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Abstract
Interrogative Words in Standard Arabic: A Syntactic, Semantic, and
Contrastive Study within the Framework of the Modern Linguistics
Theory
Tayel Mohammad Ahmad Alsarayreh
Mutah University, 2018
The study aims at investigating the uses and meanings of wh-words
in classical Arabic in the light of the modern linguistics theory. The study
shows that the wh-word '?ayy' has been extensively studied by Arab
linguists due to its various non-interrogative uses and meanings. Here, the
study shows that the various non-interrogative uses of '?ayy' can be
accounted for by assuming that non-interrogative '?ayy' can only be
grammatical in non-veridical contexts and thus it is a polarity item
according to Giannakidou's notion of non-veridicality. It is also argued that
'?ayy' is a variable in the sense of Heim's notion of indefiniteness.
Accordingly, We argue that '?ayy' lacks inherent quantificational force, and
that it gets its universal, existential, and interrogative interpretation by an
operator that binds it.
As for other wh-words in classical Arabic, the study shows that those
wh-words do not have as various non-interrogative uses as '?ayy' in the
language and that those non-interrogative uses do not qualify those whwords as polarity items in the language. The study also shows that whwords in Classical Arabic other than "?ayy' are not variables but are rather
words with inherent quantificational force.
The study concludes that the differences in use and meaning between
'?ayy', on one hand, and other wh-words, on the other hand, can be
explained by the fact the '?ayy' is a discourse-linked wh-word whereas
other wh-words are non-discourse-linked in the sense of Pesetsky's notion
of discourse-linkedness.

ح

المقدمة:
ِّ

الحمد هلل رب العالمين ،أفاء علينا من نعمه ،فجعل منها لساناً ناطقاً بالحق،

صالة وال َسالم على
يقف أمام الباطل والظلم ،فيرفضه؛ ليقيم ميزان العدل والحق ،وال َ

رسوله الكريم ،وبعد:

عما يمكن أن يكون خدمة متواضعة للغتي العر ّبية ،فوجدت بغيتي
فقد بحثت ّ
في جانب من جوانب دروس اللغة العر ّبية الفصيحة التي لم تَحظَ بنصيب ٍ
كاف من
ِّ
لغوية الغر ّبية المعاصرة ،فالكثير من الظَواهر
الدراسة والبحث والتحليل وفق النظريات ال ّ
بناء
ال ّ
لغوية في اللغة العر ّبية الفصيحة لم تتناولها أقالم الباحثين وذوي االختصاص ً

تقدم لنا
لغوية الغر ّبية المعاصرة ،التي من الممكن أن ّ
على معطيات هذه النظريات ال ّ
لغوية في اللغة العر ّبية الفصيحة.
لغوياً معاص اًر للكثير من الظواهر ال ّ
تفسي اًر ّ
وقد حاولت جهد استطاعتي أن أسلِّط الضوء على موضوع دراستي ،أال وهو

أدعي أَنني أول
أدوات االستفهام في اللغة العر ّبية الفصيحة ،بأسلوب علمي جديد ال ّ
أضم هذا العمل
الدارسين المهتمين بخدمة لغتهم العر ّبية ،فأنا
من اتبعه من الباحثين و ّ
ّ
إلى األعمال التي تسعى إلى رفع الغموض الذي يحيط بأغلب موضوعات ال َدرس
بي ،فكلَما درسنا موضوعاً أو حصرنا أطرافه ،أو كلَما ضممنا المثيل إلى
ّ
اللغوي العر ّ
مثيله ،نكون قد اقتربنا من وضع يد ال َدارس على ما صعب عليه ،أو بعد عن فهمه،
وأدوات االستفهام في اللغة العر ّبية الفصيحة جانب من جوانب درس االستفهام في
الدارسين أن يقفوا على أسرارها.
اللغة العر ّبية الفصيحة التي تستحق من الباحثين و ّ

وقد انطلقت دراستي من ما تعتريه أدوات االستفهام في اللغة العر ّبية الفصيحة
ٍ
أن ِّ
ومعان ودالالت مختلفة ،والمعروف َ
ألي لغة من
النظام
من استعماالت
اللغوي ِّ
ّ
اللغات البشرّية ينطوي تحته مجموعة من األدوات التي تساعد أبناء هذه اللغات البشرّية
في تأدية ما يختلج في أذهانهم وتوصيله ،فقد وضعت هذه األدوات في اللغات البشرّية

ٍ
النهي ،أو الَنفي،
لغوية
بشكل عام ،والمقصود هنا وظيفة األمر ،أو ّ
لتأدية الوظائف ال ّ
لغوية األخرى التي تحتوي عليها
أو االستفهام ،أو الجزاء ،أو غير ذلك من الوظائف ال ّ

اللغات البشرّية في العالم كلّه ،ودرس االستفهام في اللغة العر ّبية الفصيحة واحد من
يتصور
تؤدي وظيفة االستفهام ،فال
َ
الدروس التي تحتوي على الكثير من األدوات التي ّ
1

تؤدي وظيفته ،فوظيفة االستفهام في
النظام
بي دون أدوات االستفهام التي ّ
ّ
اللغوي العر ّ
اللغة العر ّبية الفصيحة مرتبطة بأدواته ،واللغة العر ّبية الفصيحة في ذلك تشبه إلى ٍ
حد

بعيد اللغات البشرّية األخرى ،التي ال تخلو أنظمتها من أدوات مشابهة ِّ
تؤدي الوظيفة
نفسها.
علمية
بي المعاصر إلى دراسة
وانطلقت دراستي من افتقار ال َدرس
ّ
ّ
اللغوي العر ّ
لغوية ألدوات االستفهام في اللغة العر ّبية الفصيحة؛ فقد كانت
عميقة للخصائص ال ّ
الدراسات ال َسابقة في هذا المجال نادرة جداً ،وهي مع ندرتها جاءت وصفَية بحتة؛
ّ

كونها قد اقتصرت على عرض خصائص هذه األدوات دون مقابلتها بالخصائص
لغوية لشبيهاتها في اللغات األخرى ،ومن هذا الباب تسعى هذه ِّ
الدراسة إلى التحليل
ال ّ
لغوية الغر ّبية المعاصرة ،ومقابلتها مع
العميق لهذه األدوات في ضوء النظرّيات ال ّ
عالمية أخرى ،في منهج وصفي تحليلي يعمد إلى دراسة أدوات
شبيهاتها في لغات
ّ
بناء على واقعها ،ث َم تحليلها تحليالً
االستفهام في اللغة العر ّبية الفصيحة ،ووصفها ً

تقابلياً.
نظرّياً
ّ
وقد قمت بقراءة الكثير من كتب الَنحو في اللغة العر ّبية الفصيحة (قديمها
وحديثها) ،وغيرها من الكتب كالتفاسير والمعجمات ،والعديد من األبحاث ،محاوالً
اإللمام بقدر من أطراف دراستي ،ومن أبرز هذه الكتب واألبحاث كتاب سيبويه ،وكتاب

الرماني (حروف المعاني) ،وكتاب ابن فارس (الصاحبي في فقه اللغة العر ّبية ومسائلها
الرواة
وسنن العرب في كالمها) ،والتفسير الكبير الموسوم بمفاتيح الغيب للرازي ،وِانباه ّ
على أن ِ
للقفطي ،ومغني اللبيب عن كتب األعاريب البن هشام ،ولسان العرب
النحاة
باه ّ
ّ
النحو الوافي لعباس حسن ،واألدوات النحوية
البن منظور ،ومعاني الَنحو للسامرائي ،و ّ
في كتب التفسير لمحمود الصغبر ،وأساليب الطلب عند النحويين والبالغيين لقيس
األوسي ،و ِّ
الدراسة الموسومة بأدوات االستفهام في اللهجة البغدادية المعاصرة لعلي
الحياني.

أن موضا ااوع ِّ
وبما ااا َ
الد ارسا ااة يتمحا ااور حا ااول أدوات االسا ااتفهام ف ا اي اللغا ااة العر ّبيا ااة

الد ارس ااات
الفص اايحة ف ااي ض ااوء عل اام اللغ ااة المعاص اار ،ك ااان ال با ا َد م اان االط ااالع عل ااى ّ

خصصت لدراسة موضوع االستفهام في لغات
والنظرّيات ال ّ
لغوية الغر ّبية المعاصرة التي ّ
2

لغوياة الغر ّبياة المعاصارة التاي تهاتم
غير اللغة العر ّبية ،وأعني هنا ّ
الدراسات والنظرّياات ال ّ
الد ارس ااات
بالموض ااوع نفس ااه ف ااي اللغ ااات األخ اارى ،أو االط ااالع عل ااى أفك ااار ومعطي ااات ّ

لغويااة الغر ّبيااة المعاصارة التااي تناولاات ب ِّ
الد ارسااة مواضاايع أخاارى ماان الممكاان
والنظرّيااات ال ّ
لغوياة
أن تعينني في دراستي هذه ،ومان أبارز هاذه ّ
الد ارساات والنظرّياات نظرّياة العالماة ال ّ

نظرياااة ثباااوت و اااوث الحااادث
يكي اة ( = Giannakidouجياناكياادو) الموسااومة ب ااّ ( :
األمر ّ
الحساسة
الداللية ( ،))The (Non)veridicality Approachوفكرتها المتعلقة باأللفاظ
ّ
ّ

يكي اة
لغويااة األمر ّ
معينااة ( ،)Polarity Itemsود ارسااة ال ّ
دالليااة ّ
أو المسااتقطبة لسااياقات ّ
( = Heimهاايم) حااول النك ارات واألسااماء النك ارة ،وفكرتهااا المتعلقااة باالساام النك ارة وقوتااه
اي ( = Pesetskyبيستسااكي) حاول الخصااائص
ال
ّ
تحديدياة ،ونظرّياة العااالم اللغ ّ
اوي األمريك ّ
السياقية ألدوات االستفهام.
ّ

قسمت ِّ
الدراسة إلى تمهيد وأربعة فصول وخاتمة ،استهل تمهيدها بعنوان
وقد ِّ

ِّ
التحليلي في دراسة اللغة ووصفها في مستوياتها المختلفة،
الوصفي
يوضح قيمة المنهج
ّ
ّ
التركيبية ،والجوانب التي
داللية و
َوتية و
ّ
المقطعية والصَرفّية وال ّ
ّ
وأعني هنا النواحي الص ّ
لغوية التي تشترك فيها اللغات
يتناولها علم اللغة العام أو النظري عند دراسة الظواهر ال ّ
البشرّية.

اللغوي واالصطالحي لالستفهام كما جاء عند
أما الفصل األول ،فيتناول المعنى
ّ
ّ
تم
علماء اللغة العر ّبية الفصيحة ،وأدوات االستفهام وأقسامها في اللغة نفسها ،وقد ّ

عرض ذلك بشكل يخدم موضوع ِّ
يتم
الدراسة في الفصول الالحقة لهذا الفصل ،فلم ّ
الحديث عن كل حيثيات هذا الدرس أو الموضوع في اللغة العر ّبية الفصيحة؛ كون

مبتغى ِّ
محددة ألدوات االستفهام في اللغة المدروسة.
الدراسة يتمحور حول جوانب ّ
وخصصت الفصل الثاني والفصل الثالث من هذه ِّ
(أي)
الدراسة لألداة
ّ

تميزها عن غيرها من أدوات االستفهام
االستفهامية في اللغة العر ّبية الفصيحة؛ نظ اًر ل ّ
ّ
في اللغة نفسها ،فجاء الفصل الثاني حول استعماالت هذه األداة في اللغة العر ّبية من

لغوية المعاصرة التي
تم التطرق فيه إلى أهم النظرّيات ال ّ
وجهة نظر معاصرة ،إذ ّ
(اي) في اللغة العر ّبية
تم ّكنت من تطبيق معطياتها وأفكارها على استعماالت األداة ّ
ثم الوصول إلى تفسير جديد الستعماالتها في لغتنا العر ّبية.
الفصيحة ،ومن ّ
3

(أي) ف ااي اللغ ااة العر ّبي ااة الفص اايحة؛
ودرسا ات ف ااي الفص اال الثال ااث دالالت األداة ّ
انطالقاً من تحديد علماء العر ّبية لادالالت هاذه األداة فاي االساتفهام وغيار االساتفهام مان

ادير ب ِّ
الد ارسااة والتحلياال وفااق معطيااات
خااالل المضاااف إليااه بعاادها ،وهااو أماار وجدتااه جا اً

لغويااة الغر ّبيااة المعاص ارة ،التااي قا ّادمت لااي تفسااي اًر مغاااي اًر لهااذه الجز ّئيااة ماان
النظرّيااات ال ّ
(أي) فااي اللغااة العر ّبيااة ،وقااد كااان ماان الواجااب فااي بدايااة هااذا الفصاال أن
جزئيااات األداة ّ

ااء عل ااى م ااا ورد ف ااي
أق ااوم بتق ااديم ع اارض مختص اار ح ااول دالالت األداة ّ
(أي) ،وذل ااك بن ا ً
أبحاث ودراسات ومؤلفات علماء العر ّبية.

تقابلية بين
لغوية
ّ
خصصته إلجراء دراسة نظرّية ّ
أما الفصل الرابع واألخير ،فقد ّ
ّ
استعماالت ودالالت أدوات االستفهام األخرى في اللغة العر ّبية الفصيحة واستعماالت

تم التطرق في هذا الفصل إلى مدى
ودالالت األداة ّ
(أي) في اللغة نفسها ،حيث ّ
االستفهامية وأدوات االستفهام األخرى في اللغة
(أي)
ّ
التشابه أو االختالف بين األداة ّ
تم ذلك وفق معطيات وأفكار
العر ّبية الفصيحة من ناحية االستعماالت والدالالت ،وقد ّ
لغوية الغر ّبية المعاصرة.
النظرّيات ال ّ
توصلت إليها ِّ
الدراسة ،إذ كان بعضها
تضمنت الخاتمة بعض النتائج التي
وقد
ّ
ّ

متعلقاً بدراسة علماء اللغة العر ّبية ألدوات االستفهام ،وبعضها اآلخر تتعلق ب ِّ
الدراسة
(أي) في اللغة العر ّبية الفصيحة ،وأخرى تتعلق
النظرّية
ّ
التقابلية الستعماالت األداة ّ

ب ِّ
(أي) في اللغة نفسها ،وأخي اًر ما يتعلّق من
الدراسة النظرّية
ّ
التقابلية لدالالت األداة ّ
االستفهامية وأدوات االستفهام األخرى في
(أي)
ّ
النتائج باالختالفات والفروق بين األداة ّ
اللغة العر ّبية الفصيحة.
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التَّمهيد:

تغَيرت مالمح ال َدرس الَنحوي في القرن العشرين ،واتخذت لها مسا اًر مغاي اًر،

الوصفية ( )Descriptive Linguisticsبمعناها الواسع في
حتى بدأت اللغويات
ّ
محددة ،فصرف المنهج
معينة في مرحلة زمنية
ّ
ّ
لغوية تقوم بدراسة لغة ّ
الدراسات ال ّ
الحية بظواهرها
النحاة عن ّ
الوصفي ّ
يخية المقارنة إلى دراسة لغاتهم ّ
الدراسات التار ّ
ّ

المنطوقة ،ليصفوا أصواتها ومفرداتها وتراكيبها ،فيستنبطوا قواعدها وأحكامها ،وهذه

التقنية التي
اللغويات
ّ
ّ
بتطور اللغات القريبة و ّ
الدراسات ال تنسجم مع المناهج التي تعنى ّ
()1
تقوم على المعيار (. )Prescriptive Linguistics

َ
في فرع من فروع علم اللغة الحديث ،الذي ظهر في أوائل القرن
والنحو الوص ّ
الوصفي
مؤخ اًر ،واستعمال
العشرين ،وأخذ يضرب جذوره
ويتأصل في ال َدرس الَنحوي ّ
ّ
ّ
اللغويين
وجه أعمال
مصطلحاً في ال َدرس
ّ
يخي الذي ّ
ّ
اللغوي ،جاء نتيجة للمنهج التار ّ
األوروبيين سابقاً( ،)2علماً َ
تتعدد ،وهذه المناهج لها أهمية
أن مناهج البحث في اللغة ّ
تعد طرقاً موصلة إلى الغاية التي ينشدها
خاصة في مجال البحث العلمي؛ ألَنها ّ
الباحث من دراسته ،ومن خالل هذه المناهج يحرص الباحث على سالمة النتائج التي

اللغوي مناهج كثيرة منها :المنهج
ف البحث
يتوصل إليها من االضطراب ،وقد َع َر َ
ّ
االستنباطي،
التقابلي ،والمنهج
يخي ،والمنهج المقارن ،والمنهج
ّ
ّ
الوصفي ،والمنهج التار ّ
ّ
وغيرها من المناهج.
الوصفي ،ويرجع
اللغوي السويسري (سوسير) صاحب فكرة المنهج
ويعد العالم
ّ
ّ
ّ
اآلنية ( Synchronic
هذا المنهج في أصوله إلى الموازنة التي أقامها (سوسير) بين ّ

اآلنية هي وجهة نظر
 )Linguisticsو
التعاقبية ( ،)Diachronic Linguisticsو ّ
ّ
وصفَية تقوم على البحث في حاالت اللغة على أساس ثابت دون النظر إلى البعد

( )1عبده ،داود1973( ،م) ،أبحاث في اللغة العر ّبية ،مكتبة رياض الصلح ،بيروت ،لبنان ،د.ط،
ص.9

َ
بي وال َدرس الحديث (بحث في المنهج) ،دار النهضة
( )2الراجحي ،عبده1979( ،م) ،النحو العر ّ
العر ّبية ،بيروت ،لبنان ،د.ط ،ص.23

5

التاريخي( ،)1وقد أ َكد (سوسير) َ
أن اللغة ينبغي أن تدرس بعد اكتمال تدوينها وتقنينها،
ّ
محددة ،وقد سميت هذه ِّ
الدراسة بوصفَية
زمانية
وفي حال استقرارها في بيئة
ومكانية ّ
ّ
ّ
اللغة(.)2
الوصفي على أساس وصف اللغة أو اللهجة في مستوياتها
ويقوم المنهج
ّ
التركيبية ،وغير
داللية و
المختلفة ،وأعني هنا النواحي الصَوتية و
ّ
المقطعية والصَرفّية وال ّ
ّ
لغوية التي
ذلك  ،وال بد أن يقتصر الباحث في نشاطه على الوصف المحض للظاهرة ال ّ
يقوم بدراستها ،أي تسجيل ما هو كائن بالفعل ال ما ينبغي أن يكون ،وهو ،أي المنهج

علمي ،فقد بنى (سوسير) نظرّيته في ضوء
الوصفي ،يصلح لدراسة اللغة على أساس
ّ
ّ
معرفي من العالقات ،كالجمل والعبارات
لغوية ،واصفاً اللغة بنظام
العالقة ال ّ
ّ
والكلمات(.)3
إما أن تكون منطوقة
واللغات واللهجات المدروسة في المنهج
الوصفي ّ
ّ
الحية ،والبحث فيها يفرض على الباحث
مستعملة ،كاللغات الحديثة ،وتسمى باللغات ّ

لغوية فيها ليخضعها ِّ
للدراسة،
أن يبدأ من نقطة الصفر إذا أراد استكشاف الظواهر ال ّ
ويتجه إلى التجريد والتقنين ،وا ّما لغات ولهجات مكتوبة ،وهي التي ذهب أصحابها في

العصور األولى ،وبقيت لغتهم لغة مدونة مكتوبة ،ودراستنا للغة العر ّبية القديمة تعتبر
دراسة لغة مكتوبة ،وليست منطوقة؛ َ
ألن نطق هؤالء العرب األوائل لم نسمعه ،ولم نكن

نحن المعاصرين له.
اللغوي األمريكي المعروف نعوم تشومسكي ( Noam
وقد وضع العالم
ّ

ّ
 )Chomskyسلَم ًا من معايير الكفاية في كتابه الموسوم با ( Aspects of the Theory

لغوية في
أي نظرّية
 = of Syntaxجوانب النظرّية
ّ
ّ
النحوية)؛ وذلك بهدف تقييم ّ
داللية،
مستوياتها المختلفة ،أي المستويات الَنحوية والصَوتية و
َرفية وال ّ
المقطعية والص ّ
ّ
( )1إبراهيم ،زكريا( ،د.ت) ،مشكلة البنية ،دار مصر للطباعة ،القاهرة ،جمهورية مصر العر ّبية،
د.ط ،ص.53-52

َ
بي وال َدرس الحديث (بحث في المنهج) ،ص.29
( )2الراجحي ،النحو العر ّ
( )3ديتربونتنج ،كارل2003( ،م) ،المدخل إلى علم اللغة ،ترجمة وتعليق :سعيد بحيري ،مؤسسة
المختار للنشر والتوزيع ،القاهرة ،جمهورية مصر العر ّبية ،ط ،1ص ،33وما بعدها.
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الوصفية ( Descriptive
وغير ذلك ،وأول هذه المعايير هو معيار الكفاية
ّ

لغوية قادرة على صياغة قواعد يمكنها
 ،)adequacyالذي يتطلب أن تكون النظرّية ال ّ
لغوية ،وقواعد يمكن استعمالها إلنتاج جمل صحيحة تتعلق بالظاهرة
وصف الظاهرة ال ّ
لغوية المراد دراستها.
ال ّ
أ َما المعيار الثاني ،فهو معيار الكفاية التفسيرية (،)Explanatory adequacy
لغوية قادرة على صياغة قواعد يمكنها تفسير الظاهرة
الذي يتطلب أن تكون النظرّية ال ّ
يعد استعماالً صحيحاً أو غير صحيح
لغوية ،وقواعد يمكنها توقع ما يمكن أن ّ
ال ّ
لغوية المراد دراستها.
للظاهرة ال ّ
أ َما المعيار الثالث واألخير ،فهو معيار كفاية المالحظة ( Observational

لغوية قادرة على صياغة قواعد يمكنها
 ،)adequacyالذي يتطلب أن تكون النظرّية ال ّ
لغوية جديدة تظهر أثناء البحث(.)1
أي ظاهرة ّ
وصف وتفسير ّ
وسأقوم في هذه ِّ
الدراسة بتقديم تحليل وتفسير منسجم مع هذه المعايير

الستعماالت ودالالت أدوات االستفهام في اللغة العر ّبية الفصيحة؛ وذلك لضمان
وصف هذه األدوات وتفسيرها ،ومالحظة استعمالها في لغتنا العر ّبية.

وعلم اللغة ( )Linguisticsليس علماً واحداً ،واَنما هو علوم مختلفة تفرعت عن

ِّ
علمية للغة ،بحيث أصبح اآلن لك ّل فرع منها علماء ومتخصصون في هذا
الدراسة ال ّ
الفرع أو ذاك من هذا العلم ،بل لقد أصبح لك ّل فرع منها اليوم دراساته وأبحاثه وكتبه

ودورياته الخاصة به ،ونتيجة للتقدم الذي أحرزه علم اللغة ،اتفق علماء اللغة أو أغلبهم

على تقسيم علم اللغة إلى فرعين كبيرين ،أحدهما علم اللغة العام ( General

 ،)Linguisticsأو علم اللغة النظري ( ،)Theoretical Linguisticsواآلخر علم اللغة
التطبيقي ( ،)Applied Linguisticsوما يهمنا هو علم اللغة العام ( General

 ،)Linguisticsأو علم اللغة النظري ( ،)Theoretical Linguisticsوكالهما

(1) Chomsky, N. (1965), Aspects of the Theory of Syntax, Cambridge,
MA: MIT press, page 24-26.
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المقصود غالباً عندما نستخدم عبارة علم اللغة ( )Linguisticsدون كلمة عام أو

نظري(.)1

َوتية والصَرفّية والَنحوّية
لغوية الص ّ
ويدرس علم اللغة العام أو النظري الظواهر ال ّ
أساسية ،وهي الظواهر التي تشترك فيها اللغات جميعها ،وذلك
داللية بصفة
ّ
وال ّ
باإلضافة إلى مناهج البحث في اللغة ،ويتفرع منه علم األصوات الذي يدرس الصوت

اللغوي بعيداً عن البنية ،من حيث طبيعته وكيفية حدوثه ومواضع نطق األصوات
ّ
المختلفة والصفات النطقية المصاحبة للصوت ،وعلم الصَرف الذي يبحث في تصنيف
المورفيمات وأنواعها ومعانيها المختلفة ووظائفها ،ويدخل في إطاره علم الصَرف

بالمفهوم التقليدي ،وعلم الَنحو الذي يدرس أحكام نظم الكلمات وقوانينها داخل الجمل
والعبارات ،وأنواع الجمل والعالقات التي تربط بين مكونات الجمل ،وهو جزء من علم
الداللة الذي يدرس
القواعد الذي يشمل هذا العلم باإلضافة إلى علم الصَرف ،وعلم ّ
لغوية ،ويعالج تطور
الرمزّية للغة ،ويحلّل ّ
الداللة من حيث عالقتها بالبنية ال ّ
الطبيعة ّ
داللية(.)2
ّ
داللية بين الكلمات والحاالت ال ّ
الداللة وتنوعها والعالقات ال ّ
النظري ،ستقوم هذه
ومن خالل هذا العلم ،أي علم اللغة العام أو علم اللغة ّ

ِّ
الدراسة بدراسة استعماالت أدوات االستفهام ودالالتها في اللغة العر ّبية الفصيحة،
سيتبين أَنه من الممكن
وتحليلها ضمن إطار هذا العلم؛ لتفسيرها وكشف أسرارها ،إذ
ّ
تعد ركناً أساسياً من أركان
تفسيرها وتحليلها بوساطة النظريات
اللغوية المعاصرة ،التي ّ
ّ
اللغوي العام أو النظري يمكن أن يصوغ
علم اللغة العام أو علم اللغة النظري ،ف
ّ

الفرضية التي تذهب إلى َ
الوصفي يمكن أن
اللغوي
أن كل اللغات فيها أسماء وأفعال ،و ّ
ّ
يفند هذه الفرضية بدليل تجريبي على وجود لغة واحدة على األقل ال يمكن عند وصفها
ّ
يفند هذه الفرضية أو يؤ ّكدها ،يجب
مميز بين األفعال واألسماء؛ لكَنه كي ّ
تأسيس فارق ّ
اللغوي
يمده بها
عليه أن يتعامل مع بعض التصورات الخاصة باالسم والفعل ،التي ّ
ّ

( )1انظر :ليونز ،جون1987( ،م) ،اللغة وعلم اللغة ،ترجمة وتعليق :مصطفى التونى ،دار
النهضة العر ّبية ،القاهرة ،جمهورية مصر العر ّبية ،ط ،44/1 ،1وما بعدها.
( )2انظر :باي ،ماريو1998( ،م) ،أسس علم اللغة ،ترجمة وتعليق :أحمد مختار عمر ،عالم
الكتب ،القاهرة ،جمهورية مصر العر ّبية ،ط ،8ص ،35وما بعدها.
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()1
اللغوي التطبيقي فيقوم بتطبيق تصورات علم اللغة العام أو علم
أما
ّ
العام أو النظري ّ ،
متنوعة تشمل تعليم اللغة(.)2
اللغة النظري ونتائجه على مهام ّ
عملية ّ

الد ارسااة نظرّيااة العالمااة
وماان النظرّي اات
اللغويااة المعاص ارة التااي اعتماادت عليهااا ّ
ّ
نظرياااة ثباااوت و اااوث
يكيااة ( = Giannakidouجياناكياادو) الموسااومة ب ااّ ( :
اللغويااة األمر ّ
ّ

الداللياااة ( ،))The (Non)veridicality Approachالتااي ذهباات فيهااا هااذه
الحااادث
ّ
اللغويااة فااي اللغااات البش ارّية كافّااة ،وقااد انحصاار
العالمااة إلااى تفسااير العديااد ماان القضااايا
ّ

الحساس ااة أو
النظري ااة ف ااي م ااا يتعلّ ااق بتفس ااير جياناكي اادو لأللف اااظ
اهتم ااام ّ
الد ارس ااة به ااذه ّ
ّ
معينة ( ،)Polarity Itemsأو بعباارة أخارى الجز ّئياة المتعلقاة
داللية ّ
المستقطبة لسياقات ّ

الحساس أو المستقطب في اللغاة ( ،)Polarity Itemsالاذي وصالت
في نظرّيتها باللفظ
ّ
الدالليااة فااي نظريتهااا إلااى ثالثااة أقسااام،
إلااى تحديااده وتعيينااه ماان خااالل تقساايم السااياقات ّ
هي

السااياقات الدالااة علااى ثباوت وقااوع الحاادث ( ،)Veridical situationsوالسااياقات

الدالاة علاى ثباوت عادم وقاوع الحادث ( ،)Anti-veridical situationsوالساياقات الدالاة
على عدم ثبوت وقوع الحدث (.)Non-veridical situations
أن النكارات
ود ارسااة
اللغويااة األمر ّ
ّ
يكيااة ( = Heimهاايم) ،التااي ّبيناات ماان خاللهااا ّ
التحديديااة علااى الاابعض أو الكاال ماان ذاتهااا ،واّنمااا
أو األسااماء النك ارة ال تكتسااب داللتهااا
ّ

التحديديااة ماان عنصاار آخاار فااي الجملااة ،وقااد ّبيناات ذلااك ماان خااالل
الداللااة
تكتسااب هااذه ّ
ّ
العديد من األمثلة التي قامت بمناقشتها وتوضيحها في اللغة اإلنجليزّية.
يكي ( = Pesetskyبيستساكي) المتعلقاة باالختالفاات
ونظرّية العالم
ّ
اللغوي األمر ّ
(أي) ف ااي اللغا ااات التا ااي قا ااام بد ارسا ااتها وأدوات
ب ااين أدوات االسا ااتفهام التا ااي تقابا اال األداة ّ
االسااتفهام األخاارى فااي هااذه اللّغااات ،التااي جعلهااا تكماان فااي الخصااائص السااياقية لهااذه

يفرق بين نوعين من أدوات االستفهام من هذه الناحية ،هماا :أدوات
األدوات ،فقد وجدته ّ
االسااتفهام المرتبطااة بالسااياق ( ،)Discourse-linked Wh-Phrasesوأدوات االسااتفهام
غي اار المرتبط ااة بالس ااياق ( ،)Non-discourse-Linked Wh-Phrasesوه ااو التقس اايم

( )1ليونز ،اللغة وعلم اللغة.45/1 ،

( )2ليونز ،اللغة وعلم اللغة.47-46/1 ،
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أن أداة االسا ااتفهام ( )Whichفا ااي اللغا ااة اإلنجليزيا ااة (ما ااثالً) أداة
الا ااذي جعلا ااه يفتا اارض ّ
مرتبطة بالسياق ،فال يمكننا استعمالها استعماالً سليماً دون أن يكون هنالاك ساياق لغاوي
أن هاذه األداة ال تكاون مساتعملة اساتعماالً ساليماً ّإال إذا كانات
سابق لها مرتبط بها ،أي ّ
أن ماا انطباق علاى األداة ( )Whichفاي اللغاة
مرتبطة بسياق لغوي مسبق يشير إليهاا ،و ّ

اإلنجليزيااة ال ينطبااق علااى أدوات االسااتفهام األخاارى فااي اللغااة نفسااها؛ كونااه يمكننااا أن

نط اارح تس اااؤالً باس ااتعمال أداة االس ااتفهام ( )Whenف ااي اللغ ااة اإلنجليزي ااة (م ااثالً) دون أن
أن الفا اارق با ااين أدوات
اوي مسا اابق يشا ااير إليها ااا ،و ّ
تكا ااون ها ااذه األداة مرتبطا ااة بسا ااياق لغا ا ّ
أن
االس ااتفهام المرتبط ااة بالس ااياق وأدوات االس ااتفهام غي اار المرتبط ااة بالس ااياق متمثّاال ف ااي ّ
األدوات المرتبطة بالسياق تعود في داللتهاا إلاى (عنصار) تام تحدياده أو ذكاره مسابقاً فاي

السياق ،بمعناى ّأناه ال باد مان حاديث مسابق ياتم فياه ذكار العنصار الاذي سنستفسار عناه
اأي أداة ماان أدوات االسااتفهام المرتبطااة بالسااياق ،وقااد قاااد ذلااك
قباال أن نطاارح تساااؤالً با ّ

اي ( = Pesetskyبيستس ا ااكي) إل ا ااى جع ا اال أدوات االس ا ااتفهام المرتبط ا ااة
اللغ ا ا ّ
اوي األمريك ا ا ّ
أما ااا أدوات االسا ااتفهام غيا اار
بالسا ااياق نك ا ارات ال تملا ااك قا ا ّاوة
ّ
تحديديا ااة نابعا ااة ما اان ذاتها اااّ ،
اي ( = Pesetskyبيستسااكي) ّأنهااا ليساات فااي
المرتبطااة بالسااياق ،فيقتاارح اللغا ّ
اوي األمريكا ّ
حاجااة إلااى سااياق لغااوي مساابق يشااير إليهااا ،فهااي ماان وجهااة نظ اره تكتسااب داللتهااا ماان
الداللة.
ذاتها ،وال تحتاج ألي عنصر آخر في جملتها لتحديد هذه ّ
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الفصل األول
العربية الفصيحة
االستفهام وأدواته في اللغة
ّ
 1 .1تمهيد:

يصل المتتبِّع ِّ
أن البحث في حروف اللغة وأدواتها
للدراسات ال ّ
لغوية العر ّبية إلى ّ
أن
قد جاء بسبب ما تعتريه هذه الحروف واألدوات من معان مختلفة ،ويجد الباحث ّ
لغوية
تطور ّ
الدراسات ال ّ
هذا البحث قد ازدهر عند الَنحويين و ّ
اللغويين والمفسرين مع ّ
متمي اًز عن غيره من
المختلفة ،حتى أصبح في مرحلة من الزمن علماً قائماً بذاته
ّ

العلوم ،األمر الذي أغرى العلماء بتأليف المؤلفات واعداد الرسائل والكتب الكثيرة التي
تطرقت إلى أحوال الحروف واألدوات وأبوابها وشواهدها والمذاهب المختلفة فيها ،ومن
ّ
هذه المؤلفات والرسائل والكتب الكتاب الذي ألفه مح َمد بن جعفر التميمي القيرواني
للحروف واألدو ِ
ِ
ات التي ذكرها الَنحويون ،فقام
المعروف بالقزاز ،وهو كتاب جامع
وبين ما فيها ،ووضعها على حروف المعجم،
بشرحها ،وجمع شتاتها من الكتبّ ،
ألف ٍ
ِّ
فأعجبه ،وقال له" :اذكر ما
المعز،
ورقة رفع صو اًر منه إلى
وعندما بلغ كتابه َ
َ
الجحد واالستفهام التي
يجيء من الكلمات لمشاكلة الصور في األمر والنهي والصفة و َ
تقدمها وتالها من القول"(.)1
يدل على المراد بها إعراباً على ما ّ
ألي لغة من اللغات البشرّية على مجموعة من األدوات
النظام
ويشتمل ّ
اللغوي ّ
ّ
التي تساعد أبناء هذه اللغات البشرّية في تأدية ما يختلج في أذهانهم وايصاله ،فقد
لغوية بشكل عام ،والمقصود
وضعت هذه األدوات في اللغات البشرّية لتأدية الوظائف ال ّ

النهي أو الَنفي أو االستفهام أو الجزاء ،أو غير ذلك من الوظائف
هنا وظيفة األمر أو ّ
لغوية األخرى التي تحتوي عليها اللغات البشرّية في العالم كلّه ،وبسبب هذه الوظائف
ال ّ
أطلق علماء العر ّبية عليها حروف المعاني.

القفطي ،جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف( ،ت624 :ها)1986( ،م)ِ ،انباه ال ّرواة على
()1
ّ
أن ِ
بي بالقاهرة في جمهورية مصر
باه ّ
النحاة ،تحقيق :مح َمد أبو الفضل إبراهيم ،دار الفكر العر ّ
العر ّبية ومؤسسة الكتب الثقافية ببيروت في لبنان ،ط.87-86/3 ،1
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تؤدي معنى
واألدوات في اللغة العر ّبية الفصيحة من المباني التقسيمية التي ّ
تعبر عنها هذه األدوات تتحقق بالضرورة بين
التعليق ،أو وظيفة التعليق ،والعالقة التي ّ
أجزاء الجملة بشكل كامل ،فهي ال تتحقق بأحد أجزاء الجملة ،بل باألجزاء جميعها،

األصلية التي تتمثل في
وتقسم هذه األدوات في اللغة العر ّبية الفصيحة إلى األدوات
ّ
المحولة التي تتمثل في
حروف المعاني ،ومنها حروف الجر والعطف ،واألدوات
ّ
األدوات الظرفية أو االسمية أو الفعلية أو الضميرية(.)1

أن اللغة العر ّبية
ولو تناولنا درس االستفهام في اللغة العر ّبية الفصيحة ،لوجدنا ّ
تؤدي وظيفة االستفهام ،فال يتصور
الفصيحة تحتوي على الكثير من األدوات التي ّ
تؤدي وظيفته ،فوظيفة االستفهام في
النظام
بي دون أدوات االستفهام التي ّ
ّ
اللغوي العر ّ

اللغة العر ّبية الفصيحة مرتبطة بأدواته ،واللغة العر ّبية الفصيحة في ذلك تشبه إلى حد
تؤدي الوظيفة
بعيد اللغات البشرّية األخرى ،التي ال تخلو أنظمتها من أدوات مشابهة ّ

نفسها(.)2

اللغويون االستفهام في اللغات البشرّية إلى االستفهام عن كلمة واالستفهام
ويقسم
ّ
ّ
عن جملة ،ويحددون جواب القسم األول بكلمة واحدة ،فلو قلنا في اللغة العر ّبية

الفصيحة :متى درست؟ سيكون جوابنا في اللغة نفسها بكلمة واحدة ،وهي كلمة
ال  ،فيكفي الجواب بتحديد الوقت ،ويحددون جواب القسم الثاني با(نعم أو
(البارحة) مث ً

ال) ،فلو قلنا في اللغة العر ّبية الفصيحة :هل درست دروسك؟ سيكون جوابنا في اللغة
نفسها با(نعم) أو (ال) ،واالستفهام هنا ،أي في القسم الثاني ،يتعلّق بالجملة كاملة ،أو
باألحرى عن صحة وقوع مضمونها(.)3

( )1حسان ،تمام1994( ،م) ،اللغة العر ّبية :معناها ومبناها ،دار الثقافة ،الدار البيضاء ،المغرب،
د.ط ،ص ،123وما بعدها.
( )2الحياني ،علي حمد عبد العزيز2015( ،م) ،أدوات االستفهام في اللهجة البغدادية المعاصرة،
مجلة اآلداب ،جامعة الملك سعود ،الرياض ،المملكة العر ّبية السعودية ،م ،27ع ،1ص.77
( )3برجشستراسر ،ج1994( ،م) ،التطور النحوي للغة العر ّبية ،أخرجه وصححه وعلق عليه:

الدكتور رمضان عبد التواب ،مكتبة الخانجي ،القاهرة ،جمهورية مصر العر ّبية ،ط،2
ص ،165وما بعدها.
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الموجهة
ويعد البحث في االستفهام في اللغة العر ّبية الفصيحة من األبحاث
ّ
ّ
للنظام الَنحوي كلّه؛ وذلك انطالقاً من َ
النظام يتطلب تماسك العناصر التي
أن مفهوم ّ
ّ
تكونه؛ وعليهَ ،
محدد في اللغة
معين ّ
فإن التفكير بوجود معطيات واضحة لموضوع ّ
العر ّبية الفصيحة ،سيفضي في النهاية إلى َ
محدد ،وهو األمر
حوي واضح ّ
أن النظام الَن ّ
ي ال
الذي ال تقبله ّ
الدراسات ال ّ
لغوية المتعاقبة للغة العر ّبية الفصيحة؛ فالوضوح النظر ّ

يكون ّإال بالمقارنة بين األبنية المتعددة المتباعدة والتراكيب المتشابهة المتقاربة لتحديد
المشترك المتقارب وتمييز المختلف المتباعد(.)1

ويشمل االستفهام في اللغة العر ّبية الفصيحة أدوات تنتمي إلى األسماء ،ومنها:
تسمى الحروف ،وهي :هل والهمزة ،ولكل اسم من أسماء
َمن و ّ
أي وأين ،وأخرى ّ
االستفهام وظيفة يؤديها ،فمنها ما يستفهم به عن المكان ،ومنها ما يستفهم به عن
تؤديه أسماء
الزمان ،ومنها ما يستفهم به عن العدد ،ومنها ما يستفهم به عن كل ما ّ
االستفهام األخرى ،ومنها ما يستفهم به عن الحال ،وغير ذلك من الوظائف األخرى

تؤديها أسماء االستفهام المتبقية في اللغة العر ّبية الفصيحة(.)2
التي ّ
أما حرفا االستفهام في اللغة العر ّبية الفصيحة ،فهما للتصور والتصديق ،فتفيد
ّ

(الهمزة) التصور والتصديق معاً ،وتفيد (هل) التصديق فقط ،ويجاب عن التصور
بالتعيين ،نحو قولنا :أزيد عندك أم عمرو؟ وعن التصديق با(نعم) أو (ال) ،وذلك نحو

قولنا :هل زيد قائم؟ وقولنا :أزيد قائم؟(.)3

الداللية ،منشورات مركز النشر
( )1المبخوت ،شكري2006( ،م) ،إنشاء الَنفي وشروطه الَنحوية
ّ
الجامعي في جامعة منوبة ،تونس ،د.ط ،ص.15

( )2الصغبر ،محمود أحمد2001( ،م) ،األدوات النحوية في كتب التفسير ،دار الفكر ،دمشق،
سورية ،ط ،1ص ،634وما بعدها.

( )3المرادي ،الحسن بن قاسم( ،ت 749 :ها)1992( ،م) ،الجنى الداني في حروف المعاني،

العلمية ،بيروت،
تحقيق :الدكتور فخر الدين قباوه واألستاذ محمد نديم فاضل ،دار الكتب
ّ
لبنان ،ط ،1ص ،30وما بعدها ،واألنصاري ،ابن هشام( ،ت761 :ها)1991( ،م) ،مغني

اللبيب عن كتب األعاريب ،تحقيق :مح َمد محيي الدين عبد الحميد ،المكتبة العصرية ،بيروت،

لبنان ،د.ط ،19/1 ،وما بعدها.
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وتتمَيز أدوات االستفهام في اللغة العر ّبية الفصيحة عن غيرها من األدوات في
اللغة نفسها بصدارتها في الكالم ،وتستأثر (همزة) االستفهام في اللغة العر ّبية الفصيحة

بتمام الصدارة في الكالم؛ كونها أصل أدوات االستفهام ،وألصالتها هذه استأثرت بأمور
منها تمام الصدارة بتقديمها على ثم والواو والفاء ،نحو قوله تعالى :أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُم بِهِ
آآلنَ وَقَدْ كُنتُم بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ،)1(وقوله تعالى :أَولَمْ يَسِريُوا فِي الْأَرْضِ ،)2(وقوله تعالى:
أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَالَ تَعْقِلُونَ ،)3(واألصل في ذلك تقديم
لكن العرب راعت أصالة
حرف العطف على الهمزة؛ ّ
ألنها داخلة في الجملة المعطوفةّ ،
الهمزة في استحقاق تمام الصدارة ،وذلك بخالف (هل) وسائر أدوات االستفهام

األخرى(.)4

بأن
النحاة العرب عن ترتيب الجملة
ويتحدث ّ
ّ
االستفهامية ،ويحددون هنا ّ
أن الجملة
األصل في أدوات االستفهام أن ال يليها ّإال األفعال؛ وذلك بسبب ّ

ألنه في الحقيقة سؤال
االستفهامية تقتضي السياق الفعلي ،فاالستفهام يطلب الفعل؛ ّ
ّ
عنه  ،ونحن عندما نستفهم نكون قد استفهمنا عن األمر الذي نشك فيه ونجهله ،وال يقع
الشك ّإال في الفعل( ،)5وقد قال سيبويه في هذا الجانب" :وحروف االستفهام كذلك ال

توسعوا فيها فابتدءوا بعدها األسماء واألصل غير ذلك .أال
يليها ّإال الفعل ّإال ّأنهم قد ّ
يد ِ
يد في ِ
آخ ٌذ .فإن قلت :هل
يد
الدار ،وكيف ز ٌ
وهل ز ٌ
ٌ
ترى ّأنهم يقولونَ :هل ز ٌ
منطلقَ ،
لما اجتمع االسم والفعل
أيت وهل ز ٌ
يد ذهب قَب َح ولم يجز ّإال في الشعرّ ،
زيداً ر َ
ألنه ّ

( )1سورة يونس ،اآلية.51 :
( )2سورة الروم ،اآلية.9 :

( )3سورة البقرة ،اآلية.44 :
( )4انظر :السكاكي ،يوسف بن محمد بن علي( ،ت626:ها)2000( ،م) ،مفتاح العلوم ،تحقيق:
العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط ،1ص ،418وما بعدها،
عبد الحميد الهنداوي ،دار الكتب
ّ
والمرادي ،الجنى الداني في حروف المعاني ،ص.31

( )5ابن يعيش ،موفق الدين أبي البقاء يعيش بن علي( ،ت643 :ها)2001( ،م) ،شرح المفصَل
العلمية،
للزمخشري ،قدم له ووضع هوامشه وفهارسه :الدكتور إيميل بديع يعقوب ،دار الكتب
ّ
بيروت ،لبنان ،ط.217-216/1 ،1
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كنت فاعالً ذلك بقد
االسم
شاعر فقدم
حملوه على األصل فإن اضط َر
نصب كما َ
َ
ٌ
َ
ِ
ونحوها"(.)1
االستفهامية باسم يليه فعل بعد همزة
النحاة العرب ابتداء الجملة
وقد أجاز ّ
ّ
االستفهام فقط ،ويقول المبرد في هذا المجال" :لو قلت :هل زيد قام؟ لم يصلح ّإال في

الشعر؛ َ
يد قام؟ وجميع
يد خرج؟ وأين ز ٌ
ألن السؤال إَنما هو عن الفعل ،وكذلك متى ز ٌ
حروف االستفهام -غير ِ
ألف االستفهام -ال يصلح َ
فيهن إذا اجتمع اسم وفعل ّإال تقديم
يضطر الشاعر"(.)2
الفعلّ ،إال أن
ّ

العربية الفصيحة:
 2 .1االستفهام في اللغة
ّ
تركيبي ااً ماان أنماااط
يمثاال مصااطلح االسااتفهام فااي اللغااة العر ّبيااة الفصاايحة نمط ااً
ّ
العمليا ااة
الطلبيا ااة التا ااي يلجا ااأ إليها ااا المتحا اادثون باللغا ااة العر ّبيا ااة أثنا اااء
اائية
ّ
ّ
الجما اال اإلنشا ا ّ

الية فيمااا بياانهم ،فأناات عناادما تسااتفهم تكااون قااد طلباات العل ام عاان شاايء لاام يكاان
التواصا ّ
التثبت.
عما هو معلوم للتحقّق و ّ
معلوماً في ذهنك ،أو تستفهم ّ

ِّ
ويحدد علماء العر ّبية االستفهام في اللغة بطلب الفهم ،وفي هذا يقول ابن
منظور" :الفَهم :مع ِرفَت َك ال َشي َء َ ِ
ِ
امةًَ :علِ َمه"( ،)3ويقول في
بالقلب .فَه َمه فَه َماً َوفَهَ َ
َ
َ
ِ
الم:
موضع آخر"َ :وفَهمت الشي َءَ :ع َقلته َو َع َرفتهَ .وفَهَمت فالناً َوأَفهَمته؛ َوتَفَهَ َم ال َك َ
فَ ِه َمه َشيئاً َبع َد َشي ٍءَ .وَرج ٌل فَ ِه ٌمَ :س ِريع الفَهِم ،يقَا ٌل :فَه ٌم َوفَهَ ٌمَ .وأَفهَ َمه األَم َر َوَفهَ َمه

( )1انظر :سيبويه ،أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر( ،ت180:ها)1988( ،م) ،الكتاب ،تحقيق
وشرح :عبد السالم مح َمد هارون ،مكتبة الخانجي ،القاهرة ،ط.99-98/1 ،3

( )2انظر :المبرد ،أبو العبَاس مح َمد بن يزيد( ،ت285 :ها)1979( ،م) ،كتاب المقتضب ،تحقيق:

مح َمد عبد الخالق عضيمة ،لجنة إحياء التراث اإلسالمي ،المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية،

مصر ،ط.73-72/2 ،2

( )3انظر :ابن منظور ،مح َمد بن مكرم( ،ت711 :ها)( ،د.ت) ،لسان العرب ،تحقيق :عبد اهلل

علي الكبير ومح َمد أحمد حسب اهلل وهاشم مح َمد الشاذلي ،دار المعارف ،القاهرة ،مصر،

د.ط ،ص ،3481مادة (فهم).
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ِ
ِ
يء فَأَفهَمته َوَفهَمته
إَياهَ :ج َعلَه َيف َهمهَ ،واستَفهَ َمهَ :سأَلَه أَن يفَهِّ َمهَ .وقَد استَفهَ َمني ال ّش َ
تَفهيماً"(.)1

أن االستفهام في اللغة يتعلّق بطلب الفهم ،وهو في
ويفهم من المعاني السابقة ّ
ذلك ال يختلف عن االستفهام في االصطالح ،فقد حدده العلماء في االصطالح بطلب
الفهم واإلفهام واالستعالم عن الشيء ،ومن العلماء من يجعل االستفهام واالستخبار

بمفهوم واحد في االصطالح(.)2

الداللة
الداللة والتركيب يقع بين حقيقتين ،هما :حقيقة ّ
واالستفهام من ناحية ّ
الداللة التي تقع تحت باب االستخبار
وحقيقة التركيب ،وتتمثل الحقيقة األولى في ّ

وباب االستعالم وباب االستفهام ،فيستفاد من االستخبار طلب الخبر ،ويستفاد من
تؤدي هذه األبواب مجتمعة
االستعالم طلب العلم ،ويستفاد من االستفهام طلب الفهم ،و ّ
إلى طلب ما لم يكن معلوماً من قبل(.)3

معينة لالستفهام نقطة بارزة
ومن ناحية حقيقة التركيب يمثل استعمال أدوات ّ
استفهامي ،ويدل ذلك
ي إلى تركيب
ومهمة في تحويل التركيب
اللغوي من تركيب إخبار ّ
ّ
ّ
ّ
لغوية المختلفة ،األمر الذي أثّر في دراسة اتساع
على العالقة الحميمة بين التراكيب ال ّ
وتفرع تراكيب كثيرة من تركيب واحد ،ومن هنا تمثلت حقيقة االستفهام
النظام
ّ
اللغويّ ،

( )1انظر :ابن منظور ،لسان العرب ،ص ،3481مادة (فهم).
( )2انظر :ابن فارس ،أبو الحسين أحمد( ،ت395 :ها)( ،د:ت) ،الصاحبي في فقه اللغة العر ّبية
ومسائلها وسنن العرب في كالمها ،تحقيق :محمد الشويحي ،مؤسسة بدران للطباعة والنشر،
بيروت ،لبنان ،د.ط ،ص ،181والغالييني ،مصطفى1993( ،م) ،جامع الدروس العر ّبية،
راجعه ونقحه :الدكتور عبد المنعم خفاجه ،منشورات المكتبة العصرية للطباعة والنشر ،صيدا،

بيروت ،لبنان ،ط.139/1 ،28

( )3انظر :ابن الشجري ،هبة اهلل بن علي بن محمد بن حمزة الحسني العلوي( ،ت542 :ها)،

(1992م) ،أمالي ابن الشجري ،تحقيق ودراسة :الدكتور محمود محمد الطناجي ،مكتبة
الخانجي ،القاهرة ،جمهورية مصر العر ّبية ،ط.400/1 ،1
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استعالمي ،وال يتم
ي
ي إلى تركيب
ّ
استفهامي استخبار ّ
التركيبية في تحويل تركيب إخبار ّ
ّ
ّ
ذلك ّإال باستعمال أدوات خاصة بتركيب االستفهام(.)1
أن االستفهام في اللغة العر ّبية الفصيحة يشبه األمر؛ وذلك
ويرى ّ
النحاة العرب ّ
انطالقاً من ّأنك في االستفهام تسأل عن معرفة شيء يدور في ذهنك ،وقد تتحقق هذه
المعرفة ،أو ال تتحقق ،وكذلك األمر الذي قد يقوم المأمور بتنفيذ ما يطلب منه ،أو ال

يقوم ،وفي هذا الجانب يقول سيبويه" :واَنما فعلوا ذلك باالستفهام ألَنه كاألمر في ّأنه
غير و ٍ
اجب ،و ّأنه يريد به من المخاطَ ِب أم اًر لم َيستَِق َر عند السائل"(.)2
النحاة العرب أيضاً بين االستفهام والشرط في اللغة العر ّبية الفصيحة؛
ويربط ّ

يحملون االستفهام معنى الشرط ،ويجعلون جواب االستفهام
وذلك انطالقاً من ّأنهم ّ
كجواب الشرط في عدم حصوله وتحققه ووجوبه ،باإلضافة إلى ّأنهم يجعلون ما بعد

أن
أداة االستفهام شرطاً مثل ما بعد أداة الشرط ،وفي ذلك يقول سيبويه" :أال ترى ّ
ألنها حروف ضارعت بما بعدها
جوابه َجزٌم فلهذا اختير النصب َو َك ِرهوا
تقديم االسمّ ،
َ
ما بعد حروف الجزاء ،وجوابها كجوابه وقد يصير معنى حديثها إليه .وهي غير و ٍ
اجبة
كالجزاء ،فَقَب َح تقديم االسم لهذا .أال ترى أنك إذا قلت :أَي َن عبد اهلل آته ،فكأنك قلت:
حيثما َيكن آته"(.)3

ويتَضح م َما سبق َ
أن االستفهام في اللغة العر ّبية الفصيحة تركيب ينشأ من
خالل طريقة خاصة إلفادة طلب العلم بالمجهول ،ويتم هذا الطلب بأدوات خاصة
حددها علماء العر ّبية في مؤلفاتهم ،وال يقتصر ذلك على اللغة العر ّبية الفصيحة ،ففي
وظيفية بهدف الوصول
تؤدي إليه كلمات
اللغة اإلنجليزية شكل خاص بجملة االستفهام ّ
ّ
إلى المجهول في األذهان ،وذلك على نحو ما هو موجود في اللغة العر ّبية الفصيحة،
أن للتنغيم دو اًر بار اًز في
مع اختالف في ترتيب الجملة ،أي الصيغة والتوزيع ،علماً ّ

( )1المومني ،أسماء أحمد رشيد2007( ،م) ،لسانيات تقابلية :االستفهام بين العر ّبية واإلنجليزية،
دار الكندي للنشر والتوزيع ،إربد ،المملكة األردنية الهاشمية ،ط ،1ص.18-17
( )2انظر :سيبويه ،الكتاب.99/1 ،
( )3انظر :سيبويه ،الكتاب.99/1 ،
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استفهامية في اللغة اإلنجليزية ،وذلك دون أن تحتوي
تحويل الجملة اإلخبارية إلى جملة
ّ
الجملة على تركيب خاص باالستفهام(.)1
وأدوات االستفهام في اللغة العر ّبية الفصيحة أدوات مبهمة يستعلم بها عن شيء
وتقسم هذه األدوات في لغتنا العر ّبية الفصيحة إلى حروف
مجهول في أذهاننا(،)2
ّ
وأسماء ،وسنقوم فيما سيأتي من هذا الفصل بعرض هذه األدوات والتعريف بها بشكل

يخدم موضوع دراستنا.
العربية الفصيحة:
 3 .1حرفا االستفهام في اللغة
ّ
وضااع علم اااء اللغ ااة العر ّبي ااة الفص اايحة ح اارفين لالس ااتفهام ،هم ااا( :الهما ازة وه اال)،

وسنقوم بعرضهما والتعريف بهما على النحو اآلتي:
 1 .3 .1الهمزة:

اتفهامي فااي اللغااة العر ّبيااة الفصاايحة إلفااادة
ياادخل هااذا الحاارف علااى التركيااب االسا
ّ
التص ااديق ،نح ااو قولن ااا :أعم اارو ق ااائم؟ أو التص ااور ،نح ااو قولن ااا :أعم اارو عن اادك أم زي ااد؟

ويجعاال علماااء العر ّبيااة هااذا الحاارف أساااس وأصاال أدوات االسااتفهام( ،)3ويؤيااد ذلااك قااول
"ألنهااا ح اارف االسااتفهام ال ااذي ال ياازول عنااه إل ااى غي اره ،ول اايس لالسااتفهام ف ااي
ساايبويهّ :
األص ا اال غي ا ااره .واّنم ا ااا ترك ا ااوا األل ا ااف ف ا ااي م ا اان ،ومت ا ااى ،وه ا اال ،ونح ا ا ِاوهن حي ا ااث ِ
أمنا ا اوا
َ
َ
()5
االلتباس"( ،)4وقول الزجاج" :األلف أم حروف االستفهام" .
َ
( )1المومني ،لسانيات تقابلية :االستفهام بين العر ّبية واإلنجليزية ،ص.19
( )2انظر :الغالييني ،جامع الدروس العر ّبية.139/1 ،

( )3المرادي ،الجنى الداني في حروف المعاني ،ص ،31-30واألنصاري ،مغني اللبيب عن كتب
األعاريب ،19/1 ،وما بعدها.

( )4انظر :سيبويه ،الكتاب.99/1 ،
الرازي ،الفخر محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين بن علي الطبرستاني،
( )5انظرَ :
بي ،بيروت،
(ت606:ها)1997( ،م) ،التفسير الكبير (مفاتيح الغيب) ،دار إحياء التراث العر ّ
لبنان ،ط ،158/1 ،2والصغبر ،األدوات النحوية في كتب التفسير ،ص.635
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ألنها ااا تضا اامنت معنا ااى هم ا ازة
أن أسا ااماء االسا ااتفهام بنيا اات ّ
ويا اارى ّ
النحا اااة العا اارب ّ
أن الهمزة أصل أدوات االستفهام ،وقاد علال الجرجااني
االستفهام ،وهذا يؤ ّكد مذهبهم في ّ

الحرفياة
الحرفية ،فهي عندما تضمنت معناى
سبب بناء أسماء االستفهام بتضمنها معنى
ّ
ّ
بنيت كما بني الحرف(.)1

أن هما ازة االس ااتفهام ق ااد تقل ااب (ه اااء) عن ااد بع ااض
ويتح اادث علم اااء العر ّبي ااة ع اان ّ

أن الهمزة في قوله تعالى :هَاأَنتُمْ هَؤُالء حَاجَجْتُمْ ،)2(أصلها :آأنتم ،وهاو
العرب ،فيرون ّ
عندهم إبدال كاإلبدال في قول العرب :هرقت الماء(.)3

ويتعرض بعض علماء العر ّبية اللتقاء همزة االستفهام مع همزة الوصال ،والاراجح
هنا ّأنه إذا التقت همزة االستفهام مع همزة الوصل وجب أن تحذف همزة الوصل وتثبات

أن هم ازة الوصاال يااؤتى بهااا لوصاال الكااالم ،وعناادما
هم ازة االسااتفهام؛ وذلااك انطالق ااً ماان ّ
جا اااءت هم ا ازة االسا ااتفهام معها ااا ذهبا اات الحاجا ااة لوصا اال الكا ااالم ،فا ااال حاجا ااة لوجودها ااا
واجتماعها مع همازة االساتفهام( ،)4ويساتدلون علاى ذلاك بقولاه تعاالى :أَسْتتَكْبَرْ َ أَمْ كُنت َ
مِنَ الْعَالِنيَ ،)5(فاألصل هنا :أاستكبرت ،وقد سقطت همزة الوصل للتخفيف والساهولة فاي
النطااق؛ كااون اجتماااع الهم ازتين مع ااً ساايكون ساابباً فااي إحااداث الثقاال فااي النطااق ،وهااو

()6
أن بق اااء هما ازة
األم اار ال ااذي تنف اار من ااه العر ّبي ااة وترفض ااه  ،م ااع األخ ااذ بع ااين االعتب ااار ّ
االستعمالي.
ألنها هنا للمعنى
االستفهام أولى؛ ّ
ّ

( )1انظر :الجرجاني ،عبد القاهر( ،ت471:ها)1982( ،م) ،كتاب المقتصد في شرح اإليضاح،

تحقيق :الدكتور كاظم بحر المرجان ،منشورات و ازرة الثقافة واإلعالم ،الجمهورية العراقية،

د.ط.134/1 ،

( )2سورة آل عمران ،اآلية.66 :
الرازي ،التفسير الكبير (مفاتيح الغيب) ،89/8 ،والصغبر ،األدوات النحوية في كتب
( )3انظرَ :
التفسير ،ص.94

( )4الهروي ،علي بن مح َمد (ت 415 :ها)1993( ،م) ،كتاب األزهية في علم الحروف ،تحقيق:
عبد المعين الملّوحي ،مطبوعات مجمع اللغة العر ّبية ،دمشق ،سوريا ،ط ،2ص.33
( )5سورة آل عمران ،اآلية.75 :
( )6الهروي ،كتاب األزهية في علم الحروف ،ص.33
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وت اادخل هما ازة االس ااتفهام عل ااى هما ازة القط ااع ،وف ااي ه ااذا المج ااال يتح اادث علم اااء
العر ّبيااة عاان ثالثااة اسااتعماالت ،فماان العاارب ماان يحقااق الهم ازتين ،نحااو قولنااا :أأنجاازت
العمل؟ ومن العرب مان يجعال باين همازة االساتفهام وهمازة القطاع ألفااً ،نحاو قولناا :آأنات

يوحاد همازة االساتفهام
علي أنجز العمل؟ وذلك هروبا من االستثقال ،ومن العارب مان ّ
أم ّ
وهمازة القطااع بهمازة واحاادة مماادودة ،نحااو قولنااا :آنجاازت العماال؟ والتقاادير هنااا ّأنااه ياادخل
بااين هم ازة االسااتفهام وهم ازة القطااع ألااف ،فتصاابح الهم ازة األولااى مااع األلااف الداخلااة بااين
همزة االستفهام وهمزة القطع همزة مد ،فتلين الهمزة الثانية بسبب ذلك ،وتترك نبرتها(.)1

اؤدي هماازة االسااتفهام الكثياار ماان المعاااني ،منهااا :التّسااوية ،نحااو قول اه تعااالى:
وتا ّ

سَوَاء عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْ َ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ،)2(والتّقرير ،نحو قوله تعالى :أَأَن َ فَعَلْ َ هَذَا

بِآلِهَتِنَتا يَتا إِبْترَاهِيمُ ،)3(والتّعجاب ،نحاو قولاه تعاالى :أَلَتمْ تَترَ إِلَت رَبِّت َ كَيْت َ مَتدَّ الظِّت ،)4(
()5
تؤديهاا
والتّهدياد ،نحاو قولاه تعاالى :أَلَتمْ نُهْلِت ِ الْتأَوَّلِنيَ ، وغيار ذلاك مان المعااني التاي ّ

همزة االستفهام(.)6

وهمزة االستفهام أكثر أدوات االستفهام استعماالً وتصرفاً ،وهذا ما جعلها تخاتص

أن حااديث
بأحكااام ليساات فااي غيرهااا ماان أدوات االسااتفهام األخاارى ،وذلااك باإلضااافة إلااى ّ
العلماء عنها وعن (هل) قد كان أكثر من حديثهم عن بقية أدوات االستفهام(.)7

( )1الهروي ،كتاب األزهية في علم الحروف ،ص.35
( )2سورة المنافقون ،اآلية.6 :
( )3سورة األنبياء ،اآلية.62 :
( )4سورة الفرقان ،اآلية.45 :

( )5سورة المرسالت ،اآلية.13 :

( )6المرادي ،الجنى الداني في حروف المعاني ،ص ،30وما بعدها ،واألنصاري ،مغني اللبيب عن
كتب األعاريب ،23/1 ،وما بعدها.

( )7األوسي ،قيس إسماعيل( ،د.ت) ،أساليب الطلب عند النحويين والبالغيين ،بيت الحكمة،
جامعة بغداد ،و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي ،الجمهورية العراقية ،د.ط ،ص ،319وما

بعدها.
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 2 .3 .1هل:
أن (هال) ال تقااع ّإال فااي االسااتفهام ،وفاي ذلااك يقااول ساايبويه:
يقارر ّ
النحاااة العاارب ّ
()1
ا(هل) اسا ااتعمالين أو
أن ل ا ا َ
" َها اال ال تقا ااع ّإال فا ااي االسا ااتفهام"  ،ويتحا اادث الرما اااني عا اان ّ
موضعين ،األول منهماا أن تكاون أداة اساتفهام عان حقيقاة الخبار ،وجوابهاا هناا باا(نعم أو
ال) ،وذلاك نحاو قولناا :هال قاام زياد؟ وهال عمارو خاارج؟ وقولاه تعاالى :فَهَت ْ وَجَتدتمم مَّتا
وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُواْ نَعَمْ ،)2(والثااني منهماا أن تكاون بمعناى قاد ،وذلاك نحاو قولاه تعاالى:
هَ ْ أَتَ عَلَ الْإِنسَانِ حِنيٌ مِّنَ الدَّهْرِ ،)3(والمعنى هناا :قاد أتاى علاى اإلنساان ،ومثال ذلاك
قوله تعالى :وَهَ ْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ ،)4(والمعنى هنا :قد أتاك( ،)5والحقيقة ّأنها هناا ليسات

ي يفيد التحقيق والتوكيد(.)6
بمعنى قد ،بل هي استفهام تقرير ّ
النحاااة العاارب حاارف اسااتفهام ياادخل علااى األسااماء واألفعااال ،وهااو
و(هاال) عنااد ّ
َ
لطلااب التصااديق الموجااب فقااط ،وذلااك نحااو قولنااا :هاال قااام عماارو؟ وهاال عماارو قااام؟ وال

ا(هل) عن مفارد ،كماا ّأناه ال ياأتي بعاده االسام فاي جملاة فعلياة ،نحاو قولناا :هال
يستفهم ب َ
()7
اق الفعاال التقااديم،
عماارو ض اربت؟
(هاال) إذا جاااءت فااي جملااة فيهااا فعاال ،كااان حا ّ
ألن َ
ّ
نحاو قولناا :هال درس زياد؟ وقولنااا :هال حضار محماد؟ واذا قلنااا :هال محماد حضار؟ عا ّاد
(هاال) قااد تااأتي فااي جملااة اساامية بحتااة،
هاذا ضااعيفاً أو علااى ّنيااة التقااديم والتااأخير ،ولكاان َ

( )1انظر :سيبويه ،الكتاب.189/3 ،
( )2سورة األعراف ،اآلية.44 :
( )3سورة اإلنسان ،اآلية.1 :
( )4سورة ص ،اآلية.21 :

( )5الرماني ،أبو الحسن علي بن عيسى( ،ت384:ها)1981( ،م) ،كتاب معاني الحروف ،حقَقه
وخرج شواهده وعلق عليه وقدم له وترجم للرماني و ّأرخ لعصره :عبد الفتاح إسماعيل شلبي،
َ
دار الشروق للنشر والتوزيع والطباعة ،جدة ،المملكة العر ّبية السعودية ،ط ،2ص.102

( )6انظر :المرادي ،الجنى الداني في حروف المعاني ،ص.345-344

( )7انظر :ابن جني ،أبو الفتح( ،ت392 :ها)1988( ،م) ،اللمع في العر ّبية ،تحقيق :سميح أبو
مغلي ،دار مجدالوي للنشر ،عمان ،المملكة األردنية الهاشمية ،د.ط ،ص ،149وما بعدها،
والمرادي ،الجنى الداني في حروف المعاني ،ص ،341وما بعدها.
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نحو قولنا :هل علي أخوك؟ وقولنا :هل الكتاب لك؟ وفي هذه الحالة ال سبيل ّإال لالسام
لمتابعتها(.)1

(هاال) فااي ّأنهااا تسااتعمل لطلااب التصااور ،وذلااك نحوقولنااا:
وتنفاارد (الهم ازة) عاان َ
أعلااي فااي البياات أم خالااد؟ ولااذلك نجااد (الهمازة) قااد انفااردت بمعادلااة (أم) المتصاالة؛ فهااي
ا(هل) ،وتنفارد (الهمازة) عان
يطلب من خاللها تعيين واحد من أمرين ،وهو ما ال يطلب ب َ
(هل) أيضاً في ّأنها تدخل على الَنفي( ،)2وذلك نحو قوله تعاالى :ألَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْتوى
َ
لِّلْكَافِرِينَ.)3(

(هال) أن تكاون لالساتفهام ،لكناه
أن األصال فاي َ
والمتتبِّع للدراسات العر ّبية سيجد ّ
أن العاارب تسااتعملها لعاادد ماان المعاااني األخاارى ،فقااد تااأتي بمعنااى قااد كمااا ذكرنااا،
ساايجد ّ

وقد تأتي بمعنى (ما) ،نحو قولاه تعاالى :هَت ْ يَنظُترُونَ إِال أَن يَتأْتِيَهُمُ اللّتهُ فِتي ظُلَت مِّتنَ الْغَمَتامِ
وَالْمَآلئِكَةُ وَقُضِيَ األَمْرُ وَإِلَ اللّهِ تُرْجَتعُ االمُتورُ  ،)4(وقاد تاأتي بمعناى (أال) ،نحاو قولاه تعاالى:

()5
تؤديهاا (هال) فاي اللغاة
قُ ْ هَ ْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا  ، وغيار ذلاك مان المعااني التاي ّ

()6
اياقية
العر ّبياة الفصايحة  ،والمقصاود هناا المعااني التااي تادخل ضامن دائارة الوظاائف السا ّ
لحروف المعاني.

ويااذكر أن بعااض العاارب يجعلااون (أم) ماان ضاامن حااروف االسااتفهام ،وقااد ذكاار
أن له ااا اس ااتعمالين ،أح اادهما أن تق ااع معادل ااة متص االة لمعن ااى االس ااتفهام عل ااى
اب اان جن ااي ّ
معنى (أي) ،واآلخر أن تكون منقطعة على معنى (بل) ،ومثال األول قولنا :أزياد عنادك
أم عماارو؟ والمعنااى هناااّ :أيهمااا عناادك؟ ومثااال الثاااني قولنااا :هاال عناادك خالااد أم عناادك
( )1انظر :سيبويه ،الكتاب ،99-98/1 ،والمبرد ،كتاب المقتضب ،73-72/2 ،والمرادي ،الجنى
الداني في حروف المعاني ،ص.343

( )2انظر :المرادي ،الجنى الداني في حروف المعاني ،ص.341
( )3سورة الزمر ،اآلية.32 :

( )4سورة البقرة ،اآلية.210 :

( )5سورة الكهف ،اآلية.103 :

( )6انظر :المرادي ،الجنى الداني في حروف المعاني ،ص ،343وما بعدها.
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علااي؟ والمعنااى هنااا :باال أعناادك علااي؟ فتركنااا الس اؤال عاان األول ،وأخااذنا بالس اؤال عاان
الثاني(.)1

العربية الفصيحة:
 4 .1أسماء االستفهام في اللغة
ّ
أسااماء االسااتفهام أسااماء مبهم ااة يسااتعلم بهااا عاان ش اايء مجهااول( ،)2وقااد وض ااع
علماااء اللغااة العر ّبيااة الفصاايحة العديااد ماان األدوات لالسااتفهام ،وساايتم عرضاها والتعريااف
بها على النحو اآلتي:
 1 .4 .1من:

يساتفهم باا(من) عان العاقال ،وذلااك نحاو قولناا :مان فعاال هاذا؟ ومان كتاب الاادرس؟

ونحو قوله تعالى :مَّن ذَا الذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنىا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِريَةى وَاللّهُ يَقْبِضُ ويَبْسُت ُ
()3
(ماان
وَإِلَيْتتهِ تُرْجَعُتتتونَ  ، وقااد تتشاارب (ماان) معنااى الَنفااي اإلنكاااري ،وذلااك نحااو قولناااَ :

يشرب هذا؟!) ،أي :ال يستطيع أن يشاربه أحاد( ،)4وقولاه تعاالى :قَتا َ وَمَتن
يستطيع أن
َ

يَقْنَ ُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِال الضآلمونَ .)5(

(م اان) ليساات أص االية ف ااي االس ااتفهام ،وأن
ويااذهب بع ااض ّ
النح اااة العاارب إل ااى ّ
أن َ
(مان) لفاظ مفارد ماذكر ،و ّأناه يجاوز أن
األصل في االستفهام الهمزة ،وياذكرون أيضااً ّ
أن َ

()6
أن
تحمل على المعنى فتكون للمثنى والجمع ،والماذكر والمؤناث  ،ويقارر بعاض ّ
النحااة ّ
(ماان) ال تكااون ّإال اسااماً ،ويجعلونهااا فااي قساامين ،همااا :التامااة وغياار التامااة ،ويحااددون
َ
غياار التامااة بالموصااولة ،والتامااة بثالثااة أقسااام ،هااي :الشاارط ،نحااو قولناااَ :ماان يك ِرمنِااي

( )1ابن جني ،اللمع في العر ّبية ،ص.72-71
( )2الغالييني ،جامع الدروس العر ّبية.139/1 ،
( )3سورة البقرة ،اآلية.245 :

( )4الغالييني ،جامع الدروس العر ّبية.139/1 ،
( )5سورة الحجر ،اآلية.56 :

( )6الصغبر ،األدوات النحوية في كتب التفسير ،ص.254

23

بم اان محس ا ٍان ل ااك ،أي :م ااررت بإنس ا ٍ
أ ِ
اان
كرم ااه ،والنكا ارة الموص ااوفة ،نح ااو قولن ااا :م ااررت َ
ٍ
االستفهامية ،نحو قولناَ :من عندك؟(.)1
محسن لك ،و
ّ

(من) حساب موقعهاا فاي الجملاة ،فتكاون فاي محال رفاع ،نحاو قولناا :مان
واعراب َ
نجااح فااي االمتحااان؟ وتكااون فااي محاال نصااب ،نحااو قولنااا :ماان رافقاات اليااوم؟ وتكااون فااي
مح اال ج اار ،نح ااو قولن ااا :ص ااديق م اان أري اات؟ وه ااي ف ااي ك اال مواض ااعها اس اام مبن ااي عل ااى
السكون في محل رفع أو نصب أو جر(.)2

 2 .4 .1ما:
يستفهم با(ما) عن غير العاقال ،ويشامل ذلاك الحياوان والنباات والجمااد واألعماال،
ويسااتفهم بهااا أيض ااً عاان حقيقااة الشاايء أو صاافته ،ويناادرج تحاات االسااتفهام هنااا العاقاال

وغيار العاقال ،نحااو قولناا :مااا ركبات؟ وقولنااا :ماا اشاتريت؟ وقولنااا :ماا كتباات؟ وقولناا :مااا
األسااد؟ وقولنااا :مااا اإلنسااان؟ وقولنااا :مااا النخاال؟ وقولنااا :مااا الااذهب؟ عناادما نسااتفهم عاان
اي ّأناه مان علمااء
حقيقة هذه األشياء ،وقولنا :ما ٌّ
علي؟ عندما تتحدث مع أحدهم عن عل ّ
وميزاته(.)3
العر ّبية ،فيسألك :ما ٌّ
علي؟ فيكون سؤاله عن صفاته ّ
وتسااتعمل (مااا) فااي وجااوه كثي ارة ،منهااا :االسااتفهام والشاارط ،وذلااك نحااو قولنااا :مااا
ركبت؟ وقولاه تعاالى :وَمَتا تُنفِقُتواْ مِتنْ خَيْتر يُتوَ َّ إِلَتيْكُمْ وَأَنتتُمْ الَ تُظْلَمُتونَ  ،)4(كماا ّأنهاا تساتعمل

بد لها من أن توصل بمفارد؛ كونهاا ال تباشار
نكرة موصوفة ،وهي في هذا االستعمال ال ّ
النكرات ،وذلك نحو قولنا :رأيت ما سا اًر لك ،أي :شيئاً سا اًر لك(.)5

( )1ابن عصفور ،أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد بن علي( ،ت669:ها)1998( ،م) ،شرح
قدم له ووضع هوامشه وفهارسه :فواز الشعار ،إشراف :الدكتور إيميل بديع
جمل الزجاجيّ ،
العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط.46-44/3 ،1
يعقوب ،دار الكتب
ّ

( )2الهروي ،كتاب األزهية في علم الحروف ،ص.105-100
( )3الغالييني ،جامع الدروس العر ّبية.140/1 ،
( )4سورة البقرة ،اآلية.272 :

( )5الغالييني ،جامع الدروس العر ّبية.141-140/1 ،
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وتستعمل (ما) موصولة ،نحو قوله تعالى :وَلِلّهِ يَسْجُدُ مَا فِتي السَّتمَاوَا ِ وَمَتا فِتي
األَرْضِ مِن دَآبَّةٍ وَالْمَآلئِكَةُ وَهُمْ الَ يَسْتَكْبِرُونَ  ،)1(ونكرة غير موصاوفة ،نحاو قولناا :ماا أحس َان
زيااداً! فمااا هنااا نك ارة غياار موصااوفة ،والجملااة بعاادها خباار ،وغياار ذلااك ماان االسااتعماالت
التي تستعمل فيها (ما)(.)2

االستفهامية ،ويجعلها فاي وجاوه متعاددة ،منهاا:
ويتحدث الهروي عن إعراب (ما)
ّ
وجااه الرفااع باالبتااداء ،نحااو قولنااا :مااا اساامك؟ ووجااه النصااب لوقااوع الفعاال عليهااا ،نحااو
()3
اتفهامية مبنيااة علااى السااكون فااي
أن (مااا) االسا
ّ
قولنااا :مااا فعاال زيا ٌاد؟ والمعااروف للجميااع ّ
محاال رفااع أو نصااب أو جاار ،فهااي فااي قااول نحااو قولنااا :مااا أكلاات اليااوم؟ اساام اسااتفهام

مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم للفعل أكل.
 3 .4 .1كم:

يجعاال علماااء العر ّبيااة ( َكاام) كنايااة عاان عاادد ماابهم الجاانس والمقاادار( ،)4و ِّ
المتتبااع
لمؤلفااات ود ارسااات العاارب ساايلحظ ّأنهاام يااأتون باا( َكم) بعااد أباواب العاادد ،وفااي ذلااك يقااول
ساايبويه" :واذا قااال لااك رجا ٌل :كاام لااك ،فقااد سااأل عاان َعا َاد ٍد؛ َ
ألن َكاام ّإنمااا هااي مسااألة عاان
اماء لع ّاد ٍة .فاإذا قاال
مماا هاو أس ٌ
عدد ههنا ،فعلى المجيب أن يقول :عشرون أو ما شااءّ ،

لاك كام لاك درهمااً؟ أو كام درهمااً لاك؟ فف ّسار ماا يساأل عناه قلات عشارون درهمااً ،فَعملاات
ك مبنية على َكم"(.)5
َكم في الدرهم َع َم َل العشرين في الدرهم ،ولَ َ
اص علاى ذلاك
و( َكم) في العر ّبية قسمانَ ( :كم)
ّ
االستفهامية و( َكم) الخبرية ،وقد ن ّ
أن ( َكام) اسام يقاع علاى العادد،
الكثير من علماء العر ّبية ،ومنهم المبرد الذي قاال" :اعلام ّ

( )1سورة النحل ،اآلية.49 :

( )2الرماني ،كتاب معاني الحروف ،ص ،86وما بعدها ،والمرادي ،الجنى الداني في حروف
المعاني ،ص ،336وما بعدها.

( )3الهروي ،كتاب األزهية في علم الحروف ،ص.75

( )4المرادي ،الجنى الداني في حروف المعاني ،ص.261
( )5سيبويه ،الكتاب.157/2 ،
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ولهااا موضااعان :تكااون خبا اًر ،وتكااون اسااتفهاماً فمج ارهااا َمجا َارى عا َاد ٍد منا ّاون .وذلااك قولااك:
كم رجالً عندك؟ تريد أعشرون غالماً أم ثالثاون ،وماا أشابه ذلاك؛ كماا ّأناك إذا قلات أيان

عبد اهلل؟ فمعناه :أفي موضع كذا أم في موضع كذا؟"(.)1

ويسااتفهم ب اا( َكم) عاان معاادود ماابهم الجاانس والكميااة مع ااً؛ كونااك عناادما تساامع لفااظ

الكميااة التااي
الداللااة التااي يااذهب إليهااا ،أو
( َكاام) بشااكل منفاارد لاان تعا ِّارف ماان هااذا اللفااظ ّ
ّ
الكمية ،فقد يكون الجنس كتابااً أو بيتااً أو رجاالً،
تعرف الجنس وال
يقصدها ،أي ّأنك لن ِّ
ّ

الكمياة،
وقد تكون
الكمية كتاباً واحداً أو كتابين أو أكثر ،فلفظ ( َكام) وحاده مابهم ّ
الداللاة و ّ
ّ
ولااو أردت إ ازلااة إبهامااه ماان الناااحيتين ،لوجااب عليااك القااول :كاام كتابااً قارأت؟ أو كاام بيتااً
الكمي ااة)،
اش ااتريت؟ أو ك اام رجا االً قابل اات؟ فتزي اال عنه ااا اإلبه ااام م اان الن اااحيتين ( ّ
الدالل ااة و ّ
وتكشف حقيقة معدودها ومقداره الحسابي(.)2

أما الخبرية فقد ذكار بعاض العلمااء ّأنهاا
وال خالف في اسمية ( َكم)
ّ
االستفهاميةّ ،
أن َكاام فااي
حاارف ،وذكاار الاابعض اآلخاار ّأنهااا اساام ،وماانهم ساايبويه الااذي قااال" :واعلاام ّ
أن َكاام اسا ٌام َ
الخباار ال تعماال ّإال فيمااا تعماال فيااه َ
ورب غياار
ألن المعنااى واحا ٌادّ ،إال ّ
ربّ ،
ِ
أن الع اارب تق ااول :ك اام رج ا ٍال أفض اال من ااك ،تجعل ااه خب اار
اس اام ،منزل ااة م اان ،وال اادليل علي ااه ّ

َكم"(.)3

االستفهامية إلى تمييز منصوب في الغالاب ،وكاذلك ( َكام) الخبرياة،
وتحتاج ( َكم)
ّ
التااي تحتاااج إلااى تمييااز مجاارور فااي الغالااب ،وتبنااى ( َكاام) علااى الس اكون فااي االسااتفهام

والخباار ،ولهااا حااق الصاادارة فااي الكااالم فااي االسااتعمالين؛ وذلااك انطالق ااً ماان كونهااا فااي

االسااتفهام ماان أسااماء االسااتفهام التااي لهااا حااق الصاادارة ،و ّأنهااا فااي الخباار محمولااة علااى
َ
اتفهامية
(رب) التااي تلاازم الصاادر باإلجماااع ،فبناؤهااا فااي الخباار جاااء بساابب شاابهها باالسا
ّ

( )1المبرد ،كتاب المقتضب ،55/3 ،والمرادي ،الجنى الداني في حروف المعاني ،ص.261
( )2حسن ،عبَاس( ،د.ت) ،النحو الوافي ،دار المعارف ،جمهورية مصر العر ّبية ،لبنان ،ط،9
.569-568/4
( )3سيبويه ،الكتاب.161/2 ،
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وشاابهها با َ
ألنااه األصاال ،وال يوجااد مااا يباارر الخااروج علااى
ا(رب) ،وقااد بنياات علااى السااكون ّ
األصل(.)1
أن ( َكا اام) مركبا ااة ما اان كا اااف التشا اابيه وما ااا
ويا ااذهب بعا ااض علما اااء العر ّبيا ااة إلا ااى ّ
أن األصل فيها مكون من( :الكااف) التاي للتشابيه
ّ
االستفهامية التي حذفت ألفها ،بمعنى ّ

اتفهامية التااي ح ااذفت ألفهااا ،وقااد س ا ّكنت الم اايم لكث ارة االسااتعمال ،وفااي ذل ااك
و(مااا) االسا
ّ
خااالف بااين البصاريين والكااوفيين ،والصااحيح ّأنهااا ليساات كااذلك؛ كااون حاارف الجاار ياادخل
أن حارف الجار ال يادخل علاى
عليها ،نحو قولنا :بكم درهماً اشتريت الخااتَم؟ والمعاروف ّ
مثيله(.)2
اتفهامية فاي القارآن الكاريم قولاه تعاالى:
ومن المواضاع التاي وردت فيهاا ( َكام) االس
ّ

قَا َ قَائِ ٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمىا أَوْ بَعْضَ يَوْم قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَت

الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَ طَعَامىا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَط ْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدىا ،)3(وقاد جااءت ( َكام)
هن ااا عل ااى األص اال ،وه ااو االس ااتفهام؛ ك ااون االس ااتفهام يك ااون ب ااالمبهم ليش اارح م ااا يس ااأل

ويستفسر عنه(.)4

أما المواضع التي وردت فيها ( َكم) الخبرية في القرآن الكريم ،فمنهاا قولاه تعاالى:
ّ
وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوح وَكَفَ بِرَبِّ َ بِتذُنُوبِ عِبَتادِهِ خَتبِريًَا بَصِتريىا  ،)5(والمعناى هناا ياذهب
أن كثي اًر من القرون أهلكنا ،أي ّأنناا لام نساتعمل المابهم لنساأل باه ،ومان ثام شارح ماا
إلى ّ
أن األص اال ف ااي
يسااأل عن ااه ،باال اس ااتخدمناه ف ااي غياار أص االه ،أي لإلخب ااار ،والمعااروف ّ
اإلخبار عدم اإلبهام(.)6

( )1ابن يعيش ،شرح المفصَل للزمخشري ،125/4 ،وما بعدها.
( )2ابن يعيش ،شرح المفصَل للزمخشري ،125/4 ،وما بعدها ،والمرادي ،الجنى الداني في حروف
المعاني ،ص.261

( )3سورة الكهف ،اآلية.19 :
( )4ابن يعيش ،شرح المفصَل للزمخشري.125/4 ،
( )5سورة اإلسراء ،اآلية.17 :

( )6ابن يعيش ،شرح المفصَل للزمخشري.125/4 ،
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 4 .4 .1مت :
يعا ّاد علماااء العر ّبيااة (متااى) اساام اسااتفهام ماان الظااروف ،ويسااأل بااه عاان الزمااان،
معينااة ،نحااو :اليااوم أو يااوم كااذا ،والشااهر أو شااهر كااذا ،أو اآلن،
وجوابااه يكااون بكلمااات ّ
وغير ذلك من الكلمات التي تناسب جواب هذا االسم ،وال يجوز لنا السؤال باا(متى) عان

األشااخاص ،نحااو قولنااا :متااى عماارو؟ كااون الزمااان ال يكااون خبا اًر عاان اساام الشااخص(،)1
ت لاك وقتاا وال ترياد بهاا عادداً،
أما متى فإَنما تريد بها أن يوقِّ َ
وقد قال سيبويه في ذلك" :و ّ
حينئ ا ٍاذ
اآلن ،أو َ
اهر ك ااذا ،أو ساانةَ ك ااذا ،أو َ
اوم ك ااذا ،أو شا َ
اوم أو يا َ
فإَنمااا الجا اواب فيااه :الي ا َ

وأشباه هذا"(.)2

اي عل ااى الس ااكون للسا اؤال ع اان أس ااماء الزم ااان بش ااكل ع ااام ،أي
و(مت ااى) اس اام مبن ا ّ
جميعهااا ،فأناات عناادما تقااول :متااى الساافر؟ يغنااي ذلااك عاان قولااك :أيااوم الجمعااة الساافر؟
وقولك :أيوم السبت السفر؟ وقولك :أشاهر حزياران السافر؟ فهاي فاي الزماان بمزلاة (أيان)

في المكان(.)3

وقد تستعمل (متى) في غير االستفهام ،ومن ذلاك اساتعمالها فاي الشارط( ،)4نحاو

قولنااا :متااى تقاام أقاام ،ومتااى تلعااب ألعااب ،ومتااى تاادرس أدرس ،وتكااون (متااى) فااي بعااض
االسااتعماالت بمعنااى (وسااط) ،وذلااك نحااو قااول العاارب :أخ َر َجااه ِماان َمتااى ك ِّما ِاه ،أي ماان
كمه ،وهي لغة هذيل(.)5
وسط ّ
 5.4.1كيف:
أن (كيااف) لالسااتفهام عاان حالااة الشاايء ،ويقاول فااي ذلااك" :فمعنااى
يقاارر ساايبويه ّ
أي مك ٍ
اف :علاى أَي ِاة حال ٍاة ،وهاذا ال يكاون مبادوءاً باه قبال االسام؛ ألَنهاا
أَي َان فايِّ :
اان ،وكي َ
ماان حااروف االسااتفهام ،فشاابِّهت بِهاال وألا ِ
اف االسااتفهام ،ألنهاان يسااتغنين عاان األلااف ،وال
َ
( )1المرادي ،الجنى الداني في حروف المعاني ،ص.505
( )2سيبويه ،الكتاب.217/1 ،

( )3ابن يعيش ،شرح المفصَل للزمخشري ،102/4 ،وما بعدها.
( )4سيبويه ،الكتاب.56/3 ،

( )5الهروي ،كتاب األزهية في علم الحروف ،ص.201-200
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()1
أن (كيا ااف) اسا اام اسا ااتفهام ما اابهم غيا اار
يكا ا َان كا ااذا ّإال اسا ااتفهاما"  ،ويا ااذكر ابا اان منظا ااور ّ
متمكن ،و ّأنه قد حرك آخره بالفتح منعاً اللتقاء ساكنين(.)2

أن (كيااف) ظاارف ،وياارى الاابعض اآلخاار ّأنهااا اساام فق ااط،
وياارى بعااض العلماااء ّ
بمعنااى ّأنهاام ينفااون أن تكااون ظرفااً ،ويااذهب بعااض العلماااء إلااى إعرابهااا بالنصااب دائمااً،
وياذهب الاابعض اآلخار إلااى إعرابهااا باالرفع مااع المبتادأ ،والنصااب مااع غياره؛ كونهااا تكااون

خبا اًر قباال مااا ال يساتغنى ،نحااو قولنااا :كياف أنااتم؟ وحاااالً قبال مااا يسااتغنى باه ،نحااو قولنااا:

علي؟(.)3
كيف جاء ّ

وللعلماء مذاهب في اعتبار (كيف) مان ضامن أدوات الشارط ،فقاد صارح سايبويه

اف تصانع
ّأنها ليست من ضمن أدوات الشرط ،حيث قال" :وسألت الخليال عان قولاهَ :كي َ
ألن
ومخ ِرجهااا علااى الج ازاء؛ ّ
أصاانع .فقااال :هااي مسااتكرهة وليساات ماان حااروف الج ازاءَ ،

أي ٍ
حال تكن أكن"( ،)4وذكر غيره أنها أكثر ما تكاون اساتفهاماً ،وهاذا يعناى
معناها على ِّ
أنهم يؤيدون مجيئها للشرط( ،)5وقد خصص األنباري مسألة في كتابه اإلنصااف تتحادث

ف)(.)6
عن المجازاة با( َكي َ

أن (كي ااف) تق ااع ض اامن أس ااماء الش اارط؛ وذل ااك
وي ااذهب بع ااض المعاصا ارين إل ااى ّ
ش اريطة أن تتصاال ب اا(ما) ،فتصاابح (كيفمااا) ،وأن يكااون فعلهااا وجوابهااا بلفااظ واحااد ،نحااو

( )1سيبويه ،الكتاب.128/2 ،

( )2انظر :ابن منظور ،لسان العرب ،ص ،3968مادة (كيف).
( )3ابن يعيش ،شرح المفصَل للزمخشري ،109/4 ،وما بعدها.
( )4سيبويه ،الكتاب.60/2 ،

( )5ابن مالك ،جمال الدين محمد بن عبد اهلل( ،ت672:ها)1990( ،م) ،شرح التسهيل ،تحقيق:
الدكتور عبد الرحمن السيد والدكتور محمد بدوي المختون ،هجر للطباعة والنشر والتوزيع

واإلعالن ،القاهرة ،جمهورية مصر العر ّبية ،ط.71-70/4 ،1
( )6األنباري ،كمال الدين أبو البركات( ،ت577 :ها)( ،د.ت) ،اإلنصاف في مسائل الخالف بين
البصريين والكوفيين ،تحقيق ودراسة :الدكتور جودة مبروك محمد مبروك ،مراجعة :الدكتور

رمضان عبد التواب ،مكتبة الخانجي ،القاهرة ،جمهورية مصر العر ّبية ،ط ،1ص،511
المسألة (.)94
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قولنا :كيفما تصنع أصانع ،علمااً أن ذلاك لام يارد فاي الشاواهد التاي ذكرهاا علمااء العر ّبياة
القدامى(.)1

 6 .4 .1أين:
أن (أين) ظرف يساتفهم باه عان المكاان الاذي حال فياه الشايء ،نحاو
يرى العلماء ّ
قولنااا :أياان أناات؟ وأياان بيتااك؟ وأياان مدرسااتك؟ وتساابق (أياان) فااي بعااض األحيااان با ِ
ا(من)،
نحو قولناِ :من أين أنت؟ وهي في هذه الحالة تكون سؤاالً عن مكان ظهور الشيء(.)2
وتتضاامن (أياان) فااي بعااض اسااتعماالتها معنااى الشاارط ،وهااي هنااا تجاازم فعلااين،

وتقترن با(ما) الزائدة للتوكيد ،وذلك نحو قوله تعالى :أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِككممُ الْمَوْ ُ وَلَتوْ كُنتتُمْ فِتي
بُرُوج مُّشَيَّدَةٍ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَتذِهِ مِنْ عِندِ اللّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ هَتتذِهِ مِتنْ عِنتدِكَ قُت ْ كُت ًّ مِّتنْ
عِندِ اللّهِ فَمَتا لِهَتتؤُالء الْقَتوْمِ الَ يَكَتادُونَ يَفْقَهُتونَ حَتدِيثًا ،)3(أو ال تقتارن ب(ماا) ال ازئادة للتوكياد ،نحاو
قولنا :أين تلعب ألعب(.)4
(حيااث) ،فااالعرب تقااول :جئتااك ماان أياان ال
ويجعاال بعااض العلماااء (أياان) بمعنااى َ

تعلاام وماان حيااث ال تعلاام ،وتخاارج (أياان) إلااى معنااى الَنفااي ،نحااو قااول العاارب :أياان كناات
لتنجو مني؟ والمعناى :ماا كنات لتنجاو مناي ،ومعناى األمار ،نحاو قاول العارب :أيان أيان؟
والمعنى :أقم وال تبرح ،ومعنى التوبيخ والتعجب ،ومنه قوله تعالى  :فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ.)6()5(

( )1حسن ،النحو الوافي ،421/4 ،وما بعدها ،و ،442/4وما بعدها.
( )2المبرد ،كتاب المقتضب ،55/3 ،وابن يعيش ،شرح المفصَل للزمخشري،103-102/4 ،
والصغبر ،األدوات النحوية في كتب التفسير ،ص.254

( )3سورة النساء ،اآلية.78 :

( )4سيبويه ،الكتاب.59-56/3 ،
( )5سورة التكوير ،اآلية.26 :

( )6الصغبر ،األدوات النحوية في كتب التفسير ،ص.254
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أي:
ّ 7.4 .1

االستفهامية بحساب ماا تضااف إلياه( ،)1وهاي مبهماة
(أياً)
يذكر ّ
ّ
أن ّ
النحاة العرب ّ
النحاااة العاارب معربااة ،وهااي
و(أي) االسا
ويتعا ّاين معناهااا بالمضاااف إليااه(،)2
اتفهامية عنااد ّ
ّ
ّ

اتفهامية حما االً علا ااى
(أي) االس ا
ّ
ب ااذلك تخ ااالف أس ااماء االس ااتفهام األخا اارى ،وق ااد أعرب اات ّ
نظيرها ،وهو بعض ،ونقيضها ،وهو كل ،باإلضافة إلى ّأنها ال تنفك عن اإلضاافة ،كماا
أن اإلضااافة ماان أحكااام األسااماء،
ال ينفااك عنهااا كاال ماان (كاال) و (وبعااض) ،والمعااروف ّ
اتفهامية ،وهاي علاة
(أي) االس
ّ
وليست من أحكام الحروف ،وهذه علة رابعاة لإلعاراب فاي ّ
ضعف الشبه بالحرف للزومها اإلضافة(.)3

أهمهااا مااا
وتتمياز ّ
(أي) عاان غيرهااا مان أدوات االسااتفهام األخاارى بميازات عدياادةّ ،
يتعلّااق بإعرابه ااا واس ااتعماالتها الكثيا ارة ،فهااي اس اام ي ااأتي عل ااى ثمانيااة أوج ااه ،ه ااي الش اارط
واالسااتفهام الحقيقااي واالسااتفهام التااوبيخي واالسااتفهام اإلنكاااري ،وتكااون موصااولة بمعنااى
الذي ،وتكون صفة دالة على معنى الكمال ،فتقاع صافة للنكارة ،وتكاون للتعجاب ،وتكاون
(أي) نكا ارة
وص االة إل ااى ن ااداء م ااا في ااه (أل) ،وق ااد ذك اار األخف ااش وجها ااً تاس ااعاً تك ااون في ااه ّ
(أي) المشاددة فاي اللغاة العر ّبياة الفصايحة فيماا سايأتي
موصوفة(،)4
وسأفصل القاول فاي ّ
ّ

ما اان ها ااذه ِّ
الد ارسا ااة؛ نظ ا ا اًر للمي ا ازات التا ااي تميا اازت بها ااا ها ااذه األداة عا اان أدوات االسا ااتفهام
لغوية الغر ّبية المعاصرة.
األخرى ،وسيكون حديثي عنها متعلقاً بأحدث النظريات ال ّ

( )1السامرائي ،فاضل1990( ،م) ،معاني الَنحو ،جامعة بغداد ،و ازرة التعليم العالي والبحث
العلمي ،العراق ،د.ط.629/4 ،

( )2السامرائي ،فاضل ،)2003( ،معاني الَنحو ،شركة العاتك للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة،
مصر ،ط.129/1 ،2

( )3العكبري ،أبو البقاء عبد اهلل بن الحسين( ،ت616 :ها)1995( ،م) ،اللباب في علل البناء
واإلعراب ،تحقيق :الدكتور عبد اإلله نبهان ،دار الفكر المعاصر ،بيروت ،لبنان ،ودار الفكر،

دمشق ،سورية ،ط.134/2 ،1

( )4الموزعي ،مح َمد بن علي ابن الخطيب (ت 825 :ها)1993( ،م) ،مصابيح المغاني في
حروف المعاني ،دراسة وتحقيق :عائض بن نافع بن ضيف اهلل العمري ،دار المنار للطبع

والنشر والتوزيع ،ط ،1ص ،193-189والهروي ،كتاب األزهية في علم الحروف ،ص-106

.110
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 8.4 .1أيَّان:
أن (أي ااان) ظ اارف بمعن ااى الح ااين والوق اات يس ااتفهم ب ااه ع اان الزم ااان
ي اارى العلم اااء ّ
أن هااذا الظاارف بمعنااى (متااى) ،يقااول
المسااتقبل ،أو الوقاات المسااتقبل ،وقااد ذكاار العاارب ّ

أن "مت ااى"
االس ااتراباذي ف ااي ذل ااك " :و":أي ااان" للزم ااان ،اس ااتفهاماً كمت ااى االس ا
ّ
اتفهاميةّ ،إال ّ

أكثر استعماالً؛ وأيضاً ،أيان مختص باألمور العظام نحو قوله تعالى :أَيَّتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتان
مُرْسَاهَا ،)1(و :أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ ،)2(وال يقال :أيان نمت؟"(.)3

ويقول في موضع آخر" :ويختص "أيان" فاي االساتفهام بالمساتقبل بخاالف "متاى"

()4
أن (أيااان)
فإنااه يسااتعمل فااي الماضااي والمسااتقبل"  ،وماان المواضااع التااي ذكاار العاارب ّ

وردت فيهااا بمعنااى متااى قولااه تعااالى :يَسْ تأَلُونَ َ عَتنِ السَّتتاعَةِ أَيَّتتانَ مُرْسَتتاهَا ،)5(أي :متااى
قيامها؟ وذكر بعض العرب ّأنها تخرج إلى معنى التكذيب واالستهزاء ،نحاو قولاه تعاالى:

يَسْتأَلُونَ أَيَّتانَ يَتوْمُ التدِّينِ  ،)6(والاى معناى االساتهزاء والتكاذيب والتعنات ،نحاو قولاه تعااالى:
يَسْأَ ُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ .)8()7(

( )1سورة النازعات ،اآلية.42 :
( )2سورة الذاريات ،اآلية.12 :

( )3االستراباذي ،رضي الدين محمد بن الحسن( ،ت684 :ها ،أو 686ها)1996( ،م) ،شرح
الرضي على الكافية ،تصحيح وتعليق :يوسف حسن عمر ،منشورات جامعة قان يونس،

بنغازي ،ليبيا ،ط.205-204/3 ،2

( )4االستراباذي ،شرح الرضي على الكافية.205/3 ،
( )5سورة األعراف ،اآلية.187 :
( )6سورة الذاريات ،اآلية.12 :
( )7سورة القيامة ،اآلية.75 :

( )8الصغبر ،األدوات النحوية في كتب التفسير ،ص.670
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و(أيان) ظرف مبني على الفتح ،وقد بني بسبب تضمنه معناى حارف االساتفهام،
مبنيا ااً عل ااى الف ااتح بالتحدي ااد للتخفي ااف؛ خوفا ااً م اان التق اااء س اااكنين ،باإلض ااافة إل ااى
وج اااء ّ
مشاكلة أمثاله في البناء على الفتح(.)1
ويااذكر أن ساايبويه لاام يعا ّاد (أيااان) ماان ضاامن أدوات الشاارط كمااا ذكاار غي اره ماان
خصصها لالستفهام فقط ،ويقول في ذلك" :أال ترى أن لو إنساناً قال :ماا
العلماء ،حيث ّ

ان فقلت :متى ،كنت قد أوضحت .واذا قال ما معنى متاى قلات :فاي أي زماان؟
معنى أََي َ
توضح به الواضح"(.)2
فسألك عن الواضحّ ،
شق عليك أن تجيء بما ّ

 9.4 .1أ ّن :

(أناى) بمعناى (كياف) و(مان أيان) ،ومان اساتعمالها
أن ّ
يذهب علمااء العر ّبياة إلاى ّ

بمعنى (كيف) قوله تعالى  :نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَن شِئْتُمْ وَقَتدِّمُواْ ألَنفُسِتكُمْ وَاتقُتواْ اللّتهَ

وَاعْلَمُتواْ أَنكُتم مُّالَقُتوهُ وَبَشِّترِ الْمُتؤْمِنِنيَ ،)3(أي :كياف شائتم ،ومان اساتعمالها بمعناى (مان أيان)
قوله تعاالى :فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُو حَسَن وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنىا وَكَفلَهَا زَكَرِيَّا كُلمَتا دَخَت َ عَلَيْهَتا زَكَرِيَّتا الْمِحْترَابَ
وَجَدَ عِندَهَا رِزْقاً قَا َ يَا مَرْيَمُ أَن لَ ِ هَتذَا قَالَ ْ هُوَ مِنْ عِندِ اللّهِ إنَّ اللّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاء بِغَيْترِ حِسَتاب ،)4(
أي :ماان أياان؟ ويقااال ّأنهااا تاارد بمعنااى (متااى) ،نحااو تفسااير بعااض العلماااء لقولااه تعااالى:

( )1السيرافي ،أبو سعيد( ،ت368 :ها)1986( ،م) ،شرح كتاب سيبويه ،حققه وقدم له وعلق عليه:
الدكتور رمضان عبد التواب والدكتور محمود فهمي حجازي والدكتور محمد هاشم عبد الدايم،

الهيئة المصرية العامة للكتاب ،جمهورية مصر العر ّبية ،د.ط.174/1 ،
( )2سيبويه ،الكتاب.235/4 ،
( )3سورة البقرة ،اآلية.223 :

( )4سورة آل عمران ،اآلية.37 :
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نِسَتآؤُكُمْ حَترْثٌ لكُتمْ فَتأْتُواْ حَترْثَكُمْ أَنت شِتئْتُمْ وَقَتدِّمُواْ ألَنفُسِتكُمْ وَاتقُتواْ اللّتهَ وَاعْلَمُتواْ أَنكُتم مُّالَقُتوهُ وَبَشِّترِ
الْمُؤْمِنِنيَ ،)1(أي :متى شئتم(.)2
(أنى) من أدوات الشرط الجازمة ،نحاو قاول العاربّ :أناى تأتهاا
أن ّ
ويذكر سيبويه ّ
تلتاابس بهااا ،وذكاار فااي موضااع آخاار ّأنهااا بمعنااى( :كيااف) و (أياان)( ،)3ويااذكر أباان مالااك

أي
ّأنهااا ليساات ماان ضاامن الظااروف ،وهااي عنااده تشاابه الظااروف؛ كونهااا بمعنااى :علااى ّ
حااال ،وه ااي عنااده ت ااأتي بمعنا اى (متااى) و (أي اان) ،وتك ااون اسااتفهاماً وش اارطاً ،واذا كانا ات
(.)4

شرطاً جزمت

( )1سورة البقرة ،اآلية.223 :
( )2الصغبر ،األدوات النحوية في كتب التفسير ،ص ،667وما بعدها.

( )3سيبويه ،الكتاب ،235/4 ،58-56/3 ،والمبرد ،كتاب المقتضب ،45/2 ،وما بعدها.
( )4ابن مالك ،شرح التسهيل.70/4 ،
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الفصل الثاني
العربية الفصيحة
أي) في اللغة
ّ
استعماالت األداة ( ّ
(نظرة معاصرة)
 1.2تمهيد:

اوي بمعاازل عاان مسااتجداتها
ال تنظاار ّ
الد ارسااات ال ّ
لغويااة المعاص ارة إلااى الفكاار اللغا ّ
الت ااي م اان الممك اان تعميمه ااا عل ااى لغ ااات الع ااالم كافّ ااة ،فه ااي د ارس ااات تتن اااول النص ااوص

لغوية
ال ّ
لغوية
ال ّ

لغوية المعاصرة قاادرة علاى تفساير الظاواهر
أن الكثير من النظرّيات ال ّ
من جانب ّ
البشرّية بشكل عام.

لغويااة
أن ّ
لغويااة المعاص ارة المسااتندة إلااى أحاادث النظرّيااات ال ّ
الد ارسااات ال ّ
والمؤ ّكااد ّ
بي قراءة مستندة إلى مخرجات هذه
الغر ّبية قد تفضي إلى إعادة قراءة التراث
ّ
اللغوي العر ّ

النظرّيات ،فاألساس واآللياات التاي اعتمادتها هاذه النظرّياات قاد تفضاي إلاى إعاادة د ارساة
تحوالته وانتقاالتاه مان حاال إلاى أخارى ،وهناا
االستعمال
بي في كافّة ّ
ّ
تغيراته و ّ
اللغوي العر ّ
اللغويان المتصالن باالمتكلم
ال بد من التركيز على المعنى واالستعمال ،وهما العنصران
ّ
والمتلقِّي وعوامل أخرى يقررها السياق ،ونعني هنا سياق الكالم.
أن جانب دراسة اللغة من ناحية
ومن هنا تذهب ّ
الدراسات ال ّ
لغوية المعاصرة إلى ّ
الدارساين
لغوياة ومساتعمليها قاد بقاي مساتبعداً مان د ارساات ّ
العالقات القائمة باين الماادة ال ّ

الااذين كااانوا يركاازون فااي د ارساااتهم علااى التركيااب ،و ّأناه كااان علاايهم االلتفااات إلااى المااادة
الد ارس ااات
الي للغ ااة ،فاللغ ااة م اان وجه ااة نظ اار ّ
ال ّ
لغوي ااة ومس ااتعمليها ،أي الجان ااب التواص ا ّ

اي فقااط ،باال هااي علااى اتصااال
ال ّ
لغويااة المعاص ارة ال يمكاان أن تنحصاار بالجانااب التركيبا ّ
الي ،وهاو الجاناب الاذي يلعاب دو اًر فااعالً وباار اًز فاي إفهامناا حقيقاة
وثيق بالجانب التواص ّ
اللغة(.)1

بي ،الدار
( )1الرويلي ،ميجان ،والبازعي ،سعد2002( ،م) ،دليل الناقد األدبي ،المركز الثقافي العر ّ
البيضاء ،المغرب ،بيروت ،لبنان ،ط ،3ص.169

35

العملياات التاي تضاع الكاالم فاي
الية للغاة مان أن تتح ّادد فاي
ّ
ال ب َد للوظيفة التواص ّ
لغوي ااة
الية ،وذل ااك م اان وجه ااة نظ اار ّ
العملي ااة التواص ا ّ
إط اااره المتص اال بالمرس اال والمتلقِّ ااي و ّ
تؤول فيه ،أي ال بد مان تحدياد
بد من وضع اللغة ضمن السياق الذي َ
معاصرة ،وهنا ال ّ

اؤول فيااه الجملااة التااي يقولهااا المرساال ويساامعها المتلقِّااي ضاامن
امني للسااياق الااذي تا َ
ضا ّ
()1
لغويا ااة المعاص ا ارة األسا اااليب
اعية
معينا ااة ؛ وما اان هنا ااا أعطا اات ّ
الد ارسا ااات ال ّ
تبليغيا ااة ّ
ّ
وضا ا ّ
ار
الية التاي تساتعملها اللغاة لتثيار كثي اً
اإلنشائية عناية فائقة ،فهي من أهام الوساائل التواص ّ
ّ
حساس والوعظ واإلرشاد(.)2
من األمور ،منها :الرغبة واإل ّ
لغويااة التااي بااين يديااه ،ساايجدها تاادور
لغويااة أو المااادة ال ّ
والماادقِّق فااي النصااوص ال ّ

اوي إلااى آخاار بهاادف التغيياار؛ لااذا،
فااي محااور االنتقااال بالسااامع أو المتلقِّااي ماان وضااع لغا ّ
اوي
انص اللغا ّ
اوي يتطلااب االهتمااام بجميااع وظااائف العبااارات فااي الا ّ
فااإن تحلياال الاانص اللغا ّ

اإلنشائية في النصاوص
لغوية المدروسة ،فاستعمال األساليب
ّ
المدروس ،أو النصوص ال ّ
أساسية نابعة من التغيير وأخاذ المتلقِّاي مان حاال إلاى
تؤدي وظيفة
لغوية مثالً ،يجعلها ّ
ّ
ال ّ
لغوياة مختلفاة ،وال يكاون ذلاك ّإال مان خاالل
أخرى ،أو ترجع إلى تلوين الخطااب بأنمااط ّ
اإلنشائية(.)3
تؤديها األساليب
الوظائف
الثانوية التي ّ
ّ
ّ

فف ااي أس االوب االس ااتفهام ف ااي اللغ ااة العر ّبي ااة الفص اايحة ،خاص ااة م ااا يتعلّااق بأدوات ااه
الدراسات العر ّبية التي تناولت أسلوب االستفهام بالبحاث
أن ّ
واستعماالتها ودالالتها ،نجد ّ

و ِّ
أن ه ااذا األس االوب ق ااد يخ اارج ع اان إرادت ااه المعن ااى األص االي ال ااذي تناول ااه
الد ارس ااة تق اارر ّ
التقليدية للغة ،ونقصد هناا الخاروج
تقرره القواعد
الجانب
ّ
التركيبي للغة ،أو الجانب الذي ّ
ّ
النااابع عاان االسااتعمال المتعاادد ألدوات االسااتفهام فااي اللغااة العر ّبيااة؛ وذلااك ليااؤدي معاااني
اداولي ،أو إلفاادة
اي أو الت ّ
اللي أو البالغ ّ
أخرى بحكم الساياق واالساتعمال مان الجاناب ال ّاد ّ

( )1دايك ،تون أ .فان2001( ،م) ،علم النص (مدخل متداخل االختصاصات) ،ترجمة :سعيد
حسن بحيري ،دار القاهرة للكتاب ،القاهرة ،جمهورية مصر العر ّبية ،ط ،1ص.118-114
( )2الحوفي ،أحمد محمد1996( ،م) ،فن الخطابة ،دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع،

القاهرة ،جمهورية مصر العر ّبية ،د.ط ،ص.20
( )3انظر :دايك ،علم النص (مدخل متداخل االختصاصات) ،ص ،114وما بعدها ،والحوفي ،فن
الخطابة ،ص ،20وما بعدها.
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يقررها السياق ،وهو أمر جدير ب ِّ
الدراسة والتحليل مان وجهاة نظار
عطاءات ّ
لغوية جديدة ّ
لغوية معاصرة.
ّ

َ
لغويااة الغر ّبيااة المعاص ارة تقا ّادم رؤيااة جدياادة فااي د ارسااة
إن معطيااات النظرّيااات ال ّ
النحاة العارب ،وهاذه ِّ
اادة
الد ارساة تساعى ج ّ
النظر في أقوال ّ
اللغة العر ّبية ،وتفيد في إعادة ّ

تقدمه أفكار وأطروحاات هاذه
ِّلدراسة أدوات االستفهام في اللغة العر ّبية الفصيحة وفق ما ّ
لغوية العر ّبية السابقة فاي هاذا
النظرّيات؛ كونها قد تؤ ّكد صحة ما ذهبت إليه ّ
الدراسات ال ّ

لغويااة،
المجااال ،أو قااد تخاارج بتفسااير جديااد يواكااب التطا ّاورات الحاصاالة فااي ّ
الد ارسااات ال ّ
لغوية المعاصرة.
وأعني هنا ّ
لغوية المرتبطة بالنظرّيات ال ّ
الدراسات ال ّ
لغوياة الغر ّبياة المعاصارة مان الممكان أن تقادم لناا معطياات
أن النظرّيات ال ّ
وأعتقد ّ
الختصار الكثير مما قيل عن أدوات االستفهام واستعماالتها ودالالتهاا فاي اللغاة العر ّبياة

الفصيحة ،وهي معطيات أعتقد أيضاً ّأنها ستفضي حتماً إلى تعميم النتائج علاى اللغاات
البشرّية كلّها.
وينطلا ااق اهتما ااامي بد ارسا ااة أدوات االسا ااتفهام واسا ااتعماالتها ودالالتها ااا فا ااي اللغا ااة

لغوية الغر ّبياة المعاصارة ،مان نادرة وقلاة
بناء على معطيات النظرّيات ال ّ
العر ّبية الفصيحة ً
لغويااة العر ّبيااة المعاصارة الرابطااة بااين مااا قياال فااي لغااات أخاارى عاان موضااوع
ّ
الد ارسااات ال ّ
معين في هذه اللغات ،وما قيل عن الموضوع نفسه أو موضوع مشابه فاي اللغاة العر ّبياة

الفصا اايحة ،األما اار الا ااذي قا ااد نصا اال ما اان خاللا ااه إلا ااى اختصا ااار الكثيا اار ما اان الخالفا ااات
واالختالفات فاي وجهاات النظار حاول موضاوع معاين فاي لغتناا العر ّبياة الفصايحة ،فهاي،
لغويااة الغر ّبيااة المعاص ارة ،وان لاام تتناااول هااذا الا ّادرس فااي اللغااة
وأعنااي هنااا النظرّيااات ال ّ
العر ّبية الفصيحة ب ِّ
الدراسة والتحليل ،لكان أفكارهاا ومحاورهاا مهماة بالنسابة لدارساي اللغاة
لغوية جديادة تخادم اللغاة العر ّبياة
الذين يبحثون عن الحقيقة ،أو الذين يبحثون عن أفكار ّ

الد ارساات التااي تاادرس اللغااة العر ّبيااة موازيااة أو
الفصايحة؛ وذلااك فااي محاولااة ماانهم لجعاال ّ
النهاياة
تلتقي مع ّ
اانية ،األمار الاذي سيفضاي فاي ّ
الدراسات التي تدرس اللغاة كظااهرة إنس ّ
الد ارسااات
عالميااة ماان ناحيااة ّ
إلااى جعاال اللغااة العر ّبيااة الفصاايحة ضاامن مصاااف اللغااات ال ّ
اللغوياة إلاى درجاات
الد ارساات
اللغوية ،والمقصود هنا اللغات
العالمية التي وصالت فيهاا ّ
ّ
ّ
ّ

لغوية في اللغة العر ّبية الفصيحة.
متقدمة تجاوزت ّ
ّ
الدراسات ال ّ
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أن
وقااد اتّضااح لااي ماان خااالل مطااالعتي لاادرس االسااتفهام فااي كتااب اللغااة العر ّبيااة ّ
أدوات االسااتفهام واسااتعماالتها ودالالتهااا فااي اللغااة العر ّبيااة الفصاايحة ماان الاادروس التااي

تتميااز عاان غيرهااا ماان أدوات
(أي) التااي ّ
تحتاااج إلااى إعااادة الرجااع فيهااا ،وبالتحديااد األداة ّ
االسااتفهام بإعرابهااا( ،)1وذلااك باإلضااافة إلااى اسااتعمالها فااي االسااتفهام وغياار االسااتفهام،
فاس ااتعماالتها كثيا ارة ،ودالالته ااا كثيا ارة أيضا ااً ،وه ااي إن اس ااتعملت لغي اار االس ااتفهام تك ااون

ألغراض كثيرة متعددة يصعب على دارس اللغة الوصول إليهاا بساهولة ،األمار الاذي قاد
عالمية.
يبعدنا عن دراسة لغتنا العر ّبية دراسة تخدمها وتجعلها في مصاف اللغات ال ّ
(أي) ف ااي اللغ ااة
الد ارس ااات
وق ااد س اااقني تن ا ّاوع ّ
ّ
الموجه ااة لد ارس ااة اس ااتعماالت األداة ّ
لغويااة الغر ّبيااة المعاص ارة التااي
العر ّبيااة الفصاايحة إلااى االلتفااات إلااى أحاادث النظرّيااات ال ّ
لغويااة فااي اللغااات البشارّية عامااة؛ وذلااك فااي
ساااعدت علااى تفسااير الكثياار ماان القضااايا ال ّ

محاولااة لتفسااير التنا ّاوع الحاصاال فااي اسااتعماالت هااذه األداة ،وماان أهاام هااذه النظرّيااات
نظريااة
يكياة ( = Giannakidouجياناكياادو) الموسااومة بااّ ( :
لغويااة األمر ّ
نظرّيااة العالمااة ال ّ

دالليااة ( ،))The (Non)veridicality Approachخاصااة مااا
ثبااوت و ااوث الحاادث ال ّ
معيناة ( Polarity
داللياة ّ
حساساة أو المساتقطبة لساياقات ّ
يتعلّاق فاي نظرّيتهاا باأللفااظ ال ّ
حساااس أو المسااتقطب
 ،)Itemsأو بعبااارة أخاارى الجز ّئيااة المتعلقااة فااي نظرّيتهااا باااللفظ ال ّ
في اللغة (.)Polarity Items

وسااأقوم فااي الجز ّئيااة الثانيااة ماان هااذا الفصاال بتقااديم عاارض مبسااط حااول نظرّيااة
يكيا ا اة ( = Giannakidouجياناكي ا اادو) الم ا ااذكورة؛ وذل ا ااك تمهي ا ااداً
لغوي ا ااة األمر ّ
العالم ا ااة ال ّ

(أي) ف ااي اللغااة العر ّبيااة الفص اايحة فااي الجز ّئي ااة
لتطبيااق فكرتهااا عل ااى اسااتعماالت األداة ّ
الثالثة من هذا الفصل ،وهي الجز ّئية التي سأسعى مان خاللهاا إلاى الوصاول إلاى تفساير

الداللياااااة (
نظرياااااة ثباااااوت و اااااوث الحااااادث
ّ
جديا ااد منسا ااجم ما ااع ما ااا ورد فا ااي ( ّ
(أي) فا ا ااي اللغا ا ااة العر ّبيا ا ااة
 ))(Non)veridicality Approachالسا ا ااتعماالت األداة ّ
الفصيحة.
The

( )1العكبري ،اللباب في علل البناء واإلعراب.134/2 ،
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:)The (Non)veridicality Approach( داللية
2.2
ّ نظرية ثبوت و وث الحدث ال
ّ
يوناني ا ا ا ااة
يكيا ا ا ا اة م ا ا ا اان أص ا ا ا ااول
ّ
ّ لغوي ا ا ا ااة األمر
ّ ص ا ا ا اااحبة ه ا ا ا ااذه النظرّي ا ا ا ااة ه ا ا ا ااي ال

 وقا ااد تحا ا ّادثت عنها ااا فا ااي عا ا ّادة مواضا ااع ما اان مؤلفاتها ااا،) = جياناكيا اادوGiannakidou(
َ ً علما اا،)1(وأبحاثه ااا
 فق ااد اعتم اادت النظرّي ااة عل ااى،أن فكا ارة ه ااذه النظرّي ااة ل اام تك اان جدي اادة
 = زوارتااس) فااي بحااث لااه نش اره عااامZwarts( ادي
ّ اوي الهولنا
ّ األفكااار التااي طرحهااا اللغا
.)2()م1995(
لغوياة فاي
ّ وقد ذهبت جياناكيدو في هذه النظرّية إلى تفسير العدياد مان القضاايا ال
حساساة
ّ  ومااا يهمنااا هنااا هااو مااا يتعلّااق بتفسااير جياناكياادو لأللفاااظ ال،اللغااات البشارّية كافّااة

 أو بعب ااارة أخ اارى الجز ّئي ااة،)Polarity Items( معين ااة
ّ داللي ااة
ّ أو المس ااتقطبة لس ااياقات
 التاي،)Polarity Items( حساس أو المستقطب فاي اللغاة
ّ المتعلقة في نظرّيتها باللفظ ال

:تحدد فيها هذا اللفظ بما يلي

معين ااة إذا تح اادد
ّ لغوي ااة
ّ حساسا ااً أو مس ااتقطباً لس ااياقات
ّ ًأي لف ااظ ف ااي اللغ ااة لفظا اا
ّ (يك ااون
: هما،)بشرطين معينين (فقط

(1) Giannakidou, A. (1998), Polarity Sensitivity as (Non)veridical
Dependency, Amsterdam and Philadelphia, John Benjamins.
Giannakidou, A. (1999), ‘Affective dependencies’, Linguistics and
Philosophy 22: 367-421. Giannakidou, A. (2000), ‘Negative ...
concord?’, Natural Language and Linguistic Theory 18: 457–523.
Giannakidou, A. (2002), ‘Licensing and sensitivity in polarity
items: from downward entailment to nonveridicality’, in M.
Andronis, A. Pycha and K. Yoshimura (eds.), CLS 38: Papers from
the 38th Annual Meeting of the Chicago Linguistic Society, 29-53.
Giannakidou, A. (2006), ‘N-words and negative concord’, in M.
Everaert, H. van Riemsdijk, R. Goedemans and B. Hollebrandse
(eds), The Blackwell Companion to Syntax Vol. 3, Malden,
Blackwell, 327–392. Giannakidou, A. (2011), ‘Negative and
positive polarity items: licensing, compositionality and Variation’,
in C. Maineborn, K. von Heusinger and P. Portner (eds), Semantics:
An International Handbook of Natural Language Meaning, Berlin,
Mouton de Gruyter, 1660-1712.
(2) Zwarts, F. (1995), ‘Non-veridical contexts’, Linguistic Analysis 25:
286-312.
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حساسا اة أو مس ااتقطبة
أ .أن يكااون اللف ااظ (س) مح ا ّادداً ف ااي اسااتعماالته بس ااياقات ّ
لغوي ااة ّ
داللية (ص).
داللية يطلق عليها ال
ل
خاصية ال ّ
ّ
خاصية ّ
ّ
دالليااة (ص) ،هااي خاصاّاية ثبااوت وقااوع الحاادث أو عاادم ثبااوت
ب .أن تكااون الخاصاّاية ال ّ
وقااوع الحاادث ،أو إحاادى الخصااائص المرتبطااة بهااا ،وتشاامل :ثبااوت وقااوع الحاادث،

الكيفي ا ااة ،والتعاظمي ا ااة،
وع ا اادم ثب ا ااوت وق ا ااوع الح ا اادث ،وثب ا ااوت ع ا اادم وق ا ااوع الح ا اادث ،و ّ
لي).
واالمتداد ،والعرضية ،واالقتضاء التناز ّ

وقد نصت جياناكيدو على ذلك من خالل قولها اآلتي:
"A linguistic expression α is a polarity item iff:
(i) The distribution of α is limited by sensitivity to some
semantic property β of the context of appearance; and
(ii) β is (non)veridicality, or a subproperty thereof:
β ∈ {veridicality, nonveridicality, antiveridicality, modality,
intensionality, extensionality, episodicity, downward
entailingness}")1(.
حساااس أو المسااتقطب (،)Polarity Items
ويفهاام ماان تحديااد جياناكياادو للفااظ ال ّ
دالليااة فااي اللغااة إلااى ثالثااة أقسااام ،وذلااك ماان حيااث ثبااوت وقااوع
تقساام السااياقات ال ّ
أنهااا ّ
الحدث ،ومن الممكن توضيح هذه السياقات على النحو اآلتي:

أ .سياقات تدل على ثبوت وقوع الحدث (:)Veridical situations
الس ااياقات بس ااياقات يك ااون الح اادث فيه ااا ثاب اات الح اادوث
تع ا ِّارف جياناكي اادو ه ااذه ِّ

السااياقات ماان اللغااة اإلنجليزّيااة،
والوقااوع ،وماان األمثلااة التااي تقا ّادمها جياناكياادو علااى هااذه ِّ
سياقات الجمل المثبتة ،نحو قولنا:

1. Paul saw a snake.

 .2رأى بول أفعى.
أن حاادث رؤيااة
أن التفسااير يااذهب إلااى ّ
ولااو حاولنااا تفسااير هااذا السااياق ،لوجاادنا ّ
(بااول) لألفعااى واقااع ،وال مجااال للشااك فيااه ،فماان غياار الممكاان أن نكااذب الحقيقااة التااي
أي ساامع
تخبرناا بهاا جملاة ( ،)Paul saw a snakeفأنات عنادما تساأل نفساك أو تساأل ّ
(1) Giannakidou, A. (2001), 'The meaning of free choice', Linguistics
and Philosophy 24: 659–735.
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س اامع ه ااذه الجمل ااة السا اؤال اآلت ااي :م اااذا رأى ب ااول؟ س ااتجيب أو سا ايجيبك بش ااكل صا اريح
أن بول قد رأى أفعى.
وواضح ّ
ب .سياقات تدل على ثبوت عدم وقوع الحدث (:)Anti-veridical situations

تعرف جياناكيدو هذه السِّياقات بسياقات تادل علاى َ
أن الحادث لام يقاع ،وال مجاال
ِّ

للشك في ذلاك مان قبال الماتكلم والساامع معااً ،ومان األمثلاة التاي تق ّادمها جياناكيادو علاى
هذه السِّياقات من اللغة اإلنجليزّية ،سياقات الجمل التاي تارد فيهاا أداة مان أدوات الَنفاي،

الس ااياقات الت ااي ي اارد فيه ااا اللفظ ااان ( )withoutو ( ،)beforeالمق ااابالن للفظ ااين (دون
و ِّ
وقبل) في اللغة العر ّبية الفصيحة ،نحو الجمل اآلتية:

1. Paul did not see a snake.
2. Paul left without seeing a snake.
3. Paul left before seeing a snake.

 .4لم َير بول أفعى.
 .5غادر بول دون أن يرى أفعى.
 .6غادر بول قبل أن يرى أفعى.
أن حادث رؤياة (باول) لألفعاى لام يقاع فاي
ولو حاولنا تفسير هاذا الساياق ،لوجادنا ّ
جميااع الجماال السااابقة ،وال مجااال للتفكياار فااي غياار ذلااك ماان قباال المااتكلم والسااامع مع ااً،
أي سااامع ساامع هااذه الجماال الساؤال اآلتااي :هاال رأى
وأناات عناادما تسااأل نفسااك أو تسااأل ّ
بناء على ما سامعته أو سامعه َ
أن
بول أفعى؟ ستجيب أو سيجيبك بشكل صريح وواضح ً
أن بول لم َير أفعى.
الحدث لم يقع ،أي ّ
ت .سياقات تدل على عدم ثبوت وقوع الحدث (:)Non-veridical situations

تعرف جياناكيادو هاذه السِّاياقات بساياقات يكاون الحادث فيهاا غيار مؤكاد الحادوث
ِّ

السااياقات ماان اللغااة
اي الحاادوث ،وماان األمثلااة التااي تقا ّادمها جياناكياادو علااى هااذه ِّ
وال منفا ّ
الشرطية ،نحو:
االستفهامية ،وسياقات الجمل
اإلنجليزّية ،سياقات الجمل
ّ
ّ

1. Did paul see a snake?.
2. If paul sees a snake, he will run.

 .3هل رأى بول أفعى؟.
فإنه سيلوذ بالفرار.
 .4إذا رأى بول أفعىّ ،
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اي
فحدث رؤية (بول) لألفعى فاي الجملتاين الساابقتين غيار مؤكاد الحادوث وال منف ّ
الحاادوث؛ لكوننااا ال نعلاام هاال وقااع حاادث رؤيااة األفعااى أم لاام يقااع؟ أو هاال ساايقع حاادث
رؤيااة األفعااى أم لاام يقااع؟ فاااألمر يحتماال الااوجهين ،الرؤيااة وعاادم الرؤيااة ،فأناات عناادما
يسااألك أحاادهم الس اؤال اآلتااي :هاال رأى بااول أفع اى؟ ال تعاارف مااا الج اواب المناسااب لهااذا
الس اؤال؛ لكااون حاادث الرؤيااة ماان قباال بااول قااد يكااون واقع ااً ،وقااد ال يكااون واقع ااً ،وكااذلك

الشرطية.
سياقات الجمل
ّ

حساااس أو المسااتقطب فااي اللغااة
وم ان الممكاان توضاايح مفهااوم جياناكياادو للفااظ ال ّ
( )Polarity Itemsمن خالل عرض مبسط عن لفظ من ألفاظ اللغة العر ّبية الفصيحة،
وهاو اللفااظ (أحااد) الااذي كنات قااد أثباات فااي د ارساة سااابقة لااي ّأناه مان ألفاااظ اللغااة العر ّبيااة
معينااة ،وهااي سااياقات ثبااوت عاادم وقااوع الحاادث
لغويااة ّ
الفصاايحة التااي تسااتهدف سااياقات ّ

( ،)Anti-veridical situationsوسياقات عادم ثباوت وقاوع الحادث ( Non-veridical

 )situationsفي نظرّية جياناكيدو ،و ّأنه من غير الممكن لهذا اللفاظ أن يكاون مساتعمالً
اس ااتعماالً ص ااحيحاً ف ااي س ااياقات ثب ااوت وق ااوع الح اادث ( )Veridical situationsف ااي

النظرّية نفسها(.)1
تتبعي لهذا اللفظ في القرآن الكريم مثالً ،وجدت ّأناه قاد ورد فاي ( )73ثالثاة
فعند ّ
لغوياً ،كان في ( )43ثالثة وأربعين منها مع أداة الَنفي ،وما تبقاى لاه مان
وسبعين سياقاً ّ
إن
استعماالت وجدتاه فيهاا يتعلّاق بساياقات يغلاب عليهاا أسالوب الشارط ،وقاد قلات ساابقاً ّ
سا ااياقات الَنفا ااي با اااألداة ما اان سا ااياقات ثبا ااوت عا اادم وقا ااوع الحا اادث ( Anti-veridical

 )situationsفااي نظرّيااة جياناكياادو ،وا ّن سااياقات الشاارط ماان سااياقات عاادم ثبااوت وقااوع
الحاادث ( )Non-veridical situationsفااي النظرّيااة نفسااها ،وسااأعرض بعااض األمثلااة

دالليااة فااي نظرّيااة
ماان الق ارآن الك اريم واللغااة العر ّبيااة الفصاايحة لتوضاايح فك ارة السااياقات ال ّ
جياناكيدو بشكل أوضح وأدق.

( )1انظر :الصرايرة ،طايل2015( ،م) ،مالزمة الَنفي في اللغة العر ّبية الفصيحة (دراسة تقابلية في
الدراسات العليا ،جامعة مؤتة،
ضوء علم اللغة المعاصر) ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية ّ
األردن ،ص ،36وما بعدها.
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()1
أن المعناى
فلو دققنا النظر في قوله تعاالى :الَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّتن رُّسُتلِه ، لوجادنا ّ

أن (أحاداً) هناا
يذهب بشكل صريح إلى نفي التفريق باين الرسال ،وهاذا دليال قااطع علاى ّ
اي بااأداة الَنفااي ،أي ّأناه يقااع ضاامن دائارة سااياقات ثبااوت
قااد اسااتعمل فااي سااياق لغا ّ
اوي منفا ّ
عدم وقوع الحدث ( )Anti-veridical situationsفي نظرّية جياناكيادو ،وينساحب ذلاك
على كافّة السياقات التي ورد فيها هذا اللفظ مع أداة الَنفي في القرآن الكريم.
ولو انتقلنا إلى السياقات األخرى التي ورد فيها اللفظ (أحد) في القرآن الكريم من

غير أن يكون مع أداة الَنفي ،نحو قوله تعاالى  :يَتوَدُّ أَحَتدُهُمْ لَتوْ يُعَمَّترُ أَلْت َ سَتنَةٍ ،)2(لوجادنا
أن الكال يتمناى
أن (أحداً) هنا لم يرد ضمن سياق الَنفي باألداة ،لكن المعنى يذهب إلى ّ
ّ
أن يبقااى علااى قيااد الحياااة ألااف ساانة أو أكثاار ماان ذلااك ،فهااو يتوقااع عقاااب اهلل وسااخطه،
لااذلك ياارى َ
أن الاادنيا علااى مااا فيهااا ماان األكاادار واآلالم خياار لااه ممااا يسااتيقن وقوعااه فااي

اآلخرة( ،)3والبقاء على قيد الحياة ألف سنة أو أكثر من ذلك مستحيل الوقاوع ،وهاو لايس

واقعاً في الوقات الحاالي ،ومان هاذا التفساير لهاذه اآلياة ،أال يمكنناا القاول َ
إن التَمناي فيهاا
قد خارج إلفاادة ماا تح ّادثت عناه جياناكيادو فاي ساياقات عادم ثباوت وقاوع الحادث (Non-

منفي الحدوث.
 ،)veridical situationsفالحدث فيها غير مؤكد الحدوث وال ّ
وماان المواضااع التااي ورد فيهااا اللفااظ (أحااد) فااي القارآن الكاريم ماان غياار أن يكااون

مع أداة الَنفي ،قوله تعالى  :هَ ْ يَترَاكُم مِّتنْ أَحَتدٍ ثُتمَّ انصَترَفُواْ ،)4(وقاد جااءت هاذه اآلياة بعاد
أن ذكاار ساابحانه وتعااالى أقساااماً ماان مخااازي المنااافقين ،نحااو تخلفهاام عاان غاازوة تبااوك

وتمسااكهم باأليمااان الفاااجرة ،باإلضااافة إلااى تهكمهاام بااالقرآن وتسااللهم ل اواذاً عنااد سااماعه،

والمعنااى المقصااود هنااا" :هاال ي اراكم الرسااول -صاالى اهلل عليااه وساالم -أو المؤمنااون إذا
قمتم من المجلس؟ ،و(ثم انصرفوا) ،أي ثام انصارفوا جميعااً عان مجلاس الاوحي متساللين
( )1سورة البقرة ،اآلية.285 :
( )2سورة البقرة ،اآلية.96 :

( )3المراغى ،أحمد مصطفى1946( ،م) ،تفسير المراغى ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي
الحلبي وأوالده ،مصر ،ط.166/1 ،1

( )4سورة التوبة ،اآلية.127 :
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كراهة منهم لسماعه وانتظا اًر لسنوح فرصة الغفلة عنهم ،فكلَما لمح واحد منهم غفلة عنه
انصرف"(.)1

أدى دو اًر
أن االسااتفهام قااد ّ
وعنااد التاادقيق فااي المعنااى العميااق لهااذه اآليااة ساانجد ّ
مهماً إلفادتنا معنى نفاي رؤياة المتساللين عناد الخاروج مان مجلاس الاوحي وهام متسالِّلون،

أن (أحااداً) قااد اسااتخدم فااي سااياق االسااتفهام ،وهااو ماان سااياقات عاادم ثبااوت
وهنااا نلحااظ ّ
وقوع الحدث ( )Non-veridical situationsفي نظرّية جياناكيدو.
وماان المواضااع التااي ورد فيهااا اللفااظ (أحااد) فااي القارآن الكاريم ماان غياار أن يكااون

مع أداة الَنفي ،قوله تعاالى  :إِنَّ اللهَ يُمْسِ ُ السَّمَاوَا ِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَتا وَلَتئِن زَالَتَتا إِنْ أَمْسَتكَهُمَا مِتنْ
أَحَتدٍ مِّتن بَعْتدِهِ إِنتهُ كَتانَ حَلِيمىتا غَفُتورىا ،)2(أي َ
إن اهلل يحفاظ الساموات مان أن تضاطرب مان
أماكنهااا ،ويمنااع األرض ماان مثاال ذلااك أيض ااً ،فيحفظهمااا برباااط خاااص ،وهااو مااا يسااميه
العلماااء فااي وقتنااا الحااالي نظااام الجاذبيااة ،فجميااع العاوالم تجااري فااي ماادا ارت خاصااة بهااذا
النظام الذي وضع لها بقدرة إالهية ،ولوال ذلك لتبعثر النظام الكوني كلّه(.)3

أن المعنى قد جاء من خاالل أسالوب
ولو أمعنا النظر في اآلية المذكورة ،لوجدنا ّ
الشرط ،فاهلل هو حافظ الساموات واألرض ،ولاوال حفظاه لهماا لتبعثار النظاام الكاوني كلّاه،

وال يق اادر عل ااى مث اال ذل ااك أح ااد م اان المخلوق ااات ،وق ااد نف ااى الش اارط هن ااا ق اادرة أح ااد عل ااى
أن (أحاداً) قاد
اإلمساك بالسموات واألرض وحفظهما برباط خاص ،والمادقق هناا سايلحظ ّ
استخدم في سياق الشرط ،وهو من سياقات عدم ثباوت وقاوع الحادث ( Non-veridical
 )situationsفي نظرّية جياناكيدو.

أ َما قوله تعالى :قُ ْ هُوَ اللهُ أَحَدٌَ ،)4(
فإن (أحداً) فيه تعني ّأنه الواحاد األحاد الاذي

ال نظياار لااه ،وال يطلااق هااذا اللفااظ علااى أحااد ّإال علااى اهلل عااز وجاال؛ ألَنااه الكاماال فااي
جميااع صاافاته وأعمالااه ،وال يوصااف شاايء باألحديااة غياره ،وال يقااال رجاال أحااد ،وال درهاام

( )1المراغى ،تفسير المراغى.53-51/11 ،
( )2سورة فاطر ،اآلية.41 :

( )3المراغى ،تفسير المراغى.137/22 ،
( )4سورة اإلخالص ،اآلية.1 :
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أحااد ،كمااا يقااال رجاال وحااد ،ألن أحااداً صاافة اهلل عا ّاز وج ا ّل التااي استخلصااها لنفسااه ،وال
يشركه فيها شيء( ،)1وهذه اآلية اشتملت على اسام مان أساماء اهلل تعاالى يتضامن جمياع
أوصاف الكمال" ،وهاو األحاد؛ ألَناه يادل علاى أحدياة الاذات المقدساة ،الموصاوفة بجمياع

أوصاااف الكمااال ،وبيااان ذلااكَ ،
أن األحااد يشااعر بوجااوده الخاااص الااذي ال يشاااركه في ااه
غي اره ،وال يااتم ذلااك عل ااى وجااه التحقيااق ّإال لماان ح اااز جميااع صاافات الكمااال ،وذل ااك ال

يصلح ّإال هلل تعالى"(.)2

وعند التدقيق في المعنى العميق لجملة (قال هاو اهلل أحاد) ،سانجد َ
أن (أحاداً) هناا

ليساات اسااتثناء كمااا فساارها علماااء اللغااة؛ كااون أساالوب األماار ماان األساااليب التااي تحتماال
التشااكيك فااي المعنااى ،فاانحن لساانا متأكاادين ماان وقااوع الحاادث أو عاادم وقوعااه فااي هااذه
الجملة ،وقد عدت جياناكيدو سياق األمار مان ساياقات عادم ثباوت وقاوع الحادث (Non-

 )veridical situationsفي نظرّيتها ،وبهذا يكون (أحد) قد وقع في سياق األمر ،الذي
هااو م ان سااياقات عاادم ثبااوت وقااوع الحاادث ( )Non-veridical situationsفااي نظرّيااة

جياناكيدو.

أن قولنااا :خرجاات م اريم قباال أن
ولااو انتقلنااا إلااى اللغااة العر ّبيااة الفصاايحة ،لوجاادنا ّ
تكلِّم أحداً مان الحاضارين ،يتجاه إلاى حصار المعناى بنفاي أن تكاون ماريم قاد تكلّمات ماع
()3
ٍ
أن (أحاداً) قاد ورد فاي ساياق أو تركياب
أحد من الحاضرين قبال خروجهاا  ،وهناا نلحاظ ّ
يبتعااد عاان اسااتعمال أي أداة ماان أدوات الَنفااي ،لكاان المعنااى فااي هااذا السااياق أو التركيااب
يحتماال الَنفااي؛ وذلااك بساابب مااا أفاااده اللفااظ (قباال) ،الااذي جعاال السااياق أو التركيااب يقااع
( )1السامرائي ،معاني الَنحو ،شركة العاتك للطباعة والنشر والتوزيع.240-236/3 ،

( )2صافي ،محمود1995( ،م) ،الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه مع فوائد نحوية هامة،
دار الرشيد ،دمشق ،سورية ،ومؤسسة اإليمان ،بيروت ،لبنان ،ط ،3م.426/10

( )3انظر :عبد التواب ،رمضان1999( ،م) ،فصول في فقه العر ّبية ،مكتبة الخانجي ،القاهرة،
الداللة ،عالم
جمهورية مصر العر ّبية ،ط ،6ص ،336وعمر ،أحمد مختار1998( ،م) ،علم ّ
الكتب ،القاهرة ،جمهورية مصر العر ّبية ،ط ،5ص ،102والجيزاوي ،أماني2009( ،م) ،الَنفي
بين العر ّبية واإلنجليزّية (دراسة تقابلية) ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية اآلداب ،جامعة
اليرموك ،األردن ،ص.99-98
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إن السااياقات التااي ياارد فيهااا اللفااظ
ضاامن دائارة ثبااوت عاادم وقااوع الحاادث ،وقااد قلنااا سااابقاً ّ
( )beforeالمقاباال للفااظ ( قباال) فااي اللغااة العر ّبيااة الفصاايحة ،ماان السااياقات التااي تناادرج
ضاامن سااياقات ثبااوت عاادم وقااوع الحاادث ( )Anti-veridical situationsفااي نظرّيااة

جياناكيدو.

أن قولنااا :قا َل أحااد ماانكم يقااول ذاك ّإال زيااد ،يتجااه إلااى إثبااات عاادم
وساانجد أيضااً ّ
()1
اي أَنااه رأى أحااداً ماان أصاادقائه ف ااي
وقااوع الحاادث  ،وكااذلك فااي جملااة نحااو :أنك اار علا ٌّ
ِ
علي ااً ينفااي رؤيتااه ألحااد ماان أصاادقائه فااي
أن ّ
المدرسااة ،التااي يكااون المعنااى فيهااا َيحتَماال ّ
علي أَنه رأى أحداً من أصدقائه في المدرسة.
المدرسة ،وكذلك إذا قلنا :جحد ٌّ
وتأكيداً لماا قلتاه ،فإنناا عنادما نبحاث عان األفعاال (قا َل ،وأنكار ،وجحاد) فاي اللغاة
العر ّبية الفصيحة ،سنجد أَنها تتضمن داللياً معناى إثباات عادم وقاوع الحادث ،فاإذا وردت
فاي جملاة مان غياار أن تسابق باأداة نفااي دلات علاى الَنفااي ،واذا وردت مسابوقة باأداة نفااي

أن هااذه األفعااال تتفاااوت فااي
فااي جملااة أخاارى زال معنااى الَنفااي ماان الجملااة ،والمعااروف ّ
األساسي الخاص الذي يدل عليه كل فعل منها(.)2
داللتها على الَنفي حسب المعنى
ّ
أن هااذه األفعااال تاادل ماان غياار أن يااذكر معهااا أداة الَنفااي علااى
والمقصااود هنااا ّ
إثباات عادم وقاوع الحاادث ،فهاي تادل بلفظهااا علاى ثباوت عادم وقااوع الحادث ،وقاد تحا ّادثت

جياناكياادو عاان ذلااك فااي نظرّيتهااا ،وجعلاات مثاال هااذه األلفاااظ تقااع ضاامن دائ ارة سااياقات
ثب ااوت ع اادم وق ااوع الح اادث ( )Anti-veridical situationsف ااي نظرّيته ااا الت ااي نحا اان
بصددها.

أن (أحداً) قاد اساتخدم فاي الجمال الساابقة مان غيار أن ياذكر معاه أي
وهنا نلحظ ّ
أداة ماان أدوات الَنفااي ،لكنااه جاااء مااع أفعااال تاادل بلفظهااا علااى إثبااات عاادم وقااوع الحاادث،
( )1انظر :سيبويه ،الكتاب ،314/2 ،وابن السراج ،أبو بكر( ،ت316 :ها)1996( ،م) ،األصول

في الَنحو ،تحقيق :الدكتور عبد الحسين الفتلي ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،لبنان ،ط،3
.297/1

( )2السامرائي ،معاني الَنحو ،جامعة بغداد ،589/4 ،وجمعات ،توفيق2006( ،م) ،الَنفي في
بي :منحى وظيفي وتعليمي (القرآن الكريم عينة) ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية
النحو العر ّ
اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،الجزائر ،ص.32
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وها ااذا يجعلا ااه واقع ا ااً ضا اامن سا ااياقات ثبا ااوت عا اادم وقا ااوع الحا اادث (

Anti-veridical

 )situationsفي نظرّية جياناكيدو.
ونح اان عن اادما نق ااول :خرج اات ما اريم دون أن تكلّ اام أح ااداً م اان الحاضا ارين ،يك ااون

مقصااودنا :خرجاات م اريم ماان غياار أن تكلّاام أحااداً ماان الحاض ارين ،أو خرجاات م اريم ولاام
تكلّم أحداً من الحاضرين ،بمعنى ّأننا قد نفينا حديثها ماع أح ٍاد مان الحاضارين ،وقاد جااء
()1
إن
الَنفي هنا من اتساع العر ّبياة فاي االساتثناء باساتعمال اللفاظ (دون)  ،وقاد قلناا ساابقاً ّ
السا ااياقات التا ااي يا اارد فيها ااا اللفا ااظ ( )withoutالمقابا اال للفا ااظ ( دون) فا ااي اللغا ااة العر ّبيا ااة

الفصاايحة ،ماان السااياقات التااي تناادرج ضاامن سااياقات ثبااوت عاادم وقااوع الحاادث (Anti-

 )veridical situationsفي نظرّية جياناكيدو.
ٍ
أن
ولو قلنا :االمتحان أصعب من أن تجياب ماريم علاى أحاد مان أسائلته ،لوجادنا ّ
الصاايغة الصَارفية (أصااعب) ياذهب بنااا إلاى عاادم إثباات وقااوع الحادث ،وهااو معنااى
معناى ِّ

توصالنا إلياه قياسااً علاى ماا ورد فاي كاالم العارب ،فماريم
جديد للصِّيغة الصَارفية (أفعال) ّ
()2
ٍ
أن
قد تجيب عن أحد من أسئلة االمتحان ،وقد ال تجيب؛ نظ اًر لصاعوبته  ،وهناا نلحاظ ّ
(أحداً) قد استخدم في الجملة السابقة مان غيار أن ياذكر معاه أي أداة مان أدوات الَنفاي،
لكنااه جاااء مااع فعاال أو صاايغة صاارفية دلاات علااى عاادم إثبااات وقااوع الحاادث ،وقااد عاادت

جياناكي اادو مث اال ه ااذه الص اايغ الص اارفية دالل ااة واض ااحة عل ااى س ااياقات ع اادم ثب ااوت وق ااوع
الحاادث ( )Non-veridical situationsفااي نظرّيتهااا ،وهااذا يجعاال (أحااداً) هنااا يناادرج

تح اات س ااياقات ع اادم ثب ااوت وق ااوع الح اادث ( )Non-veridical situationsف ااي نظرّي ااة
جياناكيدو.

ومن الممكن أن يبطن السياق أو التركيب الاذي تارد فياه (كال) معناى عادم ثباوت
وقااوع الحاادث ،نحااو قولنااا :كاال الطااالب الااذين ض اربوا أحااداً ماان زمالئهاام نااالوا العقاااب،
فنكاون هناا قاد أثبتنااا حادث الضارب لجاازء مانهم ،ونفينااه عان الجاازء اآلخار ،وفاي المقاباال

( )1السامرائي ،معاني الَنحو ،شركة العاتك للطباعة والنشر والتوزيع.184-182/2 ،
( )2انظر :ابن جني ،أبو الفتح( ،ت392 :ها)( ،د.ت) ،الخصائص ،تحقيق :محمد علي النجار،

دار الكتب المصرية ،القاهرة ،جمهورية مصر العر ّبية ،د.ط ،83-75/3 ،وجمعات ،الَنفي في
بي :منحى وظيفي وتعليمي (القرآن الكريم عينة) ،ص.34
النحو العر ّ
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نكون قد أثبتنا حادث العقااب لبعضاهم ،ونفينااه عان الابعض اآلخار ،وكاذلك إذا قلناا :كال

طالااب ضاارب أحااداً ماان زمالئااه نااال العقاااب( ،)1وهااذا يجعاال (أحااداً) هنااا يناادرج تحاات
ساياقات عادم ثباوت وقاوع الحادث ( )Non-veridical situationsفاي نظرّياة جياناكيادو
التي نحن بصددها.

أن (أحااداً) فااي اللغااة العر ّبيااة الفصاايحة يسااتهدف
ويتّضااح لااي بعااد هااذا العاارض ّ
معيناة ،وهاي الساياقات المحتملاة لثباوت عادم وقاوع الحادث وساياقات عادم
لغوياة ّ
سياقات ّ
ثبااوت وقااوع الحاادث فااي نظرّيااة جياناكياادو ،و ّأن اه ماان غياار الممكاان لنااا أن نسااتعمله فااي
سااياقات ثبااوت وقااوع الحاادث فااي النظرّيااة نفسااها ،وقااد أ ّكاد علااى ذلااك ساايبويه فااي كتابااه،
وذلك من خالل قولاه" :وال يجاوز ألح ٍاد أن تضاعه فاي موض ِاع واج ٍ
اب ،لاو قلات كاان أحا ٌد
ماان آل فااالن ،لاام يجااز؛ ألَنااه ّإنمااا وق ااع فااي كالمهاام نفي ااً عام ااً"( ،)2والعاارب تقااول :م ااا
جاااءني ماان أحااد ،وال تقااول :قااد جاااءني ماان أحا ٍاد ،وتقااول :ال أحا َاد فااي الاادار ،وال تقااول:
()3
لغويااة التااي يسااتهدفها اللفااظ (أحااد) فااي
يوضااح ِّ
السااياقات ال ّ
فيهااا أحااد  ،والجاادول اآلتااي ّ
اللغة العر ّبية الفصيحة؛ وذلك بناء على معطيات نظرّية جياناكيدو:

( )1انظر :األنصاري ،مغني اللبيب عن كتب األعاريب ،225/1 ،والسامرائي ،معاني الَنحو،
جامعة بغداد.600/4 ،

( )2سيبويه ،الكتاب.56-54/1 ،

( )3انظر :ابن منظور ،لسان العرب ،ص ،35مادة (أحد).
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جدول ()1
العربية الفصيحة بناء عل
لغوية التي يستهدفها اللفظ (أحد) في اللغة
ِّ
ّ
السيا ات ال ّ
نظرية جياناكيدو
معطيات
ّ

السياق

أحد

اللفظ

سياق أداة الَنفي (ثبوت عدم وقوع الحدث)

√

سياق أدوات التَمني واالستبعاد (عدم ثبوت وقوع الحدث)

√

سياق أسلوب االستفهام (عدم ثبوت وقوع الحدث)

√

سياق أسلوب الجزاء (عدم ثبوت وقوع الحدث)

√

سياق أسلوب األمر (عدم ثبوت وقوع الحدث)

√

سياق التضاد (قبل) (ثبوت عدم وقوع الحدث)

√

سااياق األفعااال المتضاامنة دالليااً معنااى إثبااات عاادم وقااوع الحاادث (ثبااوت عاادم

√

وقوع الحدث)

سياق االستثناء (دون) (ثبوت عدم وقوع الحدث)

√

سياق المعاني الجديدة للصيغة الصرفية (أفعل) (عدم ثبوت وقوع الحدث)

√

الجمل المثبتة (ثبوت وقوع الحدث)

×

حساااس أو
وخالصااة هااذه الجز ّئيااة ماان هااذا الفصاال ّ
أن مفهااوم جياناكياادو للفااظ ال ّ
حسااس
المستقطب في اللغة ينطبق علاى اللفاظ (أحاد) فاي اللغاة العر ّبياة الفصايحة ،فهاو ّ

أو مسا ااتقطب لسا ااياقات ثبا ااوت عا اادم وقا ااوع الحا اادث (situations

،)Anti-veridical

وسااياقات عاادم ثبااوت وقااوع الحاادث ( ،)Non-veridical situationsلكنااه فااي المقاباال
يبتع ا ااد عا ا ان الس ا ااياقات الت ا ااي أطلق ا اات عليه ا ااا جياناكي ا اادو س ا ااياقات ثب ا ااوت وق ا ااوع الح ا اادث
( ،)Veridical situationsفااال يجااوز لنااا أن نقااول :قااد جاااءني ماان أحا ٍاد ،أو فااي الاادار
()1
حساس أو المستقطب فاي اللغاة
أحد  ،وبهذا أكون قد ّ
وضحت مفهوم جياناكيدو للفظ ال ّ
من خالل لفظ من ألفاظ اللغة العر ّبية الفصيحة.

حساااس أو المسااتقطب فااي نظرّيااة جياناكياادو وطبقناهااا
ولااو أخااذنا فك ارة اللفااظ ال ّ
توص االنا إل ااى
(أي) ف ااي اللغ ااة العر ّبيااة الفص اايحة ،لوج اادنا ّ
أن هااذه النظرّي ااة س ّ
علااى األداة ّ
( )1انظر :سيبويه ،الكتاب ،56-54/1 ،وابن منظور ،لسان العرب ،ص ،35مادة (أحد).
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اختصااار الكثياار ماان الخالفااات واالختالفااات فااي وجهااات النظاار حااول اسااتعماالت هااذه

(أي) ب ِّ
الد ارساة
األداة في لغتنا العر ّبية ،فهي ،أي نظرّية جياناكيدو ،وان لام تتنااول األداة ّ
مهم اة إلعااادة الرجااع فااي تشااعباتها الكثي ارة فااي اللغااة
والتحلياال ،لكاان أفكارهااا ومحاورهااا ّ
العر ّبي ااة الفص اايحة ،خاص ااة م ااا يتعلّ ااق باس ااتعماالتها ،وسيتّض ااح ذل ااك بش ااكل أكب اار فيم ااا
سيأتي من ِّ
الدراسة.

بناء عل
العربية الفصيحة
(أي) في اللغة
ّ
 3 .2استعماالت األداة ّ
ص
نظرية جياناكيدو:
حساس أو المستقطب في اللغة في
ّ
ال ّ

مفهوم اللفظ

أن هااذه األداة قااد
(أي) فااي اللغااة العر ّبيااة الفصاايحة إلااى ّ
يصاال الماادقّق فااي األداة ّ
النح اااة الع اارب،
حيا ا اًز كبيا ا اًر م اان ناحي ااة الح ااديث ع اان اس ااتعماالتها ف ااي د ارس ااات ّ
أخ ااذت ّ

أن موض ا ااوع اس ا ااتعماالتها س ا ااهل بس ا اايط يمك ا اان توض ا اايحه م ا اان خ ا ااالل مفه ا ااوم
والحقيق ا ااة ّ
اتفهامية
إم ا اا أن تكا ااون اسا ا
ّ
جياناكيا اادو للفا ااظ ال ّ
حسا اااس أو المسا ااتقطب فا ااي اللغا ااة ،فها ااي ّ

تداوليااة ،وهااذا يختصاار الكثياار ممااا قياال عنهااا فااي حااال كونهااا
ص اريحة ،وا ّم اا أن تكااون
ّ
النح اااة الع اارب عن اادما تح اادثوا عنه ااا بعي اادة ع اان االس ااتفهام،
خارج ااة ع اان االس ااتفهام؛ ألن ّ
جعلوها في استعماالت كثيرة متشاعبة لام يتفقاوا علاى بعضاها ،وهام إن اتفقاوا علاى بعاض
أن مفهومهم للبعض منها خاطئ بعيد عن الدقة.
استعماالتها ،ستجد ّ
(أي ااً) فااي اللغااة العر ّبيااة الفصاايحة تسااتعمل فااي
أن ّ
والمقصااود هنااا ّأننااي سااأثبت ّ

تداوليااة فااي
اتفهامية فااي االسااتعمال األول ،وتكااون
اسااتعمالين ال ثالااث لهمااا ،فتكااون اسا
ّ
ّ
حساس اة أو
االسااتعمال الثاااني ،وهااي عناادما تكااون
ّ
تداوليااة ،سااتقع ضاامن دائ ارة األلفاااظ ال ّ

المسااتقطبة فااي اللغااة ،بمعنااى ّأننااي سااأجعلها ماان ناحيااة االسااتعمال فااي قساامين ،همااا:
حساسة أو المستقطبة في اللغة.
االستفهامية،
(أي)
و(أي) ال ّ
ّ
تداولية ال ّ
ّ
ّ
تميزهااا عاان غيرهااا ماان أدوات االسااتفهام األخاارى
(أي ااً) هنااا بساابب ّ
وقااد اختاارت ّ
بميزات عديدة ،أهمها ما يتعلّق بإعرابها واستعماالتها الكثيرة ،فلو تتبعناا اساتعماالتها فاي
اللغة العر ّبية الفصيحة من وجهاة نظار علمااء العر ّبياة ،لوجادناها اساماً ياأتي علاى ثمانياة
أوجه ،هي الشرط واالستفهام الحقيقاي واالساتفهام التاوبيخي واالساتفهام اإلنكااري ،وتكاون
موصولة بمعنى الذي ،وتكون صفة دالاة علاى معناى الكماال ،فتقاع صافة للنكارة ،وتكاون
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للتعجب ،وتكون وصلة إلى نداء ما فيه (أل) ،وقاد ذكار األخفاش وجهااً تاساعاً تكاون فياه

(أي) نكرة موصوفة(.)1
ّ
وم ااا يهمن ااا هن ااا ه ااو م ااا يتعلّ ااق باالس ااتعماالت المش ااهورة له ااذه األداة ،الت ااي م اان
الممكن حصرها باالستعماالت التي ذكرها ابن هشام فاي كتاباه (مغناي اللبياب عان كتاب

األعاريب)( ،)2وهي االستفهام والشرط وأن تكاون اساماً موصاوالً ،أو وصالة لناداء ماا فياه

أن االسااتعماالت األخاارى قااد جاااءت متفرقااة
(أل) ،أو للداللااة علااى معنااى الكمااال ،علم ااً ّ
بأنه لم ي َار
في كتب النحو غير متفق عليها من علماء العر ّبية ،فمن العلماء من وصفها ّ
بأنه ااا غي اار مس ااموعة ،وغي اار
أح ااداً ق ااد ذكره ااا ،وم اانهم م اان أنكره ااا ،وم اانهم م اان وص اافها ّ
ذلك(.)3
وس ااأقوم فيما ااا س اايأتي ما اان ه ااذه الجز ّئيا ااة ف ااي ها ااذا الفص اال بتقا ااديم ع اارض حا ااول
(أي) فااي اللغااة العر ّبيااة الفصاايحة( ،)4وسااأعتمد فااي هااذا
االسااتعماالت المشااهورة لااألداة ّ

الحس اااس أو المس ااتقطب ف ااي اللغ ااة ف ااي نظرّي ااة جياناكي اادو
الع اارض عل ااى مفه ااوم اللف ااظ
ّ
الداللياااة ( The (Non)veridicality
نظرياااة ثباااوت و اااوث الحااادث
ّ
الموس ااومة با ااّ ( :
 ،))Approachوذلك على النحو اآلتي:

االستفهامية:
(أي)
أ.
ّ
ّ
(أيااً) مرتبطاة بماا تضااف إلياه ،فاإن أضايفت إلااى
المق َارر عناد ّ
أن ّ
النحااة العارب ّ
مكااان كاناات ماان المكااان ،وان أضاايفت إلااى زمااان كاناات ماان الزمااان ،وان أضاايفت إلااى

( )1الموزعي ،مصابيح المغاني في حروف المعاني ،ص ،193-189والهروي ،كتاب األزهية في
علم الحروف ،ص.110-106

( )2األنصاري ،مغني اللبيب عن كتب األعاريب.94-90/1 ،

( )3انظر :الهروي ،كتاب األزهية في علم الحروف ،ص ،110-106وابن مالك ،أبو عبد اهلل
جمال الدين محمد بن عبد اهلل بن محمد( ،ت672:ها)2000( ،م) ،شرح الكافية الشافية،

العلمية ،بيروت ،لبنان،
معوض وعادل أحمد عبد الموجود ،دار الكتب
ّ
تحقيق :علي محمد ّ
ط ،121-120/1 ،1واألنصاري ،مغني اللبيب عن كتب األعاريب.94-90/1 ،

( )4األنصاري ،مغني اللبيب عن كتب األعاريب.94-90/1 ،
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غيرهمااا كاناات مرتبطااة بمااا تضاااف إليااه( ،)1وهااي مبهمااة ويتعا ّاين معناهااا بالمضاااف إليااه
بعدها(.)2
النح ا اااة الع ا اارب معرب ا ااة ،وه ا ااي ب ا ااذلك تخ ا ااالف أس ا ااماء
و(أي) االس ا ا
اتفهامية عن ا ااد ّ
ّ
ّ
اتفهامية حماالً علاى بعاض وكال ،وهماا نظيرهاا
(أي) االس
ّ
االستفهام األخرى ،وقد أعربات ّ

ونقيضااها ،باإلضااافة إلااى ّأنهااا ال تنفصاال عاان اإلضااافة ،كمااا ال تنفص ال عنهااا كاال ماان
أن اإلض ااافة م اان أحك ااام األس ااماء ،وليس اات م اان أحك ااام
(ك اال) و (وبع ااض) ،والمع ااروف ّ
اتفهامية ،وهااي علااة ضااعف الشاابه
(أي) االسا
ّ
الحااروف ،وهااذه علااة رابعااة لإلع اراب فااي ّ
بالحرف لعدم ابتعادها عن اإلضافة(.)3
تتمي از فااي هااذا االسااتعمال عاان
(أي ااً) االسا
ويااذهب ّ
اتفهامية ّ
ّ
أن ّ
النحاااة العاارب إلااى ّ
أن مااا يعماال فيهااا هااو الفعاال
االسااتعماالت األخاارى بعاادم عماال الفعاال الااذي قبلهااا فيهااا ،و ّ
الاذي بعادها ،وذلاك نحاو قولاه تعاالى :وَسَتيَعْلَمُ التذِينَ ظَلَمُتوا أَيَّ مُنقَلَت

يَنقَلِبُتونَ ،)4(فالفعال

أن
(ينقلبا ااون) ها ااو الا ااذي نصا ااب ّ
(أي ا ااً) هنا ااا ،ولا اايس الفعا اال (سا اايعلم) ،ويعا ااود ذلا ااك إلا ااى ّ
()5
لكنااا
ا
ب
اتفهم
ا
س
ن
أن
اا
ا
ن
أرد
او
ا
ل
و
،
االسااتفهام لااه الصاادارة فااي الكااالم
ا(أي) مساابوقة بفعاالّ ،
ّ

مجب ارين علااى أن يكااون الفعاال ماان أفعااال الشااك واليقااين ،نحااو (ظنناات) و(علماات) ،ومااا
أشبههما ،أي األفعال التي يجوز لنا أن نلغيها ،فيصح قولنا :علمات أيهام فاي ال ِ
ادار؟ وال

يصااح قولنااا :ضاربت أيهاام فااي الا ِ
ادار؟ ونحاان نريااد االسااتفهام؛ ألن الفعاال (ضاربت) لاايس
من األفعال التي يجوز لنا أن نلغيها(.)6

ومااا حصاال فااي قولنااا :علماات أيهاام فااي الا ِ
ادار؟ هااو إبطااال لعماال فعاال ماان أفعااال

الشك واليقين لفظاً ال محالً؛ العتراض ما له صدر الكالم بينه وباين مفعولياه ،وقاد عَبار
المب اارد ع اان التعلي ااق باإللغ اااء ،حي ااث ق ااال" :أال ت اارى أَن ااه ال ي اادخل عل ااى االس ااتفهام م اان
( )1السامرائي ،معاني الَنحو ،جامعة بغداد.629/4 ،

( )2السامرائي ،معاني الَنحو ،شركة العاتك للطباعة والنشر والتوزيع.129/1 ،

( )3العكبري ،اللباب في علل البناء واإلعراب ،تحقيق :الدكتور عبد اإلله نبهان.134/2 ،
( )4سورة الشعراء ،اآلية.227:

( )5انظر :الهروي ،كتاب األزهية في علم الحروف ،ص.108
( )6انظر :الهروي ،كتاب األزهية في علم الحروف ،ص.108

52

لغااى؛ َ
ألن االسااتفهام ال يعماال فيااه مااا قبلاه ،وهااذه األفعااال هااي
األفعااال َإال مااا يجااوز أن ي َ

خاص اةً ،وهااي مااا كااان ماان العلاام والشااك فعلااى هااذا لِتتنَعْلَمَ أَيُّ
التااي يجااوز ّأال تعماال
ّ

الْحِتزْبَيْنِ ،)1(و ولَقَتدْ عَلِمُتتواْ لَمَتنِ اشْتتَرَاهُ)2(؛ َ
ألن هااذه الااالم تفصاال مااا بعاادها ِم َمااا قبلهااا،
يد خير منك"(.)3
تقول :علمت لز ٌ
الدالاة
و(أي)
االستفهامية تضاف إلاى النكارة المتعاددة وغيار المتعاددة ،أي النكارة ّ
ّ
ّ
علااى المفاارد والمثنااى والجمااع ،نحااو قولنااا :أي طالا ٍ
اب نجااح فااي االمتحااان؟ وأي طااالبين
نجح ا ااا ف ا ااي االمتح ا ااان؟ وأي ط ا ا ٍ
االب نجحا ا اوا ف ا ااي االمتح ا ااان؟ وأي طالب ا ا ٍاة نجح ا اات ف ا ااي
االمتحا ااان؟ وأي طا ااالبتين نجحتا ااا فا ااي االمتحا ااان؟ وأي طالبا ااات نجحا اان فا ااي االمتحا ااان؟
والمعن ااى ف ااي ه ااذه الجم اال :أي واح ا ٍاد م اان الط ااالب نج ااح؟ وأي اثن ااين م اانهم نجح ااا؟ وأي
جماعا ا ٍاة ما اانهم نجح ا اوا؟ وأي واحا اادة ما اان الطالبا ااات نجحا اات؟ وأي اثنتا ااين ما اانهن نجحتا ااا؟

وهكذا ،بمعنى ّأنها تطابق معنى المضاف إليه تمام المطابقة(.)4
االستفهامية إلى المعرفة شريطة أن تكاون هاذه المعرفاة دالاة علاى
(أي)
ّ
وتضاف ّ
متع اادد حقيق ااي ،أو متع اادد تق ااديري ،أو ب ااالعطف ب ااالواو ،ويقص ااد بالمتع ا ِّادد الحقيق ااي هن ااا
المتعدد الحقيقي الذي يدل بلفظه الصَاريح علاى تثنياة أو جماع ،نحاو قولناا :أي الطاالبين
ِ
أم اا المتعاادد التقااديري ،فهااو المتعاادد
أحااق بالنجاااح؟ وقولنااا :أي الطااالب أحااق بالنجاااح؟ ّ
الذي يدل بلفظه على مفارد لاه أجازاء متعاددة بعضاها هاو المقصاود باالساتفهام عناه عناد

أن المضاف إليه يكون مفرداً في الظاهر متعدداً في التقدير؛ وذلك بسبب
اإلضافة ،أي ّ
(أياً) هنا مضافة إلى كلمة محذوفة تقديرها (أجازاء) ،أو
وكأن ّ
األجزاء التي يتكون منهاّ ،
ِ
الوجه أجمل؟ والمراد :أي أج از ِء الوجه أجمل؟(.)5
ما يشابهها ،نحو قولنا :أي

( )1سورة الكهف ،اآلية.12:

( )2سورة البقرة ،اآلية.102 :
( )3انظر :المبرد ،كتاب المقتضب.297/3 ،
( )4حسن ،النحو الوافي.105-104/3 ،
( )5حسن ،النحو الوافي.106/3 ،
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ويتحقَاق التعاادد بااالعطف بااأن نعطااف المعرفااة المفااردة علااى المعرفااة المفااردة ماان
درس ِاة الطاب
خالل حرف العطف (الاواو) فقاط ،فينشاأ التعادد المطلاوب ،نحاو قولناا :أي ا
ود ارسا ِاة الهندسااة أنفااع؟ والم اراد :أيهمااا؟ بمعنااى :أي واحا ٍ
ادة ماان د ارسا ِاة الطااب والهندسااة
أنفع؟(.)1

(أيااً) ضامن
أن النحويين العرب قد درساوا ّ
ويجد المتتبِّع للدراسات ال ّ
لغوية العر ّبية ّ
الحقل النحوي فقط ،ولم يلتفتوا لها ضمن علم المعااني الاذي تنتماي لاه فاي كال اساتعمال
مان اسااتعماالتها التااي قررهااا علماااء العر ّبيااة ،وكاان الواجااب أن ينظااروا لهااا نظارة أساالوبية
اائية ،وحص اارها ض اامن
نابع ااة م اان تقس اايم
لغوي ااة إل ااى خبرّيا اة وانش ا ّ
البالغيا اين لألس اااليب ال ّ
ّ
الطلبي الذي يستدعي هدفاً أو مطلوباً غير حاصال وقات الطلاب ،ويشامل ذلاك:
اإلنشاء
ّ
األمر واالستفهام والنهي والتمني والنداء(.)2
اعية الت ااي تقتض ااي طل ااب
ويقساام
البالغيا اون دالالت االس ااتفهام إل ااى ّ
الدالل ااة الوض ا ّ
ّ
الداللااة المجازيااة التااي تقتضااي إعااالم المخاطَااب بشاايء يجهلااه،
الفهاام للمجهااول لاادينا ،و ّ
ِ
طاب ،وهاذا
فهي في الداللتين تذهب إلى الوصول إلى المجهول لدى
المخاطاب أو المخا َ

مااا وضااع لااه االسااتفهام فااي األصاال( ،)3فلااو قلناااّ :أيهمااا نجااح فااي االمتحااان؟ نكااون قااد
اسااتفهمنا اسااتفهاماً حقيقي ااً (وضااعياً) للوصااول إلااى معرفااة الطالااب الناااجح ،بمعنااى ّأننااا
نطلب تحديد الطالب الناجح من الطالبين اللذين اشتركا في أمر واحد يتعلّق بهما.

ولو انتقلنا إلى قوله تعالى :وَحَآجَّهُ قَوْمُهُ قَا َ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَالَ أَخَا ُ مَا

تُشْرِكُونَ بِهِ إِال أَن يَشَاء رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُ شَيْءٍ عِلْمىا أَفَالَ تَتَتذَكرُونَ  وَكَيْت َ أَخَتا ُ مَتا أَشْترَكْتُمْ وَالَ
تَخَافُونَ أَنكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللّهِ مَا لَتمْ يُنَتزِّ ْ بِتهِ عَلَتيْكُمْ سُتلْطَانًا فَتأَيُّ الْفَترِيقَيْنِ أَحَت ُّ بِتاألَمْنِ إِن كُنتتُمْ تَعْلَمُتتتتتونَ ،)4(
الداللااة المجازيااة التااي يطلااب ماان خاللهااا
أن االسااتفهام هنااا قااد انتقاال إلااى ّ
التّضااح لنااا ّ
( )1حسن ،النحو الوافي.107/3 ،

( )2القزويني ،الخطيب( ،ت739:ها)( ،د.ت) ،اإليضاح في علوم البالغة ،تحقيق :محمد عبد
المنعم خفاجي ،مكتبة الكليات األزهرية ،القاهرة ،جمهورية مصر العر ّبية ،ط.52-51/3 ،2
( )3السكاكي ،مفتاح العلوم ،ص.414-413
( )4سورة األنعام ،اآلية.81-80 :
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االعت اراف ،فااالمتكلم فااي هااذا النااوع ماان األساائلة يعلاام مااا يسااأل عنااه ،لكنااه يطلااب ماان
طب أن يعترف ويقر بما يسأل عنه(.)1
المخا َ

اأي أداة م اان أدوات االس ااتفهام ف ااي اللغ ااة العر ّبي ااة
وم ااا أري ااده هن ااا ّ
أن المس ااتفهم ب ا ّ
()2
(أي)
عم اا لاام يكاان معروف ااً لااه  ،واذا اسااتفهمنا باااألداة ّ
الفصاايحة يبحااث عاان الحصااول ّ

تحديداً ،فإننا نسعى من خالل االساتفهام بهاا إلاى الوصاول لتبياين المجهاول فاي أذهانناا،

(أي) فااي اللغااة
وهااذا يثباات االسااتعمال األول ماان االسااتعمالين اللااذين حااددناهما لااألداة ّ
العر ّبية الفصيحة ،وهو استعمالها في باب االساتفهام بشاكل صاريح وواضاح ،وقاد اتّضاح
نصاوا
لاي ذلاك مان خااالل حاديث علمااء العر ّبياة القاادامى عنهاا فاي هاذا الجانااب ،فهام قاد ّ
أي مجال للشك في أن تكون موضوعة في هاذا
على ذلك صراحة ،ولم يكن في حديثهم ّ
الجانب لغير االستفهام.

الشرطية:
(أي)
ب.
ّ
ّ
أن ( ّأي ااً) فااي جماال نحااو :أيهاام يك ِرمنااي أك ِرمااه ،وأَيهاام
يتفااق علماااء العر ّبيااة علااى ّ
تَض ِارب أضا ِارب ،وبااأيِّهم تَماارر أماارر ،اساام شاارط جااازم ،وهااي فااي حااال كونهااا اساام شاارط

جااازم ال تخااتص بشاايء معااين ،فهااي ال تخااتص بالعاقاال كاا(:من) ،وغياار العاقاال كاا(:ما)،
والمكان كا(:أين) ،والزمان كا(:متى) ،وانما هي مبهمة بحسب ما تضاف إليه(.)3

(ماان) وباااقي أدوات
(أي) الشا ّ
و ّ
ارطية ماان حيااث العمااوم واإلبهااام ،حكمهااا كحكاام َ
ايعم العقاالء وغيارهم ،ويعام األمكناة
الشرط الجازمة ،أي ّ
أن الشرط بها يقتضاي العماوم ،ف ّ

واألزمنة ،وأنت عندما تقول :أَيهم تَض ِرب أض ِرب ،يكون مقصودكَ :من تضرب أضارب
(أي ااً) تكااون مجا ّاردة ماان الظرفيااة إذا أضاايفت إلااى اساام،
أن ّ
فااي العمااوم ،والمقصااود هنااا ّ

أي
نحو :أَيهام تَض ِارب أض ِارب ،وتكاون ظارف زماان أو مكاان إذا أضايفت إليهماا ،نحاوّ :
أي مكان تجلس أجلس.
يوم تصم أصم ،و ّ
( )1انظر :فودة ،عبد العليم1953( ،م) ،أساليب االستفهام في القرآن الكريم ،رسالة ماجستير غير
منشورة ،جامعة القاهرة ،القاهرة ،جمهورية مصر العر ّبية ،ص.162
( )2السيوطي ،جالل الدين( ،ت911 :ها)1985( ،م) ،األشباه والنظائر في النحو ،تحقيق:
الدكتور عبد العال سالم مكرم ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،لبنان ،ط.43/7 ،1

( )3ابن السراج ،األصول في الَنحو ،158/2 ،وما بعدها.
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ارطية ،وتنااوب عنهااا لفظااً وعماالً()1؛ وذلااك
(أي) فااي الشاارط مقااام (إن) الشا ّ
وتقااوم ّ
(أيااً) عان قولاك:
أي ياأتني أكرماه ،تكاون قاد أنبات ّ
لفائدة االختصار ،فأنت عندما تقاولّ :

إن ي ااأتني بعا ااض الق ااوم أكرما ااه ،وفائ اادة وضا ااعها لالختص ااار تتحقا ااق م اان العما ااوم الا ااذي
وضااعت لااه ،فهااي تعاام األج ازاء ماان ذوي العلاام وغياارهم ،ول اوال معنااى االختصااار فيهااا،
لطال الشرط إطالة مفرطة(.)2

الشرطية من األسماء المالزمة لإلضافة في اللغاة العر ّبياة الفصايحة ،فاإن
و(أي)
ّ
ّ
حاذف المضاااف إليااه مان جملتهااا كاناات اإلضاافة فيهااا معنويااة ،وهناا يجااب أن يكااون فااي
الجملااة قرينااة تاادل علااى المضاااف إليااه ،نحااو قولااه تعااالى :أَيًّامَّتتا تَتتدْعُواْ فَلَتتهُ األَسْ تمَاء
()4
()3
(أي) فااي هااذه الحالااة منونااة متبوعااة باا(ما) غالب ااً،
أي اساام  ،وتكااون ّ
الْحُسْ تنَ  ، أيّ :

وقد تكون متبوعة با(ما) وهي مضافة إضافة لفظية ،نحو قوله تعالى :أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْ ُ

فَلَتتا عُ تدْوَانَ عَلَ تيَّ ،)5(كمااا ّأناه يجااوز أن تااأتي (مااا) بعااد المضاااف إليااه ،نحااو قاراءة اباان

(أي) والمضاااف
(أي األجلااين مااا قضاايت) ،لكاان األفضاال أن تااأتي (مااا) بااين ّ
مسااعودّ :
إليه(.)6

( )1األنباري ،اإلنصاف في مسائل الخالف بين البصريين والكوفيين ،ص.44
( )2انظر :الوراق ،أبو الحسن محمد بن عبد اهلل( ،ت381 :ها)2005( ،م) ،العلل في النحو،
تحقيق :مها مازن المبارك ،دار الفكر ،دمشق ،سورية ،ط ،2ص ،279وابن الخباز ،أحمد بن

الحسين( ،ت638 :ها)2007( ،م) ،توجيه اللمع (شرح كتاب اللمع ألبي الفتح ابن جني)،
دراسة وتحقيق :األستاذ الدكتور فايز زكي محمد ذياب ،دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع

والترجمة ،القاهرة ،جمهورية مصر العر ّبية ،ط ،2ص.372
( )3سورة اإلسراء ،اآلية.110:
( )4االستراباذي ،شرح الرضي على الكافية.253/2 ،
( )5سورة القصص ،اآلية.28:

الفراء،
( )6ابن مالك ،شرح الكافية الشافية ،429/1 ،ابن مالك ،شرح الكافية الشافية ،169/2 ،و َ
أبو زكريا يحيى بن زياد( ،ت207 :ها)1983( ،م) ،معاني القرآن ،عالم الكتب ،بيروت،

لبنان ،ط.305/2 ،3
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أن األصال فااي فعال الشارط وجوابااه ،أو ماا يطلااق علياه فااي
وياذكر ّ
النحااة العاارب ّ
العر ّبيااة الشاارط والجازاء ،أن يكونااا مضااارعين ،نحااو قولنااا :إن تاادرس أدرس؛ ألن الشاارط
موضوع في األصل لالستقبال ،وبما ّأنه موضوع لالستقبال وجب أن يكون فعلاه وجواباه
على ما وضع له(.)1
وماان العلماااء ماان أجاااز أن يكااون فعاال الشاارط وجوابااه ماضاايين ،نحااو قولنااا :إن
ألن الماضاي عناد العلمااء أخاف مان المضاارع ،فاساتعملوه لخفتاه،
قام زيد جلس عمارو؛ ّ
أن أدوات الشارط تادل بنفساها علاى االساتقبال ،ومانهم مان أجااز
وأمنوا اللابس مان جاناب ّ
أن يك ااون فع اال الش اارط ماض ااياً وجواب ااه مض ااارعاً ،نح ااو قولن ااا :إن درس اات أدرس ،وه ااو

ألنن ااا نخ ااالف ف ااي مث اال ه ااذه الجمل ااة ب ااين فع اال الش اارط وجواب ااه،
اتحباً؛ ّ
عن اادهم ل اايس مس ا ّ
أماا مان جعال فعال الشارط مضاارعاً وجواباه ماضاياً،
واألصل ّأنهما مستويان فاي الحكامّ ،

بأنه ااا ص ااورة قبيح ااة رديئ ااة ف ااي
نح ااو قولن ااا :إن تلع ااب لعب اات ،فق ااد وص ااف العلم اااء ذل ااك ّ
ألن فعال الشارط المضاارع يجاب جزماه ،واذا كاان جواباه ماضاياً لام نجاد
أسلوب الشارط؛ ّ
كأنهااا
لجزمااه طريق ااً ،واألصاال أن تجاازم (إن) فعلااين ،فااإذا جزماات فع االً واحااداً صااارت ّ
منعت بعض مقتضاها ،فمقتضاها فعالن(.)2

الشرطية معربة ،وهي بذلك تخاالف أساماء
(أياً)
والمعروف عند ّ
ّ
النحاة العرب أن ّ
النح اااة الع اارب ل اانفس األس ااباب الت ااي
ارطية عن ااد ّ
(أي) الش ا ّ
الش اارط األخ اارى ،وق ااد أعرب اات ّ

اتفهامية معربااة ،فمااا ينطبااق عليهااا فااي االسااتفهام ماان ناحيااة اإلع اراب
(أي ااً) االسا
ّ
جعلاات ّ
ينطبق عليها في الشرط من الناحية نفسها(.)3
لغويااة محا ّاددة،
ارطية ،لوجاادناها تسااتهدف سااياقات ّ
(أي) الشا ّ
ولااو دققنااا النظاار فااي ّ
وه ااي س ااياقات ع اادم ثب ااوت وق ااوع الح اادث ( )Non-veridical situationsف ااي نظرّي ااة
( )1انظر :الوراق ،العلل في النحو ،ص ،281وابن الخباز ،توجيه اللمع (شرح كتاب اللمع ألبي
الفتح ابن جني) ،ص.377-376

( )2انظر :الوراق ،العلل في النحو ،ص ،281وابن الخباز ،توجيه اللمع (شرح كتاب اللمع ألبي
الفتح ابن جني) ،ص.377-376

( )3انظر :األنباري ،كمال الدين أبو البركات( ،ت577 :ها)1997( ،م) ،أسرار العر ّبية ،دراسة
العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط ،1ص.193
وتحقيق :مح َمد حسين شمس الدين ،دار الكتب
ّ
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اي الحاادوث؛ وذلااك انطالق ااً
جياناكياادو ،فالحاادث فااي سااياقها غياار مؤكااد الحاادوث وال منفا ّ
أن الشاارط موضااوع فااي
أن األصاال فااي فعاال الشاارط وجوابااه أن يكونااا مضااارعين ،و ّ
ماان ّ
أن أدوات الشاارط تاادل بنفسااها علااى االسااتقبال ،وهااي عناادما وقعاات
األصاال لالسااتقبال ،و ّ
حساس ااً أو مسااتقطباً فااي اللغااة ( Polarity
ضاامن دائ ارة هااذه السااياقات سااتكون لفظ ااً ّ

 ،)Itemsوذلااك كمااا جاااء فااي النظرّيااة التااي قماات بعرضااها ،وبااذلك سااتقع ضاامن القساام
حساساة أو المسااتقطبة فااي اللغااة،
(أيااً) ال ّ
الثاااني الااذي وضااعته لهااا ،وأعنااي هنااا ّ
تداوليااة ال ّ
وهذا يختصر الكثير مما قيل عنها في هذا الجانب.

(أي) الموصولة:
ج.
ّ
ِّ
َ
أن طائفااة العلماااء الااذين
إن
(أي) المشا ّاددة عنااد علماااء العر ّبيااة ،س ايجد ّ
المتتبااع لا ا ّ
()1
مبنيااة قياس ااً علااى
عا ّادوها بمنزلااة الموصااول يجعلونهااا بمنزلااة (الااذي)  ،و ّأنهاام يجعلونهااا ّ

بأنهااا عن اادما تكااون اس ااتفهاماً،
(مااا) ،ويحتجااون لم ااذهبهم هااذا ّ
(م اان) و َ
نظيريهااا ،وهماااَ :
ستتضاامن معنااى همازة االسااتفهام ،وعناادما تكااون شاارطاً ،ستتضاامن معنااى حاارف الشاارط،

أن بعااض االساام
وعناادما تكااون موصااولة ،تكااون كاابعض االساام ،والمعااروف عنااد العلماااء ّ
مبني ال يستحق اإلعراب(.)2
ّ
(أي) الموصااولة ،وقااد أعرباات عناادهم لاانفس
وماان العلماااء ماان يااذهب إلااى إعاراب ّ
ارطية معاربتين ،فماا ينطباق عليهاا فاي
(أياً)
(أياً) الش ّ
االستفهامية و ّ
ّ
األسباب التي جعلت ّ
االستفهام والشرط من ناحية اإلعراب ينطبق عليها في الموصولة من الناحية نفسها(.)3

(أياً) الموصولة تختلف فاي أمار البنااء واإلعاراب عان بااقي أخواتهاا
أن ّ
والحقيقة ّ
من الموصوالت ،فهي معرباة ،وأخواتهاا مبنياة ،لكنهاا تبناى فاي حالاة واحادة ،وهاي عنادما
تضاااف وتكااون صاالتها جملااة اساامية محذوفااة الصاادر ،أي المبتاادأ ،نحااو قولنااا :يعجبنااي
اامر ،والمعناى:
مغامر ،وقولنا :سأتحدث عن أيهم
أيهم
مغامر ،وقولناا :ساأعرف أيهام مغ ٌ
ٌ
ٌ
أي شاارط ماان شااروط بنائهااا ،فالواجااب فيهااا اإلع اراب،
اامر ،واذا لاام يتحقااق ّ
أيهاام هااو مغا ٌ
( )1ابن يعيش ،شرح المفصَل للزمخشري.381/2 ،
( )2ابن يعيش ،شرح المفصَل للزمخشري.381-379/2 ،

( )3ابن يعيش ،شرح المفصَل للزمخشري ،381/2 ،والعكبري ،اللباب في علل البناء واإلعراب،
تحقيق :الدكتور عبد اإلله نبهان.125-123/2 ،
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وذلك في أربع حاالت ،نحو قولنا :سيزورني أيهم هو أشجع ،وقولناا ،سأصاافح أَيهام هاو
أشجع ،ونحو قولنا :سأقبل على أيِّهم هو أشجع ،وتكون في هذه الحالة مضافة وصالتها
أي هو مخلص ،وقولنا :سنكرم ّأيااً هاو
جملة اسمية صدرها مذكور ،ونحو قولنا :سيفوز ٌّ
ي هو مخلص ،وتكون في هذه الحالة غير مضاافة وصالتها
مخلص ،وقولنا :سنحتفي بأ ٍّ
خبير ،وقولنا :سوف ناذكر باالخير
جملة اسمية صدرها مذكور ،ونحو قولنا :سيسبق ٌّ
أي ٌ
بأي بارعٌ ،وتكون فاي هاذه الحالاة غيار مضاافة وصالتها جملاة اسامية
محسن ،ونعنى ٍّ
ّأياً
ٌ
صاادرها غياار مااذكور ،ونحااو قولنااا :تاازور أَيهاام محمااد مكرمااه ،وقولنااا :سااوف أثنااي علااى

ِّأيهاام يتسااامى بنفسااه ،قولنااا :سأغضااب علااى ِّأيهاام عناادك ،ويكااون صاادر صاالتها فااي هااذه

الحالة اسماً ظاه اًر ،أو فعالً ظاه اًر ،أو فعالً مقد اًر(.)1

ولااو تتبعنااا مؤلفااات علماااء العر ّبيااة ،لوجاادنا ّأنهاام قااد تناااولوا ب ِّ
الد ارسااة زماان العاماال
(أي) الموصاولة ،كاان حاديثهم
(أي) الموصولة ،وهام عنادما تنااولوا هاذا الجاناب فاي ّ
في ّ

منصااباً علااى مسااألة المضااي واالسااتقبال ،وهااي ماان المسااائل التااي دار الخااالف حولهااا

(أي) الموصااولة مسااتقبالً،
بياانهم ،فماانهم ماان رأى ّأن اه ماان الواجااب أن يكااون العاماال فااي ّ
وأنااه ال يصااح أن يكااون العاماال فيهااا ماضااياً ،وهاام الكوفيااون ،وماانهم ماان أجاااز أن يكااون
(أي) الموصولة ماضياً أو مستقبالً ،وهم البصريون.
العامل في ّ
وقد ذكر ابن السراج أن ( ّأيااً) الموصاولة تفياد بعاض ماا تضااف إلياه ،أي المابهم

المجهااول ،ولااو كااان العاماال فيهااا ماضااياً ،لعلمنااا الاابعض الااذي وقااع بااه الفعاال ،وذهااب

أن المساتقبل ال يكاون
(أي) الموصاولة هناا ،ويق ّارر ّ
الغرض أو المعنى الذي وضاعت لاه ّ
كذلك(.)2

(أي ااً) الموصااولة وضااعت لإلبهااام ،ويناساابها فااي
أن ّ
ويفهاام ماان كااالم اباان الساارج ّ
ذلك الفعل المستقبل؛ كونه يفيد اإلبهام أيضاً ،فهو المناسب للعمل فيها ،والماضاي غيار

ذلااك ،فقااد علاام ولاام يعااد مبهمااً ،واذا وقعاات وهااي لإلبهااام مااع الماضااي المعلااوم وقعنااا فااي

التناقض.

( )1حسن ،النحو الوافي.364-363/1 ،

( )2ابن السراج ،األصول في الَنحو.326/2 ،
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أن
أن الا اراجح ف ااي ه ااذه المس ااألة مااا ذه ااب إلي ااه جمه ااور العلم اااء ،وه ااو ّ
والحقيقااة ّ
(أي) الموصولة هو المستقبل ال غير؛ وذلك لإلبهام الذي فيهاا ،ذلاك اإلبهاام
العامل في ّ

الذي يناسبه المستقبل ،باإلضافة إلى ّأنه لم يرد في كالم العارب ماا يفياد عمال الماضاي
وبناء على ذلك ،فإنه يصح لنا أن نقول :ألضربن ّأيهم في البيت ،وال يصح لناا
فيها(،)1
ً

أن نقول :ضربت ّأيهم في البيت.
(أي) الموصااولة إلااى ّأن اه ماان الواجااب أن
وأصاال ماان خااالل مااا عرضااته حااول ّ
يكااون العاماال فيهااا مسااتقبالً ،و ّأن اه ال يصااح أن يكااون العاماال فيهااا ماضااياً فااي الغالااب،

و ّأنها وضعت لإلبهام ،ويناسبها في ذلك الفعال المساتقبل؛ كوناه يفياد اإلبهاام أيضااً ،فهاو
المناسب للعمل فيها ،والماضي غير ذلك ،فقد علم ولم يعد مبهماً.
لغوياة مح ّاددة،
(أي) الموصاولة ،لوجادناها تساتهدف ساياقات ّ
ولو دققنا النظر في ّ
وه ااي س ااياقات ع اادم ثب ااوت وق ااوع الح اادث ( )Non-veridical situationsف ااي نظرّي ااة

اي الحاادوث؛ وذلااك انطالق ااً
جياناكياادو ،فالحاادث فااي سااياقها غياار مؤكااد الحاادوث وال منفا ّ
أن زمن العامال فيهاا يجاب أن يكاون مساتقبالً ،و ّأناه ال يصاح أن يكاون ماضاياً ،و ّأناه
من ّ
لم يرد في كالم العرب ما يفياد عمال الماضاي فيهاا ،وكال ذلاك لإلبهاام الاذي فيهاا ،الاذي

يناسبه المستقبل ال الماضي ،وهي عندما وقعت ضمن دائرة هذه السياقات ستكون لفظااً

حساس ااً أو مسااتقطباً فااي اللغ اة ( ،)Polarity Itemsوذلااك كمااا جاااء فااي النظرّيااة التااي
ّ
(أي ااً)
قماات بعرضااها ،وبااذلك سااتقع ضاامن القساام الثاااني الااذي وضااعته لهااا ،وأعنااي هنااا ّ
حساسة أو المستقطبة في اللغة ،وهاذا يختصار الكثيار مماا قيال عنهاا فاي هاذا
ال ّ
تداولية ال ّ
الجانب.

( )1انظر :األندلسي ،أبو حيان( ،ت745 :ها)1998( ،م) ،ارتشاف الضرب من لسان العرب،
تحقيق وشرح ودراسة :الدكتور رجب عثمان محمد ،مراجعة :الدكتور رمضان عبد التواب،

مكتبة الخانجي ،القاهرة ،جمهورية مصر العر ّبية ،ط ،1012/2 ،1وانظر ،األنصاري ،ابن
هشام( ،ت761 :ها)( ،د.ت) ،أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ،منشورات المكتبة
العصرية ،بيروت ،لبنان ،د.ط.153-150/1 ،
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(أي) وصلة لنداء ما فيه (أل):
دّ .
(أيااً) المبهماة وصالة لناداء
لو تتَبعنا دراسات ّ
النحاة العرب ،لوجادنا ّأنهام يجعلاون ّ
ما فيه األلف والالم ،وقد وصفها العلماء بالوصلة مان بااب ّأناه ال يجاوز فاي العر ّبياة أن

نقول :يا الرجل ،ولو صح ذلك لخالفنا سمات العر ّبية التي ال تجياز الجماع باين عالمتاي
ألن (يااا) تنبيااه بمنزلااة التعريااف فااي الرجاال ،وقااد وقااع االختيااار ماان قباال العلماااء
تعريااف؛ ّ

(أي) هنا؛ كونها مبهمة معربة ،وهي من هذا الجانب صالحة لكل شيء(.)1
على ّ
(أياً) في النداء اسماً مبهماً مبنياً على الضام؛ فهاو
أن ّ
ويتفق غالبية العلماء على ّ
عندهم في باب المنادى المفرد المعرفة ،وقد اكتسب اإلبهاام بسابب افتقااره إلاى ماا يفساره

أي ،أو
يوضحه ويزيل عنه اإلبهام،
وبناء على ذلكّ ،
و ّ
فإنه ال يصاح أن يقاول أحادنا :ياا ّ
ً
يا ّأيها ،ويسكت( ،)2بينما يصح قولنا :ياا أيهاا الطاالب ،قارع الجارس فاادخلوا إلاى غارفكم

(أي) و
الصاافية ،ويااا ّأيتهااا الطالبااة ،قاارع الجاارس فااادخلي إلااى غرفتااك الصاافية ،وتااابع ّ
(أيااة)؛
(أي) و ّ
ّ
(أيااة) فااي الجملتااين السااابقتين واجااب الرفااع م ارعاااة شااكلية للمنااادى ،وهااو ّ

(أي) فا ااي التا ااذكير
وذلا ااك بسا اابب ّ
أن التا ااابع نعا اات ،ومنعوتا ااه ،أي المنا ااادى ،ها ااو كلما ااة ّ
ألن كاالً منهمااا منااادى
ا(أي) و ّ
(أيااة) مبنيتااان علااى الضاام فااي محاال نصااب؛ ّ
والتأنيااث ،فا ّ

(نك ا ارة مقصا ااودة) ،و(ها ااا) حا اارف تنبيا ااه ازئا ااد زيا ااادة ال تفارقهما ااا ،وكلمتا ااا (الطا ااالب) و

(الطالبااة) نعتااان متحركااان بحركااة مماثلااة وجوبااً لحركااة المنااادى م ارعاااة لمظهاره الشااكلي
فقاط؛ وذلاك علااى الارغم ماان بنائاه ،فهماا صاافتان معربتاان منصااوبتان محاالً ال لفظااً ،أي

أّنهمااا منصااوبتان تبعااً لمحاال المنااادى بفتحااة مقاادرة علااى اآلخاار منااع ماان ظهورهااا ضاامة
المماثلة للفظ المنادى في صورته الشكلية(.)3
ا(أي) فااي النااداء ،فماانهم ماان عاادها
وللعلماااء مااذاهب فااي (الهاااء) التااي تلحااق ب ا ّ
للتوكيااد ،وماانهم ماان رأى ّأنهااا عااوض عاان المحااذوف منهااا لإلضااافة وزيااادة فااي التنبيااه،
ومنهم من جعلهاا فاي وجهاين :عاوض مان المضااف إلياه والتنبياه ،ومانهم مان ذهاب إلاى

ا(أي) ،واّنم ااا باقي ااة م اان اس اام اإلش ااارة ،فاألص اال
ّ
(أي) ليس اات متص االة با ا ّ
أن (اله اااء) ف ااي ّ
( )1انظر :سيبويه ،الكتاب ،106/2 ،واألنباري ،أسرار العر ّبية ،ص.128
( )2انظر :سيبويه ،الكتاب ،188/2 ،وابن السراج ،األصول في الَنحو.337/1 ،
( )3حسن ،النحو الوافي.46-45/4 ،
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أن أق ااوى الم ااذاهب م ااا ج اااء ب ااه س اايبويه ح ااين ع اادها
أي ه ااذا الرج اال ،علما ااً ّ
عن اادهم :ي ااا ّ
اتفهامية والموصااولة ،التااي قااد يحااذف
ارطية واالسا
ّ
ي) الشا ّ
للتوكيااد؛ نظ ا اًر لقياسااها علااى (أ ّ
منها المضاف إليه ،وال يعوض عنه بشيء فيها(.)1

واذا انتقلنااا إلااى العاماال فااي المنااادى بشااكل عااام عنااد علماااء العر ّبيااة ،فإننااا ساانجد
الجمهور ينصبونه بفعل الزم اإلضمار ،وهو( :أنادي ،وأدعو ،وأنبه) ،حيث أضامر هاذا
الفعاال لكث ارة االسااتعمال ،وناااب عن اه حاارف النااداء ،وماانهم ماان ذهااب إلااى أّن اه منصااوب
بعام اال معن ااوي ،وه ااو القص ااد ،وم اانهم م اان رج ااح ّأنا اه منص ااوب بح اارف الن ااداء نياب ااة ع اان
الفعل ،فيكون هنا مشبهاً بالمفعول به(.)2

ِّ
(أي ااً)
إن
المتتبااع لد ارسااات علماااء العر ّبيااة لاان يجاادهم قااد درس اوا ّ
وقااد قلاات سااابقاً ّ
نحوياة
اي الااذي تناادرج ضاامنه ،باال درسااوها ماان وجهااة نظاار ّ
المشا ّاددة ضاامن الحقال البالغا ّ
البالغيون لدراستها من خالل نظرة أسلوبية نابعة من تقسايمهم
خالصة ،ومن هنا انطلق
ّ
محددين ،هما :الخبر واإلنشاء(.)3
لألساليب في العر ّبية إلى قسمين ّ
البالغياين ،سانجد ّأنهام قاد قساموه إلاى
واذا تناولنا أسلوب اإلنشاء من وجهة نظر
ّ
قسمين ،هما :اإلنشاء الطلباي واإلنشااء غيار الطلباي ،ويتعلّاق اإلنشااء الطلباي باساتدعاء

المطلوب غير الحاصل وقت الطلاب؛ نظا اًر المتنااع تحصايل الحاصال ،وهاو فاي خمساة

أن اواع ،هااي :األماار والنهااي واالسااتفهام والتمنااي والنااداء ،وك ا ّل نااوع ماان هااذه األن اواع ال

يحتمل الصدق وال الكذب ،وغير ذلك يعد مان اإلنشااء غيار الطلباي ،ولاو تناولناا الناداء،

يعرفونااه بطلااب إقبااال
وهااو قساام ماان أقسااام اإلنشاااء الطلبااي عنااد
ّ
البالغياين ،لوجاادنا ّأنهاام ّ
ِ
المخاطااب ،لهاادف مااا ،ويكااون حاارف النااداء
طااب ،علااى الااداعي ،أي
الماادعو ،أي المخا َ
( )1انظر :سيبويه ،الكتاب ،197/2 ،والعكبري ،أبو البقاء (ت616 :ها)1995( ،م) ،اللباب في
علل البناء واإلعراب ،تحقيق :غازي مختار طليمات ،دار الفكر المعاصر ،بيروت ،لبنان،

ودار الفكر ،دمشق ،سورية ،ط ،337/1 ،1والسيوطي ،جالل الدين( ،ت911 :ها)،

(1992م) ،همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ،تحقيق وشرح :عبد العال سالم مكرم ،مؤسسة
الرسالة ،بيروت ،لبنان ،د.ط.50-49/3 ،

( )2انظر :سيبويه ،الكتاب ،193-182/2 ،والمبرد ،كتاب المقتضب.223-202/4 ،
( )3السكاكي ،مفتاح العلوم ،ص.251-250
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هنااا قائم ااً مقااام فعاال النااداء (أدعااو) ،ويتضاامن معناااه ،ويصااحب غالب ااً األماار والنهااي،

والغالب في النداء أن يتقدم ،نحو قوله تعاالى :يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ،)1(ومان الممكان
أن يتأخر ،نحو قولاه تعاالى :وَتُوبُتوا إِلَت اللتهِ جَمِيعىتا أَيُّهَتا الْمُؤْمِنُتونَ لَعَلكُتمْ تُفْلِحُتونَ  ،)2(وقاد ياأتي
ماع الجملاة الخبرياة التاي تعقبهاا جملاة األمار ،نحاو قولاه تعاالى :يَتا أَيُّهَتا النَّتاسُ ضُترِبَ مَثَت ٌ
فَاسْتَمِعُوا لَهُ ،)3(ومن الممكن أن ال تعقبها جملة األمر ،نحو قوله تعالى :يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ
اتفهامية ،نحاو قولاه تعاالى :يَتا أَيُّهَتا النَّبِتيُّ لِتمَ
الْفُقَرَاء إِلَت اللتهِ ،)4(وقاد تاأتي معاه الجملاة االس
ّ

تُحَرِّمُ.)6()5(

البالغيا اون الف اارق ب ااين قولن ااا :ي ااا رج اال وي ااا ّأيه ااا ،ف اااألولى عن اادهم ن ااداء،
ويفسا ار
ِّ
ّ
والثانيااة نااداء أيض ااً ،لكاان فااي الثانيااة تأكيااد لجلااب المنااادى وتخليصااه ماان غفلتااه ،وفااي
أي،
أماا قولناا :ياا ّ
قولنا :يا رجل ،لن يلتفت لندائنا إال المعناي أو الماذكور إذا علام ذلاكّ ،
فالمنادى غير معلوم في البداية ،لذلك يكون لكال الساامعين المتطلعاين إليناا ،فاإذا حاددنا

واحداً ،كان في ذلك إنباه للكل؛ لتطلعهم إلينا(.)7

ا(أيها) العديد مان اللطاائف والجمالياات
يقرر
و ِّ
أن في التركيب الندائي ل ّ
ّ
البالغيون ّ
النابعااة ماان األماار والَنهااي والخباار واالسااتفهام التااي تصااحب هااذا التركيااب ،وسااأعرض

بعض األمثلة لتوضيح ذلك فيما سيأتي من هذه الجز ّئية في هذا الفصل.

( )1سورة البقرة ،اآلية.21 :
( )2سورة النور ،اآلية.31 :
( )3سورة الحج ،اآلية.73 :

( )4سورة فاطر ،اآلية.15 :

( )5سورة التحريم ،اآلية.1 :

( )6انظر :القزويني ،اإليضاح في علوم البالغة ،52-51/3 ،والزركشي ،بدر الدين مح َمد بن عبد
اهلل( ،ت794 :ها)2001( ،م) ،البرهان في علوم القرآن ،تحقيق :مصطفى عبد القادر عطا،

العلمية ،بيروت ،لبنان ،د.ط.136-135/2 ،
دار الكتب
ّ
الرازي ،التفسير الكبير (مفاتيح الغيب).153/25 ،
(َ )7
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موجاه
يقول تعاالى :يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُواْ ،)1(وهناا ياذهب
أن الخطااب ّ
ّ
البالغياون إلاى ّ

للااذين آمن اوا باااهلل رب ااً ،وبمحمااد -صاالى اهلل عليااه وساالم -نبي ااً ،وبااالقرآن الك اريم منهج ااً،

وعناادما تخا اص النااداء بوص ااف اإليمااان يك ااون ذل ااك تش اريفاً للم ااؤمنين ،فهااو م اان أش اارف
أن االلت ازام باألحكااام التااي تقررهااا
األوصاااف ،ويكااون التركيااز فااي مثاال هااذه اآليااة علااى ّ
اآليااة أو اآليااات المماثلااة بعااد النااداء ماان صاافات المااؤمنين؛ لااذلك علااى ماان يريااد أن يقااع
ضمن دائرة الخطاب أن يلتزم ،وكأن ذلك طلب أو تحريض على الطاعة واالمتثال(.)2

أن
ويتحدث
ّ
البالغيون عن اختيار اللفظ (آمنوا) بالذات في هاذه اآلياة ،ويقاررون ّ
أن األيماان ال يازال فعاالً ،فمان شاملهم الخطااب لام
هذا اللفظ جاء بهذه الصورة لتوضيح ّ

يرقاوا إلاى أعلااى درجاة فاي اإليمااان ،فهام فايهم غفلااة؛ لاذلك يادخلون فااي عماوم مان دخلاوا

أن هناك فرقااً باين أن يقاال( :ياا ّأيهاا المؤمناون) و
في اإليمان ،وليس في الخاصة ،كما ّ
(ي ااا ّأيه ااا ال ااذين آمنا اوا) ،ف ااالمؤمنون أعل ااى إيمانا ااً ومنزل ااة م اان ال ااذين آمنا اوا ،وق ااد اتص ااف
أم اا الااذين آمن اوا ،فاإليمااان
المؤمنااون بهااذه الصاافة الثابتااة التااي أصاابحت مالصااقة لهاامّ ،
عندهم فعالً لم يصل إلى درجة الثبوت(.)3

البالغيون إلى ّأنه يتصف بالعمومية التي يادخل فيهاا
وفي مثل هذا النداء يذهب
ّ
المنادى باألحكاام التاي التازم بهاا بسابب إيماناه؛ وذلاك لدفعاه
القريب والبعيد ،وهو لتذكير
َ
إلااى التسااليم والطاعااة واالرتقاااء بدرجااة اإليمااان؛ كااونهم مااا ازل اوا فااي غفلااة تاادفعهم إلااى

إكمال إيمانهم والعلو به(.)4

ويدعم ذلك قوله تعالى :يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُواْ آمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الذِي نَزَّ َ عَلَ رَسُولِهِ
وَالْكِتَابِ الذِيَ أَنزَ َ مِن قَبْ ُ وَمَن يَكْفُرْ بِاللّهِ وَمَالَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ اآلخِرِ فَقَتدْ ضَت ضَتالَالً بَعِيتدىا)5(؛

( )1سورة البقرة ،اآلية.104 :

العالمية في آية المداينة ،مكتبة اآلداب ،جمهورية مصر
( )2جمعة ،سعيد2003( ،م) ،البالغة
ّ
العر ّبية ،ط ،1ص.50
العالمية في آية المداينة ،ص.51
( )3جمعة ،البالغة
ّ
العالمية في آية المداينة ،ص.51
( )4جمعة ،البالغة
ّ
( )5سورة النساء ،اآلية.136 :
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إذ يااذهب األماار هنااا إلااى الترغيااب فااي االسااتمرار باإليمااان ماان خااالل أساالوب جمااالي
دقيق ،ويذهب النهي في قوله تعالى :يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْم عَسَ أَن يَكُونُوا خَيْترىا
مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاء مِّن نِّسَاء عَسَ أَن يَكُنَّ خَيْرىا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ االِسْمُ الْفُسُوقُ
بَعْتدَ الْإِميَتانِ وَمَتن لتمْ يَتُت ْ فَأُوْلَئِت َ هُتمُ الظتالِمُونَ ،)1(إلاى التلطاف والرفاق بالمخاطَاب ،فهاو لاوم
وعتاب ،وقد وصل إلى درجة تبكيت كل ماؤمن وتقريعاه تقريعااً شاديداً إن راح إلاى اللماز
وتلقيب الغير بألقاب سيئة(.)2

(أي) التي هي وصلة لنداء ما فيه (أل) ،لوجدناها تساتهدف
ولو دقَقنا النظر في ّ
لغوي ااة مح ا ّاددة ،وه ااي س ااياقات ع اادم ثب ااوت وق ااوع الح اادث ( Non-veridical
س ااياقات ّ
اي
 )situationsفااي نظرّيااة جياناكياادو ،فالحاادث فااي سااياقها غياار مؤكااد الحاادوث وال منفا ّ
الحا اادوث؛ وذلا ااك انطالق ا ااً ما اان أن العاما اال فا ااي المنا ااادى بشا ااكل عا ااام ها ااو الفعا اال الا ااالزم
أن
اإلضمار ،وهو :أنادي ،وأدعو ،وأنبه ،الذي سد مسده حرف الناداء وتضامن معنااه ،و ّ
البالغيين يقع ضمن اإلنشاء الطلبي الاذي يساتدعي المطلاوب غيار الحاصال
النداء عند
ّ

البالغياين
أن الناداء عناد
ّ
وقت الطلب ،وهو بذلك ،أي الناداء ،يحتمال الصادق والكاذب ،و ّ
ِ
المخاطااب ،لهاادف م ااا،
طااب ،علااى الااداعي ،أي
يحاادد بطلااب إقبااال الماادعو ،أي المخا َ

حساساً أو مستقطباً فاي اللغاة
وهي عندما وقعت ضمن دائرة هذه السياقات ستكون لفظاً ّ
( ،)Polarity Itemsوذلااك كمااا جاااء فااي النظرّيااة التااي قماات بعرضااها ،وبااذلك سااتقع
حساساة أو المساتقطبة
(أياً) ال ّ
ضمن القسم الثاني الذي وضعته لها ،وأعني هنا ّ
تداولياة ال ّ
في اللغة ،وهذا يختصر الكثير مما قيل عنها في هذا الجانب.

الكمالية):
(أي
ّ
(أي) التي للداللة عل معن الكمال ّ
هاّ .
َ
إن المتتبِّع للمؤلفات النحوية العائدة لعلمااء العر ّبياة ،خاصاة القديماة منهاا ،سايجد

الكماليااة ماان ضاامن االسااتفهام ،أو ضارباً ماان االسااتفهام،
(أيااً)
ّ
أن أشااهر العلماااء يعاادون ّ
ّ
أن الخلياال واباان جنااي ضاامنوها
وقااد ذهااب هااذا المااذهب ساايبويه والخلياال واباان جنااي ،إال ّ

( )1سورة الحجرات ،اآلية.11 :

( )2جمعة ،حسين2005( ،م) ،جمالية الخبر واإلنشاء (دراسات بالغية جمالية نقدية) ،منشورات
اتحاد الكتاب العرب ،دمشق ،سوريا ،د.ط ،ص.129
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اتفهامية تضاامنت معنااى التعجااب ،وماان
التعجااب إلااى جانااب االسااتفهام ،فهااي عناادهما اسا
ّ
العلماء من جعلهاا للداللاة علاى معناى التعجاب والمادح ،كالزجااجي والهاروي ،ومانهم مان
ذهاب إلااى ّأنهااا للداللااة علااى معنااى الكمااال ،كاابن هشااام ،وماانهم ماان جعلهااا صاافة ،كااابن
عقيل(.)1

قت النظار فاي مصاطلح (
(أي) هناا ،لوجدتاه نابعااً
ّ
ولو دقَ َ
الكمالياة) الاذي ألصاق ب ا ّ
أي رجال،
أن الكمال سبب في االستفهام والتعجب ،وأنت عندما تقول :ماررت برجال ِّ
من ّ
اأن
كأنك تقول لنا :لنباهة وكمال هذا الرجل أتطلع للسؤال عناه والتعجاب مان أحوالاه ،وك ّ
أن معناى
(أي) ،ماع العلام ّ
أي الرجال هو ،ومن هنا جاء معناى الكماال فاي ّ
األصل هناّ ،
االستفهام موجود بإبهام؛ وذلك ليفيد معنى المبالغة في الصفة ،مدحاً كانت أم ذماً(.)2

أي رجاال،
(أي ااً) فااي قولنااا :مااررت برجاال ِّ
أن ّ
ويااذهب الجمهااور ماان العلماااء إلااى ّ
اتفهامية لتأدي ااة معن ااى الم اادح أو ال ااذم ،فاالس ااتفهام فيه ااا ي ااؤدي إل ااى اإلخب ااار با اأعلى
اس ا
ّ

أن سايبويه لام يفارد لهاا بابااً
درجات الكمال ،ومن الممكن أن يكون هذا التفسير سبباً في ّ
اتفهامية ،وهااذا ال يمنااع ماان ّأناه قااد
(أي) االسا
ّ
خاصااً فااي كتابااه ،واّنمااا جعلهااا تحاات باااب ّ
أدرك معنى الكمال فيها(.)3

الكماليااة)،
(أي
ّ
(أي) التااي هااي للداللااة علااى معنااى الكمااال ّ
ولااو دقَقنااا النظاار فااي ّ
النحاة وأكثارهم مان
أن الراجح فيها هو ّأنها موضوعة لالستفهام ،فقد عدها أشهر ّ
لوجدنا ّ
( )1انظر :سيبويه ،الكتاب ،422-421/1 ،وسيبويه ،الكتاب ،181/2 ،وابن جني ،الخصائص،
 ،269/3والزجاجي ،أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق( ،ت340 :ها)1986( ،م) ،حروف
المعاني ،حققه وقدم له :الدكتور علي توفيق الحمد ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،لبنان ،ودار

األمل ،إربد ،األردن ،ط ،2ص ،63-62والهروي ،كتاب األزهية في علم الحروف ،ص،107
واألنصاري ،مغني اللبيب عن كتب األعاريب ،92-91/1 ،وابن مالك ،شرح الكافية الشافية،

.120/1

( )2انظر :الشنقيطي ،أحمد بن األمين( ،ت1331 :ها)1999( ،م) ،الدرر اللوامع على همع
العلمية ،بيروت،
الهوامع شرح جمع الجوامع ،تحقيق :محمد باسل عيون السود ،دار الكتب
ّ
لبنان ،ط.180/1 ،1

( )3انظر :سيبويه ،الكتاب.422/1 ،
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أن
ضاامن االسااتفهام ،أو ض ارباً منااه ،وضاامنوها معنااى التعجااب إلااى جانااب االسااتفهام ،و ّ
أن الكمااال ساابب فااي االسااتفهام والتعجااب،
مصااطلح
ّ
الكماليااة الااذي نعتاات بااه نااابع ماان ّ
فمعنااى االسااتفهام موجااود فيهااا إلفااادة معنااى المبالغااة فااي الصاافة ،ماادحاً أم ذم ااً ،وهااي

بناء علاى معطياات
عندما وقعت استفهاماً ،ستكون ضمن القسم األول الذي وضعته لها ً
اتفهامية ،وهااذا يختصاار الكثياار ممااا
(أي ااً) االسا
ّ
النظرّيااة التااي قماات بعرضااها ،وأعنااي هنااا ّ
قيل عنها في هذا الجانب.

وأصل بعد هذا العرض إلى ّأنه ال ضرورة للحيز الكبير الاذي أخذتاه اساتعماالت
النحاااة العاارب ،فموضااوعها سااهل بساايط قماات بتوضاايحه ماان
(أي) فااي د ارسااات ّ
األداة ّ

توصالت إلاى نتيجاة
حسااس أو المساتقطب فاي اللغاة ،فقاد ّ
خالل مفهوم جياناكيدو للفظ ال ّ
تداوليااة ،وهااي عناادما
اتفهامية ص اريحة ،وا ّم اا أن تكااون
إم اا أن تكااون اسا
ّ
ّ
أن ّ
مفادهااا ّ
(أي ااً) ّ

حساساة أو المساتقطبة فاي اللغاة ،وذلاك علاى
تكون
ّ
تداولية ،ساتقع ضامن دائارة األلفااظ ال ّ
نحو ما جاء فاي نظرّياة جياناكيادو ،وهاذا يختصار الكثيار مماا قيال عنهاا فاي حاال كونهاا
النحاة العرب عندما تحدثوا عنها بعيدة عان
ألن ّ
خارجة عن االستفهام في اللغة العر ّبية؛ ّ
االستفهام ،جعلوها في استعماالت كثيارة متع ّاددة لام يتفقاوا عليهاا ،وهام عنادما اتفقاوا علاى

بعااض اسااتعماالتها ،وجاادنا مفهااومهم لالسااتعماالت التااي اتفق اوا عليهااا خاطئ ااً بعيااداً عاان
الدقة.

ااء علا ااى معطيا ااات نظرّيا ااة
أي) ال ّ
تداوليا ااة التا ااي ّ
والبا ااارز فا ااي ( ّ
توصا االت إليها ااا بنا ا ً
معينااة فااي اللغااة ،وهااي سااياقات عاادم
لغويااة ّ
أن هااذه األداة تسااتقطب سااياقات ّ
جياناكياادوّ ،

ثباوت وقااوع الحاادث ( ،)Non-veridical situationsالتااي تح ّادثت عنهااا جياناكياادو فااي
تداولياة ،تبتعاد
(أيااً) ال ّ
نظرّيتها التي قمت بعرضها ،وهذا يعني أن هذه األداة ،وأعني هنا ّ
عان ساياقات ثباوت وقاوع الحادث ( )Veridical situationsفاي النظرّياة نفساها ،فيصاح
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قولنااا :ألض اربن ّأيهاام فااي البياات ،وال يصااح قولنااا :ض اربت ّأيهاام فااي البياات( ،)1ويصااح
قولنا :أَيهم تَض ِرب أض ِرب ،وال يصح قولنا :أَيهم ضربت أض ِرب(.)2
(أي) فاي اللغاة العر ّبياة
وقد الحظات مان خاالل اطالعاي علاى اساتعماالت األداة ّ
أن
الفصاايحة ،وأقصااد هنااا االسااتعماالت التااي تحا ّادث عنهااا علماااء العر ّبيااة فااي مؤلفاااتهمّ ،

(أي) ف ااي االس ااتفهام وغي اار االس ااتفهام م اان خ ااالل
علم اااء العر ّبي ااة يح ااددون دالل ااة األداة ّ
المضاف إليه بعدها ،فأحياناً تكون للداللة علاى الكال ،وأحيانااً أخارى تكاون للداللاة علاى
البعض؛ وذلك بحسب ما تضاف إليه ،وهو أمر جادير ب ِّ
الد ارساة والتحليال وفاق معطياات

لغويااة الغر ّبيااة المعاص ارة ،التااي ماان الممكاان أن تعطينااا تفسااي اًر مغاااي اًر لهااذه
النظرّيااات ال ّ
اإنني سااأعمد فااي
(أي) فااي اللغااة العر ّبيااة الفصاايحة؛ ولااذلك فا ّ
الجز ّئيااة ماان جزئيااات األداة ّ

الفصل الثالث من هذه ِّ
الدراسة إلى دراسة دالالت هذه األداة في اللغة العر ّبية الفصايحة
لغوية الغر ّبية المعاصرة.
وفق معطيات وأفكار أحدث النظرّيات ال ّ

( )1انظر :األندلسي ،ارتشاف الضرب من لسان العرب ،1012/2 ،واألنصاري ،أوضح المسالك
إلى ألفية ابن مالك.153-150/1 ،

( )2انظر :الوراق ،العلل في النحو ،ص ،281وابن الخباز ،توجيه اللمع (شرح كتاب اللمع ألبي
الفتح ابن جني) ،ص.377-376
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الفصل الثالث
العربية الفصيحة
أي) في اللغة
ّ
دالالت األداة ( ّ
(نظرة معاصرة)
 1 .3تمهيد:

توصلت في الفصال الساابق مان هاذه ِّ
الد ارساة إلاى َ
أن موضاوع اساتعماالت األداة
ّ
النحاااة العاارب؛ نظ ا اًر
حي ا اًز كبي ا اًر فااي د ارسااات ّ
(أي) فااي اللغااة العر ّبيااة الفصاايحة قااد أخااذ ّ
ّ
تميزه ااا عا اان غيره ااا ما اان أدوات االس ااتفهام بمي ا ازات عدي اادة ،أهمها ااا م ااا يتعلّا ااق بإعرابها ااا
ل ّ
أن موضوع استعماالت هذه األداة سهل بسايط ،فقاد تام
واستعماالتها
ّ
المتعددة ،وقد ّبينت ّ
داللياة
نظرية ثباوت و اوث الحادث ال ّ
توضيحه من خالل نظرّية جياناكيدو الموسومة باّ ( :

حساس أو المستقطب فاي
( ،))The (Non)veridicality Approachومفهومها للفظ ال ّ
اتفهامية ص اريحة
إم اا أن تكااون اسا
ّ
اللغااة ،فا ا ّ
(أي) بنا ً
ااء علااى معطيااات نظرّيااة جياناكياادوّ ،
حساسة أو المستقطبة في اللغة ،وهو الجانب الاذي تخاتص فياه هاذه
بعيدة عن األلفاظ ال ّ
تداوليا ااة واقعا ااة ضا اامن دائ ا ارة األلفا اااظ
الداللا ااة عليا ااه ،وا ّم ا اا أن تكا ااون
األداة باالسا ااتفهام و ّ
ّ

حساس اة أو المسااتقطبة فااي اللغااة ،وهااو الجانااب الااذي تخااتص فيااه هااذه األداة بالتااداول
ال ّ
الكليااة فيااه ،وهااذا يختصاار الكثياار ممااا قياال عنهااا فااي حااال
وّ
الداللااة علااى التبعاايض أو ّ
كونها خارجة عن االستفهام في اللغة العر ّبية الفصيحة.
(أي) في اللغاة
وسأقوم في هذا الفصل من ّ
الدراسة بمناقشة جانب دالالت األداة ّ
لغويااة الغر ّبيااة المعاص ارة ،وهنااا ال بااد فااي
العر ّبيااة الفصاايحة وفااق معطيااات النظرّيااات ال ّ

البداية من تقديم عرض مختصر لدالالت هذه األداة في اللغة العر ّبية الفصيحة وفاق ماا
ورد حولهااا فااي أبحاااث ود ارسااات ومؤلفااات علماااء العر ّبيااة ،وماان ثاام أذهااب بعااد ذلااك إلااى
توصلت إليها من اطالعي على أفكار وأطروحات أحدث النظرّياات
تطبيق األفكار التي ّ
لغوية الغر ّبية المعاصرة على دالالت هذه األداة في اللغة العر ّبياة الفصايحة؛ وذلاك فاي
ال ّ
مما قيل عنها في هذا الجانب.
محاولة مني الختصار الكثير ّ
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العربية الفصيحة:
(أي) في اللغة
ّ
 2 .3دالالت األداة ّ
اتفهامية تضاااف إلاى المعرفااة،
(أيااً) االس
تاذهب ّ
ّ
لغوياة العر ّبيااة إلاى أن ّ
الد ارسااات ال ّ

الداللاة علاى بعاض المعرفاة ،وذلااك
وتكاون فاي هاذه الحالاة مساتعملة للساؤال عاان االسام و ّ
ِ
الرجال قام؟ فاأي هناا واحاد مان الارجلين ومان
نحو قولنا :أي الرجلين أخوك؟ وقولنا :أي
الرجال ،والجواب على هاذين الساؤالين يكاون بقولناا :زي ٌاد أو عمارو ،أي ّأنناا نجياب باسام
واحااد ماان أسااماء الاارجلين أو الرجااال ،ولااو أجبنااا بصاافة واحااد ماان الاارجلين أو الرجااال،
الد ارساات العر ّبياة
لكان جوابنا خاطئاً بعيداً عن الدقة؛ كون ذلك يتعارض مع ما ورد في ّ

في هذا المجال(.)1

اتفهامية أيضا ااً إل ااى النكا ارة ،وتك ااون ف ااي ه ااذه الحال ااة
(أيا ااً) االس ا
ّ
وتض اايف الع اارب ّ
الداللااة علااى عاادد النكارة كلّهااا ،أي للداللااة علااى النكارة كلّهااا ،وذلااك
للساؤال عاان الصاافة و ّ

ك؟ وقولن اا :أي رجا ٍال زيا ٌاد؟ والج اواب علااى هااذين الس اؤالين أن
نحااو قولنااا :أي رجاال أخااو َ
اير أو طوي ا ٌل ،نجيااب بصاافة االساام ،ولاايس باالساام نفسااه ،واذا أضاافناها إلااى
نقااول :قصا ٌ
نك ا ارتين قلنا ااا :أي رجلا ااين أخ ا اواك؟ وأي رجلا ااين قاما ااا؟ والجا ااوب أن نقا ااول :طا ااويالن أو
قصيران ،وهكذا إذا أضفناها إلى جماعة(.)2

اتفهامية إلاى معرفااة
(أيااً) االس
ااء علاى ماا قلتااهّ ،
ّ
فإناه ال يجاوز لناا أن نضاايف ّ
وبن ً
واحادة ،نحااو قولنااا :أي الرجاال أخااوك؟ وقولنااا :أي زيا ٍاد قااام؟ َ
(أيااً) فااي المعرفااة ساؤال
ألن ّ
أماا فاي النكارة فهاي ساؤال عان الكال؛ ولاذلك اساتطعنا
عن البعض ،والواحد ال يتابعض ،و ّ
إضافتها إلى نكرة واحدة(.)3

اتفهامية تضااف إلاى المعرفاة والاى النكارة،
(أيااً) االس
ّ
أن ّ
ويفهم مان الكاالم السَاابق ّ
الداللااة علااى بعااض المعرفااة
وهاي عناادما تضاااف إلااى المعرفااة تكااون للساؤال عاان االساام و ّ
( )1انظر :الهروي ،كتاب األزهية في علم الحروف ،ص ،109-108وحسن ،النحو الوافي،
.107-104/3

( )2انظر :الهروي ،كتاب األزهية في علم الحروف ،ص ،109-108وحسن ،النحو الوافي،
.107-104/3

( )3انظر :الهروي ،كتاب األزهية في علم الحروف ،ص ،109-108وحسن ،النحو الوافي،
.107-104/3
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التااي أضاايفت إليهااا ،المكونااة ماان اثنااين فصاااعداً ،واذا أردت اإلجابااة عاان س اؤالها ،فماان
الواجب عليك أن تجيب بواحد من األسماء ،ومن هنا تتضح ضرورة إضافتها إلى اثناين

فصاعداً ،وعدم إضافتها إلى معرفة واحدة ،أي المعرفة التي ال تتبعض.

الداللااة علااى النك ارة
وهااي عناادما تضاااف إلااى النك ارة تكااون للس اؤال عاان الصاافة و ّ
(أي) المضااافة إلااى النك ارة ،تجي اب
كلّهااا ،أو عاادد النك ارة كلّهااا ،فأناات عناادما تجيااب عاان ّ
(أي) المضااافة إلااى المعرفااة فااي ّأنهااا تضاااف
بعادد النكارة ،وتختلااف فااي هااذه الحالااة عاان ّ
للواحد واالثنين والجماعة ،أي ّأنها تضاف مطلقاً في هذه الحالة.

اتفهامية،
(أي) االسا
ّ
واذا انتقلنااا إلااى المضاااف والمضاااف إليااه فااي تركيااب االداة ّ
اتفهامية إلاى المعرفاة هاو (المضااف)،
(أي) االس
ّ
ّ
فإن ما يراعى في الضمير عناد إضاافة ّ
أي الغلمااان أتااى؟ فيفاارد ضااميرها عناادما تضاااف إلااى
أي الغالمااين أتااى؟ ونقااولّ :
فنقااولّ :
اتفهامية إلااى
(أي) االسا
ّ
المعرفااة ،وفااي المقاباال ،فا ّ
اإن مااا ي ارعااى فااي الضاامير عنااد إضااافة ّ
أي غلمااان أت اوا؟ فتثنيااة
أي غالمااين أتيااا؟ ونقااولّ :
النك ارة هااو (المضاااف إليااه) ،فنقااولّ :

وجمع ضميرها جاء من إضافتها إلى مثنى وجمع نكرة(.)1

االستفهامية إلى المعرفاة الواحادة ،وقاد
(أي)
ّ
ومن العلماء من يجيز إضافة األداة ّ
الداللة على األجزاء أو تكرارها بالعطف ،أي أن يكون المضاف إلياه داالً
اشترطوا لذلك ّ

أي أجازاء زيااد أحساان ،والجاواب
أي زيااد أحساان؟ أيّ :
علااى متعاادد أو جاانس ،نحااو قولناااّ :
اتفهامية مك ااررة ف ااي
(أي) االس ا
ّ
يك ااون هن ااا ب اااألجزاء ،فيق ااال :عين ااه أو أنف ااه ،أو أن تك ااون ّ
التركيب نفسه ،نحو قولناِّ :أياي وأيكام أشاجع وأكارم؟ وفاي هاذه الحالاة ،أي حالاة التكارار،

االستفهامية واقعة في الضرورة الشعرية(.)2
(أي)
ّ
يشترط علماء العر ّبية أن تكون ّ
ارطية إلااى نكارة
وتقا ّارر ّ
(أيااً) الشا ّ
الد ارسااات العر ّبيااة ّأنااه ماان الجااائز لنااا أن نضاايف ّ

أي رجال يساتعين باي أعاوناه،
مطلقاً (نكرة دالة على اإلفراد أو التثنية أو الجمع) ،نحاوّ :
أي نساااء يسا َ
اتعن بااي أعاااونهن ،ويكااون معناهااا هنااا
أي رجلااين يسااتعينا بااي أعاونهمااا ،و ّ
و ّ
بمعنى (كل) ،فهي تحتمل المضاف إليه جميعه ،أي بمنزلة كلمة (كل)(.)3

( )1انظر :ابن مالك ،شرح الكافية الشافية.429/1 ،

( )2االستراباذي ،شرح الرضي على الكافية ،250/2 ،وما بعدها.

( )3انظر :ابن مالك ،شرح الكافية الشافية ،429/1 ،وحسن ،النحو الوافي ،109/3 ،وما بعدها.
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الدراسات إضافتها إلى المعرفة أيضاً ،ويكون معناها هنا والماراد
وقد أجازت هذه ّ
بهااا هااو بعااض المضاااف إليااه ،أي ّأنهااا تكااون بمعنااى بعااض؛ وذلااك ش اريطة أن تكااون
المعرفة دالة على متعدد حقيقاي أو تقاديري أو بعطاف معرفاة مفاردة علاى األولاى باالواو،
ِ
(أي
أي الوجااه يعجبااك يعجبنااي ،بمعنااىّ :
أي الرجااال يكثاار حديثااه تَضااع هيبتااه ،و ّ
نحااوّ :
(أينا)(.)1
أجزاء الوجه) ،و ّأيي و ّأيك يتكلم يحسن اختيار كالمه ،بمعنىّ :
ارطية عن اادما تضاااف إل ااى النك ارة ،تك ااون
(أيا ااً) الشا ّ
أن ّ
ويفهاام ماان الك ااالم السااابق ّ
للداللة على كل ما تضاف إليه ،أي اإلفراد والتثنية والجمع ،فهي للداللاة علاى الكال فاي

أي طا ااالبين يسا ااتعينا با ااي
أي طالا ااب يسا ااتعن با ااي أعاونا ااه ،وقولنا اااّ :
جما اال نحا ااو قولنا اااّ :
َ
يستعن بي أعاونهن؛ كونها تشمل المضاف إليه جميعه.
أي طالبات
أعاونهما ،وقولناّ :
وهااي للداللااة علااى بعااض مااا تضاااف إليااه عناادما تضاااف إلااى المعرفااة ،وأقصااد

(أي ااً) الشاارطية ،وهااذا يعنااي ّأنهااا ال تضاااف إلااى المعرفااة الواحاادة ،فالواجااب هنااا أن
هنااا ّ
تضاااف إلااى معرفااة دالااة علااى متعاادد حقيقااي أو تقااديري ،أو بعطااف معرفااة مفااردة علااى
أي
أي الطاالب يكثار غياباه يرساب فاي الماادة ،وقولنااّ :
األولى بالواو ،وذلاك نحاو قولنااّ :
البيت يعجبك يعجبني ،وقولناِّ :أيي وأيك يقبل في الجامعة يحسن اختيار تخصصه.
وبناء على ما قلته؛ فإنني أصل إلاى نتيجاة مفادهاا ّأناه ال يوجاد فارق باين إضاافة
ً
ارطية ف ااي اللغ ااة العر ّبي ااة الفص اايحة ،فكالهم ااا
(أي) االس ا
(أي) الش ا ّ
ّ
اتفهامية واألداة ّ
األداة ّ
يضاف إلاى المعرفاة والنكارة ،وكالهماا للداللاة علاى الكال فاي حالاة اإلضاافة إلاى النكارة،

مياز
وّ
أن بعااض العلماااء قااد ّ
الداللااة علااى الاابعض فااي حالااة اإلضااافة إلااى المعرفااة ،علمااً ّ
(أي) مكاررة فاي
االستفهامية
(أي)
و(أي) الش ّ
ّ
ارطية فاي جعال التكارار ،أي أن تكاون ّ
ّ
بين ّ
و(أي)
اتفهامية
(أي) االس
ا(أي) االس
ّ
ّ
ّ
اتفهامية؛ وذلاك عنادما تكاون ّ
نفس التركياب ،خاصااً با ّ
الشرطية مضافتين إلى المعرفة الواحدة ،نحو قولناِّ :أيي وأيك فارس مغوار؟ وقولناِّ :أياي
ّ

وأيك يقبل في الجامعة يحسن اختيار تخصصه(.)2

( )1انظر :ابن مالك ،شرح الكافية الشافية ،429/1 ،وحسن ،النحو الوافي ،109/3 ،وما بعدها.
( )2انظر :ابن عقيل ،قاضي القضاة بهاء الدين عبد اهلل بن عقيل( ،ت769:ها)1980( ،م) ،شرح
ابن عقيل ،ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل ،تأليف :محمد محيى الدين عبد
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وتقرر االساتعماالت
ِّ
(أيااً) الموصاولة ال تضااف ّإال إلاى معرفاة (لفظااً
أن ّ
ّ
اللغوياة ّ

أو نياة) ،وذلاك نحاو قولاه تعاالى :ثُتمَّ لَنَنتزِعَنَّ مِتن كُت ِّ شِتيعَةٍ أَيُّهُتمْ أَشَتدُّ عَلَت الترَّحْمَنِ عِتِيًّتا،)1(

أي عناادك ،أي :يعجبنااي الااذي عناادك ،وهااذا هااو رأي جمهااور العلماااء،
وقولنااا :يع ِجبنااي ٌّ

(أي) الموصاولة إلاى النكارة ،وقاد كااان ذلاك قلاايالً
وقاد أجااز بعااض العلمااء إضااافة األداة ّ
ناااد اًر ،نحااو قولنااا :يع ِجبنااي أي رجاال أو رجلااين عناادك ،وهااو األماار الااذي منعااه الجمهااور
(أياً) نكرة ،والموصوالت معارف(.)2
أن ّ
بسبب ّ
(أي) الموصا ااولة،
ويتحا اادث علما اااء العر ّبيا ااة ع ا ان مشا ااكلة اجتما اااع معا اارفين فا ااي ّ
تعرف ات ب ااه الموصا اوالت
أحاادهما :اإلض ااافة إلااى المعرف ااة ،وثانيهم ااا :عهااد الص االة ال ااذي ِّ
ا(أي) الموصااولة ماان وجهااة نظاارهم
(أي) ،فا ّ
االساامية ،وقااد سااوغوا ذلااك لإلبهااام الااذي فااي ّ
فيها ااا إبهاما ااان :إبها ااام الجا اانس وابها ااام الشا ااخص ،وتضا اااف إلا ااى معا اارفين إل ازلا ااة ها ااذين

اإلبه ااامين ،فأن اات عن اادما تض اايفها إل ااى معرف ااة تزيا ال عنه ااا إبه ااام الج اانس ،نح ااو قولن ااا:
(أي) هناا ،لكناه بقاي شخصااً مبهمااً،
يعجبني أي الرجال ،فقد علم جنس ما وقعات علياه ّ
ولااذلك فإننااا بحاجااة أن نااذكر شاايئاً ماان ع اوارض هااذا الجاانس المعروفااة للس اامع إل ازلااة
اإلبهااام عنااه ،فنقااول :يعجبنااي أي الرجااال قااام ،فنكااون قااد أزلنااا إبهااام الشااخص بمااا فااي
(قام) من العهد الذي بيننا وبين السامع(.)3

أن ( ّأيااً) الموصاولة بمنزلاة (الاذي) ،وقاد قيادوها بإفاادة
ويذهب علماء العر ّبية إلى ّ
(أيا ااً) الموص ااولة تل اازم
أو ّ
اأن ّ
الدالل ااة عل ااى تبع اايض م ااا أض اايفت إلي ااه ،واحتجا اوا ل ااذلك ب ا ّ

اإلضااافة إلااى المعرفااة ،وبمااا ّأنهااا لزماات اإلضااافة إلااى المعرفااة ،فهااي تفيااد تبعاايض مااا
أضيفت إليه ،والدليل على ذلك ّأناك عنادما تقاول :ألكارمن الاذي فاي البيات ،يكاون اللفاظ
( )1سورة مريم ،اآلية.69 :

( )2انظر :ابن عقيل ،شرح ابن عقيل ،ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل،63/3 ،
وما بعدها ،والسيوطي ،همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ،312/1 ،وما بعدها ،واألنصاري،

مغني اللبيب عن كتب األعاريب ،90/1 ،وما بعدها.

( )3الصبان ،محمد علي1206( ،ها)( ،د.ت) ،حاشية الصبان على شرح األشموني على ألفية ابن
مالك ،ومعه شرح الشواهد للعيني ،تحقيق :طه عبد الرؤف سعد ،المكتبة التوفيقية ،القاهرة،

جمهورية مصر العر ّبية ،د.ط ،266/1 ،وما بعدها.

73

الكليااة ال التبعاايض ،أي ّأناك سااتكرم كاال ماان فااي
(الااذي) ،وهااو ماان الموصاوالت ،إلفااادة ّ
(أي) فااي قولااك :ألض اربن ّأيهاام فااي البياات ،أي :الااذي فااي البياات،
البياات ،علااى خااالف ّ
()1

فأفادت هنا تبعيض ما أضيفت إليه .

(أي) التي هي وصلة لنداء ما فيه (أل) ،لوجدنا العرب تعمد إلاى
ولو انتقلنا إلى ّ
(أي و ّأيااة) ،لمناااداة مااا فيااه األلااف والااالم ،بمعنااى ّأنهااا
اإلتيااان بالمنااادى الماابهم ،نحااوّ :

تجعاال المنااادى الماابهم وساايلة للوصااول إلااى مناااداة مااا فيااه األلااف والااالم ،وذلااك باسااتثناء

بأي لفظة للوصول إلاى ندائاه،
لفظ الجاللة (اهلل) ،الذي ال تجيز لنا العر ّبية فيه أن نأتي ّ
فال يجوز لنا أن نقول( :يا ّأيها اهلل).

(أي) بساابب
وقااد أطلااق علماااء العر ّبيااة وصااف وصاالة لنااداء مااا فيااه (أل) علااى ّ
إعرابهااا وابهامهااا ،وهااو األماار الااذي جعلهااا صااالحة لكاال شاايء ،فماان إعرابهااا وابهامهااا
انطلقت العرب لجعلها وصلة لنداء ما فيه األلف والالم ،فالعرب ال تقول :ياا النااس ،وال
ا(أي) للتوصاال إلااى نااداء (الناااس والرجاال) ،فقالاات :يااا أيهااا
تقااول :يااا الرجاال ،فجاااءت ب ا ّ
أن المنااادى الحقيقااي هنااا هااو( :الناااس والرجاال)،
الناااس ،وقالاات :يااا أيهااا الرجاال ،وقااررت ّ

()2
أن علمااء العر ّبياة وصافوا
(أي) منادى في اللفاظ ولايس فاي المعناى  ،كماا ّ
وبذلك ستقع ّ
(أياً) بوصلة لنداء ما فيه األلف والالم من بااب آخار ،وهاو ّأناه ال يجاوز فاي العر ّبياة أن
ّ

نقول :يا الرجل ،ولو صح ذلك لخالفنا سمات العر ّبية التي ال تجياز الجماع باين عالمتاي
ألن (يااا) تنبيااه بمنزلااة التعريااف فااي الرجاال ،فااال يجمااع بااين (يااا) وبااين األلااف
تعريااف؛ ّ

(أي)؛ وذل ااك خوفا ااً م اان أن تجتم ااع
وال ااالم ،واّنم ااا نص اال إل ااى األل ااف وال ااالم م اان خ ااالل ّ
عالمتان للتعريف(.)3

(أي ااً) فااي النااداء اسااماً مبهم ااً مبني ااً علااى الضاام؛
أن ّ
ويتَفااق جمهااور العلماااء علااى ّ
فهو عنادهم فاي بااب المناادى المفارد المعرفاة ،وقاد اكتساب اإلبهاام بسابب افتقااره إلاى ماا

ااء علاى ذلاك ،فإناه ال يصاح أن يقاول أحادنا :ياا
يفسره و ّ
يوضاحه ويزيال عناه اإلبهاام ،وبن ً

( )1ابن يعيش ،شرح المفصَل للزمخشري.381/2 ،

( )2سيبويه ،الكتاب ،106/2 ،واألنباري ،أسرار العر ّبية ،ص128
( )3انظر :سيبويه ،الكتاب ،106/2 ،واألنباري ،أسرار العر ّبية ،ص.128
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أي ،أو أن يقول :ياا أيهاا ،ويساكت()1؛ ألن ذلاك يجعال المناادى غيار معلاوم فاي البداياة،
فيكون كل السامعين متطلعين إلى معرفة المنادى ،فإذا حددنا واحداً ،نحو قولناا :ياا أيهاا

الرجل ،كان في ذلك تنبيه للكال لاتطلعهم إلاى الرجال ،األمار الاذي يختلاف عان قولناا :ياا

يد أو يا رج ٌل ،في ّأنه ال يلتفت إلى جانب المنادى ّإال المذكور إذا علم هذا(.)2
زٌ
يوضااحها ويفساارها
(أي ااً) فااي النااداء مبهمااة تفتقاار إلااى مااا ّ
أن ّ
والساابب فيمااا ذكرتااه ّ
يوضااحها ويزياال عنهااا
ويزياال عنهااا الغمااوض ،أي اإلبهااام؛ ولااذلك وجااب أن يتلوهااا تااابع ّ
(أي) التوضيح والتبيين(.)3
الغموض؛ ليصح مقصودنا من النداء ،فوظيفة التابع بعد ّ

والمهاام فااي هااذا الجانااب ماان ِّ
(أي ااً)
الد ارسااة أن ّ
أن ّ
الد ارسااات العر ّبيااة تااذهب إلااى ّ
المشددة واجبة اإلضافة فاي جمياع اساتعماالتها لفظااً ومعناى ،أو معناى فقاط ،أو كالهماا
ّ

(أياً) التي هي وصالة لناداء ماا فياه (أل) ،فهاي ليسات مضاافة ال
معاً ،ويستثنى من ذلك ّ
عماا فاتهاا مان
لفظاً وال تقدي اًر ،ولاذلك نجادهم ياذهبون إلاى إلزامهاا (هااء) التنبياه؛ عوضااً ّ
()4
(أي ااً) التااي هااي وصاالة لنااداء مااا فيااه (أل)،
ااء عليااه ،فهااي ،وأعنااي هنااا ّ
اإلضااافة  ،وبنا ً
لغوية العر ّبية.
تخلو من ّ
الكلية حسب معطيات النظرّية ال ّ
الداللة على التبعيض أو ّ

الكماليااة ،وقااد
(أي)
(أي) ّ
ّ
الدال اة علااى الكمااال ،أو ّ
ويتحقَ اق المعنااى الكنااائي فااي ّ
اتفهامية ،فأنات
(أي) االس
ّ
جاء هذا المعنى من كثرة االساتعمال فاي الكاالم ،والحقيقاة ّأنهاا ّ
عندما تتعرض لشيء قوي في الكمال والعظمة وعدم النقصان ،ستتسااءل عان شاأن هاذا

أي رجاال ،قااد جاااء ماان
الشاايء ،وكي اف أصاابح علااى هااذا الكمااال ،فقولنااا :مااررت برجا ٍال ِّ
مالحظتنا لنباهة وكمال وعظماة هاذا الرجال ،األمار الاذي جعلناا نتطلاع إلاى الساؤال عناه

أي الرجال هو؟ وهو األصل(.)5
بتعجب من أحواله ،وكأننا نقولّ :

( )1انظر :سيبويه ،الكتاب ،188/2 ،وابن السراج ،األصول في الَنحو.337/1 ،
الرازي ،التفسير الكبير (مفاتيح الغيب).153/25 ،
(َ )2

( )3انظر :سيبويه ،الكتاب ،188/2 ،وابن السراج ،األصول في الَنحو.337/1 ،
( )4ابن يعيش ،شرح المفصَل للزمخشري.339/1 ،

( )5الشنقيطي ،الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع ،180/1 ،والصبان ،حاشية
الصبان على شرح األشموني على ألفية ابن مالك ،ومعه شرح الشواهد للعيني.270/1 ،
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الكماليااة معنااى الكمااال والعظمااة وعاادم النقصااان ،وأزياال عنهااا
(أي)
ّ
وقااد أعطياات ّ
االسااتفهام لغاارض نحااوي خااالص ،هااو عماال مااا قبلهااا فيهااا ،فاالسااتفهام ال يعماال فيااه مااا
الكماليااة إبهااام االسااتفهام الااذي يفيااد معنااى المبالغااة فااي
(أي)
ّ
قبلااه ،ومااع ذلااك يبقااى فااي ّ
الكماليا ااة فا ااي حكا اام المشا ااتق وان لا اام تكا اان مشا ااتقة؛ ألنها ااا فا ااي األصا اال
ا(أي)
ّ
الصا اافة ،ف ا ا ّ
استفهام(.)1

الكماليا ااة ال يا ااؤتى بها ااا إال مضا ااافة ،أي ّأنها ااا مالزما ااة
(أي ا ااً)
ّ
أن ّ
ويقا ا ِّارر العلما اااء ّ
ألن
أي ،وتسااكتّ ،
لإلضااافة لفظ ااً ومعنااى ،و ّأنااه ماان غياار الممكاان أن تقااول :هااذا رجاال ّ

يوضاحها؛ نظا اًر لإلبهااام الاذي فيهااا ،وهام عناادما ق ّارروا ّأنهااا ال تااأتي
(أيااً) هنااا تحتااج لمااا ّ
ّ
إال مضااافة ،ذهب اوا إلااى ّأنااه ماان الواجااب إضااافتها إلااى النك ارة دون المعرفااة ،كونااك لااو
أضاافتها للمعرفااة سااتجعلها بعضااً منااه ،وذلااك مخااالف لفائاادتها ،فهااي لكاال الموصااوف ال

ألنها في األصل استفهام(.)2
بعضه ،فهي في حكم المشتق؛ ّ
(أي)
ومن العلماء من يجيز إضافتها للمعرفة؛ وذلك قياساً على (ك ّل) التاي أتات ّ
أي الرجاال ،وبا ِ
أي الغااالم ،كمااا
االغالم ِّ
بمعناهااا ،فعناادهم يصااح أن تقااول :مااررت بالرجا ِال ِّ
جاااز قولنااا :هاام القااوم كاال القا ِ
اوم ،وأطعمناااه شاااة كا َل شاااة ،فكاال أضاايفت للمعرفااة والنكارة،
(أيااً) للمعرفااة والنكارة(،)3
(أيااا) مثاال كاال فااي المعنااى ،فإنااه يجااوز لنااا أن نضاايف ّ
أن ّ
وبمااا ّ
أن الجمهور من العلماء مع إضافتها للنكرة فقط.
علماً ّ
الكماليااة تكماان
(أي)
الداللااة التااي ّ
أن المعنااى أو ّ
وتقا ِّارر ّ
ّ
الد ارسااات العر ّبيااة ّ
تؤديهااا ّ
في المضاف إليه ،فإن أضيفت إلى مشتق من صفة كان القصد مان المادح أو الاذم هاو

المعنا ااى الا ااذي يا اادل عليا ااه المشا ااتق خاصا ااة ،نحا ااو قولنا ااا( :ما ااررت بفا ا ٍ
أي فا ااارس)،
اارس ِّ
فالمقصود الثناء بكال صافات الفروساية فقاط ،وان أضايفت إلاى غيار مشاتق ،نحاو قولناا:

( )1الشنقيطي ،الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع.180/1 ،
( )2انظر :سيبويه ،الكتاب ،25/2 ،والشنقيطي ،الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع
الجوامع.180/1 ،

( )3حسن ،النحو الوافي.117/3 ،
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أي رجاال) ،يكااون مقصااودنا الثناااء علااى الرجاال بكاال مااا يماادح بااه الرجاال،
(مااررت برجا ٍال ِّ
أي الصفات التي يصح أن توصف بها هذه النكرة غير المشتقة(.)1

العربية الفصيحة:
(أي) في اللغة
ّ
 3.3نظرة جديدة إل دالالت األداة ّ
ِّ
أن علماااء
يصاال
(أي) فااي اللغااة العر ّبيااة الفصاايحة إلااى ّ
المتتبااع لاادالالت األداة ّ
العر ّبية لم يحددوا هذه الدالالت بشكل دقيق واضح؛ كونهم لم يتوصلوا إلاى دالالتهاا مان

اي ،باال جعلاوا المقياااس فااي ذلااك المضاااف إليااه بعاادها ،فحااددوا
خااالل د ارسااة تركيبهااا الكلا ّ
دالالته ااا م اان خ ااالل المض اااف إلي ااه بع اادها ،فه ااي م اان وجه ااة نظ اارهم ت اادل عل ااى بع ااض
المعرفااة إذا أضاايفت إلااى المعرفااة ،وتاادل علااى عاادد النكارة كلّهااا إذا أضاايفت إلااى النكارة،

أن داللااة هااذه األداة ال تنبااع ماان ذاتهااا ،باال ماان المضاااف إليااه
وهااذا يعنااي أنهاام يقااررون ّ
بعدها.

(أي) ال تنب ااع م اان ذاته ااا،
وأتّف ااق م ااع علم اااء العر ّبي ااة ف ااي جان ااب ّ
أن دالل ااة األداة ّ
لكننااي فااي المقاباال اختلااف معهاام فااي الجانااب اآلخاار ،وهااو جانااب ّأنهاام جعلاوا داللااة هااذه
األداة نابع ااة م اان المض اااف إلي ااه بع اادها ،وه ااو الجان ااب ال ااذي س ااأقوم بمناقش ااته ف ااي ه ااذه

توصاالت إليهااا ماان
ااء علااى العديااد ماان األفكااار التااي ّ
الجز ّئيااة ماان هااذا الفصاال ،وذلااك بنا ً
لغوية الغر ّبية المعاصرة.
معطيات أحدث النظرّيات ال ّ

(أي) فااي
وال أتحاادث فااي هااذه الجز ّئيااة ماان هااذا الفصاال عاان اسااتعماالت األداة ّ
اللغة العر ّبية الفصيحة ،واّنما عن دالالتها ،فقد بينت مان خاالل حاديثي عان اساتعماالت

(أي) فااي اللغااة العر ّبيااة الفصاايحة فااي الفصاال الثاااني ماان هااذه ِّ
ااء علااى
األداة ّ
الد ارسااة بنا ً
دالليااة ( The
نظريااة ثبااوت و ااوث الحاادث ال ّ
معطيااات نظرّيااة جياناكياادو الموسااومة بااّ ( :
حساس أو المستقطب في اللغة،
 ،))(Non)veridicality Approachومفهومها للفظ ال ّ
إماا
أن ّ
ّ
(أياً) في اللغة العر ّبية الفصيحة تستعمل في استعمالين اثنين ال ثالث لهما ،فهي ّ

حساساة أو المسااتقطبة فااي اللغااة ،وا ّماا
أن تكااون اسا
ّ
اتفهامية صاريحة بعياادة عاان األلفاااظ ال ّ

( )1الصبان ،حاشية الصبان على شرح األشموني على ألفية ابن مالك ،ومعه شرح الشواهد
للعيني.270/1 ،
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حساساة أو المسااتقطبة فااي اللغااة ،أي ّأنهااا
أن تكااون
ّ
تداوليااة واقعااة ضاامن دائارة األلفاااظ ال ّ
من ناحية االستعمال تستعمل لالستفهام والتداول فقط.
ويمكن التدليل على الخلاط الواضاح لادى علمااء العر ّبياة فاي تحدياد دالالت األداة
ارطية
(أي) الشا ّ
(أي) فااي اللغااة العر ّبيااة الفصاايحة ماان خااالل العاارض اآلتااي حااول األداة ّ
ّ
توص االت إليه ااا م اان اطّالع ااي عل ااى بع ااض
ااء عل ااى أفك ااار ّ
ف ااي اللغ ااة نفس ااها ،وذل ااك بن ا ً

لغوية الغر ّبية المعاصرة:
النظرّيات ال ّ
ارطية تضاااف إلااى المعرفااة تااارة والااى النك ارة
تقا ِّارر ّ
(أيااً) الشا ّ
أن ّ
الد ارسااات العر ّبيااة ّ

تااارة أخاارى ،فااإن أضاايفت إلااى النك ارة كاناات للداللااة علااى النك ارة كلّهااا ،وان أضاايفت إلااى
المعرفااة كاناات للداللااة علااى بعااض المعرفااة ،أي ّأنهااا بمعنااى (كاال) فااي الحالااة األولااى،
(.)1
ومعنى (بعض) في الحالة الثانية

ارطية عن اادما تضاااف إل ااى النك ارة ،تك ااون
(أيا ااً) الشا ّ
أن ّ
ويفهاام ماان الك ااالم السااابق ّ
للداللة على ك ّل المضاف إليه (الشمول) ،أي اإلفراد والتثنية والجماع ،فهاي للداللاة علاى

أي طاالبين يساتعينا باي
أي طالب يستعن بي أعاوناه ،وقولنااّ :
الكل في جمل نحو قولناّ :
َ
يستعن بي أعاونهن؛ كونها تشمل المضاف إليه جميعه.
أي طالبات
أعاونهما ،وقولناّ :
وهي للداللة على بعض المضاف إلياه عنادما تضااف إلاى المعرفاة ،وهاذا يعناي

ّأنهااا ال تضاااف إلااى المعرفااة الواحاادة ،فالواجااب هنااا أن تضاااف إلااى معرفااة دال اة علااى
متعدد حقيقي أو تقديري ،أو بعطف معرفة مفاردة علاى األولاى باالواو ،وذلاك نحاو قولناا:
أي البياات يعجبااك يعجبنااي ،وقولنااا:
أي الطااالب يكثاار غيابااه يرسااب فااي المااادة ،وقولناااّ :
ّ
()2
ِّأيي وأيك يقبل في الجامعة يحسن اختيار تخصصه .
ارطية عنادما
(أي) الش ّ
ولو ناقشنا ما توصل إليه علماء العر ّبياة حاول داللاة األداة ّ
ااء علااى األفكااار التااي
تضاااف إلااى النك ارة ماان خااالل عاارض المثااالين التاااليين ،وذلااك بنا ً

أن م ااا سأص اال إلي ااه
اس ااتقيتها م اان بع ااض النظرّي ااات ال ّ
لغوي ااة الغر ّبي ااة المعاصا ارة ،لوج اادنا ّ
ارطية
(أي) الش ّ
توصل إليه علماء العر ّبية في هاذا المجاال؛ كاون داللاة األداة ّ
يعارض ما ّ
( )1انظر :ابن مالك ،شرح الكافية الشافية ،429/1 ،وحسن ،النحو الوافي ،109/3 ،وما بعدها.

( )2انظر :ابن عقيل ،شرح ابن عقيل ،ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل.66/3 ،
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تتحدد من خالل المضاف إليه بعدها ،بل من خالل عنصار آخار فاي
فيما سأعرضه ال ّ
الجملااة (لاايس المضاااف إليااه) ،وهااذا ينااافي ويعااارض مااا قياال عاان داللااة هااذه األداة فااي
اللغة العر ّبية الفصيحة:
ٍ
طالب يدرس ينجح (دائماً).
( .1أي)

ٍ
طالب يدرس ينجح (أحياناً).
( .2أي)

ِّ
المتتبااع للغااة العر ّبيااة الفصاايحة ألفاظ ااً للزمااان غياار المحا ّادد ،فتسااتعمل هااذه
يجااد
األلفاااظ للداللااة علااى الزمااان غياار المحا ّادد فااي المسااتقبل( ،)1أو للداللااة علااى الزمااان غياار

المح ا ّادد ف ااي الماض ااي والمس ااتقبل (ط ااال أو قص اار)( ،)2وم اان الممك اان أن نع ااد اللفظ ااين
(دائماً) و (أحياناً) في اللغة العر ّبية الفصيحة من هذه األلفاظ.
ارطية
(أي) الشا ّ
والمهاام فااي الجملتااين السااابقتين ّأننااا لااو أردنااا تحديااد داللااة األداة ّ
فيهمااا دون االلتفااات إلااى العنصاار الجديااد الااذي أدخلتااه عليهمااا ،وهااو اللفااظ الا ّادال علااى

محدد ،لوجدنا ّأنها تادل علاى كال ماا تضااف إلياه فاي كاال الجملتاين؛ كاون
الزمان غير ال ّ
تتحدد من خالل المضاف إلياه ،وهاو النكارة التاي بعادها ،وهاذا ماا ذهاب إلياه
داللتها هنا ّ

علماء العر ّبية.

ويتعااارض مااا سااأذكره مااع مااا قاارره علماااء العر ّبيااة فااي هااذا المجااال ،فأنااا سااأذهب
ارطية فا ااي الجملتا ااين الما ااذكورتين ما ااع االلتفا ااات إلا ااى
(أي) الشا ا ّ
إلا ااى تحديا ااد داللا ااة األداة ّ

العنصر الجديد الذي أدخلته عليهماا ،وهاو اللفاظ ال ّادال علاى الزماان غيار المح ّادد (دائمااً
وأحيان ااً) ،فهااي تاادل علااى (الكاال) فااي الجملااة األولااى ،و(الاابعض) فااي الجملااة الثانيااة،

أن
ويتّضح ذلك مان إمعاان النظار فاي هااتين الجملتاين ،اللتاين سانجد بعاد التادقيق فيهماا ّ
أن كاال الطااالب الااذين يدرسااون ينجحااون،
ّ
الداللااة تااذهب فااي الجملااة األولااى منهمااا إلااى ّ
الداللاة مان اللفاظ (دائمااً) ،وهاو العنصار الجدياد الاذي أدخلتاه علاى هاذه
وقد جاءت هاذه ّ
أن بع ااض الط ااالب ال ااذين
أن ّ
الدالل ااة ت ااذهب ف ااي الجمل ااة الثاني ااة منهم ااا إل ااى ّ
الجمل ااة ،و ّ

( )1انظر :ابن منظور ،لسان العرب ،ص ،5-4مادة (أبد).

( )2انظر :ابن منظور ،لسان العرب ،ص ،1075-1073مادة (حين).
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الداللة من اللفظ (أحياناً) ،وهو العنصر الجدياد الاذي
يدرسون ينجحون ،وقد جاءت هذه ّ
أدخلته على هذه الجملة.
ارطية سايالحظ ّأنناي ذهبات إلاى
و ِّ
المتمعن فيماا ّ
(أي) الش ّ
قدمتاه حاول داللاة األداة ّ
تحديد داللتها في الجملتين اللتين أدخلت عليهما عنص اًر جدياداً فقاط ،ولام أنااقش داللتهاا
ف ااي الجمل ااة األساس ا ّاية ،وه ااي جمل ااة :أي طال ا ٍ
اب ي اادرس ي اانجح ،أي الجمل ااة الخالي ااة م اان
العناصر الجديدة ،وأنها قد دلَت في هذه الجملة األساس ّاية الخالياة مان أي عنصار جدياد

الكلية فقط ،ولم تدل علاى التبعايض ،فيكاون ذلاك منفاذاً لمخاالفتي فيماا ذهبات إلياه،
على ّ
ارطية بوساااطة
(أي) الشا ّ
فهااو قااد يطاارح تساااؤالً مفاااده ّأناك تااذهب إلااى تحديااد داللااة األداة ّ
عنصر أدخلته أنت على الجملة ،ولم تنتبه إلى داللتها في الجملة األساس ّاية الخالياة مان
الداللاة
الكلية فقاط ،فمان أيان جااءت هاذه ّ
أي عنصر جديد ،التي تذهب ّ
الداللة فيها إلى ّ
ّ

إن لم تكن من المضاف إليه كما قرر علماء العر ّبية؟.

وماان الممكاان اإلجابااة علااى التساااؤل المطااروح ماان خااالل القياااس علااى حاااالت

ااء
مشابهة تمت مناقشتها في لغاات أخارى غيار اللغاة العر ّبياة الفصايحة ،التاي افتارض بن ً
الكلية فقط في الجملاة األساس ّاية الخالياة
(أي)
الشرطية على ّ
ّ
عليها ّ
بأن السبب في داللة ّ

ارطية المضاافة إلاى النكارة ،هاو وجاود شايء
(أيااً) الش ّ
أي عنصار جدياد ،وأقصاد هناا ّ
من ّ
الداللااة
ارطية ّ
(أي ااً) الشا ّ
أو عنصاار معااين فااي هااذه الجملااة ياادل علااى العموميااة ،ويعطااي ّ

اوي
علااى ّ
الكليااة فقااط ،علم ااً أن العنصاار الااذي أتحاادث عنااه هنااا موجااود فااي الاادرس اللغا ّ
لغويااة فااي اللغااات الغر ّبيااة
الغرباي المعاصاار ،فقااد تاام طرحاه لتفسااير الكثياار ماان األفكاار ال ّ
ارطية فااي
(أي) الشا ّ
باادليل علماي واضااح ،وهااي أفكااار مشااابهة لفكرتااي حااول داللااة األداة ّ
اللغ ااة العر ّبي ااة الفص اايحة ،وق ااد أطلقا اوا عل ااى ه ااذا العنص اار ،وأعن ااي هن ااا علم اااء اللغ ااات
األجنبية ،العامل العام (.)1()Generic Operator

وقد يكون العامل العام ( )Generic Operatorالذي تح ّادث عناه علمااء اللغاات
لغوي ااة المش ااابهة لقض اايتنا الت ااي نح اان بص ااددها ،ه ااو م ااا يتعلّ ااق
األجنبي ااة ف ااي القض ااايا ال ّ

(أي)
(أي) الش ا ّ
ارطية م اان حي ااث العم ااوم واإلبه ااام ،ف ا ا ّ
بح ااديث علم اااء العر ّبي ااة ع اان حك اام ّ

(1) Benthem, J. V. & Meulen, A. T. (1996), Handbook of Logic and
Language, Elsevier Science Inc, New York, 1142-1148.
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(م اان) وب اااقي
الشا ّ
ارطية م اان حيااث العم ااوم واإلبهااام ف ااي اللغ ااة العر ّبيااة الفص اايحة ،كحكاام َ
ايعم العقااالء وغياارهم ،ويعاام
أدوات الشاارط الجازمااة ،التااي يقتضااي الشاارط بهااا العمااوم ،فا ّ

األمكنة واألزمنة(.)1

وماا أرياد الوصااول إلياه مان خااالل عرضاي السَاابق ،هااو ّأنناي اساتطعت أن أحاادد
الشرطية في الجمل التي قمت بمناقشتها ،وذلك على الارغم مان
ا(أي)
ّ
داللتين مختلفتين ل ّ
ّأنها مضافة إلى النكرة في الجمل جميعها ،فدلت على (الكل) في الجملة األولى ،ودلات
على (البعض) في الجملة الثانياة ،ودلات علاى (الكال) فاي الجملاة األساس ّاية الخالياة مان

توصاالت إلااى هاااتين الااداللتين ماان خااالل العنصاار الجدي اد الااذي
أي عنصاار جديااد ،وقااد ّ
تحاادثت عنااه (دائم ااً فااي الجملااة األولااى ،وأحيان ااً فااي الجملااة الثانيااة ،والعاماال العااام فااي
ارطية لاام تتح ّادد ماان المضااف إليااه بعاادها،
(أي) الش ّ
الجملاة األساساّاية) ،بمعناى أن داللااة ّ
اأن
باال ماان عنصاار آخاار فااي الجملااة (لاايس المضاااف إليااه) ،وهااذا يقااودني إلااى القااول با ّ

الشرطية لايس المضااف إلياه بعادها ،بال شايء آخار فاي الجملاة،
(أي)
محدد ّ
ّ
ّ
الداللة في ّ
وهذا يخاالف ماا قارره علمااء العر ّبياة فاي هاذا المجاال ،فلاو كاان األمار كماا ذكاروا ،لادلت
(أي) على الكل في الجمل جميعها؛ وذلك انطالقاً من إضافتها إلى النكرة بعدها.
ّ
ارطية المضااافة إلااى النك ارة علااى
(أي) الشا ّ
وينطبااق مااا ذكرتااه حااول دالل اة األداة ّ
ارطية المضااافة إلااى المعرفااة ،فلااو ناقشاانا مااا توصاال إليااه علماااء
(أي) الشا ّ
داللااة األداة ّ
ارطية عناادما تضاااف إلااى المعرفااة ماان خااالل عاارض
(أي) الشا ّ
العر ّبيااة حااول داللااة األداة ّ

أن مااا سأصاال إليااه يعااارض مااا توصاالوا إليااه فااي هااذا المجااال؛
المثااالين التاااليين ،لوجاادنا ّ
ارطية فيم ااا سأعرض ااه ال تتح ا ّادد م اان خ ااالل المض اااف إلي ااه
(أي) الش ا ّ
ك ااون دالل ااة األداة ّ
بع اادها ،ب اال م اان خ ااالل عنص اار آخ اار ف ااي الجمل ااة (ل اايس المض اااف إلي ااه) ،وه ااذا ين ااافي
الشرطية في اللغة العر ّبية الفصيحة:
(أي)
ّ
ويعارض ما قيل عن داللة ّ
ِ
الطالب يكثر غيابه يرسب في المادة (دائماً).
( .1أي)
ِ
الطالب يكثر غيابه يرسب في المادة (أحياناً).
( .2أي)

( )1انظر :الوراق ،العلل في النحو ،ص ،279وابن الخباز ،توجيه اللمع (شرح كتاب اللمع ألبي
الفتح ابن جني) ،ص.372
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الشرطية في الجملتاين الساابقتين دون االلتفاات
(أي)
ّ
فلو أردنا تحديد داللة األداة ّ
إلاى العنصاار الجدياد الااذي أدخلنااه عليهمااا ،وهاو اللفااظ ال ّادال علااى الزماان غياار المحا ّادد،

لوجدنا ّأنها تدل علاى بعاض ماا تضااف إلياه فاي كاال الجملتاين؛ كاون داللتهاا هناا تتح ّادد
من خالل المضاف إليه ،وهو المعرفة التي بعدها ،وهذا ما ذهب إليه علماء العر ّبية.

ويتعااارض مااا سااأذكره مااع مااا قاارره علماااء العر ّبيااة فااي هااذا المجااال ،فأنااا سااأذهب
ارطية فا ااي الجملتا ااين الما ااذكورتين ما ااع االلتفا ااات إلا ااى
(أي) الشا ا ّ
إلا ااى تحديا ااد داللا ااة األداة ّ

العنصر الجديد الذي أدخلته عليهماا ،وهاو اللفاظ ال ّادال علاى الزماان غيار المح ّادد (دائمااً
وأحيان ااً) ،فهااي تاادل علااى (الكاال) فااي الجملااة األولااى ،و(الاابعض) فااي الجملااة الثانيااة،

أن
ويتّضح ذلك مان إمعاان النظار فاي هااتين الجملتاين ،اللتاين سانجد بعاد التادقيق فيهماا ّ
أن كال الطاالب الاذين يكثار غياابهم يرسابون
ّ
الداللة تذهب في الجملة األولى منهما إلاى ّ
الداللة من اللفظ (دائمااً) ،وهاو العنصار الجدياد الاذي أدخلتاه
في المادة ،وقد جاءت هذه ّ
الداللااة تااذهب فااي الجملااة الثانيااة منهمااا إلااى أ ّن بعااض الطااالب
علااى هااذه الجملااة ،وأن ّ
الداللاة مان اللفاظ (أحيانااً) ،وهاو
الذين يكثر غيابهم يرسبون في الماادة ،وقاد جااءت هاذه ّ
العنصر الجديد الذي أدخلته على هذه الجملة ،وقد استطعت من خاالل العنصار الجدياد

ا(أي)
الا ااذي قما اات بإدخالا ااه علا ااى الجملتا ااين الما ااذكورتين أن أحا اادد داللتا ااين مختلفتا ااين ل ا ا ّ
الشرطية ،وذلك على الرغم من ّأنها مضافة إلاى المعرفاة فاي كاال الجملتاين ،فادلت علاى
ّ
أن داللاة
(الكل) في الجملة االولى ،ودلت على (البعض) في الجملة الثانية ،وهذا يؤ ّكاد ّ

ارطية ال تتح ا ّادد م اان المض اااف إلي ااه بعا ادها ،ب اال م اان عنص اار آخ اار ف ااي
(أي) الش ا ّ
األداة ّ
الجملة (ليس المضاف إليه) ،ولو كاان األمار كماا ذكار علمااء العر ّبياة فاي هاذا المجاال،

(أي) علااى الاابعض فااي كااال الجملتااين؛ وذلااك انطالق ااً ماان إضااافتها إلااى المعرفااة
لاادلت ّ
بعدها.
ومااا أريااد أضااافته فااي هااذا المجااال ،أننااي أخااالف علماااء العر ّبيااة فااي تحديااد داللااة
ارطية المضا ااافة إلا ااى المعرفا ااة فا ااي الجملا ااة األساسا ا ّاية ،وها ااي جملا ااة :أي
(أي) الش ا ّ
األداة ّ
الطا ِ
االب يكثاار غيابااه يرسااب فااي المااادة ،أي الجملااة الخاليااة ماان العناصاار الجدياادة ،فهاام

ي ااذهبون إل ااى جعله ااا ف ااي ه ااذه الجمل ااة دال ااة عل ااى التبع اايض فق ااط؛ وذل ااك انطالقا ااً م اان
المضاااف إليااه ،أي المعرفااة التااي بعاادها ،فحصااروا أنفسااهم بالمضاااف إليااه فقااط لتحديااد
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ارطية ،ولاام يلتفتاوا إلااى التركيااب الااذي وردت فيااه هااذه األداة بشااكل
(أي) الشا ّ
داللااة األداة ّ
الداللااة بااين جملااة :أي طالا ٍ
اب يكثاار
كاماال ،فماان وجهااة نظااري ال يوجااد فاارق ماان ناحيااة ّ
غياب ااه يرس ااب ف ااي الم ااادة ،وجمل ااة :أي الط ا ِ
االب يكث اار غياب ااه يرس ااب ف ااي الم ااادة؛ ك ااون

معينااة،
المقصاود فاي الجملتاين الطاالب الاذين يقومااون بفعال معاين ويناالون بساببه نتيجاة ّ

معيناة مان الطاالب ،وأناا أتحادث عان
وليس الطالب بشكل عام ،أي ّأنني محصور بفئة ّ
الشرطية تذهب للداللة علاى
(أياً)
ّ
فإن ّ
جميع أفراد هذه الفئة في كال الجملتين ،وبالنتيجة ّ
الكليااة فااي حالااة إضااافتها إلااى النكارة وحالااة إضااافتها إلااى المعرفااة فااي الجملااة األساسا ّاية
ّ
التي تخلو من أي عنصار جدياد نضايفه إلاى جملتهاا ،وهاذا يخاالف ماا ذهاب إلياه علمااء
الكلية في الجملة األولاى ،وللداللاة علاى التبعايض
قرروا ّأنها للداللة على ّ
العر ّبية ،الذين ّ
في الجملة الثانية.
ويتَف ااق ذل ااك م ااع قياس ااي عل ااى الح اااالت المش ااابهة ف ااي لغ ااات أخ اارى غي اار اللغ ااة

ارطية
(أي) الشا ا ّ
العر ّبيا ااة الفصا اايحة ،الا ااذي تطرقا اات إليا ااه عنا ااد حا ااديثي عا اان داللا ااة األداة ّ
أي عنصار جدياد نضايفه إليهاا،
المضافة إلى النكرة في الجملة
ّ
األساسية التي تخلاو مان ّ

(أي) الشارطّية المضاافة إلاى
(أي) الش ّ
ارطية المضاافة إلاى النكارة يقاال عان ّ
فما قيل عان ّ
ارطية علااى
(أي) الشا ّ
المعرفااة ،أي ّأننااي افتاارض هنااا أيض ااً با ّ
اأن الساابب فااي داللااة األداة ّ
(أي ا ااً)
أي عنص اار جديا ااد ،وأقص ااد هن ااا ّ
ّ
الكلي ااة فق ااط فا ااي الجمل ااة األساس ا ّاية الخاليا ااة م اان ّ

الشرطية المضاافة إلاى المعرفاة ،هاو وجاود شايء أو عنصار معاين فاي هاذه الجملاة يادل
ّ
الكلياة فقاط ،والعنصار الاذي أتحادث
ارطية ّ
الداللاة علاى ّ
(أيااً) الش ّ
على العمومية ،ويعطي ّ
الشرطية المضافة إلى النكرة فاي
(أي)
ّ
عنه هنا هو العنصر نفسه الذي تحدثت عنه في ّ
أي نصا اار جديا ااد نضا اايفه إليه ا اا ،أي العاما اال العا ااام
الجملا ااة األساسا ا ّاية التا ااي تخلا ااو ما اان ّ

لغويااة
( )Generic Operatorالااذي تحادث عنااه علمااء اللغااات األجنبياة فااي القضاايا ال ّ

المشااابهة لقضاايتنا التااي نحاان بصااددها ،وهااو العاماال الااذي جعلتااه متعلقااً بحااديث علماااء

ارطية ماان حيااث
ا(أي) الشا ّ
(أي) الشا ّ
ارطية ماان حيااث العمااوم واإلبهااام ،فا ّ
العر ّبيااة عاان حكاام ّ
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(مان) وبااقي أدوات الشارط الجازماة،
العموم واإلبهاام فاي اللغاة العر ّبياة الفصايحة ،كحكام َ
فيعم العقالء وغيرهم ،ويعم األمكنة واألزمنة(.)1
التي يقتضي الشرط بها العمومّ ،

ارطية فااي اللغااة العر ّبيااة الفصاايحة
(أي) الشا ّ
وينطبااق مااا ذكرتااه حااول داللااة األداة ّ
(أي)
(أي) الموصاولة ،فيمكنناي تطبياق ماا عرضاته حاول داللااة األداة ّ
علاى داللاة األداة ّ

الشرطية في هذا الفصل من ِّ
(أي) الموصاولة فاي اللغاة العر ّبياة الفصايحة،
ّ
الدراسة علاى ّ
الشرطية في هذا الجانب ينطبق تماماً علاى
(أي)
ّ
لنصل في النتيجة إلى ّ
أن ما قيل عن ّ

يوضح ذلك:
(أي) الموصولة في اللغة العر ّبية الفصيحة ،والعرض اآلتي ّ
ّ
(أيااً) الموصااولة ال تضاااف ّإال إلااى معرفااة (لفظااً أو نيااة)،
أن ّ
يااذهب العاارب إلااى ّ

(أي) الموصااولة إلااى
وذلااك علااى الاارغم ماان ّ
أن بعااض العلماااء قااد أجاااز إضااافة األداة ّ
(أياً) نكرة ،والموصوالت معارف(.)2
أن ّ
النكرة ،وهو األمر الذي منعه الجمهور بسبب ّ
(أي ااً) الموصااولة تلاازم اإلضااافة إلااى المعرفااة ،وبمااا
أن ّ
ويفهاام ماان الكااالم السااابق ّ
ّأنها لزمت اإلضافة إلى المعرفة ،فهي تفياد تبعايض ماا أضايفت إلياه ،والادليل علاى ذلاك
ّأنك عنادما تقاول :ألكارمن الاذي فاي البيات ،يكاون اللفاظ (الاذي) ،وهاو مان الموصاوالت،

(أي) فااي
إلفااادة ّ
الكليااة ال التبعاايض ،أي ّأن اك سااتكرم كاال ماان فااي البياات ،علااى خااالف ّ
قولاك :ألضاربن ّأيهام فاي البيات ،أي :الاذي فاي البيات ،فأفاادت هناا تبعايض ماا أضاايفت
()3

إليه .

(أي) الموص ااولة
ول ااو ناقش اانا م ااا تو َ
صا ال إلي ااه علم اااء العر ّبي ااة ح ااول دالل ااة األداة ّ
أن ما سأصال
المالزمة لإلضافة إلى المعرفة من خالل عرض المثالين التاليين ،لوجدنا ّ

(أي)
إليااه يعااارض مااا توصاال إليااه علماااء العر ّبيااة فااي هااذا المجااال؛ كااون داللااة األداة ّ
تتحدد من خالل المضاف إليه ،بل من خالل عنصر آخار
الموصولة فيما سأعرضه ال ّ
( )1انظر :الوراق ،العلل في النحو ،ص ،279وابن الخباز ،توجيه اللمع (شرح كتاب اللمع ألبي
الفتح ابن جني) ،ص.372

( )2انظر :ابن عقيل ،شرح ابن عقيل ،ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل،63/3 ،
وما بعدها ،والسيوطي ،همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ،312/1 ،وما بعدها ،واألنصاري،

مغني اللبيب عن كتب األعاريب ،90/1 ،وما بعدها.

( )3ابن يعيش ،شرح المفصَل للزمخشري.381/2 ،
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(أي)
فااي الجملااة (لاايس المضاااف إليااه) ،وهااذا ينااافي ويعااارض مااا قياال عاان داللااة األداة ّ

الموصولة في اللغة العر ّبية الفصيحة:
(أي) الرجال قام (دائماً).
 .1يعجبني ّ

(أي) الرجال قام (أحياناً).
 .2يعجبني ّ
(أي) الموصاولة
المالحظ في الجملتين السابقتين ّأننا لو أردنا تحديد داللاة األداة ّ
فيهمااا دون االلتفااات إلااى العنصاار الجديااد الااذي أدخلتااه عليهمااا ،وهااو اللفااظ الا ّادال علااى

الزمااان غياار المحا ّادد ،لوجاادنا ّأنهااا تاادل علااى بعااض مااا تضاااف إليااه فااي كااال الجملتااين؛
كااون داللتهااا هنااا تتحا ّادد ماان خااالل المضاااف إليااه ،وهااو المعرفااة التااي بعاادها ،وهااذا مااا
ذهب إليه علماء العر ّبية.

ويتعااارض مااا سااأذكره مااع مااا قاارره علماااء العر ّبيااة فااي هااذا المجااال ،فأنااا سااأذهب
(أي) الموص ااولة ف ااي الجملت ااين الم ااذكورتين م ااع االلتف ااات إل ااى
إل ااى تحدي ااد دالل ااة األداة ّ

العنصر الجديد الذي أدخلناه عليهما ،وهو اللفاظ ال ّادال علاى الزماان غيار المح ّادد (دائمااً
وأحيان ااً) ،فهااي تاادل علااى (الكاال) فااي الجملااة األولااى ،و(الاابعض) فااي الجملااة الثانيااة،

أن
ويتّضح ذلك مان إمعاان النظار فاي هااتين الجملتاين ،اللتاين سانجد بعاد التادقيق فيهماا ّ
أن اإلعجااب يشامل كال الرجاال الحاضارين،
ّ
الداللة تذهب في الجملة األولى منهما إلاى ّ
الداللااة ماان اللفااظ (دائم ااً)،
(أي) هنااا للداللااة علااى كاال الرجااال ،وقااد جاااءت هااذه ّ
فتكااون ّ
الدالل ااة ت ااذهب ف ااي الجمل ااة
وهااو العنص اار الجدي ااد ال ااذي أدخلت ااه عل ااى ه ااذه الجمل ااة ،وأن ّ
الثانية منهما إلى أن اإلعجاب ال يشمل كل الرجال الحاضرين ،فقد أعجب ببعضاهم وال

(أي) هنااا للداللااة علااى بعااض الرجااال ،وقااد جاااءت هااذه
أعجااب بااالبعض اآلخاار ،فتكااون ّ
الداللة من اللفظ (أحياناً) ،وهو العنصر الجديد الذي أدخلته على هذه الجملة.
ّ

ومااا أريااد أضااافته فااي هااذا المجااال ،هااو أننااي أخااالف علماااء العر ّبيااة فااي تحديااد
األساسية ،وهي جملة :يعجبناي أي الرجاال قاام،
(أي) الموصولة في الجملة
ّ
داللة األداة ّ
أي الجملة الخالياة مان العناصار الجديادة ،فهام ياذهبون إلاى جعلهاا فاي هاذه الجملاة دالاة

على التبعيض فقط؛ وذلك انطالقاً من المضاف إليه ،أي المعرفة التي بعدها ،فحصاروا

(أي) الموصولة ،ولم يلتفتوا إلى التركياب
أنفسهم بالمضاف إليه فقط لتحديد داللة األداة ّ
الااذي وردت فيااه هااذه األداة بشااكل كاماال ،فلااو دققنااا النظاار فيااه ،لوجاادنا أنهااا دالااة علااى
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الكليااة فقااط؛ كااون المقصااود فااي هااذه الجملااة جميااع الرجااال الااذين يقومااون بفعاال القيااام،
ّ
معينااة ماان الرجااال ،وأنااا أتحاادث عاان
ولاايس الرجااال بشااكل عااام ،أي ّأننااي محصااور بفئااة ّ
(أياً) الموصولة تذهب للداللاة علاى
فإن ّ
جميع أفراد هذه الفئة في هذه الجملة ،وبالنتيجة ّ
الكلياة فاي الجملااة األساس ّاية التاي تخلااو مان أي عنصاار جدياد نضايفه إلااى جملتهاا ،وهااذا
ّ
قرروا أنها للداللة على التبعيض فقط.
يخالف ما ذهب إليه علماء العر ّبية ،الذين ّ
ويتف ااق ذل ااك م ااع قياس ااي عل ااى الح اااالت المش ااابهة ف ااي لغ ااات أخ اارى غي اار اللغ ااة

ارطية
(أي) الشا ا ّ
العر ّبيا ااة الفصا اايحة ،الا ااذي تطرقا اات إليا ااه عنا ااد حا ااديثي عا اان داللا ااة األداة ّ
أي عنصاار جديااد
المضااافة إلااى النكارة أو المعرفااة فااي الجملااة األساسا ّاية التااي تخلااو ماان ّ

ارطية المضااافة إلااى النك ارة أو المعرفااة يقااال عاان
(أي) الشا ّ
نضاايفه إليهااا ،فمااا قياال عاان ّ
(أي)
(أي) الموص ا ااولة ،أي ّأنن ا ااي أفت ا اارض هن ا ااا أيضا ا ااً ب ا ا ّ
اأن الس ا اابب ف ا ااي دالل ا ااة األداة ّ
ّ
أي عنصاار جديااد ،هااو
الموصااولة علااى ّ
الكلي اة فقااط فااي الجملااة األساسا ّاية الخاليااة ماان ّ
(أي ا ااً)
وج ااود شا اايء أو عنصا اار معا ااين فا ااي ها ااذه الجملا ااة يا اادل علا ااى العموميا ااة ،ويعطا ااي ّ
الكلياة فقاط ،والعنصار الاذي أتحادث عناه هناا هاو العنصار نفساه
الموصولة ّ
الداللة علاى ّ
ارطية المضا ااافة إلا ااى النك ا ارة أو المعرفا ااة فا ااي الجملا ااة
(أي) الشا ا ّ
الا ااذي تحا اادثت عنا ااه فا ااي ّ
أي عنصاار جديااد نضايفه إليهااا ،أي العاماال العاام ( Generic
األساس ّاية التااي تخلااو مان ّ

لغويااة المشااابهة
 )Operatorالااذي تحاادث عنااه علماااء اللغااات األجنبيااة فااي القضااايا ال ّ
لقضيتنا التي نحن بصددها.
وقد يكون العامل العام ( )Generic Operatorالذي تحادث عناه علمااء اللغاات
لغوي ااة المش ااابهة لقض اايتنا الت ااي نح اان بص ااددها ،ه ااو م ااا يتعلّ ااق
األجنبي ااة ف ااي القض ااايا ال ّ
(أي) الموص ااولة ،أحا اادهما:
بح ااديث علم اااء العر ّبي ااة ع اان مش ااكلة اجتم اااع مع اارفين ف ااي ّ
تعرفات باه الموصاوالت االسامية ،وقاد
اإلضافة إلى المعرفة ،وثانيهما :عهد الصلة الاذي ِّ

ا(أي) الموصااولة ماان وجهااة نظاارهم فيهااا إبهامااان:
(أي) ،فا ّ
سااوغوا ذلااك لإلبهااام الااذي فااي ّ
إبهام الجنس وابهام الشخص ،وتضاف إلى معرفين إلزالة هذين اإلبهامين ،فأنت عنادما
تضاايفها إلااى معرفااة تزياال عنهااا إبهااام الجاانس ،نحااو قولنااا :يعجبنااي أي الرجااال ،فقااد علاام
فإننااا مضااطرون ألن
(أي) هنااا ،لكنااه بقااي شخصااً مبهمااً ،ولااذلك ّ
جاانس مااا وقعاات عليااه ّ
ن ااذكر ش اايئاً م اان عا اوارض ه ااذا الج اانس المعروف ااة للس ااامع إل ازل ااة اإلبه ااام عن ااه ،فنق ااول:
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يعجبنااي أي الرجااال قااام ،فنكااون قااد أزلنااا إبهااام الشااخص بمااا فااي (قااام) ماان العهااد الااذي

بيننا وبين السامع( ،)1وهاذا يعناي ّأنناا احتجناا ألكثار مان عنصار واحاد فاي الجملاة إل ازلاة
(أي) الموصاولة ،فأضافناها إلاى معارفين إل ازلاة هاذين
إبهام الجنس وابهام الشاخص عان ّ
تتحدد من معرف واحد في جملتهاا ،بال
أن داللتها ال ّ
اإلبهامين ،وهذا يقتضي بالضرورة ّ
أن جمياع
تحتاج إلى أكثر من معرف لتحديد هذه ّ
الداللة ،وهذا يقتضي بالضارورة أيضااً ّ

عناصاار جملتهااا تتحااد مااع بعضااها الاابعض لتحديااد داللتهااا ،ولاايس المضاااف إليااه بعاادها
فقط.
(أي ااً) الموصااولة بمنزلااة (الااذي)،
أن علماااء العر ّبيااة يجعلااون ّ
ويضاااف إلااى ذلااك ّ
الكلية ال التبعيض ،فأنت عندما تقول :ألكرمن الذي فاي
والمعروف أن الموصوالت تفيد ّ
البياات ،يكااون مقصااودك بأنااك سااتكرم ك ا َل ماان فااي البياات ،واألصاال أن يكااون مقصااودك
(أي) هناا
عندما تقول :ألضربن ّأيهم في البيت ،أنك ستضرب كل مان فاي البيات؛ كاون ّ
(أيا ااً)
بمنزل ااة (ال ااذي) ،فالجمل ااة ف ااي األص اال :ألضا اربن ال ااذي ف ااي البي اات ،لك اانهم قي اادوا ّ
(أي)
الموصااولة هنااا ب ّ
الداللااة علااى تبعاايض مااا أضاايفت إليااه ،وهااذا مخااالف لجعاال األداة ّ
()2
الموصولة بمنزلة (الذي) .
وماا أرياد الوصااول إلياه مان خااالل عرضاي الساابق ،هااو أنناي اساتطعت أن أحاادد
ا(أي) الموصااولة فااي الجماال التااي قماات بمناقشااتها ،وذلااك علااى الاارغم
داللتااين مختلفتااين لا ّ
ماان ّأنهااا مضااافة إلااى المعرفااة فااي جميااع الجماال ،فاادلت علااى (الكاال) فااي الجملااة التااي
أدخلاات عليهااا لفااظ (دائم ااً) ،ودلاات علااى (الاابعض) فااي الجملااة التااي أدخلاات عليهااا لفااظ

(أحيان ااً) ،ودلاات علااى (الكاال) فااي الجملااة األساسا ّاية الخاليااة ماان أي عنصاار جديااد ،وقااد
توص االت إل ااى ه اااتين ال ااداللتين م اان خ ااالل العنص اار الجدي ااد ال ااذي تح اادثت عن ااه (دائما ااً،
ّ

(أي) الموصاولة لام
وأحياناً ،والعامل العام في الجملة
ّ
األساسية) ،بمعنى ّ
أن داللاة األداة ّ
تتحدد من المضاف إليه بعدها ،بل من عنصار آخار فاي الجملاة (لايس المضااف إلياه)،
ّ
(أي) الموص ااولة ل اايس المض اااف إلي ااه
وه ااذا يق ااودني إل ااى الق ااول ب ااأن مح ا ّادد ّ
الدالل ااة ف ااي ّ
( )1الصبان ،حاشية الصبان على شرح األشموني على ألفية ابن مالك ،ومعه شرح الشواهد
للعيني ،266/1 ،وما بعدها.

( )2ابن يعيش ،شرح المفصَل للزمخشري.381/2 ،
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بعدها ،بل شيء آخر في الجملة ،وهذا يخالف ماا قارره علمااء العر ّبياة فاي هاذا المجاال،
(أي) علاى الابعض فاي الجمال جميعهاا؛ وذلاك انطالقااً
فلو كان األمر كما ذكاروا ،لادلت ّ
من إضافتها إلى المعرفة بعدها.

ارطية واألداة
(أي) الشا ّ
ويتّضااح لااي ماان خااالل حااديثي ال َس اابق عاان داللااة األداة ّ
(أي ااً) تحتماال أكثاار ماان داللااة ،فتكااون
أن ّ
(أي) الموصااولة فااي اللغااة العر ّبيااة الفصاايحةّ ،
ّ
للداللااة علااى (الكاال) فااي بعااض األحيااان ،وتكااون للداللااة علااى (الاابعض) أحيان ااً أخاارى،
اتفهامية التااي تحاادثت عنهااا سااابقاً ،وقااد تحااددت داللااة
وذلااك باإلضااافة إلااى داللتهااا االسا
ّ
الكليااة فااي اللغااة العر ّبيااة الفصاايحة ماان عنصاار آخاار فااي
(أي) علااى التبعاايض أو ّ
األداة ّ
الجملة (ليس المضاف إليه) ،وهاذا يخاالف ماا قارره علمااء العر ّبياة ،الاذين حاددوا داللتهاا
الكلية بالمضاف إليه بعدها.
على التبعيض أو ّ

(أي) الت ااي ه ااي وص االة لن ااداء م ااا في ااه (أل) ،لوج اادنا أن علم اااء
ول ااو انتقلن ااا إل ااى ّ
الكلي ااة أو التبع اايض بس اابب ع اادم
العر ّبي ااة ال يح ااددون له ااا ف ااي ه ااذا الجان ااب دالل ااة عل ااى ّ
(أيا ااً) ف ااي الن ااداء اس ااماً مبهما ااً مبنيا ااً عل ااى الض اام ،وق ااد
أن ّ
إض ااافتها ،فه اام يتفق ااون عل ااى ّ
يوضااحه ويزياال عنااه اإلبهااام،
اكتسااب هااذا االساام اإلبهااام بساابب افتقاااره إلااى مااا يفس اره و ّ

ويقصدون هنا المضاف إليه(.)1

(أي) جاانبين مهماين
وما أريد إضاافته فاي هاذا المجاال ،هاو أَنناي أرى فاي األداة ّ
تحديدي ااة ،فه ااي تكتس ااب معناه ااا م اان
بش ااكل ع ااام ،وهم ااا :جان ااب المعن ااى وجان ااب الق ا ّاوة ال
ّ
تحديدياة علاى الكال أو الابعض أو االساتفهام مان
قوتهاا ال
ّ
المضاف إلياه بعادها ،وتكتساب ّ
قوتهااا
عنصاار آخاار فااي الجملااة (لاايس المضاااف إليااه بعاادها) ،واذا أردنااا أن نصاال إلااى ّ

تحديدية ،فإنه من الواجب في البداية أن تكون دالة على معنى ،أي أن تكون مضاافة،
ال
ّ
أن (أي ااً)
فالااذي يؤهلهااا الكتساااب جانااب القا ّاوة ال
ّ
تحديديااة هااو جانااب المعنااى ،وهااذا يعنااي ّ
تحديديااة ،فالمضاااف إليااه
التااي هااي وصاالة لنااداء مااا فيااه (أل) خاليااة ماان المعنااى والقا ّاوة ال
ّ

( )1انظر :سيبويه ،الكتاب ،106/2 ،وسيبويه ،الكتاب ،188/2 ،وابن السراج ،األصول في

الَنحو ،337/1 ،واألنباري ،أسرار العر ّبية ،ص ،128وابن يعيش ،شرح المفصَل للزمخشري،
.339/1
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تحديدية على الكال أو الابعض أو االساتفهام،
قوتها ال
ّ
معها غير موجود ليؤهلها الكتساب ّ
أي أنها مبهمة ،وهو األمر الذي اتفق فيه مع علماء العر ّبية ،ولكن من منظور آخر.

ااء علاى
وقد جاء العرض الذي قمت بتقديمه فاي هاذه الجز ّئياة مان هاذا الفصال بن ً
لغوي ااة الغر ّبي ااة المعاصا ارة؛ ول ااذلك ف ااإنني
توص االت إليه ااا م اان أح اادث النظرّي ااات ال ّ
أفك ااار ّ
سأعمد في الجز ّئية القادمة من هذا الفصال إلاى االلتفاات إلاى هاذه النظرّياات ،وذلاك مان

توصاالت إليااه فااي هااذه الجز ّئيااة ماان
ناحيااة أفكارهااا التااي ساااعدتني علااى الوصااول إلااى مااا ّ
هذا الفصل.
(أي)
لغوية
4.3
ّ
النظريات ال ّ
ّ
الغربية المعاصرة وأفكارها المتعلقة بتفسير دالالت األداة ّ
العربية الفصيحة:
في اللغة
ّ

(أيااً) اسام ،وهاذا االسام مان وجهاة نظارهم ال ظااهر
أن ّ
يذهب علماء العر ّبياة إلاى ّ
يوض ااح معاني ااه
وال مض اامر ،ب اال ه ااو اس اام م اابهم يحت اااج إل ااى م ااا يفسا اره ويزي اال إبهام ااه و ّ

ودالالتااه ،وقااد اكتسااب هااذا االساام اإلبهااام ماان وقوعااه علااى كاال شاايء فااي اللغااة العر ّبيااة
الفصيحة(.)1

(أيااً) فاي اللغاة العر ّبياة الفصاايحة اسام نكارة مابهم ،وبمااا
ويفهام مان هاذا الكاالم أن ّ
أنه اسم نكرة مبهم ،فهاو يحتااج إلاى عنصار مان عناصار التركياب الاذي يارد فياه لتحدياد
تحديدية (داللتاه) مان ذاتاه ،بال يحتااج إلاى عنصار
معناه وداللته ،فهو ال يكتسب قوته ال
ّ
تحديدية ،وأقصد هنا داللة هذا االسم النكرة المبهم.
قوة ال
ّ
آخر في تركيبه لتحديد هذه ال ّ
الكليااة فااي
(أي) علااى التبعاايض و ّ
وقااد تبااين لااي بعااد أن استعرضاات داللااة األداة ّ
أن هااذه األداة تشاابه فااي هااذا الجانااب األسااماء النكارة فااي اللغااات
اللغااة العر ّبيااة الفصاايحة ّ

يكياة ( = Heimهاايم) ،التااي
لغويااة األمر ّ
األخارى غياار العر ّبياة ،خاصااة مااا تح ّادثت عنااه ال ّ
أن النكارات أو األسااماء النكارة ال تكتسااب
قاادمت د ارسااة ّ
لغويااة معاصارة تبااين ماان خاللهااا ّ
( )1انظر :ابن منظور ،لسان العرب ،ص ،188-182مادة (أيا) ،وسيبويه ،الكتاب،106/2 ،
وسيبويه ،الكتاب ،188/2 ،واألنباري ،أسرار العر ّبية ،ص ،128وابن السراج ،األصول في
الَنحو ،158/2 ،وما بعدها ،وابن السراج ،األصول في الَنحو ،337/1 ،والسامرائي ،معاني
الَنحو ،شركة العاتك للطباعة والنشر والتوزيع.129/1 ،
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تحديديااة
الداللااة ال
داللتهااا ال
تحديديااة علااى الاابعض أو الكاال ماان ذاتهااا ،واّنمااا تكتسااب هااذه ّ
ّ
ّ
()1
يكياة
لغوياة األمر ّ
من عنصر آخر في الجملة  ،وقد انطلقت من هاذه الفكارة فاي د ارساة ال ّ

الكلياة فاي لغتناا العر ّبياة؛
(أي) علاى التبعايض و ّ
( = Heimهيم) إلاى تفساير داللاة األداة ّ
كااون هااذه األداة نك ارة مبهمااة فااي اللغااة العر ّبيااة الفصاايحة ،وبمااا ّأنهااا نك ارة مبهمااة ،فماان
يكية ( = Heimهيم).
لغوية األمر ّ
غير المقبول أن ال تتماشى مع ما جاء في دراسة ال ّ
الكلياة
و ّ
أي) علاى التبعايض و ّ
تتحدد الفكرة التي أعانتني على تفسير داللة األداة ( ّ

أن
لغويااة األمر ّ
أن ال ّ
يكي اة ( = Heimهاايم) تااذهب إلااى ّ
فااي اللغااة العر ّبيااة الفصاايحة فااي ّ
تحديديااة) ماان ذاتااه ،باال ماان عنصاار آخاار فااي
االساام النك ارة ال يكتسااب داللتااه (قوتااه ال
ّ
الجملااة ،وقااد ّبيناات ذلااك ماان خااالل العديااد ماان األمثلااة التااي قاماات بمناقشااتها وتوضاايحها
في اللغة اإلنجليزّية ،وسأقوم بتطبيق ذلك على اللغة العر ّبية الفصيحة من خالل عارض

تحديديااة فااي د ارسااة
أمثلااة قياسااية ماان لغتنااا العر ّبيااة توضااح فك ارة االساام النك ارة وقوتااه ال
ّ
يكية ( = Heimهيم) ،وذلك على النحو اآلتي:
لغوية األمر ّ
ال ّ
 .1إذا اشترى علي حصاناً فهو (دائماً) يضربه.

 .2إذا اشترى علي حصاناً فهو (أحياناً) يضربه.

تحديديا ااة لالسا اام النك ا ارة فا ااي
يكي ا اة ( = Heimها اايم) القا ا ّاوة ال
ّ
لغويا ااة األمر ّ
تجعا اال ال ّ
الجملتااين المااذكورتين (حص اااناً) نابعااة م اان عنصاار آخاار ف ااي كااال الجملت ااين (لاايس م اان

ذاته) ،وقد حددت هذا العنصار بااللفظين (دائمااً) و (أحيانااً) ،فاالمعنى مان وجهاة نظرهاا

أن كاال الحصاان التااي سيشااتريها علااي سيضاربها ،أي ّأناه
يااذهب فااي الجملااة األولااى إلااى ّ
الكلي ااة م اان خ ااالل
سيض اارب ك اال الحص اان الت ااي سيش ااتريها ،وق ااد دل اات النكا ارة هن ااا عل ااى ّ

عنصر آخر في الجملة (لايس مان ذاتهاا) ،وهاو لفاظ (دائمااً) ،فاالنكرة فاي الجملاة األولاى
الداللة.
لم تحدد داللتها من ذاتها ،بل احتاجت لعنصر آخر في تركيبها لتحديد هذه ّ

أن علي ااً سيضاارب بعااض الحصاان التااي
ويااذهب المعنااى فااي الجملااة الثانيااة إلااى ّ
سيشتريها ،وقد دلت النكرة هنا على التبعيض مان خاالل عنصار آخار فاي الجملاة (لايس

(1) Heim, I. (1982), The Semantics of Deﬁnite and Indeﬁnite Noun
Phrases, doctoral dissertation, University of Massachusetts,
Amherst, 81-174.
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من ذاتها) ،وهو لفظ (أحياناً) ،فالنكرة فاي الجملاة الثانياة لام تحادد داللتهاا مان ذاتهاا ،بال
الداللة.
احتاجت إلى عنصر آخر في تركيبها لتحديد هذه ّ

يكياة ( = Heimهاايم) حااول
لغويااة األمر ّ
ااء علااى فكارة ال ّ
ومااا أريااد الوصااول إليااه بنا ً
تحديديااة ،هااو ّأننااي اسااتطعت أن أحاادد داللتااين مختلفتااين
اكتساااب االساام النك ارة لقوتااه ال
ّ
لالسم النكرة في الجملتين اللتين قمت بمناقشتهما ،فدل على (الكال) فاي الجملاة االولاى،

ودل عل ااى (ال اابعض) ف ااي الجمل ااة الثاني ااة ،وق ااد اكتس ااب االس اام النكا ارة ه اااتين ال ااداللتين
المختلفتين من خالل عنصرين آخرين في الجملتاين (لايس مان ذاتاه) ،وهماا لفاظ (دائمااً)

فااي الجملااة األولااى ،ولفااظ (أحيان ااً) فااي الجملااة الثانيااة ،وهااذا ياادعم وجهااة نظااري حااول
الكليااة فااي هااذا الفصاال ماان ِّ
توصاالت
(أي) علااى التبعاايض و ّ
الد ارسااة ،التااي ّ
داللااة األداة ّ
يكية ( = Heimهيم).
لغوية األمر ّ
بناء على الفكرة نفسها في دراسة ال ّ
إليها ً
تداولي ا ااة ف ا ااي اللغ ا ااة العر ّبي ا ااة
(أي) ال ّ
وبع ا ااد أن حا ا ا َددت بش ا ااكل واض ا ااح ّ
أن األداة ّ
الفصاايحة متغياار تتحا ّادد داللتااه وتختلااف حسااب محا ّادد آخاار فااي الجملااة (لاايس ماان ذاتهااا،
(أي) فااي اللغااة
أو مان المضاااف إليااه بعادها) ،فااإنني أصاال إلاى نتيجااة مفادهااا ّ
أن لاألداة ّ
الكليااة وداللااة االسااتفهام،
العر ّبيااة الفصاايحة ثااالث دالالت ،وهااي داللااة التبعاايض وداللااة ّ

يكي اة (= Heim
لغويااة األمر ّ
ااء علااى فكارة ال ّ
وقااد ناقشاات داللااة التبعاايض وداللااة ّ
الكليااة بنا ً
تحديديااة والعاماال العااام ( )Generic Operatorالااذي
هاايم) حااول االساام النكارة وقوتااه ال
ّ
لغويااة المشااابهة لقضاايتنا التااي نحاان
تحاادث عنااه علماااء اللغااات األجنبيااة فااي القضااايا ال ّ
بصددها ،وسأقوم فيما سيأتي من هذه الجز ّئياة فاي هاذا الفصال بمناقشاة داللاة االساتفهام
لغويااة غر ّبيااة
(أي) فااي اللغااة العر ّبيااة الفصاايحة ،وذلااك فااي ضااوء معطيااات نظرّيااة ّ
لااألداة ّ
معاصرة أخرى.

والساؤال الااذي أطرحااه هنااا هااو :هاال داللااة األداة (أي) علااى االسااتفهام فااي اللغاة
الداللة من عنصار آخار فاي الجملاة
العر ّبية الفصيحة تنبع من ذاتها أم ّأنها تكتسب هذه ّ
الداللاة مان ذاتهاا ،لتعاارض ذلاك ماع ماا جااء فاي
التي ترد فيها؟ فلاو كانات تكتساب هاذه ّ

تحديديااة والعاماال
يكي اة ( = Heimهاايم) حااول االساام النك ارة وقوتااه ال
ّ
لغويااة األمر ّ
د ارسااة ال ّ
العااام ( )Generic Operatorالااذي تحاادث عنااه علماااء اللغااات األجنبيااة فااي القضااايا
لغويااة المشااابهة لقضاايتنا التااي نحاان بصااددها ،ودل علااى تناااقض كبياار مااع مااا ذكرتااه
ال ّ
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الكلية في هذا الفصل من ِّ
الدراسة ،ولاو كانات تكتساب هاذه
حول داللتها على التبعيض و ّ
الداللة من عنصر آخر في الجملة التي تارد فيهاا ،لكاان ذلاك تأكياداً لماا جااء فاي د ارساة
ّ

تحديدي ااة والعاماال الع ااام
يكيا اة ( = Heimهاايم) ح ااول االساام النكا ارة وقوتااه ال
ّ
لغويااة األمر ّ
ال ّ
لغويااة
( )Generic Operatorالااذي تحادث عنااه علمااء اللغااات األجنبياة فااي القضاايا ال ّ
الكلياة
المشابهة لقضيتنا التي نحن بصددها ،وما ذكرتاه حاول داللتهاا علاى التبعايض أو ّ

فااي هااذا الفصاال ماان ِّ
تداوليااة
(أي) ال ّ
الد ارسااة ،فماان غياار المنطقااي أن نفتاارض با ّ
اأن األداة ّ
الكلية بااختالف عنصار
في اللغة العر ّبية الفصيحة متغير تختلف داللته على التبعيض و ّ

اتفهامية فا ااي اللغا ااة العر ّبيا ااة الفصا اايحة تكتسا ااب
(أي) االسا ا
ّ
آخا اار فا ااي الجملا ااة ،وأن األداة ّ
ار يكتسااب داللتااه ماان
داللتهااا علااى االسااتفهام ماان ذاتهااا ،أي أن تكااون هااذه األداة متغيا اً
عنصر آخر في بعض األحيان ،وذات داللة نابعة من ذاتها أحياناً أخرى.

الكمالي ااة؛ كااون الا اراجح
(أي)
ّ
(أي) االس ااتفهامية علااى ّ
وينطبااق مااا س ااأقرره حااول ّ
النحاة وأكثرهم من ضامن االساتفهام،
فيها هو ّأنها موضوعة لالستفهام ،فقد عدها أشهر ّ

أن الكم ااال س اابب ف ااي
أن مص ااطلح
ّ
الكماليا اة ال ااذي نعت اات ب ااه ن ااابع م اان ّ
أو ضا ارباً من ااه ،و ّ
االسااتفهام ،فمعنااى االسااتفهام موجااود فيهااا إلفااادة معنااى المبالغااة فااي الصاافة ،ماادحاً أم

ذماً(.)1

وقد وجدت ّأنه من الضروري في هذا الجانب من ِّ
الدراسة أن ألتفت إلى ماا ذكاره
العلم اااء الغربي ااون ف ااي ه ااذا المج ااال؛ وذل ااك لغاي ااات اإلجاب ااة عل ااى السا اؤال ال ااذي قم اات

بطرحة ،فالمتتبِّع لد ارساات العلمااء الغاربيين المتعلقاة باالساتفهام وأدواتاه فاي اللغاات التاي
أن أدوات االس ااتفهام المش ااابهة ألداة االس ااتفهام
ق اااموا بد ارس ااتها ،س اايجد ّأنه اام يفترض ااون ّ
(أي) فااي اللغااة العر ّبيااة الفصاايحة تكتسااب داللتهااا علااى االسااتفهام ماان عنصاار آخاار فااي
ّ
الجملااة ،وقااد حااددوا هااذا العنصاار بااأداة اسااتفهام أخاارى موجااودة فااي الجملااة (ظاااهرة أو

(أي) ف ااي
مس ااتترة) ،أي ّأنه اام يفترض ااون ّ
أن أدوات االس ااتفهام المش ااابهة ألداة االس ااتفهام ّ
اللغ ااة العر ّبي ااة الفص اايحة ال تكتس ااب داللته ااا عل ااى االس ااتفهام م اان ذاته ااا ،واّنم ااا م اان أداة
( )1الشنقيطي ،الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع ،180/1 ،والصبان ،حاشية
الصبان على شرح األشموني على ألفية ابن مالك ،ومعه شرح الشواهد للعيني.270/1 ،
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استفهام أخرى موجودة في الجملاة بشاكل ظااهر أو مساتتر ،والجملتاان اآلتياان مان اللغاة
الكورّية توضحان ذلك(:)1

?Nwukwu-ka o-ass-ni

(من جاء؟)
Nwukwu-ka o-ass-e.

(جاء أحد).
(مان) فاي
جاء اللفظ ( )Nwukwu-kaفي الجملة األولاى اساتفهاماً ،وهاو بمعناى َ
اللغة العر ّبية الفصيحة ،بينما جاء اللفاظ نفساه فاي الجملاة الثانياة نكارة بمعناى (أحاد) فاي

الداللاة بصاورته
أن هاذا اللفاظ يخلاو مان ّ
اللغة العر ّبية الفصايحة ،ويعاود تفساير ذلاك إلاى ّ
المجردة ،وبما ّأنه يخلو من الداللة بصاورته المجاردة ،فهاو يحتااج إلاى عنصار آخار فاي
ّ

تركيبا ااه لتحديا ااد داللتا ااه ،فأخا ااذ داللتا ااه علا ااى االسا ااتفهام فا ااي الجملا ااة األولا ااى ما اان عاما اال
االسااتفهام الموجااود فااي تركيبااه ،وهااو لفااظ ( ،)niوأخااذ داللتااه علااى التنكياار فااي الجملااة
الثانية من عامل التنكير الموجود في تركيبه ،وهو لفظ (.)e
(أي) فا ااي اللغا ااة العر ّبيا ااة
وأصا اال بعا ااد عرض ا اي ال َس ا اابق إلا ااى ّ
أن أداة االسا ااتفهام ّ
الفصايحة تكتساب داللتهاا علااى االساتفهام مان أداة اساتفهام أخاارى موجاودة بشاكل مسااتتر
(أيااً) فاي اللغاة العر ّبياة الفصايحة متغيار يكتساب
أن ّ
في جملتها ،وهذا يؤ ّكاد بشاكل قااطع ّ
الكلية واالستفهام من عنصار آخار فاي الجملاة ،األمار الاذي ينفاي
داللته على التبعيض و ّ

يكياة ( = Heimهاايم) حااول االساام النكارة
لغويااة األمر ّ
التعااارض مااع مااا جاااء فااي د ارسااة ال ّ
تحديدية والعامل العام ( )Generic Operatorالاذي تحادث عناه علمااء اللغاات
وقوته ال
ّ
لغويااة المشااابهة لقضاايتنا التااي نحاان بصااددها ،والتناااقض مااع مااا
األجنبيااة فااي القضااايا ال ّ
الكلية في هذا الفصل من ِّ
الدراسة.
ذكرته حول داللتها على التبعيض و ّ
ومااا أري ااد ذك اره فا اي نهاي ااة هااذا الفص اال ماان ِّ
(أيا ااً) فااي اللغ ااة العر ّبي ااة
أن ّ
الد ارس ااة ً
الفصاايحة تختلااف ماان ناحيااة اسااتعماالتها ودالالتهااا عاان باااقي أدوات االسااتفهام األخاارى،

(1) Choi, J. (2007), Free Choice and Negative Polarity: A
Compositional analysis of Korean Polarity Sensitive Items, doctoral
dissertation, University of Pennsylvania, 23-24.
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فااال ينطبااق مااا ذكرناااه فااي هااذا الفصاال ماان ِّ
(أي) علااى باااقي أدوات
الد ارسااة حااول األداة ّ
االستفهام األخرى في اللغة العر ّبية الفصيحة ،وسيتم توضيح ذلك في حديثي القادم.
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الفصل الرابع
العربية الفصيحة
استعمال أدوات االستفهام األخرى وداللتها في اللغة
ّ
(نظرة معاصرة)
 1.4تمهيد:

ّبين ا ات ما اان خا ااالل ما ااا قما اات بعرضا ااه فا ااي الفصا اال الثا اااني ما اان ها ااذه ِّ
أن
الد ارسا ااة ّ
(أي) ف ااي اللغااة العر ّبي ااة الفصاايحة تتح ا ّادد باسااتعمالين ال ثال ااث لهم ااا،
اسااتعماالت األداة ّ

اتفهامية الصا ا اريحة ،وه ا ااو االس ا ااتعمال ال ا ااذي تخ ا ااتص في ا ااه ه ا ااذه األداة
(أي) االس ا ا
ّ
هم ا اااّ :
الحساس ااة أو
تداولي ااة الواقع ااة ض اامن دائا ارة األلف اااظ
الدالل ااة علي ااه،
باالس ااتفهام و ّ
و(أي) ال ّ
ّ
ّ

اداولي
المسااتقطبة فااي اللغااة ،وهااو االسااتعمال الااذي تخااتص فيااه هااذه األداة بالجانااب التا ّ
الكلية فيه.
وّ
الداللة على التبعيض أو ّ

وقد اتّضح لي االستعمال األول لهذه األداة من خالل أفكار علماء العر ّبية الاذين
اتفهامية اسااتعماالً ص اريحاً وواضااحاً ،حيااث لاام يكاان فااي حااديثهم عاان
(أي ااً) االسا
ّ
اسااتعملوا ّ

أي مجال للشاك فاي أن تكاون هاذه األداة موضاوعة فياه لغيار االساتفهام؛
هذا االستعمال ّ
اأي أداة مان أدوات االساتفهام فاي
وذلك انطالقااً مان حقيقاة االساتفهام لاديهم ،فالمساتفهم ب ّ
اللغااة العر ّبيااة الفصاايحة يكاون يبحااث عاان الحصااول علااى مااا لاام يكاان معروفااً لااه( ،)1ولااو
(أي) تحدي ااداً ،لس ااعى م اان خ ااالل االس ااتفهام به ااا إل ااى الوص ااول لتبيا ااين
اس ااتفهم ب اااألداة ّ
المجهاول فاي ذهناه ،وهاذا يق ّارر حقيقاة وضاعها أداة خالصاة لالساتفهام فاي اللغاة العر ّبيااة
الفصيحة.

(أي) في اللغة العر ّبية الفصيحة ،فقد اتّضاح لاي مان
أما االستعمال الثاني لألداة ّ
ّ
الداللياة ( The
نظرية ثبوت و اوث الحادث
ّ
خالل أفكار نظرّية جياناكيدو الموسومة بااّ ( :
الحساس أو المستقطب في اللغة،
 ،))(Non)veridicality Approachومفهومها للفظ
ّ
معينااة ،وهااي سااياقات عاادم
لغويااة ّ
حيااث وجاادناها فااي هااذا االسااتعمال تسااتهدف سااياقات ّ

ثبااوت وقااوع الحاادث ( ،)Non-veridical situationsوهااي عناادما وقعاات ضاامن دائ ارة

( )1انظر :السيوطي ،األشباه والنظائر في النحو.43/7 ،
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حساس ااً أو مسااتقطباً فااي اللغااة ( ،)Polarity Itemوهااذا
هااذه السااياقات سااتكون لفظ ااً ّ
يختصر الكثير مما قيل عنها في هذا الجانب في اللغة العر ّبية الفصيحة.
(أي) في اللغة العر ّبية الفصايحة ،فقاد ذكارت فاي الفصال
ومن ناحية داللة األداة ّ
الثال ااث م اان ه ااذه ِّ
(أي) بش ااكلها المج ا ّارد نكا ارة مبهم ااة معدوم ااة المعن ااى
الد ارس ااة ّ
أن األداة ّ

الداللااة ،وهااو األماار الااذي ال أختلااف فيااه مااع علماااء العر ّبيااة ،أي ّأننااي أقا ّار ّأنهااا بشااكلها
وّ
أي معنااى أو داللااة ،لكا ّن الفاارق بااين أريااي ورأيهاام قااد تمثّاال فااي جااانبين،
المجا ّارد ال تا ّ
اؤدي ّ
األول منهم ااا :جان ااب المعن ااى ،وأقص ااد هن ااا جان ااب إ ازل ااة اإلبه ااام عنه ااا ،والث اااني منهم ااا:

تحديدية ،وأقصد هنا جانب داللتها على الكال والابعض واالساتفهام،
قوتها ال
ّ
جانب تحديد ّ
فالعرب يصلون إلى الجانب األول والجانب الثاني من خالل المضاف إليه بعدها ،وهاذا
الداللااة لهااذه األداة ،وأنااا أصاال إلااى الجانااب األول
يااد ّل علااى عاادم تف اريقهم بااين المعنااى و ّ

من خالل المضااف إلياه بعادها ،وأصال إلاى داللتهاا علاى الكال والابعض واالساتفهام مان

خالل عنصر آخر في تركيبها (ليس المضاف إليه بعدها) ،وقد اتّضح لاي هاذا التفساير
تحديدية.
يكية ( = Heimهيم) حول االسم النكرة وقوته ال
ّ
لغوية األمر ّ
بناء على فكرة ال ّ
ً

اتفهامية فااي اللغااة
(أي) االسا
ّ
والتَساااؤل الااذي أطرحااه هنااا هااو :هاال تتشااابه األداة ّ
العر ّبيااة الفصاايحة ماان ناحيااة اسااتعماالتها ودالالتهااا مااع باااقي أدوات االسااتفهام فااي اللغااة

اتفهامية علاى بااقي
(أي) االس
ّ
العر ّبية الفصيحة؟ وهل ينطبق ما ذكرته ساابقاً حاول األداة ّ
معينااة ماان أدوات
أدوات االسااتفهام فااي اللغااة العر ّبيااة الفصاايحة؟ وهنااا سااأعرض نماااذج ّ
االستفهام في اللغة العر ّبية الفصيحة؛ وذلك لغايات دراستها في ضوء التساؤل المذكور.
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العربية الفصيحة في ضوء النظريات
 2.4استعمال أدوات االستفهام األخرى في اللغة
ّ
الغربية المعاصرة:
لغوية
ّ
ال ّ
اي مجموعااة ماان أدوات االسااتفهام التااي تساااعد
ينطااوي تحاات ّ
النظااام اللغا ّ
اوي العربا ّ
(ماان)
أبناااء هااذه اللغااة فااي تأديااة وظيفااة االسااتفهام ،وماان ذلااك ّ
أن العاارب تسااتعمل األداة َ
لالستفهام عن العاقل ،نحو قولنا :من كتب هذا؟(.)1

اتفهامية ليساات أصاالية فااي االسااتفهام؛
(ماان) االسا
ّ
ويااذهب بعااض العلماااء إلااى ّ
أن َ
كون األصل في االستفهام يتعلّاق باالهمزة( ،)2وهاذا ماا جعلهام يح ّاددونها بقسامين ال ثالاث

و(من) غير التامة(.)3
(من) التامة َ
لهما ،هماَ :
بمان محس ٍان لاك ،أي :ماررت
ا(من) التامة قولنا :مررت َ
ومن استعماالت العرب ل َ
بإنسا ٍ
اان محسا ٍان لااك ،وهااو االساتعمال الااذي تكااون فيااه هااذه األداة نكارة موصااوفة( ،)4وهنااا

بماان محسا ٍان لااك ،قااد
نلحااظ ّ
أن السااياق اللغا ّ
(ماان) فااي جملااة :مااررت َ
اوي الااذي وردت فيااه َ
د ّل على ثبوت وقوع الحدث ،فالجملة مثبتة الوقوع والحدوث بشكل واضح وصاريح ،وقاد
مكوناتها أو تركيبها.
(من) في هذه الجملة عنص اًر ّ
كانت األداة َ
مهماً من ّ
ويسااتعمل العاارب األداة (مااا) فااي وجااوه كثي ارة ،منهااا :االسااتفهام والشاارط والنك ارة
الموصاوفة ،نحاو قولناا :ماا اإلنساان؟ وقولاه تعاالى  :وَمَتا تُنفِقُتواْ مِتنْ خَيْتر يُتوَ َّ إِلَتيْكُمْ وَأَنتتُمْ الَ
تُظْلَمُونَ  ،)5(وقولنا :رأيت ما سا اًر لك ،أي :شيئاً سا اًر لك(.)6

(من) النكرة الموصوفة في اللغة العر ّبية الفصيحة يقاال عان
وما قلته عن األداة َ
األداة (ما) النكرة الموصوفة في اللغة نفسها ،فاستعمال األداة (ماا) فاي قاول نحاو قولناا:

أرياات مااا سااا اًر لااك ،أي :شاايئاً سااا اًر لااك( ،)7ياادل بشااكل واضااح وصاريح علااى ّأنهااا جاااءت
( )1انظر :الغالييني ،جامع الدروس العر ّبية.139/1 ،
( )2انظر :الصغبر ،األدوات النحوية في كتب التفسير ،ص.254
( )3انظر :ابن عصفور ،شرح جمل الزجاجي.46-44/3 ،
( )4انظر :ابن عصفور ،شرح جمل الزجاجي.46-44/3 ،
( )5سورة البقرة ،اآلية.272 :

( )6الغالييني ،جامع الدروس العر ّبية.141-140/1 ،
( )7الغالييني ،جامع الدروس العر ّبية.141-140/1 ،
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اوي يااد ّل علااى ثبااوت وقااوع الحاادث ،فالمتحاادث يخبرنااا ّأنااه قااد رأى شاايئاً
هنااا فااي سااياق لغا ّ
سااا اًر لنااا ،ولااو سااألنا أنفساانا الس اؤال اآلتااي :ماااذا رأى هااذا الرجاال؟ ألجبنااا بشااكل ص اريح

محدد الجواب اآلتي :رأى شيئاً سا اًر لنا.
وواضح و ّ
ويستعمل العرب األداة ( َكام) فاي اللغاة العر ّبياة الفصايحة فاي وجهاين ،همااَ ( :كام)
اتفهامية و( َكاام) الخبريااة ،نحااو قولناااَ :كاام رج االً عناادك؟ و َكاام رجا ٍال أفضاال منااك ،وقااد
االسا
ّ
نص على ذلك الكثير من علماء العر ّبية ،ومنهم المبرد(.)1
ّ
وعنااد مناقشااة االسااتعمال الثاااني لااألداة ( َكاام) فااي اللغااة العربّيااة الفصاايحة ،وأعنااي
هنا ( َكم) الخبرية ،نحو قوله تعالى  :وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوح وَكَفَ بِرَبِّ َ بِذُنُوبِ عِبَتادِهِ

()2
أن هاذه األداة ال تخارج عان االساتفهام ّإال فاي ساياقات ثباوت
خَبِريًَا بَصِريىا  ، يتّضاح لناا ّ

أن كثيا اًر مان القارون أهلكناا،
وقوع الحدث؛ كون المعنى في الجملاة الماذكورة ياذهب إلاى ّ
أي ّأننااا لاام نسااتعمل الماابهم لنسااأل بااه ،وماان ثاام شاارح مااا يسااأل عنااه ،باال اسااتخدمناه فااي
غير أصله لإلخبار ،وليس األصل في اإلخبار الغموض واإلبهام(.)3

أن
(متَ ااى) ف ااي اللغ ااة العر ّبي ااة الفص اايحة ،نج ااد ّ
وعن ااد مراجع ااة اس ااتعماالت األداة َ
اتفهامية نحاو قولنااَ :متَاى السافر؟( )4ويساتعملونها للشارط ،نحاو
العرب يساتعملونها أداة اس
ّ
قولناَ :متَاى تقام أقام( ،)5ويساتعملونها بمعناى (وساط) ،نحاو قاول العارب :أخ َر َجاه ِمان َمتَاى
()6
ِ
اوي الاذي
ك ِّمه ،أي :من وسط كمه ،وهي لغة هاذيل  ،ولاو دققناا النظار فاي الساياق اللغ ّ
لتبين لنا ّأنهاا قاد
جاءت فيه هذه األداة بمعنى (وسط) ،أي جملة :أخ َر َجه ِمن َمتَى ك ِّم ِهّ ،
اوي ي اادل عل ااى ثب ااوت وق ااوع الح اادث ،وه ااو س ااياق ال مج ااال في ااه
اس ااتعملت ف ااي س ااياق لغ ا ّ
لتكذيب الحقيقة التي يخبرنا بها.

( )1المبرد ،كتاب المقتضب.55/3 ،
( )2سورة اإلسراء ،اآلية.17 :

( )3ابن يعيش ،شرح المفصَل للزمخشري.125/4 ،
( )4انظر :سيبويه ،الكتاب ،217/1 ،والمرادي ،الجنى الداني في حروف المعاني ،ص.505
( )5انظر :سيبويه ،الكتاب.56/3 ،

( )6انظر :الهروي ،كتاب األزهية في علم الحروف ،ص.201-200
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اف
اف) لالسااتفهام عاان حالااة الشاايء ،نحااو قولناااَ :كيا َ
ويسااتعمل العاارب األداة ( َكيا َ
()1
اف) ما اان ضا اامن أدوات الشا اارط ،فقا ااد ذها ااب
أنا ااتم؟ وللعلما اااء ما ااذاهب فا ااي اعتبا ااار ( َكيا ا َ
الكوفي ااون وقط اارب م اان البصا اريين إل ااى المج ااازاة به ااا مطلقا ااً ،كم ااا يج ااازى با اا(متى م ااا)

و(أينمااا) ،وغيرهمااا ماان أدوات المجااازاة المماثلااة لهااا ،وقااد كااان مااذهب هااذا الفريااق نابع ااً
()2
أن الزجاااجي عناادما تحا ّادث
ا
ا
م
عل
،
ماان قياسااهم علااى كااالم العاارب ،ولاايس ماان السااماع
ً
ّ
عنها جعل المجازاة بها مرتبطة بدخول (ما) عليها ،نحو قولناَ :كيفَما تصنع أصنع(.)3

اف) تق ااع ض اامن أس ااماء الش اارط؛ وذل ااك
أن ( َكي ا َ
وي ااذهب بع ااض المعاصا ارين إل ااى ّ
شريطة أن تتحول إلى أداة أخرى بدخول (ماا) عليهاا ،فتصابح (كيفماا) ،وأن يكاون فعلهاا

اف تصاانع أصاانع ،وهااو مااا لاام ياارد فااي الشاواهد التااي
وجوابهااا بلفااظ واحااد ،نحااو قولناااَ :كيا َ
ذكرهااا علماااء العر ّبيااة القاادامى( ،)4وهااذا يعنااي أنهااا بصااورتها المجا ّاردة تسااتعمل لالسااتفهام

فقااط ،وال يمكننااا أن نسااتعملها للشاارط ّإال إذا حولناهااا إلااى أداة أخاارى فااي اللغااة العر ّبيااة
الفصيحة.

وال اراجح ّأنهااا بصااورتها المجا ّاردة ليساات ماان ضاامن أدوات الشاارط( ،)5ويؤ ّكااد هااذا
اف تَص اانع أص اانع .فق ااال :ه ااي
الم ااذهب ق ااول س اايبويه" :وس ااألت الخلي اال ع اان قول ااهَ :كي ا َ
أي ح ٍ
مستكرهة وليست من حروف الجزاء ،ومخ َرجهاا علاى الجازاءَ ،
اال
ألن معناهاا علاى ِّ
َ
)
6
(
تكاان أكاان"  ،وقااول الف اراء" :إذا أرياات حااروف االسااتفهام قااد و ِ
صاالت ب اا(ما) ،مثاال قولااه:
( )1انظر :سيبويه ،الكتاب.128/2 ،

( )2انظر :األنباري ،اإلنصاف في مسائل الخالف بين البصريين والكوفيين ،ص ،511المسألة
( ،)94وابن عقيل ،قاضي القضاة بهاء الدين عبد اهلل بن عقيل( ،ت769:ها)1980( ،م)،
المساعد على تسهيل الفوائد (شرح منقّح مصفّى لإلمام الجليل بهاء الدين بن عقيل على كتاب
التسهيل البن مالك) ،تحقيق وتعليق :الدكتور محمد كامل بركات ،دار الفكر ،دمشق،
الجمهورّية العربية السورية ،د.ط.139-138/3 ،
( )3انظر :الزجاجي ،حروف المعاني ،ص.59

( )4انظر :حسن ،النحو الوافي ،421/4 ،وما بعدها ،و ،442/4وما بعدها.
( )5انظر :سيبويه ،الكتاب ،60/2 ،وابن مالك ،شرح التسهيل ،71-70/4 ،واألنباري ،اإلنصاف
في مسائل الخالف بين البصريين والكوفيين ،ص ،511المسألة (.)94

( )6انظر :سيبويه ،الكتاب.60/3 ،

99

أينما ،ومتى ما ،وأي ما ،وحيث ما ،وكياف ماا ،وأَيًّتا مَّتا تَتدْعُواْ 

()1

كانات جازاء ولام تكان

استفهاماً ،فإذا لم توصل با(ما) كان األغلب عليها االستفهام ،وجاز فيها الجزاء"(.)2

أن العاارب
وعنااد اسااتعراض األداة (أياان) فااي اللغااة العر ّبيااة الفصاايحة ،يتبا ّاين لنااا ّ
استفهامية ،نحو قولنا :أيان أنات؟ وقولناا :أيان بيتاك؟( )3ويساتعملونها فاي
يستعملونها أداة
ّ

الش اارط ،نح ااو قولن ااا :أي اان تلع ااب ألع ااب( ،)4ويجعلونه ااا ف ااي بع ااض االس ااتعماالت بمعن ااى

(حيث) ،نحو قول العرب :جئتاك مان أيان ال تعلام ،أي :مان َحياث ال تعلام( ،)5ولاو أمعناا
َ
اوي الااذي وردت فيااه (أياان) فااي جملااة :جئتااك ماان أياان ال تعلاام،
النظاار فااي السااياق اللغا ّ

لوج اادنا ّأنه ااا ق ااد اس ااتعملت فا اي س ااياق ي ااد ّل عل ااى ثب ااوت وق ااوع الح اادث ،وه ااي ف ااي ه ااذا
(متَااى) فااي اللغااة العربيااة الفصاايحة ،ونعنااي هنااا جانااب
االسااتعمال تشااابه وتماثاال األداة َ
(متَااى)
(متَااى) بمعنااى (وسااط) فااي اللغااة العر ّبيااة الفصاايحة ،فمااا قياال عاان َ
اسااتعمال األداة َ
(حيث).
التي بمعنى (وسط) يقال عن (أين) التي بمعنى َ
اان) لالس ا ااتفهام ع ا اان الزم ا ااان المس ا ااتقبل ،أو الوق ا اات
ويس ا ااتعمل الع ا اارب األداة (أََي ا ا َ
المستقبل ،ويذكرون ّأنها ظرف بمعنى (متاى) ،وقاد قاال االساتراباذي فاي ذلاك" :و":أياان"

أن "متى" أكثر استعماالً؛ وأيضاً ،أياان مخاتص
للزمان ،استفهاماً كمتى
ّ
االستفهاميةّ ،إال ّ

بااألمور العظاام نحاو قولاه تعاالى  :أَيَّتتتان مُرْسَتاهَا ،)6(و :أَيَّتانَ يَتوْمُ التدِّينِ ،)7(وال يقاال:
أيان نمت؟"(.)8

( )1سورة اإلسراء ،اآلية.110:
الفراء ،معاني القرآن.85/1 ،
( )2انظرَ :

( )3انظر :المبرد ،كتاب المقتضب ،55/3 ،وابن يعيش ،شرح المفصَل للزمخشري-102/4 ،
 ،103والصغبر ،األدوات النحوية في كتب التفسير ،ص.254

( )4انظر :سيبويه ،الكتاب59-56/3 ،

( )5انظر :الصغبر ،األدوات النحوية في كتب التفسير ،ص.254
( )6سورة النازعات ،اآلية.42 :
( )7سورة الذاريات ،اآلية.12 :

( )8االستراباذي ،شرح الرضي على الكافية.205-204/3 ،
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ويااذكر َ
أن ساايبويه لاام يعا ّاد (أيااان) ماان ضاامن أدوات الشاارط كمااا ذكاار غي اره ماان
خصصها لالستفهام فقط ،ويقول في ذلك" :أال ترى أن لو إنساناً قال :ماا
العلماء ،حيث ّ

ان فقلت :متى ،كنت قد أوضحت .واذا قال ما معنى متاى قلات :فاي أي زماان؟
معنى أََي َ
توضااح بااه الواضااح"( ،)1وهااذا يعنااي ّأنهااا
فساألك عاان الواضااح ،شا ّ
اق عليااك أن تجاايء بماا ّ

تستعمل لالستفهام فقط ،وهي بذلك تتشابه وتتماثل مع األداة (كيف) بصاورتها المج ّاردة،

وأعني هنا األداة (كيف) التي لم تتصل بها (ما).

أن جميااع أدوات االسااتفهام فااي اللغااة
ومااا أريااد الوصااول إليااه بعااد هااذا العاارض ّ
حددتاه لهاذه
(أي) في االستعمال األول الاذي ّ
العر ّبية الفصيحة تتشابه وتتماثل مع األداة ّ

الداللااة عليااه،
(أي) باالسااتفهام و ّ
األداة ،وأعنااي هنااا االسااتعمال الااذي تخااتص فيااه األداة ّ
فا ااالعرب يسا ااتعملون جميا ااع األدوات المتاحا ااة لالس ا ااتفهام فا ااي لغا ااتهم اسا ااتعماالً صا ا اريحاً

وواضااحاً انطالقا ااً م اان فهمه اام لحقيق ااة االس ااتفهام ف ااي أذه ااانهم ،أي ّأنه اام يس ااتعملون ه ااذه
أي مانهم ،وهاذا يقارر
األدوات للبحث من خاللها عن المعرفاة غيار المتحصالة فاي ذهان ّ
الداللااة عليااه فااي اللغااة العر ّبيااة الفصاايحة(،)2
حقيقااة وضااعها أدوات خالصااة لالسااتفهام و ّ
علماً ّأنني لم أقم بتفصيل القول في االستعمال األول ألدوات االستفهام فاي هاذه الجزئياة
من هذا الفصل ،وأقصد هناا االساتعمال فاي االساتفهام؛ كاون هاذا الجاناب قاد اتّضاح فاي
الفصول السابقة من هذه ِّ
الدراسة.

(أي) ف ااي اللغ ااة العر ّبيا اة الفص اايحة،
أما اا االس ااتعمال الث اااني ال ااذي ّ
حددت ااه ل ااألداة ّ
ّ
الحساساة أو المساتقطبة فاي اللغاة،
تداولية الواقعة ضمن دائارة األلفااظ
وأعني هنا ( ّأياً) ال ّ
ّ
الداللة على التبعيض أو
وهو االستعمال الذي تختص فيه هذه األداة بالجانب
التداولي و ّ
ّ
الكلية فيه ،فقد الحظت من خاالل ماا قمات بعرضاه فاي الفصال الثااني مان هاذه ِّ
الد ارساة
ّ

أن بعض أدوات االستفهام التي تمت مناقشاتها فاي هاذه الجز ّئياة مان هاذا الفصال تتشاابه
ّ
(أي) من ناحية وقوعها فاي ساياقات عادم ثباوت وقاوع الحادث (Non-
وتتماثل مع األداة ّ

(ماان) الشاارطية فااي قولناااَ :ماان
 )veridical situationsفااي بعااض اسااتعماالتها ،نحااو َ

( )1سيبويه ،الكتاب.235/4 ،

( )2انظر :السيوطي ،األشباه والنظائر في النحو.43/7 ،
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يك ِرمنِاي أك ِرماه ،و(ماا) الشارطية فاي قولاه تعاالى  :وَمَتا تُنفِقُتواْ مِتنْ خَيْتر يُتوَ َّ إِلَتيْكُمْ وَأَنتتُمْ الَ
()1
و(متَااى) الشاارطية فااي قولناااَ :متَااى تقاام أقاام ،و(أياان) الشاارطية فااي قولنااا :أياان
،
تُظْلَمُتتونَ
َ

تلعاب ألعاب ،األمار الااذي قاادني إلاى تفصايل القااول فاي اساتعماالت أخارى لهااذه األدوات
مناي للوصااول إلااى تأكيااد هااذا
فااي حااال كونهااا خارجااة عاان االسااتفهام؛ وذلااك فااي محاولااة ّ
تداوليااة الواقعااة
(أي) ال ّ
التشاابه والتماثاال ،أو نفيااه ،وأعنااي هنااا تشااابها وتماثلهااا مااع األداة ّ
الحساسة أو المستقطبة في اللغة (.)Polarity Items
ضمن دائرة األلفاظ
ّ
أن أدوات االساتفهام التاي قمات بتفصايل القاول فااي
وقاد اتّضاح لاي بعاد المناقشاة ّ

محدد لكل منها ،وأقصد هنا االستعمال فاي غيار االساتفهام ،تختلاف مان ناحياة
استعمال ّ
تداولية؛ نظ اًر لعدم وقوع ما استعمل منها في غيار
االستعمال
(أي) ال ّ
التداولي عن األداة ّ
ّ

الحساسااة أو المسااتقطبة فااي اللغااة ()Polarity Items؛
االسااتفهام ضاامن دائارة األلفاااظ
ّ
كونها قد استعملت في ساياقات ثباوت وقاوع الحادث ( ،)Veridical situationsوالمقارر
الدالليااة
نظريااة ثبااوت و ااوث الحاادث
ّ
ااء علااى أفكااار نظرّيااة جياناكياادو الموسااومة ب ااّ ( :
بنا ً
الحساس أو المستقطب فاي
( ،))The (Non)veridicality Approachومفهومها للفظ
ّ
الحساسااة أو المسااتقطبة فااي اللغااة ( )Polarity Itemsال تسااتعمل
أن األلفاااظ
اللغااةّ ،
ّ
إال فااي سااياقات عاادم ثبااوت وقااوع الحاادث ( Non-veridical
اسااتعماالً سااليماً وصااحيحاً ّ
(أي).
 ،)situationsوذلك ما انطبق على االستعمال
التداولي لألداة ّ
ّ
وتذهب ِّ
تم عرضه في هاذه الجزئياة مان هاذا الفصال إلاى افتاراض
الدراسة بعد ما ّ

أمرين ،هما:

(أي)
 .1جميااع أدوات االسااتفهام فااي اللغااة العر ّبيااة الفصاايحة تتشااابه وتتماثاال مااع األداة ّ
(أي)
في االستعمال األول الذي ّ
حددته لها ،وهو االستعمال الذي تخاتص فياه األداة ّ
الداللة عليه.
في اللغة العر ّبية الفصيحة باالستفهام و ّ
 .2جميااع أدوات االسااتفهام فااي اللغااة العر ّبيااة الفص ايحة ال تتشااابه أو تتماثاال مااع األداة

حددت ااه له ااا ،وه ااو االس ااتعمال ال ااذي تخ ااتص في ااه
(أي) ف ااي االس ااتعمال الث اااني ال ااذي ّ
ّ
الداللا ااة علا ااى الكليا ااة
اداولي و ّ
األداة ّ
(أي) فا ااي اللغا ااة العر ّبيا ااة الفصا اايحة بالجانا ااب التا ا ّ

( )1سورة البقرة ،اآلية.272 :
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التداولياة عان
(أي) مختلفاة فاي اساتعماالتها
ّ
والتبعيض فيه ،األمر الذي يجعال األداة ّ
باقي أدوات االستفهام في اللغة العر ّبية الفصيحة.
العربية الفصيحة في ضوء النظريات
 3.4داللة أدوات االستفهام األخرى في اللغة
ّ
الغربية المعاصرة:
اللغوية
ّ
ّ
تحا ّادثت فااي الفصاال الثالااث ماان هااذه ِّ
(أي) فااي اللغااة
الد ارسااة عاان دالالت األداة ّ
الداللاة،
العر ّبية الفصيحة ،وقاد قاررت ّأنهاا بشاكلها المج ّارد نكارة مبهماة معدوماة المعناى و ّ

اؤدي
وذلك ما اتفقت فياه ماع علمااء العر ّبياة ،الاذين ق ّارروا أيضااً ّأنهاا بشاكلها المج ّارد ال ت ّ
أي معنى أو داللة(.)1
ّ

وقااد حا ّاددت الفاارق بااين مااوقفي وموقااف علماااء العر ّبيااة فااي هااذا المجااال بجااانبين،
األول منهم ااا :جان ااب المعن ااى ،وأقص ااد هن ااا جان ااب إ ازل ااة اإلبه ااام عنه ااا ،والث اااني منهم ااا:
تحديدية ،وأقصد هنا جانب داللتها على الكال والابعض واالساتفهام،
قوتها ال
ّ
جانب تحديد ّ
فالعرب يصلون إلى الجانب األول والجانب الثاني من خالل المضاف إليه بعدها ،وهاذا
الداللااة لهااذه األداة ،وأنااا أصاال إلااى الجانااب األول
يااد ّل علااى عاادم تف اريقهم بااين المعنااى و ّ
من خالل المضااف إلياه بعادها ،وأصال إلاى داللتهاا علاى الكال والابعض واالساتفهام مان
خالل عنصر آخر في تركيبها (ليس المضاف إليه بعدها) ،وقد اتّضح لاي هاذا التفساير
تحديدية.
يكية ( = Heimهيم) حول االسم النكرة وقوته ال
بناء على فكرة
ّ
اللغوية األمر ّ
ّ
ً
ويمكاان التاادليل علااى التشااابه أو االخااتالف فااي داللااة أدوات االسااتفهام فااي اللغااة

يكياة ( = Heimهايم) حاول االسام
لغوياة األمر ّ
العر ّبية الفصيحة من خاالل تطبياق فكارة ال ّ
تداولياة المساتعملة فاي ساياق الشارط واألداتاين
النكرة وقوتاه ال
(أي) ال ّ
ّ
تحديدياة علاى األداة ّ
(من) و (ما) الخارجتين عن االستفهام إلى الشرط ،وذلك على النحو اآلتي:
َ
ّبين ا اات ف ا ااي الفص ا اال الثال ا ااث م ا اان ه ا ااذه ِّ
تداولي ا ااة
(أي) ال ّ
الد ارس ا ااة ّ
أن دالل ا ااة األداة ّ
تتحدد مان ذاتهاا أو مان خاالل
المستعملة في سياق الشرط في اللغة العر ّبية الفصيحة ال ّ

( )1انظر مثالً :سيبويه ،الكتاب ،106/2 ،واألنباري ،أسرار العر ّبية ،ص.128
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المضاف إليه بعدها ،بل من خالل عنصر آخر في الجملة ،وذلك على نحاو ماا ساأعيد
توضيحه في الجملتين اآلتيتين:

ٍ
طالب يدرس ينجح (دائماً).
( .1أي)
ٍ
طالب يدرس ينجح (أحياناً).
( .2أي)

(أي) فااي الجملتااين المااذكورتين مااع االلتفااات إلااى
فلااو حاولنااا تحديااد داللااة األداة ّ
العنصر الجديد الذي أدخلناه عليهما ،وهو اللفاظ ال ّادال علاى الزماان غيار المح ّادد (دائمااً

وأحياناً) ،لوجدنا ّأنها تدل على (الكل) في الجملة األولى و(البعض) فاي الجملاة الثانياة،
بمعن ااى ّأنه ااا ق ااد دلّاات عل ااى داللت ااين مختلفت ااين ب اااختالف العنص اار الجدي ااد ال ااداخل عل ااى
جملتهااا أو تركيبهااا (بغااض النظاار عاان المضاااف إليااه بعاادها) ،ويتّضااح ذلااك ماان إمعااان
الداللاة تاذهب فاي األولاى
أن ّ
النظر في الجملتين أعاله ،اللتين سنجد بعد التادقيق فيهماا ّ

الداللاة مان اللفاظ
أن (كل) الطالب الذين يدرسون ينجحاون ،وقاد جااءت هاذه ّ
منهما إلى ّ
الداللااة تااذهب فااي الثانيااة منهمااا إلااى أن (بعااض) الطااالب الااذين يدرسااون
(دائم ااً) ،وأن ّ

(أي)
ينجحااون ،وقااد جاااءت هااذه ّ
الداللااة ماان اللفااظ (أحيانااً) ،وهااذا يعنااي ّ
أن داللااة األداة ّ
تداوليااة المسااتعملة فااي سااياق الشاارط لاام تتحا ّادد ماان ذاتهااا أو ماان المضاااف إليااه بعاادها،
ال ّ
بل من عنصر آخار فاي الجملاة ،وهاو العنصار الجدياد الاذي قمات بإدخالاه علاى جملتهاا
تداوليااة ،وهااو التفسااير الااذي
(أي) ال ّ
أو تركيبهااا ،األماار الااذي يؤ ّكااد تفساايرنا لداللااة األداة ّ
يكياة ( = Heimهايم) حاول االسام النكارة وقوتاه
لغوياة األمر ّ
بناء على فكارة ال ّ
ّ
توصلنا إليه ً
تحديدية.
ال
ّ

(ماان) الخارجااة عاان االسااتفهام إلااى الشاارط فااي اللغااة
ويمكاان توضاايح داللااة األداة َ
العر ّبية الفصيحة في ضوء ما ورد أعاله ،وذلك على النحو اآلتي:

(من) يدرس ينجح (دائماً).
َ .1
(من) يدرس ينجح (أحياناً).
َ .2

(ماان) الخارجااة عاان االسااتفهام إلااى الشاارط
عنااد محاولااة البحااث عاان داللااة األداة َ
في الجملتاين الماذكورتين ماع االلتفاات إلاى العنصار الجدياد الاذي قمات بإدخالاه عليهماا،

يتضااح لنااا ّأنهااا تاادل علااى
وهااو اللفااظ الا ّادال علااى الزمااان غياار المحا ّادد (دائم ااً وأحيان ااً)ّ ،
(الكاال) فااي كااال الجملتااين؛ كااون المقصااود فيهمااا هااو مجتمااع الطلبااة أو عمااوم الطلبااة،
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فنحن ال نتحدث في الجملة األولى أو الجملة الثانية عن أحد الطلبة أو اثناين مانهم ،بال
الداللة تذهب في الجملتين أعاله إلى ما يلي:
أن ّ
نعني الجميع ،و ّ
الدليل على ذلك ّ
 .1كل الطلبة الذين يدرسون ينجحون (دائماً).
 .2كل الطلبة الذين يدرسون ينجحون (أحياناً).

(من) الخارجة عن االستفهام إلاى
وأصل من خالل تحليلي السابق إلى ّ
أن األداة َ
حديديااة؛ كونهااا قااد دلّاات
قوتهااا التّ ّ
الشاارط ال تحتاااج ّ
ألي عنصاار آخاار فااي تركيبهااا لتحديااد ّ
أن داللتهاا نابعاة
على داللاة ثابتاة بااختالف العناصار ّ
الداخلاة علاى تركيبهاا ،وهاذا يعناي ّ

تداولي ااة
م اان ذاته ااا ،األم اار ال ااذي يق ااودني إل ااى التأكي ااد ّ
(أي) ال ّ
بأنه ااا مختلف ااة ع اان األداة ّ
الداللة.
المستعملة في سياق الشرط ،وذلك من ناحية ّ

فإناه
(مان) الخارجاة عان االساتفهام إلاى الشارطّ ،
وقياساً علاى ماا قيال حاول األداة َ
ماان الممكاان لنااا توضاايح داللااة األداة (مااا) الخارجااة عاان االسااتفهام إلااى الشاارط فااي اللغااة
العر ّبية الفصيحة على النحو اآلتي:
( .1ما) تقدمه لعملك من إنجاز يعلمه الجميع (دائماً).
( .2ما) تقدمه لعملك من إنجاز يعلمه الجميع (أحياناً).

فالباحث عان داللاة األداة (ماا) الخارجاة عان االساتفهام إلاى الجازاء فاي الجملتاين

المااذكورتين مااع االلتفااات إلااى العنصاار الجديااد الااذي أدخلناااه عليهمااا ،وهااو اللفااظ الا ّادال

المحدد (دائماً وأحياناً) ،يصل إلى أن هذه األداة قد دلّات علاى (الكال)
على الزمان غير
ّ
فااي كااال الجملتااين؛ كااون المقصااود فيهمااا هااو جميااع اإلنجااازات المقدمااة ماان الشااخص
لعمله ،فأنا ال أتحدث في الجملاة األولاى أو الجملاة الثانياة عان جازء مان هاذه اإلنجاازات

أو بعض منها ،بل أتحدث عن كل ما يقدمه الشخص لعمله من إنجاازات ،وال ّادليل علاى
الداللة تذهب في الجملتين أعاله إلى ما يلي:
أن ّ
ذلك ّ
 .1جميع اإلنجازات التي تقدمها لعملك يعلمها الجميع (دائماً).

 .2جميع اإلنجازات التي تقدمها لعملك يعلمها الجميع (أحياناً).

اأن األداة (مااا) الخارجااة عاان االسااتفهام إلااى
ويقااودني تحليلااي السااابق إلااى القااول با ّ
(ماان) الخارجااة عاان االسااتفهام إلااى الشاارط ماان ناحيااة الداللااة؛ كونهااا ال
الشاارط كاااألداة َ
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ألي عنصر آخر في تركيبها لتحديد داللتها ،فقد دلّت على داللاة ثابتاة بااختالف
تحتاج ّ
الداخلة على تركيبها.
العناصر ّ

وتذهب ِّ
تم عرضه في هاذه الجزئياة مان هاذا الفصال إلاى افتاراض
الدراسة بعد ما ّ
أن جميااع أدوات االسااتفهام فااي اللغااة العر ّبيااة الفصاايحة ،وأعنااي هنااا األدوات التااي تماات
ّ
(أي)
مناقشا ا ااتها واألدوات التا ا ااي لا ا اام تا ا ااتم مناقشا ا ااتها ،ال تتشا ا ااابه أو تتماثا ا اال ما ا ااع األداة ّ
أن مااا تاام تقديمااه حااول
االسا
ّ
اداولي ،و ّ
اتفهامية فااي اللغااة نفسااها ماان ناحيااة االسااتعمال التا ّ
اداولي لألداتاين االساتفهاميتين (ماان) و (ماا) ينطباق تمامااً علاى االسااتعمال
االساتعمال الت ّ

اداولي لباااقي أدوات االسااتفهام فااي اللغااة العر ّبيااة الفصاايحة ،وقااد تركنااا الباااب مفتوح ااً
التا ّ
الدارسين لغايات اختبار هذا االفتراض.
للباحثين و ّ
(أي) فااي اللغااة
والساؤال الااذي أطرحااه هناا هااو :مااا هااو الشاايء الااذي ّ
يميااز األداة ّ
العر ّبي ااة الفص اايحة ع اان ب اااقي أدوات االس ااتفهام ف ااي اللغ ااة نفس ااها م اان ناحي ااة االس ااتعمال

الداللااة؟ وسااأحاول فيمااا ساايأتي ماان هااذه ِّ
الد ارسااة اإلجابااة علااى هااذا التساااؤل ،وذلااك فااي
وّ
لغوية الغر ّبية المعاصرة.
ضوء النظريات ال ّ

(أي)
لغوية
4.4
الغربية المعاصرة وأفكارها المتعلقة بتفسير ّ
ّ
النظريات ال ّ
ّ
تميز األداة ّ
العربية الفصيحة عن با ي أدوات االستفهام في اللغة
االستفهامية في اللغة
ّ
ّ
نفسها:
اوي
تباّاين لااي لاادى الرجااوع إلااى النظريااات ال ّ
لغويااة الغر ّبيااة المعاصارة ّ
أن العااالم اللغا ّ
لغويااة يمكنهااا اإلجابااة علااى التساااؤل
اي ( = Pesetskyبيستسااكي) قااد قا ّادم نظرّيااة ّ
األمريكا ّ
بتمياز
المطروح في نهاية الجز ّئية السابقة مان هاذا الفصال ،وأعناي هناا التسااؤل المتعلاق ّ

االستفهامية في اللغة العر ّبية الفصيحة عن بااقي أدوات االساتفهام فاي اللغاة
(أي)
ّ
األداة ّ
نفسها ،وسأقوم بمناقشة نظرّية ( = Pesetskyبيستسكي) المذكورة على النحو اآلتي:
أن االختالفااات بااين
اي ( = Pesetskyبيستسااكي) ّ
يفتاارض العااالم اللغا ّ
اوي األمريكا ّ
(أي) في اللغاات التاي قاام بد ارساتها وأدوات االساتفهام
أدوات االستفهام التي تقابل األداة ّ

األخارى فااي هااذه اللّغااات ،تكماان فااي الخصااائص السااياقية لهااذه األدوات ،وذلااك مااا جعلااه

يفرق بين نوعين من أدوات االستفهام من هاذه الناحياة ،هماا :أدوات االساتفهام المرتبطاة
ّ
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بالسا ااياق (Wh-Phrases

 ،)Discourse-linkedوأدوات االسا ااتفهام غيا اار المرتبطا ااة

بالسياق (.)1()Non-discourse-Linked Wh-Phrases
أن
اي ( = Pesetskyبيستساكي) ّ
وبناء على هذا التصنيف ،يقتارح اللغ ّ
ً
اوي األمريك ّ
أداة االسااتفهام ( )Whichفااي اللغااة اإلنجليزيااة (مااثالً) أداة مرتبطااة بالسااياق ،فااال يمكننااا
اسااتعمالها اسااتعماالً سااليماً دون أن يكااون هنالااك سااياق لغااوي سااابق لهااا مارتبط بهااا ،أي

أن ه ااذه األداة ال تك ااون مس ااتعملة اس ااتعماالً س االيماً ّإال إذا كان اات مرتبط ااة بس ااياق لغ ااوي
ّ
يوضح ذلك:
مسبق يشير إليها ،والسؤال اآلتي ّ

?1. Which student passed the exam

ٍ
طالب نجح في االمتحان؟
أي
ّ .2
فلااو دققنااا النظاار فااي الساؤال أعاااله ،لوجاادنا ّأنااه ماان غياار الممكاان أن نطرحاه ّإال
إذا جاء بعد حديث مسبق قد تم حاول الموضاوع الاذي سنستفسار عناه ،وهاو الطلباة ،فاال
يجااوز لنااا أن نطاارح تساااؤالً مثاال هااذا التساااؤل دون أن نكااون قااد تحاادثنا مساابقاً عاان طلبااة

أي معنى.
محددين؛ وخالفاً لذلك يكون تساؤلنا بهذه الطريقة ليس له ّ
أن م ااا انطب ااق
اي ( = Pesetskyبيستس ااكي) ّ
وف ااي المقاب اال يقت اارح اللغ ا ّ
اوي األمريك ا ّ
على األداة ( )Whichفي اللغة اإلنجليزية ال ينطباق علاى أدوات االساتفهام األخارى فاي
اللغة نفسها؛ كوناه يمكنناا أن نطارح تسااؤالً باساتعمال أداة االساتفهام ( )Whenفاي اللغاة

اوي مساابق يشااير إليهااا،
اإلنجليزيااة (مااثالً) دون أن تكااون هااذه األداة مرتبطااة بسااياق لغا ّ
يوضح ذلك:
والسؤال اآلتي ّ

?1. When will you visit Petra

 .2متى ستزور البتراء؟
فلااو دققنااا النظاار فااي الساؤال أعاااله ،لوجاادنا ّأنااه ماان الممكاان أن نطرحااه دون أن
يكون هنالك حاديث مسابق قاد تام حاول الموضاوع الاذي سنستفسار عناه ،وهاو وقات زياارة
البتراء ،فيجوز لنا أن نطرح تساؤالً مثل هذا التساؤل دون أن نكون قد تحدثنا مسبقاً عان

(1) Pesetsky, D. (1987), 'Wh-in-situ: Movement and Unselective
Binding', in E. Reuland and A. ter Meulen (eds.), The
Representation of (In)definites, MIT Press, Cambridge,
Massachusetts, 98-129.
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أن أداة االس ااتفهام ( )Whenف ااي اللغ ااة
وق اات مح اادد لزي ااارة مدين ااة البتا اراء ،وه ااذا يعن ااي ّ
اإلنجليزية ال ترتبط بالسياق ،وهي بذلك تختلف عن األداة ( )Whichفي اللغة نفسها.
اي ( = Pesetskyبيستساكي) أن الفارق
وبناء على ما سبق ،يقترح
ّ
ً
اللغوي األمريك ّ
بين أدوات االستفهام المرتبطة بالساياق وأدوات االساتفهام غيار المرتبطاة بالساياق متمثّال

أن األدوات المرتبطااة بالسااياق تعااود فااي داللتهااا إلااى (عنصاار) تاام تحديااده أو ذك اره
فااي ّ
مساابقاً ف ااي الس ااياق ،بمعن ااى ّأنااه ال ب ااد م اان ح ااديث مس اابق ي اتم في ااه ذك اار العنص اار ال ااذي
بأي أداة من أدوات االستفهام المرتبطة بالسياق.
سنستفسر عنه قبل أن نطرح تساؤالً ّ
اي ( = Pesetskyبيستسااكي) إلااى جعاال
وقااد قااادت هااذه النتيجااة اللغا ّ
اوي األمريكا ّ

تحديديااة نابعااة ماان ذاتهااا ،األماار
أدوات االساتفهام المرتبطااة بالسااياق نكارات ال تملااك قا ّاوة
ّ
يكياة ( = Heimهايم) حاول االسام النكارة
لغوياة األمر ّ
الذي يتوافق ماع ماا جااء فاي فكارة ال ّ

تحديدية ،التي قمنا بتوضيحها ومناقشتها في الفصل الثالث من هذه ِّ
الدراسة.
وقوته ال
ّ
اي
أم ا ا ااا أدوات االس ا ا ااتفهام غي ا ا اار المرتبط ا ا ااة بالس ا ا ااياق ،فيقت ا ا اارح اللغ ا ا ا ّ
ّ
اوي األمريك ا ا ا ّ

( = Pesetskyبيستساكي) ّأنهاا ليسات بحاجاة لساياق لغاوي مسابق يشاير إليهاا ،فهاي مان
وجهااة نظاره تكتسااب داللتهااا ماان ذاتهااا ،وال تحتاااج ألي عنصاار آخاار فااي جملتهااا لتحديااد
الداللة.
هذه ّ

اي ( = Pesetskyبيستسااكي) علااى
وماان الممكاان تطبيااق نظرّيااة اللغا ّ
اوي األمريكا ّ
(أي)
أدوات االس ااتفهام ف ااي اللغ ااة العر ّبي ااة الفص اايحة م اان خ ااالل عق ااد مقارن ااة ب ااين األداة ّ

االستفهامية ،وذلك على النحو اآلتي:
(من)
ّ
ّ
االستفهامية واألداة َ
ِ
الطالب أحق بالنجاح؟
 .3أي

فلااو دققنااا النظاار فااي الساؤال أعاااله ،لوجاادنا ّأنااه ماان غياار الممكاان أن نطرحااه ّإال
تم حاول الموضاوع الاذي سنستفسار عناه ،وهاو الطلباة ،فاال
إذا جاء بعد حديث مسبق قد ّ

يجااوز لنااا أن نطاارح تساااؤالً مثاال هااذا التساااؤل دون أن نكااون قااد تحاادثنا مساابقاً عاان طلبااة

محااددين ،بمعنااى ّأنااه ال بااد ماان حااديث مساابق قااد تاام بااين المتحاادثين ليااتم طاارح مثاال هااذا
اتفهامية فااي اللغااة العر ّبيااة
(أي) االسا
ّ
الس اؤال ،األماار الااذي يؤ ّكااد بشااكل قاااطع ّ
أن األداة ّ
الفصا ايحة تقاب اال وتماث اال أداة االس ااتفهام ( )Whichف ااي اللغ ااة اإلنجليزي ااة ،فكالهم ااا م اان
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اي (= Pesetsky
ااء علا ااى فك ا ارة اللغا ا ّ
األدوات المرتبطا ااة بالسا ااياق؛ وذلا ااك بنا ا ً
اوي األمريكا ا ّ
بيستسكي) في هذا المجال.
(أي)
توصاالت إليااه فااي األداة ّ
ولااو أردنااا فااي المقاباال أن ناارى ماادى انطباااق مااا ّ
اتفهامية فاي اللغاة نفساها،
(مان) االس
ّ
ّ
االستفهامية فاي اللغاة العر ّبياة الفصايحة علاى األداة َ
أن ما ااا
اي ( = Pesetskyبيستسا ااكي) ،لوجا اادنا ّ
ااء علا ااى نظرّيا ااة اللغا ا ّ
وذلا ااك بنا ا ً
اوي األمريكا ا ّ

(م اان)؛ كون ااه يمكنن ااا أن نط اارح تس اااؤالً
انطب ااق عل ااى األداة ( ّ
أي) ال ينطب ااق عل ااى األداة َ
باس ااتعمال أداة االس ااتفهام ( َم اان) ف ااي اللغ ااة العر ّبي ااة الفص اايحة دون أن تك ااون ه ااذه األداة

يوضح ذلك:
مرتبطة بسياق
لغوي مسبق يشير إليها ،والسؤال اآلتي ّ
ّ
يشرب هذا؟.
 َمن يستطيع أنَ

أن مثاال هااذا التساااؤل يطاارح بشااكل
فلااو دققنااا النظاار فااي الس اؤال أعاااله ،لوجاادنا ّ
أي مقاادمات ماان المستفساار ،فهااو ،أي المستفساار ،قااد ياادخل علااى جماعااة
مباشاار دون ّ
معينااً ،أو قااد يكااون جالسااً مااع جماعااة وبجانبااه شاراب معاّاين ،وماان ثاام
وهااو يحماال شاراباً ّ
يقوم بطارح التسااؤل الماذكور علايهم ،بمعناى أن طارح تسااؤالً مثال هاذا التسااؤل لام يحاتج

أن أداة
ألي مقدم ااة م اان المستفس اار ليص اال م اان خالله ااا إل ااى ط اارح تس اااؤله ،وه ااذا يعن ااي ّ
ّ
االسااتفهام ( َماان) فااي اللغااة العر ّبيااة الفصاايحة ال تارتبط بالسااياق ،وهااي بااذلك تختلااف عاان

االستفهامية في اللغة نفسها.
أي)
ّ
األداة ( ّ
اي (= Pesetsky
ااء علا ااى ما ااا سا اابق ،فا ااإنني ال اختلا ااف ما ااع اللغا ا ّ
وبنا ا ً
اوي األمريكا ا ّ
بيستسااكي) فااي افت ارضااه المتعلااق بجعاال الفاارق بااين أدوات االسااتفهام المرتبط اة بالسااياق
أن األدوات المرتبطاة بالساياق تعاود
وأدوات االستفهام غير المرتبطة بالسياق متماثّالً فاي ّ
في داللتها إلى (عنصر) تم تحديده أو ذكره مسبقاً في السياق ،أي ّأنناي ال اختلاف معاه

في ّأنه ال بد من حديث مسبق يتم فيه ذكر العنصر الذي سنستفسر عناه قبال أن نطارح
بأي أداة من أدوات االستفهام المرتبطة بالسياق.
تساؤالً ّ
اي ( = Pesetskyبيستسا ااكي) إلا ااى جعا اال األداة
ويقا ااودني تأييا اادي للغا ا ّ
اوي األمريكا ا ّ
اتفهامية فااي اللغااة العر ّبيااة الفصاايحة أداة مرتبطااة بالسااياق ،وهااذا يؤ ّكااد مااذهبي
(أي) االسا
ّ
ّ
تحديدية نابعاة مان ذاتهاا ،وأعناي هناا حاديثي عان فكارة
قوة
ّ
السابق في أنها نكرة ال تملك ّ
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تحديديا ااة ،الت ااي قما اات
يكيا اة ( = Heimها اايم) ح ااول االسا اام النكا ارة وقوت ااه ال
ّ
لغوي ااة األمر ّ
ال ّ
بتوضيحها ومناقشتها في الفصل الثالث من هذه ِّ
الدراسة.
االستفهامية في اللغة العر ّبية الفصيحة ،فقد تبين لي ّأنها غيار مرتبطاة
(من)
ّ
ّ
أما َ
بالسا اياق ،وبم ااا ّأنه ااا م اان أدوات االس ااتفهام غي اار المرتبط ااة بالس ااياق ف ااي اللغ ااة العر ّبي ااة
اي ( = Pesetskyبيستسا ااكي)
الفصا اايحة ،فا ااإنني ال اختلا ااف ما ااع اقت ا اراح اللغا ا ّ
اوي األمريكا ا ّ
الذاهب إلى جعلها من ضمن أدوات االستفهام التي ال تحتاج لساياق لغاوي مسابق يشاير

إليها ،أي ّأنها تكتسب داللتها من ذاتها ،وال تحتاج ألي عنصر آخر في جملتهاا لتحدياد
الداللة.
هذه ّ
وتفترض ِّ
اتفهامية فاي اللغاة العر ّبياة
(أي) االس
ّ
الد ارساة بعاد هاذا العارض ّ
أن األداة ّ
الفصاايحة تقااع ضاامن دائ ارة أدوات االسااتفهام المرتبطااة بالسااياق ( Discourse-linked

أن باااقي أدوات االس ااتفهام فااي اللغ ااة نفس ااها تقااع ض اامن دائا ارة أدوات
 ،)Wh-Phrasesو ّ
االساتفهام غيار المرتبطااة بالساياق ( ،)Non-discourse-Linked Wh-Phrasesوذلااك
اتفهامية ف ااي اللغ ااة العر ّبي ااة الفص اايحة ع اان ب اااقي أدوات
(أي) االس ا
ّ
يفس اار ّ
تمي ااز األداة ّ
م ااا ّ
الدالل ااة ،وق ااد تركن ااا الب اااب مفتوحا ااً
االس ااتفهام ف ااي اللغ ااة نفسا اها م اان ناحي ااة االس ااتعمال و ّ
الدارسين لغايات اختبار هذا االفتراض.
للباحثين و ّ
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الخاتمة:

توصلت هذه ِّ
أهمها:
الدراسة إلى كثير من ّ
ّ
النتائج ،أدرج ّ
أوالص :جاء حديث علماء العر ّبية القدامى عن أدوات االستفهام في اللغة العر ّبية الفصيحة
لغوية لهذه األدوات ،وكذلك كانت
نحوية
بطريقة
وصفية بعيدة عن بيان الخصائص ال ّ
ّ
ّ
دراسات بعض علماء العر ّبية المحدثين ألدوات االستفهام.
(أي) فااي اللغااة العر ّبيااة الفصاايحة فااي ّأنهااا لفااظ
اداولي لاألداة ّ
ثاني ااص :يتحا ّادد االسااتعمال التا ّ
معينا ااة فا ااي اللغا ااة ،وذلا ااك حسا ااب أفكا ااار نظرّيا ااة
لغويا ااة ّ
حس ا ااس أو مسا ااتقطب لسا ااياقات ّ
ّ

الداللياااااااة (
نظرياااااااة ثباااااااوت و اااااااوث الحااااااادث
ّ
جياناكيا ا اادو الموسا ا ااومة ب ا ا ااّ ( :
.)(Non)veridicality Approach

The

(أي) فااي اللغ ااة العر ّبيااة الفصاايحة (بش ااكلها المجا ّارد) نكا ارة مبهمااة معدوم ااة
ثالثااااص :األداة ّ
الداللا ااة ،وقا ااد ذها ااب علما اااء العر ّبيا ااة إلا ااى تحديا ااد معناها ااا وداللتها ااا ما اان خا ااالل
المعنا ااى و ّ
المض اااف إلي ااه بع اادها ،بينم ااا ي ااذهب الباح ااث إل ااى تحدي ااد معن ااى ه ااذه األداة م اان خ ااالل

اي ،وذلااك
المضااف إلياه بعادها ،وتحدياد داللتهااا مان خاالل عنصار آخاار فاي تركيبهاا الكل ّ
التحديدية.
يكية ( = Heimهيم) حول االسم النكرة وقوته
حسب فكرة
ّ
اللغوية األمر ّ
ّ
(أي)
رابعاص :جميع أدوات االستفهام في اللغة العر ّبية الفصيحة تتشاابه وتتماثال ماع األداة ّ
الدالل ااة علي ااه،
االس ا
اتفهامية ف ااي االس ااتعمال ال ااذي تخ ااتص في ااه ه ااذه األداة باالس ااتفهام و ّ
ّ

ويوضح ذلك أفكار علماء اللغة العر ّبية في هذا المجال.
ّ
خامسااااص :جميااع أدوات االسااتفهام فااي اللغااة العر ّبيااة الفصاايحة ال تتشااابه أو تتماثاال مااع

اداولي؛
(أي) االس
ّ
األداة ّ
اتفهامية فااي االسااتعمال الاذي تخااتص فيااه هاذه األداة بالجانااب التا ّ
االستفهامية في هذا االستعمال ضمن دائارة األلفااظ الحساساة أو
(أي)
ّ
نظ اًر لوقوع األداة ّ
المسااتقطبة فااي اللغااة ،وعاادم وقااوع أدوات االسااتفهام األخاارى فااي هااذا االسااتعمال ضاامن

الاادائرة نفسااها؛ كونهااا تاارد فااي سااياقات ثبااوت وقااوع الحاادث ،وذلااك حسااب أفكااار نظرّيااة

الداللياااااااة (
نظرياااااااة ثباااااااوت و اااااااوث الحااااااادث
ّ
جياناكيا ا اادو الموسا ا ااومة ب ا ا ااّ ( :
.)(Non)veridicality Approach

The

سادسااااص :جميااع أدوات االسااتفهام فااي اللغااة العر ّبيااة الفصاايحة ال تتشااابه أو تتماثاال مااع
(أي) تحتاااج إلااى
(أي) االسا
اتفهامية ف اي اللغااة نفسااها ماان ناحيااة ّ
ّ
الداللااة ،فاااألداة ّ
األداة ّ
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عنصاار آخاار فااي تركيبهااا لتحديااد داللتهااا ،وأدوات االسااتفهام األخاارى ال تحتاااج إلااى هااذا
اللغوي ااة
العنص اار لتحدي ااد داللته ااا؛ ك ااون داللته ااا نابع ااة م اان ذاته ااا ،وذل ااك حس ااب فكا ارة
ّ

التحديدية.
يكية ( = Heimهيم) حول االسم النكرة وقوته
ّ
األمر ّ
اتفهامية ف ااي اللغ ااة العر ّبي ااة الفص اايحة ض اامن دائا ارة أدوات
(أي) االس ا
ّ
ساااابعاص :تق ااع األداة ّ
االسااتفهام المرتبطااة بالسااياق ( ،)Discourse-linked Wh-Phrasesوتقااع باااقي أدوات
االستفهام فاي اللغاة نفساها ضامن دائارة أدوات االساتفهام غيار المرتبطاة بالساياق (Non-

االستفهامية فاي اللغاة
(أي)
ّ
 ،)discourse-Linked Wh-Phrasesوهذا ما ّ
يميز األداة ّ
العر ّبي ااة الفص اايحة ع اان ب اااقي أدوات االس ااتفهام ف ااي اللغ ااة نفسا اها م اان ناحي ااة االس ااتعمال

اي ( = Pesetskyبيستسااكي) حااول
وّ
الداللااة ،وذلااك حسااب نظرّيااة العااالم اللغا ّ
اوي األمريكا ّ
االختالفات بين أدوات االستفهام.
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العربية:
أوالص -المراجع
ّ

المراجع

إبراهيم ،زكريا( ،د.ت) ،مشكلة البنية ،دار مصر للطباعة ،القاهرة ،جمهورية مصر العر ّبية ،د.ط.
االستراباذي ،رضي الدين محمد بن الحسن( ،ت684 :ها ،أو 686ها)1996( ،م) ،شرح الرضي
عل

الكافية ،تصحيح وتعليق :يوسف حسن عمر ،منشورات جامعة قان يونس،

بنغازي ،ليبيا ،ط.2

العربية ،دراسة وتحقيق :مح َمد
األنباري ،كمال الدين أبو البركات (ت577 :ها)1997( ،م) ،أسرار
ّ
العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط.1
حسين شمس الدين ،دار الكتب
ّ

األنباري ،كمال الدين أبو البركات( ،ت577 :ها)( ،د.ت) ،اإلنصاف في مسائل الخالف بين
البصريين والكوفيين ،تحقيق ودراسة :الدكتور جودة مبروك محمد مبروك ،مراجعة:

الدكتور رمضان عبد التواب ،مكتبة الخانجي ،القاهرة ،جمهورية مصر العر ّبية ،ط.1
األندلسي ،أبو حيان( ،ت745 :ها)1998( ،م) ،ارتشاف الضرب من لسان العرب ،تحقيق وشرح
ودراسة :الدكتور رجب عثمان محمد ،مراجعة :الدكتور رمضان عبد التواب ،مكتبة

الخانجي ،القاهرة ،جمهورية مصر العر ّبية ،ط.1
األنصاري ،ابن هشام( ،ت761 :ها)1991( ،م) ،مغني اللبيب عن كتب األعاريب ،تحقيق :مح َمد
محيي الدين عبد الحميد ،المكتبة العصرية ،بيروت ،لبنان ،د.ط.

األنصاري ،ابن هشام( ،ت761 :ها)( ،د.ت) ،أوضح المسالك إل

ألفية ابن مالك ،منشورات

المكتبة العصرية ،بيروت ،لبنان ،د.ط.

األوسي ،قيس إسماعيل( ،د.ت) ،أساليب الطلب عند النحويين والبالغيين ،بيت الحكمة ،جامعة
بغداد ،و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي ،الجمهورية العراقية ،د.ط.

باي ،ماريو1998( ،م) ،أسس علم اللغة ،ترجمة وتعليق :أحمد مختار عمر ،عالم الكتب ،القاهرة،
جمهورية مصر العر ّبية ،ط.8
العربية ،أخرجه وصححه وعلق عليه :الدكتور
برجشستراسر ،ج1994( ،م) ،التطور النحوي للغة
ّ
رمضان عبد التواب ،مكتبة الخانجي ،القاهرة ،جمهورية مصر العر ّبية ،ط.2

الجرجاني ،عبد القاهر( ،ت471:ها)1982( ،م) ،كتاب المقتصد في شرح اإليضاح ،تحقيق:
الدكتور كاظم بحر المرجان ،منشورات و ازرة الثقافة واإلعالم ،الجمهورية العراقية ،د.ط.

جمعات ،توفيق2006( ،م)َّ ،
العربي :منح
النفي في النحو
ّ
عينة) ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة قاصدي
وظيفي وتعليمي (القرآن الكريم

مرباح ورقلة ،الجزائر.
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جمعة ،حسين2005( ،م) ،جمالية الخبر واإلنشاء (دراسات بالغية جمالية نقدية) ،منشورات
اتحاد الكتاب العرب ،دمشق ،سوريا ،د.ط.

العالمية في آية المداينة ،مكتبة اآلداب ،جمهورية مصر
جمعة ،سعيد2003( ،م) ،البالغة
ّ
العر ّبية ،ط.1

ابن جني ،أبو الفتح (ت392 :ها)( ،د.ت) ،الخصائص ،تحقيق :مح َمد علي النجار ،دار الكتب
العلمية ،القاهرة ،مصر ،د.ط.
المصرية ،المكتبة
ّ
العربية ،تحقيق :سميح أبو مغلي ،دار
ابن جني ،أبو الفتح( ،ت392 :ها)1988( ،م) ،اللمع في
ّ
مجدالوي للنشر ،عمان ،المملكة األردنية الهاشمية ،د.ط.

الجيزاوي ،أماني2009( ،م)َّ ،
اإلنجليزية (دراسة تقابلية) ،رسالة ماجستير غير
العربية و
النفي بين
ّ
ّ
منشورة ،كلية اآلداب ،جامعة اليرموك ،األردن.

العربية :معناها ومبناها ،دار الثقافة ،الدار البيضاء ،المغرب،
حسان ،تمام1994( ،م) ،اللغة
ّ
د.ط.

حسن ،عبَاس( ،د.ت) ،النحو الوافي ،دار المعارف ،جمهورية مصر العر ّبية ،لبنان ،ط.9
الحوفي ،أحمد محمد1996( ،م) ،فن الخطابة ،دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة،
جمهورية مصر العر ّبية ،د.ط.
الحياني ،علي حمد عبد العزيز2015( ،م) ،أدوات االستفهام في اللهجة البغدادية المعاصرة ،مجلة

اآلداب ،جامعة الملك سعود ،الرياض ،المملكة العر ّبية السعودية ،م ،27ع ،1ص.77
ابن الخباز ،أحمد بن الحسين( ،ت638 :ها)2007( ،م) ،توجيه اللُمع (شرح كتاب اللُمع ألبي
الفتح ابن جني) ،دراسة وتحقيق :األستاذ الدكتور فايز زكي محمد ذياب ،دار السالم

للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة ،القاهرة ،جمهورية مصر العر ّبية ،ط.2
دايك ،تون أ .فان2001( ،م) ،علم النص (مدخل متداخل االختصاصات) ،ترجمة :األستاذ الدكتور
سعيد حسن بحيري ،دار القاهرة للكتاب ،القاهرة ،جمهورية مصر العر ّبية ،ط.1
ديتربونتنج ،كارل2003( ،م) ،المدخل إل علم اللغة ،ترجمة وتعليق :سعيد بحيري ،مؤسسة
المختار للنشر والتوزيع ،القاهرة ،جمهورية مصر العر ّبية ،ط.1
الراجحي ،عبده1979( ،م)َّ ،
العربي والدَّرس الحديث (بحث في المنهج) ،دار النهضة
النحو
ّ
العر ّبية ،بيروت ،لبنان ،د.ط.
الرازي ،الفخر محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين بن علي الطبرستاني( ،ت606:ها)،
َ

بي ،بيروت ،لبنان،
(1997م) ،التفسير الكبير (مفاتيح الغيب) ،دار إحياء التراث العر ّ
ط.2
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وخرج
الرماني ،أبو الحسن علي بن عيسى( ،ت384:ها)1981( ،م) ،كتاب معاني الحروف ،حقَقه َ
شواهده وعلق عليه وقدم له وترجم للرماني و ّأرخ لعصره :عبد الفتاح إسماعيل شلبي،
دار الشروق للنشر والتوزيع والطباعة ،جدة ،المملكة العر ّبية السعودية ،ط.2

بي ،الدار
الرويلي ،ميجان ،والبازعي ،سعد2002( ،م) ،دليل النا د األدبي ،المركز الثقافي العر ّ
البيضاء ،المغرب ،بيروت ،لبنان ،ط.3
الزجاجي ،أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق( ،ت340 :ها)1986( ،م) ،حروف المعاني ،حققه

وقدم له :الدكتور علي توفيق الحمد ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،لبنان ،ودار األمل ،إربد،

األردن ،ط.2

الزركشي ،بدر الدين مح َمد بن عبد اهلل( ،ت794 :ها)2001( ،م) ،البرهان في علوم القرآن،
العلمية ،بيروت ،لبنان ،د.ط.
تحقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب
ّ
السامرائي ،فاضل1990( ،م) ،معاني َّ
النحو ،جامعة بغداد ،و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي،
العراق ،د.ط.

السامرائي ،فاضل ،)2003( ،معاني َّ
النحو ،شركة العاتك للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة ،مصر،
ط.2

ابن السراج ،أبو بكر( ،ت316 :ها)1996( ،م) ،األصول في َّ
النحو ،تحقيق :الدكتور عبد الحسين
الفتلي ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،لبنان ،ط.3

السكاكي ،يوسف بن محمد بن علي( ،ت626:ها)2000( ،م) ،مفتاح العلوم ،تحقيق :عبد الحميد
العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط.1
الهنداوي ،دار الكتب
ّ
سيبويه ،أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر( ،ت180:ها)1988( ،م) ،الكتاب ،تحقيق وشرح :عبد
السالم مح َمد هارون ،مكتبة الخانجي ،القاهرة ،ط.3

وقدم له وعلق عليه:
السي ارفي ،أبو سعيد( ،ت368 :ها)1986( ،م) ،شرح كتاب سيبويه ،حقّقه ّ
الدكتور رمضان عبد التواب والدكتور محمود فهمي حجازي والدكتور محمد هاشم عبد
الدايم ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،جمهورية مصر العر ّبية ،د.ط.
السيوطي ،جالل الدين( ،ت911 :ها)1985( ،م) ،األشبا والنظائر في النحو ،تحقيق :الدكتور
عبد العال سالم مكرم ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،لبنان ،ط.1

السيوطي ،جالل الدين( ،ت911 :ها)1992( ،م) ،همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ،تحقيق
وشرح :عبد العال سالم مكرم ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،لبنان ،د.ط.
ابن الشجري ،هبة اهلل بن علي بن محمد بن حمزة الحسني العلوي( ،ت542 :ها)1992( ،م)،
أمالي ابن الشجري ،تحقيق ودراسة :الدكتور محمود محمد الطناجي ،مكتبة الخانجي،
القاهرة ،جمهورية مصر العر ّبية ،ط.1
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الشنقيطي ،أحمد بن األمين( ،ت1331 :ها)1999( ،م) ،الدرر اللوامع عل همع الهوامع شرح

العلمية ،بيروت ،لبنان،
جمع الجوامع ،تحقيق :محمد باسل عيون السود ،دار الكتب
ّ
ط.1

صافي ،محمود1995( ،م) ،الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه مع فوائد نحوية هامة ،دار
الرشيد ،دمشق ،سورية ،ومؤسسة اإليمان ،بيروت ،لبنان ،ط.3

الصبان ،محمد علي1206( ،ها)( ،د.ت) ،حاشية الصبان عل شرح األشموني عل ألفية ابن
مالك ،ومعه شرح الشواهد للعيني ،تحقيق :طه عبد الرؤف سعد ،المكتبة التوفيقية،

القاهرة ،جمهورية مصر العر ّبية ،د.ط.
الصرايرة ،طايل2015( ،م) ،مالزمة َّ
العربية الفصيحة (دراسة تقابلية في ضوء
النفي في اللغة
ّ
الدراسات العليا ،جامعة مؤتة،
علم اللغة المعاصر) ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية ّ
األردن.

الصغبر ،محمود أحمد2001( ،م) ،األدوات النحوية في كتب التفسير ،دار الفكر ،دمشق ،سورية،
ط.1

العربية ،مكتبة الخانجي ،القاهرة ،جمهورية مصر
عبد التواب ،رمضان1999( ،م) ،فصول في فقه
ّ
العر ّبية ،ط.6

العربية ،مكتبة رياض الصلح ،بيروت ،لبنان ،د.ط.
عبده ،داود1973( ،م) ،أبحاث في اللغة
ّ
ابن عصفور ،أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد بن علي( ،ت669:ها)1998( ،م) ،شرح جمل
قدم له ووضع هوامشه وفهارسه :فواز الشعار ،إشراف :الدكتور إيميل بديع
الزجاجيّ ،
العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط.1
يعقوب ،دار الكتب
ّ

ابن عقيل ،قاضي القضاة بهاء الدين عبد اهلل بن عقيل( ،ت769:ها)1980( ،م) ،شرح ابن عقيل،
ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل ،تأليف :محمد محيى الدين عبد

الحميد ،دار التراث ،القاهرة ،جمهورية مصر العر ّبية ،ط.20
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