقراءة األمثلة السابقة ،يمكننا القول إن االستعامل املعارص ألسلوب كاد ال
ينطبق عليه قول ابن يعيش عن استعامل العرب القدماء« ،إذا أدخلوا ْ
«أن» يف خرب
«كاد» ،فكأنّه ب ُعد عن احلال حتى أشبه «عسى»« .4٠فإذا قلت كاد زيد يفعل ،فاملراد
قرب وقوعه يف احلال ،إال أنه مل يقع بعد؛ ألنك ال تقوله إال ملن هو عىل حد الفعل،
41
كالداخل فيه ،ال زمان بينه وبني دخوله فيه».
 .4-2كاد بين النفي واإلثبات.

للنحويني يف نفي «كاد» ثالثة مذاهب :األول أهنا كسائر األفعال إثباهتا إثبات
ملعناها ،وهو مقاربة الفعل نحو( :كاد زيد يقوم) أي قارب القيام ،ومل يقم .ونفيها
نفي ملعناها وهو مقاربة الفعل أيضا نحو( :ما كاد زيد يقوم) أي ما قارب القيام ومل
يقم ،فهو نفي القرب من الفعل ،وهو أبلغ من نفي الفعل نفسه .وهذا مذهب مجهور
النحاة؛ واملذهب الثاين :أن إثباهتا نفي ،ونفيها إثبات ،بخالف سائر األفعال؛ وثمة
مذهب ثالث ،42وهو أن «كاد» يف املايض نفيها إثبات وإثباهتا نفي ،أما يف املضارع
فعىل العكس من ذلك ،فنفيها نفي وإثباهتا إثبات عىل قياس األفعال األخرى .ويرى
عسريا ،وقد يقول القائل :مل يكد زيد
بعض النحاة أن «كاد» ُتنْفى إعال ًما بوقوع الفعل
ً
يفعل ،ومراده أنه فعل بعرس ال بسهولة ،وهو خالف الظاهر الذي وضع له اللفظ
ً
أوال .وبعضهم يرى أن تلك الداللة ليست مطلقة بل مقيدة بالقرينة الدالة عليها،
فقد جييء مع نفي «كاد» قرينة تدل عىل ثبوت مضمون اخلرب بعد انتفائه وبعد انتفاء
القرب منه ،فتعمل عىل حسب تلك القرينة ،وهي املفيدة حينئذ لثبوت مضمون
اخلرب ال نفي «كاد» ،كام يف قوله تعاىل( :فذبحوها وما كادوا يفعلون) (البقرة  )71أي
ما كادوا يذبحون قبل ذبحهم ،وما قربوا منه إشارة إىل ما سبق قبل ذلك من تعنتهم
يف قوله (أتتخذنا هزوا) (البقرة ( ،)67ادع لنا ربك يبني لنا ماهي) (البقرة .)68
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وسنوضح ،فيام ييل استعامل لغة الصحافة املعارصة ألسلوب كاد يف اإلثبات والنفي:

٢

 .١اإلثبات.

(كاد يفعل) تستعمل هذه الصورة الرتكيبية يف معنى اإلثبات أي :قارب الفعل
ومل يفعل ،نحو »:كاد َحك َُم املباراة يتسبب يف مشكلة كبرية» ،ومل خيتلف االستعامل

مقاربة
املعارص عام جاء به النحاة يف هذا املعنى فاستعامل «كاد» يف اإلثبات يدل عىل َ
وقوع الفعل يف احلال ،ويدل عىل أنه مل يقع بعد ،إال أننا نالحظ كثرة استعامل كاد
املثبتة يف سياق التعبري عن وقوع األذى واليشء املكروه ،أو اقرتاب وقوع مشكلة ما.
وقد ورد هذا املعنى يف  165حالة من إمجايل احلاالت التي وردت يف عينة البحث
اخلاصة باستعامل (كاد) مثبتة يف صيغة املايض ،وبلغت  357حالة ،أي بنسبة . 46
وهذا ما نلحظه بوضوح يف األمثلة التالية:
 كاد انقالب آخر أن يطيح بالقائد العظيم. كاد يتم تدمريه. كاد ُحيدث حرائق مدمرة. -كاد يفقد فيه منصبه.

 كاد يسبب لنا مشكلة. كاد يموت من التعذيب. كاد يتحول إىل تشابك باأليدي. -كاد يف

به ايل املوت.

 كاد أن يفقد حياته يف ملح البرص.وال تعني هذه األمثلة وغريها ختصيص داللة (كاد يفعل) بقرب وقوع يشء غري
مستحب ،بل تدل عىل شيوع هذا االستعامل يف لغة الصحافة ،وهذا ال ينفي التعبري
هبذا الرتكيب عن معاين أخرى منها ما يستحب وقوعه كام يف :كادت تفلح ،كادت
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تثمر ،كادت تنعم.

٢

 .٢النفي.

يستعمل الرتكيب (ال يكاد يفعل) للداللة عىل نفي مقاربة الفعل ،ويقت ذلك
ن ْف َي وقوع الفعل بطريق األوىل ،نحو« :ال يكاد منزله خيلو من الزوار» ،وال تنحرص

داللة كاد املنفية يف نفي مضمون اخلرب فحسب بل تتخطاه غالبا إىل معان شتى يف لغة
الصحافة ،كام يتضح من األمثلة التالية:
أ -الداللة عىل جمرد نفي اخلرب ،وقد استعمل أسلوب كاد املنفي ألداء تلك الداللة
يف حاالت قليلة جدا يكون فيها الرتكيب (ال يكاد يفعل) منحرصا يف التعبري عن نفي
وقوع خرب «يكاد».
 ال يكاد الشتاء هيل وال أعرف متي هيل فأنا أتوقعه يف أية حلظة ولكني ال أكاد أجرس عىل اقتباس يشء من هذه اآلراء حتى ال أهتم بأين أروجللفتنة.
ب -وقوع اخلرب بصعوبة.

ويف األمثلة التالية يوضح السياق أن نفي «كاد» ال يقصد به نفيا خلربها ،وإنام يدل
عىل وقوع اخلرب بعرس ،وهي الداللة األكثر استعامال يف عينة البحث.
 ونظرت إىل نفيس يف املرآة وأنا أرتدي هذه البدلة اجلديدة أجد أين ال أكادأتعرف عىل نفيس فيها.
 .....مقال بني يديه  ،فجلست أتأمل حوائط الكتب عىل اجلوانب ،وتاللاألوراق التي ال أكاد أراه من خلفها ،والحظت أنه مل يتوقف ومل يبحث عن كلمة،
ومل يشطب.
 أكاد ال أري احلروف أمامي من اهنامر دموعي. -تتناثر حوهلا كلامت بأحرف عربية أكاد ال أتبينها.

 أصبح يف حكم املؤكد منذ اللحظات األوىل لالنتخابات فوز ًا حمقق ًا ملحمد أبوربيع اآلخر 1441هـ  -يناير  2020م

212

هذه الطبعة إهداء من املركز وال يسمح بنشرها ورقياً أو تداولها جتارياً

العدد 1٠

أسلوب «كاد» في لغة الصحافة المعاصرة

العينني الذي ال يكاد ينافسه
أحد عىل مقعد الفئات وأن معظم الناخبني يصوتون له حيث أن معظم املتنافسني
عىل...
فاملراد يف األمثلة السابقة التعبري عن مدى صعوبة (التعرف) يف األول ،و(الرؤية)

يف الثاين والثالث ،و(التبني) يف الرابع ،و(املنافسة) يف اخلامس.
ج( -ال يكاد) يف سياق املبالغة.

قد تنفى يكاد وال يكون املراد نفي املقاربة أو نفي وقوع خربها ،وإنام املبالغة التي
يستدل عليها من السياق ،وهو مستعمل كثريا يف عينة البحث كام يف النامذج التالية:
 أكرب قليال من حجم البيضة ...ارتفع سعره وصغر حجمه حتى ال يكاد يريبالعني املجردة.
املراد يف املثال املبالغة يف التعبري عن صغر احلجم ،ونفي يكاد ال يعني نفي خربها
ألن السياق يدل عىل صغر احلجم ولكن ليس إىل احلد الذي تنعدم معه رؤية العني.
 وأضافت الصحيفة أنه ال يكاد يمر يوم دون حتذير من جانب مسئول أوسيايس.
نفي كاد يف سياق االستثناء يدل عىل املبالغة ،ألنه ال يمكن أن حيمل املعنى عىل

احلقيقة يف الواقع ،فالتحذير ال يكون يوميا بل املراد كثرة التحذير.
ويف األمثلة التالية يفيد نفي يكاد املبالغة يف التعبري عن القلة:

 يري البعض أن الفارق ال يكاد يذكر يف ظل وجود نفس الوجوه القديمة. ومع ض لة العدد ،الذي يكاد ال يذكر فإن حكومة الرئيس..أثارت جلبة حوله. -كام أن الذبح خارج السلخانة يكاد ال يذكر.
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 إن حجم الترسب اإلشعاعي الذي خيشى حدوثه يكاد يكون ال يذكر.د -االستهجان ،االستنكار:
يفيد نفي يكاد يف األمثلة التالية صعوبة وقوع اخلرب لكونه مستهجنا:
 فقيمة الرشف لدى الصعيدي ترجح عىل قيمة احلياة نفسها ،وال أكاد أصدقأن يشوه أحد أبناء الصعيد صورة إحدى بناته بأي وسيلة.
 إنني أكاد ال أصدق أولئك الذين يستعجلون األمور بدعوي رضورة عودةاجليش إيل ثكناته للدفاع عن حدود.
 ما هو مصري السكان أعىل هذا الربكان!؟ ،ال أكاد أصدق مدي االستهتاروالرعونة يف هذا املشهد احلزين سواء من ناحية مالك العقار...
فاملقصود يف املثال األول استبعاد وقوع التشويه ،وإنكاره ،ويف املثال الثاين
استهجان استعجال األمور ،كام أن «ال أكاد أصدق» ،يف املثال األخري ،ال تعني
تكذيب أو نفي ما حدث بل استهجان وقوعه.
 .5-2التال م في أسلوب «كاد» المنفية ما كاد  ...حت ...

يشيع يف الكتابة الصحفية أحد أشكال التالزم يف أسلوب «كاد» املنفية؛ فحينام
تستعمل «ما» لنفي «كاد» بصيغها املختلفة الواردة يف عينة البحث ،يف املايض(كاد-
كادت-كادوا-كدت) ،ويف املضارع (تكاد-أكاد-يكاد) -فالبد أن تأيت معها
«حتى» وقد جرت مجيع األمثلة عىل ذلك باستثناء حالة واحدة يف «نرشهتا  ..جملة
سنابل فكانت السبب يف إغالقها وما كادت تبدأ» 43وهذا يعني أن الرتكيب املكون
من (ما كاد...حتى )...أصبح من األساليب التي تتميز هبا لغة الصحافة املعارصة يف
مرص.
وليس األمر كذلك عند استعامل «ال»؛ إذ إن جميء «حتى» مع «ال يكاد» قليل،
ومل يرد سوى  28مرة من إمجايل احلاالت التي استعملت فيها «يكاد» منفية بـ «ال»

ربيع اآلخر 1441هـ  -يناير  2020م

214

هذه الطبعة إهداء من املركز وال يسمح بنشرها ورقياً أو تداولها جتارياً

العدد 1٠

أسلوب «كاد» في لغة الصحافة المعاصرة

وهي  322حالة.
وإذا حاولنا أن نتبني داللة هذا األسلوب وجدنا أنه قد يشري ،بحسب حرص
أمثلته يف عينة البحث وحتليلها ،إىل معنيني األول هو االقرتان بني حدثني (كام يف
املجموعة أ) .واآلخر هو تعاقب حدثني أوهلام سابق زمنيا ،وهو الواقع خربا لـ
(كاد) ،واآلخر ٍ
تال له وهو الواقع بعد «حتى» .وقد يكون هذا التعاقب رسيعا وال
يفصل بني وقوع احلدثني سوى مدة زمنية قصرية ،وعىل ذلك جاءت معظم األمثلة
يف عينة البحث (كام يف املجموعة ب) ،وقد يكون التعاقب بني احلدثني عىل الرتاخي
والتباعد (كام يف املجموعة ج).
أ -االق ان.

 ما كاد مجال الغيطاين يعلن غضبه عىل ما حيدث يف الفضائيات من جتاوز للقيمالدينية حتى قاطعه د.أمحد الطيب.
 فام كاد ينتهي اخلطاب ،حتى شبت بني الناس ثورة غضب وإحباط. ما كدت أهني سؤايل حتى بادرين بقوله...يف هذه األمثلة نالحظ أن احلدث الواقع خربا لـ «كاد» مقرتن ومتزامن مع احلدث
الواقع بعد «حتى»؛ فإعالن الغضب ،وانتهاء اخلطاب ،وإهناء السؤال ،كلها أحداث
ماتزال مستمرة يف الوقت الذي حتدث فيه املقاطعة ،وقيام ثورة الغضب ،واملبادرة،
عىل التوايل .والسياق الذي يرد فيه هذا االستعامل يشري إىل الرغبة يف التدخل لوقف
وإهناء احلدث الذي يعرب عنه مضمون خرب كاد ،فكأن احلدثني وقعا يف آن معا.
ب -التعاقب دون ترا .

 -وما كاد أبو تريكة يرفع يديه فرحا هبدفه حتى عمت الفو

يف املدرجات.

 وما كدت أدلف ملنزيل حتى دعتني زوجتي ألتناول الغداء -وما كادت متر  18دقيقة حتى اتضح فكر كل مدرب.
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 هذا الرئيس ما كاد يرتك موقعه حتى جتاهله اجلميع.استعامل «حتى» مع كاد املنفية يف هذه األمثلة يراد به التعبري عن التعاقب الرسيع
بني وقوع خرب كاد ،والفعل التايل لـ «حتى»؛ فالفارق الزمني قليل جدا بني رفع
الالعب يديه فرحا باهلدف وحدوث الفو  ،يف املثال األول ،كام أن دخول املنزل
والدعوة لتناول الغداء ال يفصل بينهام إال زمن قصري ،يف املثال الثاين ،وكذا األمر يف
بقية األمثلة ،ويكون املعنى يف هذه احلالة «بمجرد أن» ،بقصد املبالغة يف التعبري عن
التتابع الرسيع بني احلدثني.
ج -التعاقب م ال اخي.

 -ما كاد القرن العرشون يطل عىل مرص حتى زادت االستثامرات األجنبية فيها.

 ما كادت تتحقق جمانية التعليم االبتدائي عام  1944حتى أعلنت جمانية التعليمالثانوي عام .195٠
استعامل أسلوب (ما كاد  ...حتى) يف املثالني ال يدل عىل االقرتان أو التعاقب
برسعة ،وإنام يشري إىل وقوع احلدث الثاين بعد انتهاء احلدث األول ،دون قصد
املبالغة يف تقارب احلدثني ،فزيادة االستثامر حتتاج إىل مدى زمنى لكي تتحقق ،كام
أن إعالن جمانية التعليم الثانوي استغرق أعواما بعد حتقق جمانية التعليم االبتدائي.
ويرتبط املعنى األخري بملمح تركيبي كثر استخدامه يف العينة التي قمنا بتحليلها
ألسلوب كاد املنفي ،حيث يأيت االستطراد من خالل مجل اعرتاضية تباعد كثريا بني
ركنيه (ما كاد  +خربها  +مجلة اعرتاضية  +حتى )..كام يف املثالني التاليني:
 ما كاد التفاؤل يسود -بعد نجاح وزراء خارجية االحتاد من أجل املتوسط يفاجتامع مرسيليا ،وبفضل التحرك النشيط من جانب الرئاستني الفرنسية واملرصية،
والوزيرين برنار كوشنري ،وأمحد أبو الغيط ،واحللول الوسط التي صاغاها -حتى
اصطدم االحتاد ،وعملية السالم ،بل والسالم ذاته ،بأحداث غزة ،واحلرب
اإلرسائيلية املدمرة عليها.
 فام كادت أفغانستان تنعم ببعض االستقرار النسبي عقب طرد القواتربيع اآلخر 1441هـ  -يناير  2020م
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العدد 1٠

أسلوب «كاد» في لغة الصحافة المعاصرة

السوفيتية املحتلة عام  1989والتخلص من النزاع بني الفصائل األفغانية يف احلرب
األهلية ( )2٠٠1-1992وهدوء الرصاع بني أمراء احلرب بتمكن حركة طالبان من
هزيمة قوات حتالف الشامل بقيادة الطاجيكي أمحد شاه مسعود واجلنرال األوزبكي
عبد الرشيد دوستم بعد أن وصلت إىل السلطة يف كابول وحكم البالد والتخلص
من أمحد شاه مسعود باغتياله يف تفجري انتحاري عىل أيدي منفذين عرب قبل يومني
فقط من هجامت سبتمرب ،حتى تفجرت األوضاع واحلرب جمددا.
لقد اكتنزت اجلملة األساسية معلومات متعددة ،ورسدت عددا من األحداث
يف مجل فرعية باعدت بني ركنيها ،وجعلت القارئ يدخل يف متاهة أبعدته عن فهم
معناها بيرس وأفقدته القدرة عىل متابعة القراءة ،وهذه اجلمل الطويلة ختلق نوعا من
التعقيد ال يتناسب مع ما تقتضيه لغة الصحافة املعارصة من بساطة األسلوب؛ بغية
توصيل املعلومة إىل القارئ بأيرس طرق التعبري ،يف اقتضاب دون إطناب ،وبجمل
نافذة قصرية؛ «ألن اجلمل القصرية أدعى إىل متابعة الذهن هلا بيرس وراحة ،أما
اجلمل الطويلة ،فإما أن يضيع املقصود منها عىل القارئ ،وإما أن تسبب له شيئا من
اإلرهاق إذا اهتم باملوضوع 44».لذا تستهدف مجيع الصحف تيسري املطالعة للقارئ
وتقليل اجلهد الذي يبذله إىل احلد األدنى.
وقد رفض بعض الباحثني استعامل أسلوب ( َما كاد  ...حتى  )...يف مثل قوهلم:
«مل يكد الضيف يدخل حتى عانقه صاحب الدار» معللني رفضهم بأنه مل يرد عن
العرب ،وبأن نفي «كاد» نفي للمقاربة ،وهذا يتعارض مع اقرتان احلدثني ،إال أن
جممع اللغة املرصي أجاز هذا األسلوب45؛ ألن املراد به أن الرتحيب تم مع أشد
الشوق والتلهف ،فكأن زمن الدخول قد اقرتن بزمن العناق.
هذا إىل أن األسلوب بصورته املعارصة ،قد ورد فيام حيتج به من مأثور الكالم،
وهو ما جاء يف حديث عمر بن اخلطاب ريض ا عنه أنه قال يوم اخلندقَ « :ما ِكدْ ُت
رص َحتى َغ َر َب ْت» ،46ويف حديث أيب ُس ْف َي َ
انَ « :ما ِكدْ َت ت َْأ َذ ُن يل َحتى ت َْأ َذ َن
ُأ َصيل ال َع ْ َ
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ِ
ِ
(اجل ْل ُه َمت ْ ِ
َني)» ،47وكذلك « َما كَا َد َأن ُي ِق ْي َم ُعنُ َق ُه َحتى ُأ ْد ِخ َل الد َار»
حل َج َارة ْ ُ

48

 .6-2دخول النفي عل خبر كاد.

يشيع يف لغة الصحافة املعارصة دخول النفي عىل خرب كاد (يكاد ال يفعل) وقد
يظن أنه خمالف ملا تعرفه العربية من أن أداة النفي تتقدم (كاد) وال تتأخر عنها .وقد
َأ َقر جممع اللغة املرصي هذا األسلوب ورأت جلنة األلفاظ واألساليب أنه صحيح
مقبول ملا يأيت:
أوال :جلملة من أقوال العلامء منهم ابن يعيش إذ قال يف قوله تعاىل (إذا أخرج يده
مل يكد يراها)« :فإذا دخل النفي عىل (كاد) قبلها أو بعدها ،مل يكن إال لنفي اخلرب،
49
وكأنك قلت :يكاد ال يراها»
ومثله جاء يف كليات أيب البقاء حيث قال« :وال فرق بني أن يكون حرف النفي
متأخرا عنه ،نحو قوله تعاىلَ :و َما كَا ُدوا َي ْف َع ُل َ
ون البقرة،71/
متقد ًما عليه ،أو
ً
5٠
معناه :كادوا ال يفعلون»

وها َو َما كَا ُدوا
وكذلك ما جاء يف تفسري الطربي «عن ابن َعباسَ :ف َذ َب ُح َ
ْ ُ َ 51
َي ْف َع ُل َ
ون [البقرة ]71 :يقول :كَا ُدوا َال َيف َعلون».
وما جاء يف تفسري البغوي لقوله تعاىل و َال يكَاد ي ِسي ُغه قال ابن عباس ِ
يض
َ َ ُُ ُ
َ
ر َِ
ِ ِ 52
ا ُ َعن ُْه َامَ :-ال ُ ِ
جي ُيز ُهَ .و ِق َيلَ :م ْعنَا ُه َيكَا ُد َال ُي ِسي ُغ ُهَ ،و ُي ِسي ُغ ُه َف َي ْغيل ِيف َج ْوفه.
القلب عن سلمى وقد كاد
ثانيا :لوروده يف إحدى الروايتني لبيت زهري :صحا
ُ
ال يسلو.
(يكاد ال يفعل) يف الصحافة.
وفيام ييل بعض املؤرشات اإلحصائية التي تبني اجتاهات الكتابة الصحفية املمثلة
لعينة البحث يف استعامل تركيب كاد املنفي:
 تقدم «ال» عىل «يكاد» أكثر كثريا من تأخرها ،فقد تقدمت  267مرة بنسبة( 83ج ،)1بينام تأخرت يف  55حالة بنسبة ( 17ج .)2وهذا يدل عىل أن
ربيع اآلخر 1441هـ  -يناير  2020م
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العدد 1٠

أسلوب «كاد» في لغة الصحافة المعاصرة

االستعامل املعارص ما زال حمافظا عىل هنج فصحى الرتاث يف هذا الشأن.
 عند استعامل «حتى» مع «ال» تأيت األخرية متقدمة عىل يكاد دائام( ،ال يكاد....حتى) جاء ذلك يف  29حالة شكلت كل أمثلة هذه الصورة الرتكيبية (ج.)3

 عندما ترد كاد منفية مع أسلوب االستثناء غالبا ما تكون «ال» متقدمة( ،اليكاد  ...إال) جاء ذلك يف  71حالة (ج ،)4مقابل  1٠حاالت فقط جاءت فيها
متأخرة (ج.)5
ج -1ال يكاد شارع خيلو من التعديات الصارخة.
ج -2يكاد ال خيلو بيت منها.

ج -3ال يكاد خيرج من أزمة حتى يصطدم بأخرى.
ج -4ال يكاد يمر يوم إال وحتدث املشكالت.

ج -5يكاد ال يمر يوم إال ويسقط عقار متهالك.

وقد حاول بعض اللغويني املعارصين التفريق بني داللة النفي يف كال الرتكيبني،
«الفرق بني قولنا :ما كاد املطر ينقطع ،وقولنا :كاد املطر ال ينقطع ،أن النفي يف اجلملة
األوىل منصب عىل مقاربة االنقطاع ،أما النفي يف اجلملة الثانية فهو منصب عىل
االنقطاع نفسه ،هلذا كان النفي يف األوىل أوغل من النفي يف الثانية .ومعنى هذا أن
53
اخلرب املنفي بنفي يسبق كاد أبعد من اخلرب املنفي بنفي جييء بعدها»

لكن واقع االستعامل الصحفي هلذا األسلوب ،كام يتضح يف عينة البحث ،ال
يوجد فيه مثل هذا الفارق الداليل ،واألمر كام قال الراغب األصفهاين يف مفرداته «ال
فرق بني أن يكون حرف النفي متقدما عىل الفعل كاد ،أو متأخرا عنه» .فاجلملتان
التاليتان تفيدان وقوع خرب «كاد» بعرس وشدة.
 -ال أكاد أراه من خلفها.

 -أكاد ال أرى احلروف أمامي من اهنامر دموعي.

كام أن اجلملتني التاليتني تفيدان املبالغة يف التعبري عن القلة ،وليس ثمة فرق داليل
ينتج عن تقدم «ال» أو تأخرها.
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 -الفارق ال يكاد يذكر.

 ومع ض لة العدد ،الذي يكاد ال يذكر فإن حكومة الرئيس..أثارت جلبة حوله. .7-2حذف خبر كاد.

يشيع يف عينة البحث حذف خرب «كاد» ،ويأيت احلذف مالزما لعطف كاد

باحلرف «أو» 54ويكون ذلك عىل رضبني :فإما أن يأيت الفعل «كاد» املعطوف يف
هناية اجلملة بعد اكتامل أركاهنا ،كام يف« :واندثرت مؤلفات الرجل أو كادت» ،وهذا
االستعامل موافق ملا ورد من كالم العرب يف النثر ،يف حدود ما استقرأت من مادة،55
وإما أن يأيت الفعل «كاد» املعطوف معرتضا بني الفعل وما يكمله أو يتعلق به ،وتلك
الصورة أكثر استعامال ،يف عينة البحث ،من سابقتها ،ومل أجد هلا أصال يف االستعامل
القديم ،يف حدود ما استقرأت من مادة تراثية ،عدا مثاال واحدا من الشعر ،56ويقع
اعرتاض «كاد» بني:
 الفعل وما يتعلق به من حرف جر أو ظرف:

 ووصل بنا األمر أو كاد إىل أن نرفع الرايات البيضاء. -تبخرت تلك اآلمال أو كادت بعد إعالن اإلفراج عنه.

 الفعل وفاعله:

 واختفت أو كادت ثقافة اجلولف التي نسمع عنها. هتالكت معها أو كادت قيم االتقان واجلودة ،واالنضباط ،واحرتام الوقت،والرصاحة ،وغريها من القيم الداعية.

ونالحظ أن الرتكيب هبذا الرتتيب يعطي للكاتب فرصة توسيع اجلملة بواسطة
العطف ،واستكامل عرض الفكرة التي يريد أن يعرب عنها.
 الفعل ومفعوله:

 فتح علينا أو كاد بوابة جهنم للمزايدات السياسية. -أصبحنا أمام إمرباطورية إسالمية متاثل حجام وسكانا أو تكاد اإلمرباطورية
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الرومانية يف أوجها.
وحذف خرب «كاد» جائز إذا دل عليه دليل ،ومن ذلك احلديث الرشيف« :من
تأنى أصاب أو كاد ،ومن عجل أخطأ أو كاد» .57والتقدير كاد يصيب ،وكاد خيطئ.
وال شك أن الذي سوغ حذف اخلرب هنا داللة الكالم عليه ،بل إن البالغة تقت
حذفه ،ألن ذكر اخلرب يف احلديث من فضول الكالم ،فال يرتتب عىل ذكره أي إضافة
إىل املعنى .وهذا ال يمنع ورود ذكر اخلرب بعد الفعل الذي يوافقه لفظا ومعنى ،نحو:
58
فيسقط أو يكاد يسقط.
وذكر خرب كاد مع إمكانية حذفه يعد قليال يف لغة الصحافة؛ إذ مل يتجاوز مخس
حاالت فقط ،جاء اخلرب فيها تكرارا لفعل سابق وبطرق خمتلفة من التكرار؛ فإما
أن يأيت بلفظ الفعل السابق عليه( ،حتقق-يتحقق) يف املثال ( ،)1أو يأيت بلفظ من
الباب نفسه مثل كان وأخواهتا( ،أصبح  -يكون) يف املثال ( ،)2أو يأيت بصيغة الفعل
(طحنته-تفعل) كام يف (.)3
 .1كل ما يطالب به املحتجون حتقق أو كاد يتحقق.
 .2أصبح االنفصال اجلنويب عن السودان ،حقيقة واقعة ومؤكدة ،أو كاد أن
يكون.
 .3مرت عليه الشيخوخة بتجاعيدها ووهنها فطحنته أو كادت تفعل.
 .8-2حاالت مرفوضة.

إن سالمة اللغة تعد من اخلصائص األساسية للكتابة الصحفية ،وأبرز مالحمها
سالمة القواعد النحوية «وقد يقبل من لغة الصحافة اخلروج عن املنوال يف بعض
ّ
األساليب عىل اعتبار ّ
ولكل عرص أساليبه وأنامطه ،ولكن
أن األساليب غري متناهية،
من األجدر ،أال نقبل لغة ِصحايف ال حيرتم قواعد اللغة ّ
ألن ذلك يؤ ّدي إىل اخلروج
عن النمط»59؛ فام يقدمه بعض الصحافيني من أساليب ركيكة منحرفة عن أصوهلا،
ومن ترخص يف القواعد ،وما يقعون فيه من أخطاء ال خمرج هلا ،يؤدي إىل حتريف
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اللغة ،وإفسادها ،ألن تأثري اإلعالم بصفة عامة عىل لغة املجتمع تأثري مبارش وكبري.
ويشيع اخلطأ يف أسلوب «كاد» ،وتتنوع أشكاله ومستوياته التي قد تصل إىل احلد
الذي تصبح معه اجلملة مفككة يف مبناها مشوهة يف معناها ،وأكثر أنواع اخلطأ شيوعا
يف عينة البحث عدم املطابقة بني عنارص هذا األسلوب :كاد واسمها وخربها ،عىل
النحو املبني فيام ييل:
 .١ ٨ ٢اخلط يف إعراب خرب كاد عندما يكون مضارعا مسندا لواو اجلامعة
مرفوعا بثبوت النون ،فيأيت بحذفها:
6٠
 كاد البعض من قادة العدالة يفقدوا توازهنم. -حتى كادوا يقبلوا رءوسهم واقدامهم.

أن يكون مثبتا:

 .٢ ٨ ٢نفي خرب كاد والصواب يقت
 عضه مجله الوحيد وعرشة عمره يف ساعده األيمن حتى كاد لوال سرت ا أاليلتهم يده كلها.
فاملعنى املقصود أن اجلمل اقرتب من أن يلتهم يده كلها ولكن هذا مل حيدث ،وال
داعي للنفي.
 .٣ ٨ ٢عدم املطابقة يف النوع بني كاد واسمها ،وبني خرب كاد واسمها.
وهذا خطأ شائع ويكون بتذكري ما حقه التأنيث يف أغلب احلاالت ،كام حيدث
العكس قليال بتأنيث ما حقه التذكري كام يف املثال األخري.
61
 إىل الدرجة التي يكاد يستحيل فيها اإلدارة وفقا لقواعد اقتصادية. -فال يكاد يمر ثالثة أيام حتى تقع حادثة.

62

فالصواب تأنيث يكاد واخلرب ألن اسمها مؤنث (اإلدارة ،ثالثة) ،والصواب
(تكاد تستحيل -ال تكاد متر).
 -طريق املستقبل  ...ال يكاد يستبان فيه احلفر واملطبات من األرض املستوية.

حل َفر.
والصواب :ال تكاد تستبان فيه ا ُ
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وقد يقع اخلطأ بعدم املطابقة يف النوع بني كاد واسمها مع االلتزام بتأنيث اخلرب،
مثل:
 يكاد تدور أحداثه املهمة يف الشارع. فال يكاد متر أيام حتى تأتيني شكاوى عديدة.تذكري كاد يف املثالني خروجا عىل القاعدة ،والصواب تأنيثها.
 . ٨ ٢عدم املطابقة يف النوع بني لة كاد الواقعة خربا للمبتدأ امل نث.
وهنا تقع املخالفة يف أكثر من عنرص من عنارص اجلملة.
 خيانة الوطن يكاد يكون هو الفعل الوحيد غري القابل للتسامح.والصواب :تكاد تكون هي الفعل الوحيد...
 . ٨ ٢تكرار عدم املطابقة يف النوع داخل اجلملة الواحدة ،مما جيعل
اجلملة مفككة مشوهة.
 هناك اآلن حركة اندفاع نشطة عىل رشاء أرايض وحقول افريقية من جانبرأس املال األجنبي تكاد تصبح السباق عليها كأهنا شبيهة بالسباق عيل الذهب يف
63
أمريكا.
إن عدم معرفة الكاتب بقواعد املطابقة بني عنارص اجلملة جعله يظن أن «كاد»
تطابق تأني ًثا املبتدأ يف أول اجلملة «حركة» ،وأدى به ذلك إىل أن يؤنث مخس كلامت

كان حقها التذكري مراعاة السم كاد املذكر ،وصواب اجلملة (هناك اآلن حركة
اندفاع  ...يكاد يصبح السباق عليها كأنه شبيه )...

 . ٨ ٢عدم مطابقة الضمري يف خرب كاد.

 -املشاهد التي تكاد تنفرد به مرص خالل فرتة االمتحانات.

وهذا خطأ غريب يف الضمري العائد عىل كلمة املشاهد رغم تأنيث االسم املوصول
وكاد وخربها.

 . ٨ ٢عدم املطابقة بني الضمري الواق اسام ل (كاد) وما يعود عليه.
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 ذلك فإن مصبه عند دمياط الواقعة عيل البحر املتوسط ومنبعه عند بحرية64
فكتوريا بأوغندا يكاد يتالقيان.

فالضمري املرفوع اسام لـــ «يكاد» البد أن يكون يف صيغة املثنى ألنه يعود عىل
مصب ،ومنبع.
 .٨ ٨ ٢عدم اشتامل لة خرب كاد عىل ضمري .لذا تبدو اجلملة مفككة
وغري مرتابطة تركيبيا مع اجلملة السابقة عليها ،و»اخلرب يف أفعال املقاربة ال بد أن
65
يشتمل عىل فعل مضارع ومرفوعه «من فاعل ،أو نائبه  « ...ضمري يف الغالب».
 مىض أكثر من ستة أشهر عىل هذه الثورة العظيمة إال أن نتائجها عىل مجيع66
املستويات تكاد تكون املحصلة صفر!!

٨ ٢

 .استعامل بالكاد م كاد املنفية.

 هو ال يمتلك من حطام الدنيا شيئا غري راتبه البسيط الذي ال يكاد يكفي بالكاد67
مستلزمات ومتطلبات األرسة.

اضطراب املعنى يف املثال السابق مصدره استعامل كلمة «بالكاد» التي تبدو
زائدة ،وال تضيف شيئا للمعنى املقصود ،بل إهنا تؤدي إىل تناقض يف معنى اجلملة؛
سواء اعتربنا أن نفي «كاد» يفيد نفي املقاربة ونفي وقوع اخلرب باألوىل ،أو يفيد وقوع
اخلرب بعرس وشدة؛ ألن كلمة بالكاد تعني بشدة وصعوبة ،فكيف يقال (راتبه ال
يكفي بصعوبة مستلزمات األرسة؟!) يف حني يستقيم املعنى إما بحذف «بالكاد»
واإلبقاء عىل نفي «كاد» ،فنقول( :ال يملك غري راتبه البسيط الذي ال يكاد يكفي
مستلزمات األرسة) ،وإما باستعامل «بالكاد» مع «كاد» املثبتة ،فنقول( :ال يملك غري
راتبه البسيط الذي يكاد يكفي بالكاد مستلزمات األرسة).

وقد أجاز جممع اللغة املرصي استعامل «بالكاد» يف هذا املعنى ،ووافق عىل قوهلم:
جرى وراءه وبالكاد أدركه ،ألن يف اللغة كلمة (كَؤود) وهي َفعول من الثالثي،
فالبد أن يكون هناك الفعل الثالثي َ
ب ،وهذا يستلزم وجود
وص ُع َ
(كأ َد) بمعنى :شق َ
68
املصدر ،وهو الك َْأد .ولذا ُيصحح هذا األسلوب عىل أن األلف مسهلة من اهلمزة.
وتوجيه املعنى يف هذه الكلمة ،إذن ،ليس عىل نحو ما ذهب إليه بعض الباحثني الذي
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خيطئون هذا االستعامل ،بزعم أن «أل التعريفية دخلت عىل الفعل «كاد» وهي ال
69
تدخل إال عىل االسم».

٨ ٢

 .١تفك ال كيب وغمو

املعنى.

إن قارئ اجلملة التالية ليعجز عن معرفة املعنى املقصود منها ،والغريب أن
الكاتب أتى هبا ليوضح حقيقة من احلقائق التي يرسدها يف مقاله! ،فام كان منه إال
أن زادها غموضا بأسلوبه املفكك ،وقد خالف فيها ما شاع يف الكتابة الصحفية
للمتالزمة (ما كاد  ....حتى) والتعبري هبا عن اقرتان حدثني أو تعاقبهام ،عىل النحو
الذي تناولناه يف موضع سابق من البحث.
 واحلقيقة الثانية تتمثل يف أنه ما يكاد يكون عقم االعتامد عىل اسرتاتيجيةاملناطحة التي ال تتوقف ،حتى حتقق نرصا حاسام ،وتنجح يف تركيع نظام مازال يف
7٠
املواقع قادرا عىل ممارسة درجات عالية من البطش بخصومه ومن يؤيدهم.

الخاتمة

قامت الدراسة بجمع كل اجلمل التي استعملت فيها (كاد) يف لغة الصحافة
املعارصة يف مرص ،ورصدت األنامط الرتكيبية الشائعة وغري الشائعة ،وبينت مدى
توافقها أو خمالفتها لالستعامل اللغوي الفصيح ،ودرجة هذه املخالفة ،كام تناولت
أشكال التالزم الرتكيبي يف أسلوب كاد .وخلصت إىل ما ييل:
 يشيع يف لغة الصحافة جميء خرب كاد مجلة فعلية فعلها مضارع ،متفقة يف ذلك
ملا اطرد من كالم العرب يف هذا الباب إال أن ثمة حاالت جاء فيها اخلرب مفردا وهو-
يف أكثرها-اسم مشتق.

 ويأيت فاعل املضارع (الواقع خربا) ضمريا عائدا عىل اسم كاد ومل خيرج عن
ذلك سوى حالتني ،جاء فيهام فاعل املضارع اسام ظاهرا وليس ضمريا.

 حددت الدراسة ،أربعة صور تركيبية حلاالت الرتبة يف أسلوب «كاد» رتبت
تنازليا من حيث الفصاحة عىل نحو ما ييل:
 .1كاد  +اسمها  +خربها (فعل مضارع غري مقرتن بأن).
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 .2كاد  +خربها (فعل مضارع غري مقرتن بأن)  +اسمها.
 .3كاد  +اسمها  +خربها (فعل مضارع مقرتن بأن).
 .4كاد  +خربها (فعل مضارع مقرتن بأن)  +اسمها.

وبلغ عدد احلاالت التي حافظت عىل الرتبة بتقديم االسم وتأخر اخلرب سواء
أكان مقرتنا بأن أم ال حوايل  ، 49يف حني بلغت احلاالت التي تقدم فيها اخلرب عىل
االسم حوايل  5٠من إمجايل عدد احلاالت البالغ عددها  562مجلة .وهذا يدل
عىل أن الكتابة الصحفية تساوي يف االستعامل بني الصورتني الرتكيبني ،دون التزام
بالصورة األفصح منهام.

 تشري النسب اإلحصائية إىل أن اقرتان خرب كاد بأن يعد قليال بصفة عامة يف
لغة الصحافة املعارصة؛ إذ مل تتجاوز النسبة يف كل صيغ كاد التي اقرتن فيها اخلرب بأن
 8 79فحسب ،وهي تشكل  2٠٠حالة من إمجايل احلاالت التي وردت فيها كاد
وصيغها املختلفة البالغ عددها  2274حالة.

 تستعمل الصورة الرتكيبية (كاد يفعل) يف معنى اإلثبات أي :قارب الفعل ومل
يفعل ،ومل خيتلف االستعامل املعارص عام جاء به النحاة يف هذا املعنى ،إال أننا نالحظ
كثرة استعامل كاد املثبتة يف سياق التعبري عن وقوع األذى واليشء املكروه ،أو اقرتاب
وقوع مشكلة ما.

 يستعمل الرتكيب (ال يكاد يفعل) للداللة عىل نفي مقاربة الفعل ،ويقت
ذلك ن ْف َي وقوع الفعل بطريق األوىل ،وال تنحرص داللة كاد املنفية يف نفي مضمون
اخلرب فحسب بل تتخطاه غالبا إىل معان أخرى يف لغة الصحافة ،مثل :وقوع اخلرب
بصعوبة ،واملبالغة ،واالستهجان أو االستنكار.

 يشيع يف الكتابة الصحفية أحد أشكال التالزم يف أسلوب «كاد» املنفية؛ فحينام
تستعمل (ما) لنفي «كاد» بصيغها املختلفة فالبد أن تأيت معها «حتى».

 تقدم (ال) عىل (يكاد) أكثر كثريا من تأخرها ،فقد تقدمت  267مرة بنسبة
 ، 83بينام تأخرت يف  55حالة بنسبة  ، 17وهذا يدل عىل أن االستعامل املعارص ما
زال حمافظا عىل هنج فصحى الرتاث يف هذا الشأن.
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 ال تفرق الكتابة الصحفية ،بني أن يكون حرف النفي متقدما عىل الفعل كاد،
أو متأخرا عنه.

 يشيع حذف خرب كاد ويأيت احلذف مالزما لعطف كاد باحلرف (أو) ،والفعل
كاد املعطوف إما أن يأيت يف هناية اجلملة بعد اكتامل أركاهنا ،وإما أن يأيت معرتضا
بني الفعل وما يتعلق به من شبه مجلة ،أو بني الفعل وفاعله ،أو بني الفعل ومفعوله.
وتلك الصورة أكثر استعامال-يف عينة البحث-من سابقتها.

 كشفت الدراسة بعض الصور التي متثل خروجا عىل قواعد العربية الفصحى
يف استعامل كاد ،وشملت :اخلطأ يف إعراب خرب كاد ،ونفي خرب كاد والصواب
يقت أن يكون مثبتا ،وعدم املطابقة بني كاد واسمها وخربها( ،وهي أكثر صور
اخلطأ شيوعا ،وتشمل :عدم املطابقة يف النوع بني كاد واسمها ،وبني خرب كاد
واسمها ،وعدم املطابقة يف النوع بني مجلة كاد الواقعة خربا للمبتدأ املؤنث ،وتكرار
عدم املطابقة يف النوع داخل اجلملة الواحدة ،مما جيعل اجلملة مفككة مشوهة ،وعدم
مطابقة الضمري يف خرب كاد ،وعدم املطابقة بني الضمري الواقع اسام ل(كاد) وما يعود
عليه) ،واستعامل (بالكاد) مع كاد املنفية ،وتفكك الرتكيب وغموض املعنى.
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يط ْ
«و َأما ت َْو ِس ُ
اخلَ َ ِرب َف ُه َو َم ْبنِي َع َىل َج َو ِاز ِم ْث ِل
بريوت 142٠ ،هـ .ويقول يف ذلكَ :
ِ
ِ
ِ
ِ
الرت ِك ِ
يب ِيف ِم ْث ِل ك َ
يح ا َْملن ُْع» .518،519/5
َانَ :ي ُقو ُم َز ْيدَ ،وفيه خ َالفَ ،والصح ُ
َه َذا ْ
 -2٠مهع اهلوامع.479/1 :

 -21ابن احلاجب :أمايل ابن احلاجب ،دراسة وحتقيق :د .فخر صالح سليامن
قدارة ،دار اجليل ،بريوت 14٠9 ،هـ1989 ،م.811/2 ،

 -22ابن يعيش ،رشح املفصل ،قدم له :الدكتور إميل بديع يعقوب ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،ط 1422 ،1هـ  2٠٠1-م.379/ 4 ،

 -23األنباري :أرسار العربية ،دار األرقم بن أيب األرقم ،ط142٠ ،1هـ-
1999م ،ص .11٠

 -24احلريري :درة الغواص يف أوهام اخلواص ،حتقيق :عرفات مطرجي،
مؤسسة الكتب الثقافية ،بريوت ،ط1998/1418 ،1هـ ،ص.1٠7،1٠8
 -25الكتاب :سيبويه ج .16٠-3
 -26رشح املفصل.38٠/4،
 -27الكتاب.12/3 ،

 -28املربد ،حممد بن يزيد ،املقتضب ،حتقيق حممد عبد اخلالق عضيمة ،بريوت:
عامل الكتب ،ج ،3ص.75

 -29األنباري :اإلنصاف يف مسائل اخلالف ،املكتبة العرصية ،ط1424 ،1هـ-
2٠٠3م.46٠/2 ،

 -3٠الباتل ،حممد :كاد واتصال خربها بأن يف الرتاث ،جملة جامعة امللك سعود،
م  ،7اآلداب (1995 )1م ،ص .15

 -31ابن مالك :شواهد التوضيح والتصحيح ملشكالت اجلامع الصحيح،
حتقيق :دَ .طه ُحم ِسن ،مكتبة ابن تيمية ،ط14٠5 ،1هـ ،ص .16٠
 -32كاد واتصال خربها بأن يف الرتاث ،ص .17
 -33اخلصائص.1٠٠،1٠1 / 1،
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 -34كاد واتصال خربها بأن يف الرتاث ،ص.3
 -35النحو الوايف.616/1 ،

 -36عيد ،حممد ،النحو املصفى ،مكتبة الشباب ،القاهرة ،1975 ،ص.277

 -37أبو طالب ،عبد اهلادي ،معجم تصحيح لغة اإلعالم ،مكتبة لبنان،
ص.169

 -38العدناين ،حممد ،معجم األغالط اللغوية املعارصة ،مكتبة لبنان ،ط،2
1996م ،ص .59٠
 -39انظر :املنان ،عمر حممد محودة عطا ،كاد وداللتها بني النحويني واملفرسين،
جملة الدراسات العربية ،املنيا ،مرص ،مج ،3ع 2٠12 ،26ص .1812
 -4٠رشح املفصل.38٠/4 ،
 -41السابق.377 / 4 ،

 -42انظر:تعليق الفرائد.312/3 ،

 -43جاهني ،هباء ،حضور أمل دنقل ،األهرام  26مايو  ،2٠11السنة ،135
العدد .45461
 -44الصحافة واملستوى اللغوى املناسب ،ص.76

 -45انظر :الشويرف ،عبد اللطيف أمحد ،تصحيحات لغوية ،الدار العربية
للكتاب ،ليبيا1997 ،م ،ص .86

 -46جممع اللغة العربية بالقاهرة ،كتاب األلفاظ واألساليب ،2/اهليئة العامة
لشئون املطابع األمريية1985 ،م ،ص.71

 -47العدناين ،حممد ،معجم األغالط اللغوية املعارصة ،مكتبة لبنان ،ط،2
1996م ،ص.589

 -48البخاري :اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول ا صىل ا
عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري حتقيق :حممد زهري بن نارص النارص
النارش :دار طوق النجاة ،ط1422 ،1هـ.123/1 ،
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 -49الرازي :خمتار الصحاح ،حتقيق :يوسف الشيخ حممد النارش :املكتبة
العرصية -الدار النموذجية ،بريوت  -صيدا ،ط142٠ ،5هـ 1999 /م.6٠/1 ،

 -5٠الذهبي :سري أعالم النبالء ،حتقيق :جمموعة من املحققني بإرشاف الشيخ
شعيب األرناؤوط ،مؤسسة الرسالة ،ط14٠5 ،3هـ1985-م.569/4 ،
 -51رشح املفصل.384/4 ،

 -52الكفوي :الكليات ،مؤسسة الرسالة ،ط1993 ،2م ،ص.749

 -53وانظر :جممع اللغة العربية بالقاهرة ،القرارات املجمعية يف األلفاظ
واألساليب من 1987- 1934م ،اهليئة العامة لشئون املطابع اإلمريية1989 ،م،
ص.139
 -54جممع اللغة العربية بالقاهرة ،كتاب األلفاظ واألساليب ،1/اهليئة العامة
لشئون املطابع األمريية1977 ،م ،ص .182
 -55معجم األغالط اللغوية املعارصة ،ص.59٠

 -56الطربي :تفسري الطربي = جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،حتقيق:
عبد ا بن عبد املحسن الرتكي ،دار هجر للطباعة ،ط 1422 ،1هـ  2٠٠1-م،
.114/2

 -57البغوي :معامل التنزيل يف تفسري القرآن = تفسري البغوي ،حتقيق حممد عبد
ا النمر -عثامن مجعة ضمريية ،وسليامن مسلم احلرش ،دار طيبة للنرش والتوزيع،
ط 1417 ،4هـ 1997-م.341/3 ،

 -58احلويف :أمحد بن حممد ،معنى كاد يف اإلثبات والنفي ،جملة جممع اللغة
العربية بالقاهرة ،ج  ،33مايو  1974ص.95

 -59كذلك االستعامل القديم يف النثر نجد أن احلذف يالزم حرف العطف
(أو) ،وإن جاء يف الشعر معطوفا بالواو ،كام يف قول الشاعر:

 -6٠مهمت ومل أفعل وكدت وليتني تركت عىل عثامن تبكي حالئله.
ِ
ِ
ف ِمن َْهاَ ،وا ْل َق ِائ ُل
ْرص َ
 -61كام يف مسند أمحدُ « :ثم َأخ َر ا ْل َف ْج َر م َن ا ْل َغد َحتى ان َ َ
ولَ :ط َلع ِ
َي ُق ُ
ت الش ْم ُس َأ ْو كَا َد ْت» مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،شعيب األرناؤوط
َ
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وعادل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد ا بن عبد املحسن الرتكي ،مؤسسة
الرسالة ،ط 1421 ،1هـ  2٠٠1-م.5٠8/32،
انقض عىل رسب من الطري:
 -62ورد يف مجهرة اللغة «وقال الراجز يصف صقرا ّ
حتى يزيل أو يكاد الفكّا» .ابن دريد ،مجهرة اللغة ،حتقيق:
يط ّثها طورا وطورا صكّا ّ -
رمزي منري بعلبكي ،دار العلم للماليني ،بريوت ،ط1987 ،1م.83/1 .
 -63انظر :رشح الريض  ،233/5وحاشية الصبان .263/1

 -64ابن درستويه :تصحيح الفصيح ورشحه ،حتقيق :د .حممد بدوي املختون،
املجلس األعىل للشئون اإلسالمية ،القاهرة ،عام النرش1419 ،هـ 1998-م،
ص.44
 -65بلعيد ،صالح ،اللغة العربية والصحافة ،اللغة العربية ،املجلس األعىل للغة
العربية ،ع  ،16خريف  ،2٠٠6ص.156
 -66سيد عبد املجيد ،األهرام اليومي.2٠1٠- ٠5- ٠8 ،
 -67األهرام.2٠1٠/5/17 ،

 -68شحاتة ،عثامن ،األهرام اليومي بتاريخ .2٠1٠- ٠4- ٠8

 -69رياض ،حممد ،التكالب عيل مزارع إفريقيا ،األهرام اليومي- ٠8- 15 ،
.2٠11
 -7٠أبو اهلول ،أرشف ،ليس بامء النيل وحده تعيش دول احلوض ،األهرام
اليومي.2٠1٠- ٠5- 23 ،
 -71النحو الوايف  615/1دار املعارف الطبعة ،ط.3

 -72السيد ،فهمي ،ملاذا قامت الثورة املرصية؟  ،1األهرام اليومي٠8- 14 ،
.2٠11 -

 -73منكوبو السيول بالعريش يتذكرون األوقات العصيبة ،األهرام اليوم٠1 ،
.2٠1٠- ٠2 -74جملة جممع اللغة العربية ،وزارة املعارف العمومية ،مرص ،ج ،7ص -186
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1953 ،187م.

 -75معجم تصحيح لغة اإلعالم العريب ،ص.17٠

 -76كروان ،إبراهيم ،تأمالت أولية حول احلالة اإليرانية الراهنة :األهرام
اليومي.2٠1٠- ٠2- ٠1 ،
المراجع

 -1ابن احلاجب ،عثامن بن عمر ،أمايل ابن احلاجب ،دراسة وحتقيق :د.فخر
صالح سليامن قدارة ،دار اجليل ،بريوت 14٠9 ،هـ1989،م.

 -2ابن جني ،أبو الفتح عثامن ،اخلصائص ،حتقيق د .عبد احلميد هنداوي دار
الكتب العلمية ،بريوت.

 -3ابن درستويه ،أبو حممد ،عبد ا  ،تصحيح الفصيح ورشحه ،حتقيق :د .حممد
بدوي املختون ،املجلس األعىل للشئون اإلسالمية ،القاهرة ،عام النرش1419 ،هـ
1998-م.

 -4ابن دريد ،مجهرة اللغة ،حتقيق :رمزي منري بعلبكي ،دار العلم للماليني،
بريوت ،ط1987 ،1م.
 -5ابن مالك ،مجال الدين حممد بن عبد ا  ،شواهد التوضيح والتصحيح
ملشكالت اجلامع الصحيح ،حتقيق :دَ .طه ُحم ِسن ،مكتبة ابن تيمية ،ط14٠5 ،1هـ.
 -6ابن يعيش ،رشح املفصل ،قدم له :الدكتور إميل بديع يعقوب ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،ط 1422 ،1هـ  2٠٠1-م.

 -7أبو الربكات ،عبد الرمحن بن حممد األنباري ،اإلنصاف يف مسائل اخلالف،
املكتبة العرصية ،ط1424 ،1هـ2٠٠3-م.

 -8أبو حيان ،حممد بن يوسف ،البحر املحيط يف التفسري ،حتقيق :صدقي حممد
مجيل ،دار الفكر ،بريوت 142٠ ،هـ.

 -9أبو طالب ،عبد اهلادي ،كتاب معجم تصحيح لغة اإلعالم العريب ،مكتبة
لبنان.
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 -1٠األزهري ،خالد ،رشح الترصيح عىل التوضيح أو الترصيح بمضمون
التوضيح يف النحو ،حتقيق حممد باسل عيون السود ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
ج .1
 -11األنباري ،أبو الربكات ،أرسار العربية ،دار األرقم بن أيب األرقم ،ط،1
142٠هـ1999-م.
 -12الباتل ،حممد ،كاد واتصال خربها بأن يف الرتاث ،جملة جامعة امللك سعود،
م  ،7اآلداب (1995 )1م.

 -13البخاري ،حممد بن إسامعيل ،اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور
رسول ا صىل ا عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري ،حتقيق :حممد زهري
بن نارص النارص النارش :دار طوق النجاة ،ط1422 ،1هـ.
 -14برش ،كامل ،اللغة العربية بني الوهم وسوء الفهم ،دار غريب ،القاهرة،
.1999

 -15البغوي ،أبو حممد احلسني بن مسعود ،معامل التنزيل يف تفسري القرآن =
تفسري البغوي ،حتقيق حممد عبد ا النمر -عثامن مجعة ضمريية ،وسليامن مسلم
احلرش ،دار طيبة للنرش والتوزيع ،ط 1417 ،4هـ 1997-م.

 -16بلعيد ،صالح ،اللغة العربية والصحافة ،اللغة العربية ،املجلس األعىل للغة
العربية ،ع  ،16خريف .2٠٠6
 -17البوزياين ،طارق :الصحافة واملستوى اللغوي املناسب ،أعامل الندوة
العلمية :اإلعالم املغريب الضوابط اللغوية واإلكراهات املهنية ،معهد الدراسات
واألبحاث للتعريب ،الرباط.2٠14 ،
 -18احلريري ،القاسم بن عيل ،درة الغواص يف أوهام اخلواص ،حتقيق :عرفات
مطرجي ،مؤسسة الكتب الثقافية ،بريوت ،ط1998/1،1418هـ.

 -19احلويف :أمحد بن حممد ،معنى كاد يف اإلثبات والنفي ،جملة جممع اللغة
العربية بالقاهرة ،ج  ،33مايو .1974
 -2٠خطار ،أنور :اللغة الصحفية مالحظات تقنية ومنهجية ،الفكر العريب،
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معهد اإلنامء العريب ،مج  ،8ع .5٠

 -21الدماميني ،حممد بدر الدين ،تعليق الفرائد عىل تسهيل الفوائد ،حتقيق :د.
حممد بن عبد الرمحن بن حممد املفدى ،ط 14٠3 ،1هـ  1983-م.

 -22الذهبي ،شمس الدين أبو عبد ا حممد ،سري أعالم النبالء ،حتقيق :جمموعة
من املحققني بإرشاف الشيخ شعيب األرناؤوط ،مؤسسة الرسالة ،ط14٠5 ،3هـ-
1985م.
 -23الرازي ،زين الدين أبو عبد ا  ،خمتار الصحاح ،حتقيق :يوسف الشيخ
حممد النارش :املكتبة العرصية -الدار النموذجية ،بريوت  -صيدا ،ط142٠ ،5هـ
1999 /م.
 -24الرايض ،حممد ،اللغة واخلرب يف الصحافة العربية ،منشورات معهد
الدراسات واألبحاث للتعريب ،الرباط.1997،

 -25الريض األسرتاباذي ،حممد بن احلسن ،رشح الكافية يف النحو البن
احلاجب ،حتقيق عبد العال سامل مكرم ،لقاهرة ،عامل الكتب 1421ه 2٠٠٠-م.

 -26سيبويه ،الكتاب ،حتقيق عبد السالم هارون ،مكتبة اخلانجي ،القاهرة ،ط
 14٠8 ،3هـ  1988-م.
 -27السيوطي ،جالل الدين :مهع اهلوامع يف رشح مجع اجلوامع ،حتقيق عبد
احلميد هنداوي ،املكتبة التوفيقية.

 -28الشويرف ،عبد اللطيف أمحد ،تصحيحات لغوية ،الدار العربية للكتاب،
ليبيا1997 ،م.

 -29الطربي ،حممد بن جرير ،تفسري الطربي = جامع البيان عن تأويل آي
القرآن ،حتقيق :عبد ا بن عبد املحسن الرتكي ،دار هجر للطباعة ،ط1422 ،1
هـ 2٠٠1-م.
 -3٠عبد العزيز ،حممد حسن ،لغة الصحافة املعارصة ،دار املعارف،
القاهرة1978،م.
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 -31العدناين ،حممد ،معجم األغالط اللغوية املعارصة ،مكتبة لبنان ،ط،2
1996م.
 -32عيد ،حممد ،النحو املصفى ،مكتبة الشباب ،القاهرة.1975 ،

 -33كساس ،صافية ،العربية يف الصحف اليومية بني الفصحى والعامية ،جملة
املامرسات اللغوية ،جامعة مولود معمري ،اجلزائر ،ع.2٠11 ،6
 -34الكفوي ،أبو البقاء أيوب بن موسى ،الكليات ،مؤسسة الرسالة ،ط،2
1993م.
 -35املربد ،حممد بن يزيد ،املقتضب ،حتقيق حممد عبد اخلالق عضيمة ،بريوت:
عامل الكتب.
 -36جممع اللغة العربية بالقاهرة ،القرارات املجمعية يف األلفاظ واألساليب من
1987- 1934م ،اهليئة العامة لشئون املطابع األمريية1989 ،م.

 -كتاب األلفاظ واألساليب ،2/اهليئة العامة لشئون املطابع األمريية1985 ،م.

 -جملة املجمع ،وزارة املعارف العمومية ،مرص ،ج ،7ص 1953 ،187-186م.

 -37املدونة اللغوية العربية ،املوقع الرسمي للمدونة اللغوية العربية ملدينة امللك
عبد العزيز للعلوم والتقنية ..www.kacst.org.sa

 -38مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،شعيب األرناؤوط وعادل مرشد ،وآخرون
إرشاف :د عبد ا بن عبد املحسن الرتكي ،مؤسسة الرسالة ،ط 1421 ،1هـ
 2٠٠1-م.

 -39املنان ،عمر حممد محودة عطا ،كاد وداللتها بني النحويني واملفرسين ،جملة
الدراسات العربية ،املنيا ،مرص ،مج ،3ع.2٠12 ،26

 -4٠ناظر اجليش ،حممد بن يوسف ،رشح التسهيل املسمى «متهيد القواعد
برشح تسهيل الفوائد» ،دراسة وحتقيق :أ .د .عيل حممد فاخر وآخرون ،دار السالم
للطباعة والنرش والتوزيع والرتمجة ،القاهرة ،ط 1428 ،1هـ.

ربيع اآلخر 1441هـ  -يناير  2020م

236

هذه الطبعة إهداء من املركز وال يسمح بنشرها ورقياً أو تداولها جتارياً

