
 
 
 

      
 جامعة مؤتة     
       العليا الّدراسات كلية 

 
 الفصيحة العربّيةفي اللغة  أدوات االستفهام

 (ة في ضوء علم اللغة المعاصرتقابليّ نحوّية داللّية دراسة )
 

 

 إعداد الطالب
 أحمد الصرايرة محمَّدطايل 

 
 

  إشراف
 محاسنة فايزالدكتور 

 
 مشرف مشارك
 الصرايرة الدكتور عاطف 
 

 العليااااااااااااا الّدراسااااااااااااات كليااااااااااااةمااااااااااااة إلاااااااااااا  رسااااااااااااالة مقدَّ 
 اسااااااااااااااتكماالص لمتطلبااااااااااااااات الحصااااااااااااااول علاااااااااااااا  درجااااااااااااااة

  وآدابهاااا العربّياااةم اللغاااة الدراساااات اللغوياااة  سااافاااي  الااادكتورا 
 

 

 م2018 ،جامعة مؤتة



 
 
 
 
 
 
 
 

 الواردة في الرِّسالة الجامعّية ال ُتعبِّراآلراء 
 بالضَّرورة عن وجهة نظر جامعة مؤتة

 



 



 

 أ  

 اإلهداء
 

في رضوانه، شيخ الوقار والفخار، ورمز الكرم  –يرحمه اهلل  -إلى ذكرى والدي 
 والعطاء...

 إلى والدتي، رمز الكفاح والمحبة والتضحية والوفاء...
، إلى إلى من افتقده في مواجهة الصعاب، ولم تمهله الدنيا ألرتوي من طيبته

من خطف الفرح والسرور وطبعهما على أروقة أحزاني، إلى من أبكيه والحزن 
 )شريف( وجع رحيلك عظيمًا )أثقل من أن يتحمله البكاء(...يكتسيني، 

 إلى من شجعتني على مواصلة مسيرتي العلمّية )زوجتي(...
إلى من أذاقتني حالوة األبوة، إلى حبيبتي وقرة عيني ابنتي )تاج(، جعلها ربي 

 من الطيبات الصالحات المصلحات... 
 إلى إخواني وأخواتي، احترامًا وتقديرًا...

لى ترابو   ، األردن المعطاء...وطني وسمائه وهوائه ا 
 إليهم جميعًا أهدي هذا العمل.

 
 أحمد الصرايرة محمَّدطايل 

  



 

 ب  

 الّشكر والّتقدير
 

فايز إلى أستاذَي الدكتور  التقديرم بجزيل الشكر وعظيم أن أتقدَ  إالَ ال يسعني 
في كلية اآلداب بجامعة مؤتة، والدكتور  وآدابها العربّية/ رئيس قسم اللغة محاسنة

 -في قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها بكلية اآلداب األستاذ المشاركعاطف الصرايرة/ 
رعاية غير  الدِّراسةجامعة مؤتة، اّللذين تفضال برعاية هذه مدير مركز اللغات في 

عونًا وسندًا محدودة، منذ أن كانت فكرة حتى أصبحت على ما هي عليه، واّللذين كانا 
صورة، فقد منحاني ثقتهما وعلمهما، وقدما لي إلتمام هذا العمل، ليظهر بهذه ال

رشاداتهما التي أعجز عن تقديرها،   .فلهما كل التقدير واالحترام واإلجاللنصحهما وا 
لهم عناء تحم  األفاضل أعضاء لجنة المناقشة لكر الجزيل إلى األساتذة م الش  وأقدِّ 
ها، وسدِّ نقصها، فجزاهم اهلل عنِّ  راسةالدِّ قراءة هذه  جعل و خير الجزاء،  يوتقويم معوجِّ

 جهدهم في ميزان أعمالهم.
، وقَدموا لي يد الدِّراسةأشكر كَل الذين وقفوا إلى جانبي أثناء إعدادي هذه و 

 أو دعائهم. ،أو وقتهم ،العون والمساعدة، من مالهم
 

 أحمد الصرايرة محمَّدطايل 
 



 

 ج  

 المحتوياتفهرس 
 المحتوى الصفحة

 اإلهداء أ

 الشكر والتقدير ب

 فهرس المحتويات ج

 قائمة الجداول و
 العربّيةالملخص باللغة  ز

 اإلنجليزّيةالملخص باللغة  ح

 مةالمقدِّ  1

 التمهيد 5

 االستفهام وأدواته في اللغة العربّية الفصيحة الفصل األول: 11
 تمهيد  1.1  11
  االستفهام في اللغة العربّية الفصيحة 2.1 15
 حرفا االستفهام في اللغة العربّية الفصيحة3.1  18
  الهمزة 1.3.1   18
   هل 2.3.1   21
 أسماء االستفهام في اللغة العربّية الفصيحة 4.1 23
 َمن   1.4.1   23
 ما 2.4.1   24
 َكم   3.4.1   25
 َمَتى 4.4.1   28
 َكي فَ  5.4.1   28
 أينَ  6.4.1   30
 أيّ  7.4.1   31
 َأَيانَ  8.4.1    32
 أَنى 9.4.1   33



 

 د  

 المحتوى الصفحة

35 
الفصل الثاني: استعماالت األداة )أّي( في اللغة العربّية الفصيحة 

 )نظرة معاصرة(
 تمهيد 1.2 35
 The (Non)veridicalityنظرّية ثبوت وقوع الحدث الداللّية ) 2.2 39

Approach) 

50 
استعماالت األداة )أّي( في اللغة العربّية الفصيحة بناء على  3.2

مفهوم اللفظ الحّساس أو المستقطب في اللغة في نظرّية 
 جياناكيدو

69 
رة ( في اللغة العربّية الفصيحة )نظ: دالالت األداة )أيّ الفصل الثالث

 معاصرة(
 تمهيد 1.3 69
 العربّية الفصيحة دالالت األداة )أّي( في اللغة 2.3 70
 نظرة جديدة إلى دالالت األداة )أّي( في اللغة العربّية الفصيحة 3.3 77

النظرّيات اللغوّية الغربّية المعاصرة وأفكارها المتعلقة بتفسير  4.3 89
 دالالت األداة )أّي( في اللغة العربّية الفصيحة

95 
في اللغة وداللتها الفصل الرابع: استعمال أدوات االستفهام األخرى 
 العربّية الفصيحة )نظرة معاصرة(

 تمهيد 1.4 95

استعمال أدوات االستفهام األخرى في اللغة العربّية الفصيحة  2.4 97
 في ضوء النظريات اللغوّية الغربّية المعاصرة

داللة أدوات االستفهام األخرى في اللغة العربّية الفصيحة في  3.4 103
 ضوء النظريات اللغوّية الغربّية المعاصرة

النظرّيات اللغوّية الغربّية المعاصرة وأفكارها المتعلقة بتفسير  4.4 106
تمّيز األداة )أّي( االستفهامّية في اللغة العربّية الفصيحة عن 

 اللغة نفسهاباقي أدوات االستفهام في 



 

 ه  

 المحتوى الصفحة

 الخاتمة 111
 المراجع 113

 



 

 و  

 الجداول  ائمة
ر م 
 الجدول

ر م  اسم الجدول
 الصفحة

السِّياقات اللغوّية التي يستهدفها اللفظ )أحد( في اللغة العربّية  1
 49 الفصيحة بناء على معطيات نظرّية جياناكيدو

 

  
  



 

 ز  

 الملخَّص
 

 الفصيحة العربّيةفي اللغة  أدوات االستفهام
 تقابلّية في ضوء علم اللغة المعاصر(نحوّية داللّية )دراسة 

 
 أحمد الصرايرة محمَّدطايل 

 
 م2018 جامعة مؤتة،
 

في اللغة العربّية  ودالالتها استعمال أدوات االستفهامبحث  الدِّراسةتهدف هذه 
أّن أداة االستفهام )أّي( قد  الدِّراسة، وتبّين في ضوء النظرّية اللغوّية الحديثة الفصيحة

علماء العربّية؛ نظرًا إلعرابها واستعماالتها من  الدِّراسةنالت نصيبًا كافيًا من البحث و 
دة لألداة )أّي( بافتراض ة المتعدّ االستعماالت التداوليّ  الدِّراسةر دة، وتفسّ ودالالتها المتعدّ 

في سياقات عدم ثبوت وقوع  ة ال تكون صحيحة إالّ أّن هذه االستعماالت التداوليّ 
ة حسب نظريّ  لفظًا مستقطباً  ةالتداوليّ  األداة )أّي( يجعل األمر الذيالحدث، 

المتعلقة  (هيم) دراسةعلى  بناءً  الدِّراسةالمتعلقة باأللفاظ المستقطبة، وتبّين  (جياناكيدو)
ها تكتسب داللتها على الكلّية ر يخلو من المعنى، وأنّ بالنكرات أّن األداة )أّي( متغيّ 

 .من خالل عنصر آخر موجود في جملتهاواالستفهام والتبعيض 
أّما بخصوص أدوات االستفهام األخرى في اللغة العربّية الفصيحة، فتبّين 

أّن االستعماالت التداولّية لهذه األدوات ال تتعّدد وتتنّوع بتعّدد وتنّوع  الدِّراسة
لألداة )أّي(، وأّن هذه االستعماالت التداولّية ال تجعل من هذه االستعماالت التداولّية 

أيضًا أن هذه  الدِّراسة، وتبّين (جياناكيدو)األدوات ألفاظًا مستقطبة حسب نظرية 
ّنما هي ألفاظ تنبع داللتها من ذاتها.األدوات ليست متغّيرات أو نكرات،   وا 

ل والّداللة بين األداة )أّي( إلى أّن االختالفات في االستعما الدِّراسةوتنتهي 
، وأّن أدوات ترتبط بالسياقمن حقيقة أّن األداة )أّي(  تنبعوأدوات االستفهام األخرى 

المتعلقة باالرتباط  (بيستسكي)، وذلك حسب نظرية ال ترتبط بالسياقاالستفهام األخرى 
 بالسياق.
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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 wh-

words as polarity items in the language. The study also shows that wh-

words 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.     
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 :مةالمقدِّ 
الحمد هلل رب العالمين، أفاء علينا من نعمه، فجعل منها لسانًا ناطقًا بالحق، 

الم على الة والسَ يقف أمام الباطل والظلم، فيرفضه؛ ليقيم ميزان العدل والحق، والصَ 
 ، وبعد:الكريمرسوله 

، فوجدت بغيتي العربّية للغتيبحثت عّما يمكن أن يكون خدمة متواضعة  فقد
ظَ التي  الفصيحة العربّيةدروس اللغة  ن جوانبجانب مفي  بنصيب كاٍف من  لم َتح 

واهر الكثير من الظَ ف، المعاصرة الغربّية لغوّيةالالنظريات وفق والتحليل والبحث  الدِّراسة
بناًء أقالم الباحثين وذوي االختصاص  لم تتناولهاالفصيحة  العربّيةفي اللغة  لغوّيةال

م لنا ، التي من الممكن أن تقدّ المعاصرة الغربّية لغوّيةالالنظريات هذه على معطيات 
 .الفصيحة العربّيةفي اللغة  لغوّيةال للكثير من الظواهرمعاصرًا  لغوّياً تفسيرًا 

وهو ، أال موضوع دراستيوء على ط الض  ن أسلِّ حاولت جهد استطاعتي أوقد 
بأسلوب علمي جديد ال أّدعي أَنني أول  ،الفصيحة العربّيةأدوات االستفهام في اللغة 

 العملأضّم هذا  فأنا، العربّيةالمهتمين بخدمة لغتهم  الّدارسينمن الباحثين و  اتبعهمن 
 الَدرسيحيط بأغلب موضوعات  الغموض الذي رفعإلى التي تسعى  األعمالإلى 
المثيل إلى ضممنا  كَلما، أو موضوعًا أو حصرنا أطرافهدرسنا  كَلما، فالعربيّ  اللغويّ 
، فهمهعليه، أو بعد عن  صعبارس على ما ، نكون قد اقتربنا من وضع يد الدَ مثيله

الفصيحة جانب من جوانب درس االستفهام في  العربّيةوأدوات االستفهام في اللغة 
 .أن يقفوا على أسرارها الّدارسينو  الفصيحة التي تستحق من الباحثين العربّيةاللغة 

الفصيحة  العربّيةوقد انطلقت دراستي من ما تعتريه أدوات االستفهام في اللغة 
لغة من  أليِّ  اللغويّ ظام النِّ  ودالالت مختلفة، والمعروف أنَ  من استعماالت ومعانٍ 

اللغات البشرّية ينطوي تحته مجموعة من األدوات التي تساعد أبناء هذه اللغات البشرّية 
، فقد وضعت هذه األدوات في اللغات البشرّية وتوصيله أذهانهمفي تأدية ما يختلج في 

 ،الَنفيأو  ،أو الّنهي ،عام، والمقصود هنا وظيفة األمر بشكلٍ  لغوّيةاللتأدية الوظائف 
األخرى التي تحتوي عليها  لغوّيةالأو غير ذلك من الوظائف  ،الجزاءأو  ،أو االستفهام

واحد من الفصيحة  العربّيةودرس االستفهام في اللغة  ،اللغات البشرّية في العالم كّله
ر وظيفة االستفهام، فال يتصوَ  تؤّديعلى الكثير من األدوات التي  حتويروس التي تالد  
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وظيفة االستفهام في وظيفته، ف تؤّديدوات االستفهام التي العربّي دون أ اللغويّ النظام 
 الفصيحة في ذلك تشبه إلى حدٍ  العربّيةلغة الفصيحة مرتبطة بأدواته، وال العربّيةاللغة 

الوظيفة  يتؤدِّ بعيد اللغات البشرّية األخرى، التي ال تخلو أنظمتها من أدوات مشابهة 
 .نفسها

افتقار الَدرس اللغوّي العربّي المعاصر إلى دراسة علمّية انطلقت دراستي من و 
كانت  فقدالفصيحة؛  العربّيةألدوات االستفهام في اللغة  لغوّيةعميقة للخصائص ال

وهي مع ندرتها جاءت وصفَية بحتة؛ ابقة في هذا المجال نادرة جدًا، الّدراسات السَ 
اقتصرت على عرض خصائص هذه األدوات دون مقابلتها بالخصائص  كونها قد

إلى التحليل  الدِّراسةلشبيهاتها في اللغات األخرى، ومن هذا الباب تسعى هذه  لغوّيةال
المعاصرة، ومقابلتها مع  الغربّية لغوّيةيق لهذه األدوات في ضوء النظرّيات الالعم

أخرى، في منهج وصفي تحليلي يعمد إلى دراسة أدوات  عالمّيةشبيهاتها في لغات 
الفصيحة، ووصفها بناًء على واقعها، ثَم تحليلها تحلياًل  العربّيةاالستفهام في اللغة 

 .تقابلّياً  نظرّياً 
قديمها ) الفصيحة العربّيةفي اللغة  الَنحوبقراءة الكثير من كتب وقد قمت 

محاواًل والعديد من األبحاث، ، وغيرها من الكتب كالتفاسير والمعجمات، (وحديثها
، وكتاب سيبويهكتاب  واألبحاث ، ومن أبرز هذه الكتبدراستياإللمام بقدر من أطراف 

ومسائلها  العربّيةالصاحبي في فقه اللغة )وكتاب ابن فارس ، (حروف المعاني) الرماني
 الّرواة ، والتفسير الكبير الموسوم بمفاتيح الغيب للرازي، وِان باه  (وسنن العرب في كالمها

ولسان العرب  مغني اللبيب عن كتب األعاريب البن هشام،و للقفطّي،  الّنحاةأن باِه  على
افي لعباس حسن، واألدوات النحوية والّنحو الو للسامرائي،  الَنحو، ومعاني البن منظور

في كتب التفسير لمحمود الصغبر، وأساليب الطلب عند النحويين والبالغيين لقيس 
بأدوات االستفهام في اللهجة البغدادية المعاصرة لعلي الموسومة  الدِّراسةو األوسي، 
 .الحياني

 لعربّيااااةاي اللغااااة فاااا أدوات االسااااتفهاميتمحااااور حااااول  الدِّراسااااةوبمااااا أَن موضااااوع 
 الّدراساااااتماااان االطااااالع علااااى  ، كااااان ال باااادَ فااااي ضااااوء علاااام اللغااااة المعاصاااار الفصاااايحة
االستفهام في لغات  موضوعصت لدراسة المعاصرة التي خصّ  الغربّية لغوّيةالوالنظرّيات 
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التاي تهاتم المعاصارة  الغربّياة لغوّياةال ، وأعني هنا الّدراسات والنظرّيااتالعربّيةغير اللغة 
بالموضاااوع نفسااااه فااااي اللغااااات األخاااارى، أو االطااااالع علااااى أفكااااار ومعطيااااات الّدراسااااات 

ماان الممكاان  مواضاايع أخاارى الدِّراسااةتناولاات ب المعاصاارة التااي الغربّيااة لغوّيااةالوالنظرّيااات 
 لغوّياةالالعالماة  نظرّياة ، ومان أبارز هاذه الّدراساات والنظرّيااتأن تعينني في دراستي هذه

ثباااوت و اااوث الحااادث  نظرّياااةالموساااومة باااا: )جياناكيااادو( =  Giannakidou)ة األمريكّياا
وفكرتها المتعلقة باأللفاظ الحّساسة ، ((The (Non)veridicality Approach)الداللّية 

ة األمريكّيااا لغوّياااةال ودراساااة(، Polarity Items) معّيناااةأو المساااتقطبة لساااياقات داللّياااة 
(Heim  =حااول النكاارات واألسااماء )النكاارة، وفكرتهااا المتعلقااة باالساام النكاارة وقوتااه  هاايم
بيستسااكي( حاول الخصااائص =  Pesetsky) األمريكايّ  اللغاويّ العااالم  نظرّياةو ، تحديدّياةال

 ة ألدوات االستفهام.السياقيّ 
إلى تمهيد وأربعة فصول وخاتمة، است هل تمهيدها بعنوان  الدِّراسةمت وقد قسِّ 

 ووصفها في مستوياتها المختلفة،في دراسة اللغة  التحليليّ  الوصفيّ المنهج قيمة  حيوضِّ 
والجوانب التي ، ةالتركيبيّ و  داللّيةالو ة يّ الَصرفو  المقطعّيةو  ةالَصوتيّ وأعني هنا النواحي 

 التي تشترك فيها اللغات لغوّيةالدراسة الظواهر  عند يتناولها علم اللغة العام أو النظري
 . البشرّية

فيتناول المعنى اللغوّي واالصطالحي لالستفهام كما جاء عند أّما الفصل األول، 
، وقد تّم في اللغة نفسها الفصيحة، وأدوات االستفهام وأقسامها العربّيةعلماء اللغة 

في الفصول الالحقة لهذا الفصل، فلم يتّم  الدِّراسةعرض ذلك بشكل يخدم موضوع 
الفصيحة؛ كون  العربّيةكل حيثيات هذا الدرس أو الموضوع في اللغة الحديث عن 

 .االستفهام في اللغة المدروسة جوانب محّددة ألدواتيتمحور حول  الدِّراسةمبتغى 
لألداة )أّي(  الدِّراسةالفصل الثاني والفصل الثالث من هذه  وخصصت

عن غيرها من أدوات االستفهام  تمّيزهاالفصيحة؛ نظرًا ل العربّيةفي اللغة  االستفهامّية
من  العربّيةفي اللغة  هذه األداةت استعماالجاء الفصل الثاني حول ففي اللغة نفسها، 

المعاصرة التي  لغوّيةتّم التطرق فيه إلى أهم النظرّيات ال إذ، وجهة نظر معاصرة
 العربّيةت األداة )اّي( في اللغة استعماالأفكارها على معطياتها و  تمّكنت من تطبيق
 .العربّيةلغتنا في ها تستعماالالوصول إلى تفسير جديد الالفصيحة، ومن ثّم 
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الفصاااايحة؛  العربّيااااةدالالت األداة )أّي( فااااي اللغااااة الفصاااال الثالااااث  ت فاااايودرساااا
مان فاي االساتفهام وغيار االساتفهام  لادالالت هاذه األداة العربّيةانطالقًا من تحديد علماء 

والتحليااال وفااق معطياااات  الدِّراسااةب اً جااادير وجدتااه وهااو أمااار خااالل المضااااف إليااه بعااادها، 
مااان  الجزئّياااةالمعاصااارة، التاااي قاااّدمت لاااي تفسااايرًا مغاااايرًا لهاااذه  الغربّياااة لغوّياااةالنظرّياااات ال

كااان ماان الواجااب فااي بدايااة هااذا الفصاال أن  وقااد، العربّيااةجزئيااات األداة )أّي( فااي اللغااة 
بنااااًء علاااى ماااا ورد فاااي  ، وذلاااك)أّي(حاااول دالالت األداة عااارض مختصااار  أقاااوم بتقاااديم

 .العربّيةأبحاث ودراسات ومؤلفات علماء 
بين  تقابلّية لغوّية نظرّيةإلجراء دراسة  خّصصتهأّما الفصل الرابع واألخير، فقد 

ت استعماالو  الفصيحة العربّيةودالالت أدوات االستفهام األخرى في اللغة ت استعماال
مدى  في هذا الفصل إلى التطرقتّم حيث  ،نفسهاودالالت األداة )أّي( في اللغة 

وأدوات االستفهام األخرى في اللغة  االستفهامّيةالتشابه أو االختالف بين األداة )أّي( 
معطيات وأفكار  وقد تّم ذلك وفقت والدالالت، ستعماالمن ناحية اال الفصيحة العربّية

 .المعاصرة الغربّية لغوّيةالنظرّيات ال
، إذ كان بعضها الدِّراسةوقد تضّمنت الخاتمة بعض النتائج التي توّصلت إليها 

 الدِّراسةتتعلق بوبعضها اآلخر ، ألدوات االستفهام العربّيةمتعلقًا بدراسة علماء اللغة 
وأخرى تتعلق ، الفصيحة العربّيةت األداة )أّي( في اللغة ستعماالال ةالتقابليّ  نظرّيةال
من  يتعّلقوأخيرًا ما ة لدالالت األداة )أّي( في اللغة نفسها، التقابليّ  نظرّيةال الدِّراسةب

ألخرى في وأدوات االستفهام ا االستفهامّيةاألداة )أّي( االختالفات والفروق بين ب النتائج
 .الفصيحة العربّيةاللغة 
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 :التَّمهيد
، مغايراً ي في القرن العشرين، واتخذت لها مسارًا الَنحو  الَدرسرت مالمح تغيَ 
الواسع في  ابمعناه (Descriptive Linguistics) ةالوصفيّ  اللغويات تحتى بدأ
 ة، فصرف المنهجمحّددفي مرحلة زمنية  معّينةبدراسة لغة  تقوم لغوّيةال الّدراسات
بظواهرها  الحّيةدراسة لغاتهم ة المقارنة إلى التاريخيّ  الّدراساتعن  الّنحاة الوصفيّ 
، ليصفوا أصواتها ومفرداتها وتراكيبها، فيستنبطوا قواعدها وأحكامها، وهذه المنطوقة
ة التي ات التقنيّ اللغويّ و اللغات القريبة  بتطّورال تنسجم مع المناهج التي تعنى  الّدراسات

 .(1)(Prescriptive Linguistics) تقوم على المعيار
الذي ظهر في أوائل القرن  ،فرع من فروع علم اللغة الحديث فيّ الوص الَنحوو 

 الوصفيّ ، واستعمال مؤّخراً  يالَنحو  الَدرسل في أخذ يضرب جذوره ويتأصّ العشرين، و 
ين اللغويّ الذي وّجه أعمال  التاريخيّ جاء نتيجة للمنهج  ،اللغويّ  الَدرسمصطلحًا في 

، وهذه المناهج لها أهمية دتتعدّ  البحث في اللغة مناهج، علمًا أَن (2)األوروبيين سابقاً 
خاصة في مجال البحث العلمي؛ ألَنها تعّد طرقًا موصلة إلى الغاية التي ينشدها 
الباحث من دراسته، ومن خالل هذه المناهج يحرص الباحث على سالمة النتائج التي 

مناهج كثيرة منها: المنهج  اللغويّ البحث  فَ رَ عَ قد يتوصل إليها من االضطراب، و 
، االستنباطيّ ، والمنهج التقابليّ ج ، والمنهج المقارن، والمنهالتاريخيّ ، والمنهج الوصفيّ 
 .من المناهج وغيرها

، ويرجع الوصفيّ المنهج صاحب فكرة  السويسري )سوسير( اللغويّ ويعّد العالم 
 Synchronic) ةاآلنيّ  بينأصوله إلى الموازنة التي أقامها )سوسير(  في هذا المنهج

Linguistics)  ّةوالتعاقبي (Diachronic Linguistics) ّة هي وجهة نظر ، واآلني
تقوم على البحث في حاالت اللغة على أساس ثابت دون النظر إلى البعد  وصفَية

                                           

.ط، م(، أبحاث في اللغة العربّية، مكتبة رياض الصلح، بيروت، لبنان، د1973عبده، داود، ) (1)
 .9ص

م(، الَنحو العربّي والَدرس الحديث )بحث في المنهج(، دار النهضة 1979الراجحي، عبده، ) (2)
 .23العربّية، بيروت، لبنان، د.ط، ص
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د )سوسير( أَن اللغة ينبغي أن تدرس بعد اكتمال تدوينها وتقنينها، أكَ قد ، و (1)التاريخيّ 
 وصفَيةب الدِّراسةسميت هذه قد ة، و محّددة ة ومكانيّ حال استقرارها في بيئة زمانيّ وفي 
 .(2)اللغة

على أساس وصف اللغة أو اللهجة في مستوياتها  الوصفيّ ويقوم المنهج 
وغير ، ةالتركيبيّ و  داللّيةالو ة يّ الَصرفو  المقطعّيةو  الَصوتيةوأعني هنا النواحي المختلفة، 

التي  لغوّيةال، وال بد أن يقتصر الباحث في نشاطه على الوصف المحض للظاهرة ذلك
، أي المنهج كائن بالفعل ال ما ينبغي أن يكون، وهويقوم بدراستها، أي تسجيل ما هو 

ته في ضوء ، فقد بنى )سوسير( نظريّ يصلح لدراسة اللغة على أساس علميّ  ،الوصفيّ 
والعبارات من العالقات، كالجمل  نظام معرفيّ ، واصفًا اللغة بلغوّيةالالعالقة 
 .(3)والكلمات

إّما أن تكون منطوقة  الوصفيّ واللغات واللهجات المدروسة في المنهج 
، والبحث فيها يفرض على الباحث الحّية، كاللغات الحديثة، وتسمى باللغات مستعملة

، للدِّراسةفيها ليخضعها  لغوّيةالأن يبدأ من نقطة الصفر إذا أراد استكشاف الظواهر 
ّما لغات ولهجات مكتوبة، وهي التي ذهب أصحابها في  ويتجه إلى التجريد والتقنين، وا 

القديمة تعتبر  العربّيةالعصور األولى، وبقيت لغتهم لغة مدونة مكتوبة، ودراستنا للغة 
ولم نكن  دراسة لغة مكتوبة، وليست منطوقة؛ ألَن نطق هؤالء العرب األوائل لم نسمعه،

 المعاصرين له. نحن
 Noamالمعروف نعوم تشومسكي ) األمريكيّ  اللغويّ وقد وضع العالم 

Chomsky ) َفي كتابه الموسوم با ) مًا من معايير الكفايةسلAspects of the Theory 

of Syntax  ّفي  لغوّية نظرّيةتقييم أّي  وذلك بهدف؛ ة(= جوانب النظرّية النحوي
، داللّيةالو ة والَصرفيّ  المقطعّيةو المستويات الَنحوية والَصوتية  أي  مستوياتها المختلفة، 

                                           

إبراهيم، زكريا، )د.ت(، مشكلة البنية، دار مصر للطباعة، القاهرة، جمهورية مصر العربّية،  (1)
 .53-52د.ط، ص

 .29الراجحي، الَنحو العربّي والَدرس الحديث )بحث في المنهج(، ص (2)
م(، المدخل إلى علم اللغة، ترجمة وتعليق: سعيد بحيري، مؤسسة 2003ديتربونتنج، كارل، ) (3)

 ، وما بعدها.33، ص1المختار للنشر والتوزيع، القاهرة، جمهورية مصر العربّية، ط
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 Descriptiveة )الوصفيّ وأول هذه المعايير هو معيار الكفاية ، وغير ذلك

adequacy) قادرة على صياغة قواعد يمكنها  لغوّيةال نظرّيةال، الذي يتطلب أن تكون
إلنتاج جمل صحيحة تتعلق بالظاهرة  استعمالها، وقواعد يمكن لغوّيةالوصف الظاهرة 

 المراد دراستها. لغوّيةال
(، Explanatory adequacyأَما المعيار الثاني، فهو معيار الكفاية التفسيرية )

قادرة على صياغة قواعد يمكنها تفسير الظاهرة  لغوّيةال نظرّيةالالذي يتطلب أن تكون 
صحيحًا أو غير صحيح  استعماالً د يمكنها توقع ما يمكن أن يعّد ، وقواعلغوّيةال

 المراد دراستها. لغوّيةالللظاهرة 
 Observationalأَما المعيار الثالث واألخير، فهو معيار كفاية المالحظة )

adequacy) قادرة على صياغة قواعد يمكنها  لغوّيةال نظرّيةال، الذي يتطلب أن تكون
 .(1)جديدة تظهر أثناء البحث لغوّيةهرة وصف وتفسير أّي ظا

بتقديم تحليل وتفسير منسجم مع هذه المعايير  الدِّراسةفي هذه  وسأقوم
 لضمانوذلك ؛ الفصيحة العربّيةفي اللغة  الستعماالت ودالالت أدوات االستفهام

 .العربّية لغتنافي  هااستعمالومالحظة  ها،وتفسير  األدواتهذه وصف 
َنما هو علوم مختلفة تفرعت عن  (Linguisticsوعلم اللغة ) ليس علمًا واحدًا، وا 

للغة، بحيث أصبح اآلن لكّل فرع منها علماء ومتخصصون في هذا  علمّيةال الدِّراسة
الفرع أو ذاك من هذا العلم، بل لقد أصبح لكّل فرع منها اليوم دراساته وأبحاثه وكتبه 
ودورياته الخاصة به، ونتيجة للتقدم الذي أحرزه علم اللغة، اتفق علماء اللغة أو أغلبهم 

 Generalين، أحدهما علم اللغة العام )على تقسيم علم اللغة إلى فرعين كبير 

Linguistics) أو ،( علم اللغة النظريTheoretical Linguistics واآلخر علم اللغة ،)
 General، وما يهمنا هو علم اللغة العام )(Applied Linguisticsالتطبيقي )

Linguistics)، ( أو علم اللغة النظريTheoretical Linguistics وكالهما ،)

                                           
(1) Chomsky, N. (1965), Aspects of the Theory of Syntax, Cambridge, 

MA: MIT press, page 24-26. 
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( دون كلمة عام أو Linguisticsقصود غالبًا عندما نستخدم عبارة علم اللغة )الم
 .(1)نظري

ة يّ الَنحو ة و يّ الَصرفو  ةالَصوتيّ  لغوّيةالويدرس علم اللغة العام أو النظري الظواهر 
 ، وذلكجميعها اللغات، وهي الظواهر التي تشترك فيها أساسّيةبصفة  داللّيةالو 

الذي يدرس الصوت  باإلضافة إلى مناهج البحث في اللغة، ويتفرع منه علم األصوات
بعيدًا عن البنية، من حيث طبيعته وكيفية حدوثه ومواضع نطق األصوات  اللغويّ 

الذي يبحث في تصنيف  الَصرف، وعلم والصفات النطقية المصاحبة للصوتالمختلفة 
 الَصرفة ووظائفها، ويدخل في إطاره علم المورفيمات وأنواعها ومعانيها المختلف

داخل الجمل  وقوانينها تماكلالذي يدرس أحكام نظم ال الَنحو، وعلم بالمفهوم التقليدي
والعالقات التي تربط بين مكونات الجمل، وهو جزء من علم  وأنواع الجمل، والعبارات

الذي يدرس  الّداللة، وعلم الَصرفالقواعد الذي يشمل هذا العلم باإلضافة إلى علم 
تطور ، ويعالج لغوّيةالمن حيث عالقتها بالبنية  الّداللةل ويحلّ  ،ة للغةمزيّ الطبيعة الرّ 

 .(2)داللّيةالوالحاالت  الكلماتين ب داللّيةالوتنوعها والعالقات  الّداللة
ظري، ستقوم هذه ومن خالل هذا العلم، أي علم اللغة العام أو علم اللغة النّ 

، في اللغة العربّية الفصيحةودالالتها استعماالت أدوات االستفهام بدراسة  الدِّراسة
من الممكن  أَنهن إذ سيتبيّ  هذا العلم؛ لتفسيرها وكشف أسرارها،وتحليلها ضمن إطار 
التي تعّد ركنًا أساسيًا من أركان المعاصرة،  اللغوّيةنظريات الة تفسيرها وتحليلها بوساط
العام أو النظري يمكن أن يصوغ  اللغويّ ف علم اللغة النظري،علم اللغة العام أو 

يمكن أن  الوصفيّ  اللغويّ الفرضية التي تذهب إلى أَن كل اللغات فيها أسماء وأفعال، و 
يفّند هذه الفرضية بدليل تجريبي على وجود لغة واحدة على األقل ال يمكن عند وصفها 

ها، يجب يؤّكدَنه كي يفّند هذه الفرضية أو ز بين األفعال واألسماء؛ لكتأسيس فارق مميّ 
 اللغويّ عليه أن يتعامل مع بعض التصورات الخاصة باالسم والفعل، التي يمّده بها 

                                           

م(، اللغة وعلم اللغة، ترجمة وتعليق: مصطفى التونى، دار 1987انظر: ليونز، جون، ) (1)
 ، وما بعدها.1/44، 1النهضة العربّية، القاهرة، جمهورية مصر العربّية، ط

علم اللغة، ترجمة وتعليق: أحمد مختار عمر، عالم م(، أسس 1998انظر: باي، ماريو، ) (2)
 ، وما بعدها.35، ص8الكتب، القاهرة، جمهورية مصر العربّية، ط
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التطبيقي فيقوم بتطبيق تصورات علم اللغة العام أو علم  اللغويّ أّما  ،(1)العام أو النظري
 .(2)يم اللغةعة تشمل تعلة متنوّ اللغة النظري ونتائجه على مهام عمليّ 

العالماااة ات اللغوّياااة المعاصااارة التاااي اعتمااادت عليهاااا الّدراساااة نظرّياااة ومااان النظرّيااا
ثباااوت و اااوث  نظرّياااةالموساااومة باااا: )جياناكيااادو( =  Giannakidou)اللغوّياااة األمريكّياااة 
هاااذه فيهاااا  ذهبااات   التاااي، ((The (Non)veridicality Approach)الحااادث الداللّياااة 

وقااد انحصاار إلااى تفسااير العديااد ماان القضااايا اللغوّيااة فااي اللغااات البشاارّية كافّااة، العالمااة 
يتعلّااااق بتفسااااير جياناكياااادو لأللفاااااظ الحّساسااااة أو مااااا  اهتمااااام الّدراسااااة بهااااذه الّنظريااااة فااااي
(، أو بعباارة أخارى الجزئّياة المتعلقاة Polarity Itemsالمستقطبة لسياقات داللّية معّينة )

الاذي وصالت  (، Polarity Itemsالحّساس أو المستقطب في اللغاة )في نظرّيتها باللفظ 
، إلااى تحديااده وتعيينااه ماان خااالل تقساايم السااياقات الّدالليااة فااي نظريتهااا إلااى ثالثااة أقسااام

سااياقات وال (،Veridical situationsعلااى ثباوت وقااوع الحاادث ) الدالااةسااياقات ال هيي   
 الدالاةساياقات (، والAnti-veridical situationsثباوت عادم وقاوع الحادث ) الدالاة علاى

 .(Non-veridical situationsعلى عدم ثبوت وقوع الحدث )
ماان خاللهااا أّن النكاارات  بّيناات  هاايم(، التااي =  Heim)اللغوّيااة األمريكّيااة  ودراسااة 

ّنمااا  أو األسااماء النكاارة ال تكتسااب داللتهااا التحديدّيااة علااى الاابعض أو الكاال ماان ذاتهااا، وا 
تسااب هااذه الّداللااة التحديدّيااة ماان عنصاار آخاار فااي الجملااة، وقااد بّيناات  ذلااك ماان خااالل تك

 .العديد من األمثلة التي قامت بمناقشتها وتوضيحها في اللغة اإلنجليزّية
االختالفاات بيستساكي( المتعلقاة ب=  Pesetsky)ونظرّية العالم اللغوّي األمريكّي  

بااااين أدوات االسااااتفهام التااااي تقاباااال األداة )أّي( فااااي اللغااااات التااااي قااااام بدراسااااتها وأدوات 
تكمااان فاااي الخصاااائص الساااياقية لهاااذه التاااي جعلهاااا االساااتفهام األخااارى فاااي هاااذه الّلغاااات، 

أدوات من هذه الناحية، هماا:  بين نوعين من أدوات االستفهام يفّرق فقد وجدتهاألدوات، 
أدوات االسااتفهام ، و (Discourse-linked Wh-Phrasesسااياق )االسااتفهام المرتبطااة بال

، وهاااو التقسااايم (Non-discourse-Linked Wh-Phrasesغيااار المرتبطاااة بالساااياق )

                                           

 .1/45ليونز، اللغة وعلم اللغة،  (1)
 .47-1/46ليونز، اللغة وعلم اللغة،  (2)
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( فاااااي اللغاااااة اإلنجليزياااااة )ماااااثاًل( أداة Whichأّن أداة االساااااتفهام ) جعلاااااه يفتااااارضالاااااذي 
مرتبطة بالسياق، فال يمكننا استعمالها استعمااًل سليمًا دون أن يكون هنالاك ساياق لغاوي 
سابق لها مرتبط بها، أي أّن هاذه األداة ال تكاون مساتعملة اساتعمااًل ساليمًا إاّل إذا كانات 

( فاي اللغاة Whichألداة )أّن ماا انطباق علاى او مرتبطة بسياق لغوي مسبق يشير إليهاا، 
اإلنجليزياااة ال ينطباااق علاااى أدوات االساااتفهام األخااارى فاااي اللغاااة نفساااها؛ كوناااه يمكنناااا أن 

( فاااي اللغاااة اإلنجليزياااة )ماااثاًل( دون أن Whenنطااارح تسااااؤاًل باساااتعمال أداة االساااتفهام )
الفااااارق باااااين أدوات  أنّ و تكاااااون هاااااذه األداة مرتبطاااااة بساااااياق لغاااااوّي مسااااابق يشاااااير إليهاااااا، 

ساااتفهام المرتبطاااة بالساااياق وأدوات االساااتفهام غيااار المرتبطاااة بالساااياق متمثّااال فاااي أّن اال
األدوات المرتبطة بالسياق تعود في داللتهاا إلاى )عنصار( تام تحدياده أو ذكاره مسابقًا فاي 
السياق، بمعناى أّناه ال باد مان حاديث مسابق ياتم فياه ذكار العنصار الاذي سنستفسار عناه 

 قااااد ذلاااكوقاااد ، داة مااان أدوات االساااتفهام المرتبطاااة بالساااياققبااال أن نطااارح تسااااؤاًل باااأّي أ
بيستسااااااكي( إلااااااى جعاااااال أدوات االسااااااتفهام المرتبطااااااة =  Pesetsky)اللغااااااوّي األمريكااااااّي 

أّمااااا أدوات االسااااتفهام غياااار  بالسااااياق نكاااارات ال تملااااك قااااّوة تحديدّيااااة نابعااااة ماااان ذاتهااااا،
بيستسااكي( أّنهااا ليساات فااي  = Pesetsky)المرتبطااة بالسااياق، فيقتاارح اللغااوّي األمريكااّي 

سااياق لغااوي مساابق يشااير إليهااا، فهااي ماان وجهااة نظااره تكتسااب داللتهااا ماان حاجااة إلااى 
 ذاتها، وال تحتاج ألي عنصر آخر في جملتها لتحديد هذه الّداللة.
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  األولالفصل 
 الفصيحة العربّيةفي اللغة  االستفهام وأدواته

 
 :تمهيد 1. 1

وأدواتها حروف اللغة في أّن البحث  إلى العربّية لغوّيةالراسات للدِّ  المتتبِّعيصل 
أّن ويجد الباحث ، ما تعتريه هذه الحروف واألدوات من معان مختلفةبسبب  جاءقد 

 لغوّيةالراسات ر الدّ مع تطوّ  ين والمفسريناللغويّ عند الَنحويين و ازدهر قد هذا البحث 
متمّيزًا عن غيره من  بذاته قائماً علمًا مرحلة من الزمن في ، حتى أصبح المختلفة
عداد المؤلفات و تأليف األمر الذي أغرى العلماء ب، العلوم الكثيرة التي  والكتب الرسائلا 
أحوال الحروف واألدوات وأبوابها وشواهدها والمذاهب المختلفة فيها، ومن  قت إلىتطرّ 

ميمي القيرواني الت الكتاب الذي ألفه  محَمد بن جعفر والرسائل والكتب هذه المؤلفات
قام األدواِت التي ذكرها الَنحويون، فللحروِف و  وهو كتاب جامعالمعروف بالقزاز، 

ع شتاتها من الكتب، وبيّ  ن ما فيها، ووضعها على حروف المعجم، بشرحها، وجم 
، فأعجَبه، وقال له: "اذكر ما  وعندما بلغ كتاب ه  ألَف ورقٍة رفع صورًا منه إلى المعزِّ
د واالستفهام التي يجيء   من الكلمات لمشاكلة الصور في األمر والنهي والصفة والَجح 

 .(1)يدل على المراد بها إعرابًا على ما تقّدمها وتالها من القول"
مجموعة من األدوات على  البشرّيةألّي لغة من اللغات  اللغويّ الّنظام  ويشتمل

يصاله في تأدية ما يختلج في أذهانهم البشرّيةالتي تساعد أبناء هذه اللغات  ، فقد وا 
 والمقصودبشكل عام،  لغوّيةاللتأدية الوظائف  البشرّيةوضعت هذه األدوات في اللغات 
أو غير ذلك من الوظائف  ،الجزاءأو االستفهام أو  الَنفيهنا وظيفة األمر أو الّنهي أو 

العالم كّله، وبسبب هذه الوظائف  في البشرّيةاألخرى التي تحتوي عليها اللغات  لغوّيةال
 أطلق علماء العربّية عليها حروف المعاني.

                                           

ّرواة على م(، ِان باه  ال1986ها(، )624القفطّي، جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف، )ت:  (1)
أن باِه الّنحاة، تحقيق: محَمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربّي بالقاهرة في جمهورية مصر 

 .87-3/86، 1العربّية ومؤسسة الكتب الثقافية ببيروت في لبنان، ط
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معنى  تؤّديالفصيحة من المباني التقسيمية التي  العربّيةواألدوات في اللغة 
ر عنها هذه األدوات تتحقق بالضرورة بين والعالقة التي تعبّ أو وظيفة التعليق، التعليق، 

، األجزاء جميعهابأجزاء الجملة بشكل كامل، فهي ال تتحقق بأحد أجزاء الجملة، بل 
ة التي تتمثل في إلى األدوات األصليّ الفصيحة  العربّيةفي اللغة وتقسم هذه األدوات 

مثل في التي تت المحّولةحروف المعاني، ومنها حروف الجر والعطف، واألدوات 
 .(1)األدوات الظرفية أو االسمية أو الفعلية أو الضميرية

 العربّيةاللغة الفصيحة، لوجدنا أّن  العربّيةلو تناولنا درس االستفهام في اللغة و 
، فال يتصور وظيفة االستفهام تؤّديعلى الكثير من األدوات التي تحتوي الفصيحة 
وظيفته، فوظيفة االستفهام في  تؤّديالتي  العربّي دون أدوات االستفهام اللغويّ النظام 
الفصيحة في ذلك تشبه إلى حد  العربّيةواللغة الفصيحة مرتبطة بأدواته،  العربّيةاللغة 

الوظيفة  تؤّدياألخرى، التي ال تخلو أنظمتها من أدوات مشابهة  البشرّيةبعيد اللغات 
 .(2)نفسها

ة إلى االستفهام عن كلمة واالستفهام ون االستفهام في اللغات البشريّ اللغويّ م ويقسّ 
 العربّيةفي اللغة  عن جملة، ويحددون جواب القسم األول بكلمة واحدة، فلو قلنا

في اللغة نفسها بكلمة واحدة، وهي كلمة  يكون جوابناس : متى درست؟الفصيحة
و نعم أا)، فيكفي الجواب بتحديد الوقت، ويحددون جواب القسم الثاني ب( مثالً البارحة)
في اللغة  يكون جوابناس: هل درست دروسك؟ الفصيحة العربّيةفي اللغة  ، فلو قلنا(ال

بالجملة كاملة، أو  يتعّلق، واالستفهام هنا، أي في القسم الثاني، (ال)أو  (نعمنفسها با)
 .(3)عن صحة وقوع مضمونهاباألحرى 

                                           

م(، اللغة العربّية: معناها ومبناها، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، 1994حسان، تمام، ) (1)
 ، وما بعدها.123د.ط، ص

م(، أدوات االستفهام في اللهجة البغدادية المعاصرة، 2015الحياني، علي حمد عبد العزيز، ) (2)
 .77، ص1، ع27، الرياض، المملكة العربّية السعودية، مجامعة الملك سعودمجلة اآلداب، 

وصححه وعلق عليه: م(، التطور النحوي للغة العربّية، أخرجه 1994برجشستراسر، ج، ) (3)
، 2الدكتور رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، جمهورية مصر العربّية، ط

 ، وما بعدها.165ص
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األبحاث الموّجهة من الفصيحة  العربّيةفي اللغة البحث في االستفهام ويعّد 
تماسك العناصر التي  ظام يتطلبمفهوم النّ  ؛ وذلك انطالقًا من أنَ الَنحوي كّلهظام للنّ 

في اللغة  محّددلموضوع معّين  وجود معطيات واضحةبفإَن التفكير  وعليه،تكونه؛ 
األمر ، وهو محّدد واضح أَن النظام الَنحويّ  سيفضي في النهاية إلى ،الفصيحة العربّية
ال  ؛ فالوضوح النظريّ الفصيحة العربّيةللغة  المتعاقبة لغوّيةالالّدراسات  ال تقبله الذي
لتحديد  متقاربةال متشابهةالتراكيب الو  متباعدةالمتعددة البنية األبالمقارنة بين  إالّ يكون 

 .(1)المتباعد وتمييز المختلف المتقارب المشترك
الفصيحة أدوات تنتمي إلى األسماء، ومنها:  العربّيةويشمل االستفهام في اللغة 

: هل والهمزة، ولكل اسم من أسماء وهيالحروف،  ىتسمّ َمن  وأّي وأين، وأخرى 
االستفهام وظيفة يؤديها، فمنها ما يستفهم به عن المكان، ومنها ما يستفهم به عن 

ه أسماء تؤّديل ما الزمان، ومنها ما يستفهم به عن العدد، ومنها ما يستفهم به عن ك
من الوظائف األخرى  ا ما يستفهم به عن الحال، وغير ذلكهاالستفهام األخرى، ومن

 .(2)الفصيحة العربّيةاالستفهام المتبقية في اللغة  أسماءها تؤّديالتي 
فتفيد  للتصور والتصديق، ، فهماالفصيحة العربّيةفي اللغة  االستفهام حرفاا أمّ 

ويجاب عن التصور  ،التصديق فقط)الهمزة( التصور والتصديق معًا، وتفيد )هل( 
، وذلك نحو (ال)أو  (نعموعن التصديق با)زيد عندك أم عمرو؟ بالتعيين، نحو قولنا: أ
 .(3)وقولنا: أزيد قائم؟ قولنا: هل زيد قائم؟

                                           

م(، إنشاء الَنفي وشروطه الَنحوية الداللّية، منشورات مركز النشر 2006المبخوت، شكري، ) (1)
 .15الجامعي في جامعة منوبة، تونس، د.ط، ص

م(، األدوات النحوية في كتب التفسير، دار الفكر، دمشق، 2001أحمد، ) الصغبر، محمود (2)
 ، وما بعدها.634، ص1سورية، ط

م(، الجنى الداني في حروف المعاني، 1992ها(، ) 749المرادي، الحسن بن قاسم، )ت:  (3)
تحقيق: الدكتور فخر الدين قباوه واألستاذ محمد نديم فاضل، دار الكتب العلمّية، بيروت، 

م(، مغني 1991ها(، )761واألنصاري، ابن هشام، )ت:  ، وما بعدها،30، ص1لبنان، ط
اللبيب عن كتب األعاريب، تحقيق: محَمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، 

 ، وما بعدها.1/19لبنان، د.ط، 
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ها من األدوات في الفصيحة عن غير  العربّيةز أدوات االستفهام في اللغة وتتميَ 
الفصيحة  العربّيةاللغة نفسها بصدارتها في الكالم، وتستأثر )همزة( االستفهام في اللغة 

استأثرت بأمور  هذه بتمام الصدارة في الكالم؛ كونها أصل أدوات االستفهام، وألصالتها
 بِهِ آمَنْتُم وَقَعَ مَا إِذَا أَثُمَّ قوله تعالى:منها تمام الصدارة بتقديمها على ثم والواو والفاء، نحو 

تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ كُنتُم وَقَدْ آآلنَ
الْأَرْضِ فِي يَسِريُوا أَوَلَمْ قوله تعالى:، و (1)

 قوله تعالى:و ، (2)

َتَعْقِلُونَ أَفاَلَ الْكِتَابَ تَتْلُونَ وَأَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَنسَوْنَ بِالْبِرِّ النَّاسَ أَتَأْمُرُون
واألصل في ذلك تقديم ، (3)

أصالة  راعت العرب ها داخلة في الجملة المعطوفة، لكنّ ألنّ ؛ حرف العطف على الهمزة
الهمزة في استحقاق تمام الصدارة، وذلك بخالف )هل( وسائر أدوات االستفهام 

 .(4)األخرى
 ، ويحددون هنا بأنّ االستفهامّيةعن ترتيب الجملة  الّنحاة العربويتحدث 

األصل في أدوات االستفهام أن ال يليها إاّل األفعال؛ وذلك بسبب أّن الجملة 
ألّنه في الحقيقة سؤال  ؛تقتضي السياق الفعلي، فاالستفهام يطلب الفعل االستفهامّية

، ونحن عندما نستفهم نكون قد استفهمنا عن األمر الذي نشك فيه ونجهله، وال يقع عنه
قال سيبويه في هذا الجانب: "وحروف  االستفهام كذلك ال  وقد، (5)الشك إاّل في الفعل

أال  يليها إاّل الفعل إاّل أّنهم قد توّسعوا فيها فابتدءوا بعدها األسماء واألصل  غير ذلك.
، وكيف زيٌد آِخٌذ. فإن قلت: هل ترى أّنهم يقولون: َهل  زيٌد منطلٌق، وَهل  زيٌد في الدارِ 

ز  إاّل في الشعر، ألّنه لّما اجتمع االسم  والزيدًا رأيَت وهل زيٌد ذهب َقب   فعل  َح ولم يج 
                                           

 .51سورة يونس، اآلية:  (1)
 .9سورة الروم، اآلية:  (2)
 .44اآلية:  سورة البقرة، (3)
م(، مفتاح العلوم، تحقيق: 2000ها(، )626انظر: السكاكي، يوسف بن محمد بن علي، )ت: (4)

، وما بعدها، 418، ص1عبد الحميد الهنداوي، دار الكتب العلمّية، بيروت، لبنان، ط
 .31والمرادي، الجنى الداني في حروف المعاني، ص

م(، شرح المفَصل 2001ها(، )643بن علي، )ت: ابن يعيش، موفق الدين أبي البقاء يعيش  (5)
للزمخشري، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه: الدكتور إيميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمّية، 

 .217-1/216، 1بيروت، لبنان، ط
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كنَت فاعاًل ذلك بقد   شاعٌر فقدم االسَم نصَب كما اضط رَ  حملوه على األصل فإن  
 .(1)ونحِوها"

باسم يليه فعل بعد همزة  االستفهامّيةابتداء الجملة  الّنحاة العربوقد أجاز 
هذا المجال: "لو قلت: هل زيد قام؟ لم يصلح إاّل في ، ويقول المبرد في فقط االستفهام

متى زيٌد خرج؟ وأين زيٌد قام؟ وجميع  الشعر؛ ألَن السؤال إَنما هو عن الفعل، وكذلك
ال يصلح فيهَن إذا اجتمع اسم وفعل إاّل تقديم   -غير ألِف االستفهام -حروف االستفهام

  .(2)الفعل، إاّل أن يضطّر الشاعر"
 

 :  الفصيحة العربّيةفي اللغة  تفهاماالس 1. 2
الفصااايحة نمطاااًا تركيبّياااًا مااان أنمااااط  العربّياااةيمثااال مصاااطلح االساااتفهام فاااي اللغاااة  

أثنااااااء العملّياااااة  العربّياااااةالتاااااي يلجاااااأ إليهاااااا المتحااااادثون باللغاااااة  الجمااااال اإلنشاااااائّية الطلبّياااااة
لااام يكااان  م عااان شااايءالتواصااالّية فيماااا بيااانهم، فأنااات عنااادما تساااتفهم تكاااون قاااد طلبااات العلااا

 .، أو تستفهم عّما هو معلوم للتحّقق والتثّبتمعلومًا في ذهنك
، وفي هذا يقول ابن االستفهام في اللغة بطلب الفهم العربّيةد علماء ويحدِّ 
ءَ منظور: " بالَقل ِب. َفِهَمه  َفه َمًا َوَفَهاَمًة: َعِلَمه " الَفه م : َمع ِرَفت َك الَشي 

، ويقول في (3)
ت ه  موضع آخر: "وَ  َء: َعَقل ت ه  َوَعَرف ت ه . َوَفَهم ت  ف النًا َوَأف َهم  ؛ َوَتَفَهَم الَكالَم: َفِهم ت  الَشي 

َر َوَفَهَمه   ٌل َفِهٌم: َسِريع  الَفه ِم، ي َقاٌل: َفه ٌم َوَفَهٌم. َوَأف َهَمه  اأَلم  ٍء. َوَرج   َفِهَمه  َشي ئًا َبع َد َشي 

                                           

م(، الكتاب، تحقيق 1988ها(، )180انظر: سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، )ت: (1)
 .99-1/98، 3محَمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، طوشرح: عبد السالم 

م(، كتاب المقتضب، تحقيق: 1979ها(، )285انظر: المبرد، أبو العَباس محَمد بن يزيد، )ت:  (2)
محَمد عبد الخالق عضيمة، لجنة إحياء التراث اإلسالمي، المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية، 

 .73-2/72، 2مصر، ط
ها(، )د.ت(، لسان العرب، تحقيق: عبد اهلل 711منظور، محَمد بن مكرم، )ت:  انظر: ابن (3)

علي الكبير ومحَمد أحمد حسب اهلل وهاشم محَمد الشاذلي، دار المعارف، القاهرة، مصر، 
 ، مادة )فهم(.3481د.ط، ص
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ت ه  إَياه : َجَعَله   ت ه  َوَفَهم  َتف َهَمِني الّشيَء َفَأف َهم  َتف َهَمه : َسَأَله  َأن  ي َفهَِّمه . َوَقِد اس  َيف َهم ه ، َواس 
 .(1)َتفهيمًا"

في  بطلب الفهم، وهو يتعّلقأّن االستفهام في اللغة  ةالسابق المعانيويفهم من 
اء في االصطالح بطلب ال يختلف عن االستفهام في االصطالح، فقد حدده العلم ذلك

، ومن العلماء من يجعل االستفهام واالستخبار واالستعالم عن الشيءواإلفهام الفهم 
 .(2)بمفهوم واحد في االصطالح

 الّداللةوالتركيب يقع بين حقيقتين، هما: حقيقة  الّداللةواالستفهام من ناحية 
قع تحت باب االستخبار التي ت الّداللةوحقيقة التركيب، وتتمثل الحقيقة األولى في 

طلب الخبر، ويستفاد من  االستخباروباب االستعالم وباب االستفهام، فيستفاد من 
هذه األبواب مجتمعة  تؤّديطلب الفهم، و  االستفهامطلب العلم، ويستفاد من  االستعالم

 .(3)إلى طلب ما لم يكن معلومًا من قبل
لالستفهام نقطة بارزة  معّينةأدوات  استعمالومن ناحية حقيقة التركيب يمثل 

خبارّي إلى تركيب استفهامّي، ويدل ذلك من تركيب إ اللغويّ ة في تحويل التركيب ومهمّ 
ر في دراسة اتساع المختلفة، األمر الذي أثّ  لغوّيةالعلى العالقة الحميمة بين التراكيب 

قيقة االستفهام ع تراكيب كثيرة من تركيب واحد، ومن هنا تمثلت ح، وتفرّ اللغويّ النظام 

                                           

 ، مادة )فهم(.3481انظر: ابن منظور، لسان العرب، ص (1)
ها(، )د:ت(، الصاحبي في فقه اللغة العربّية 395سين أحمد، )ت: انظر: ابن فارس، أبو الح (2)

ومسائلها وسنن العرب في كالمها، تحقيق: محمد الشويحي، مؤسسة بدران للطباعة والنشر، 
م(، جامع الدروس العربّية، 1993، والغالييني، مصطفى، )181بيروت، لبنان، د.ط، ص

ورات المكتبة العصرية للطباعة والنشر، صيدا، راجعه ونقحه: الدكتور عبد المنعم خفاجه، منش
 .1/139، 28بيروت، لبنان، ط

ها(، 542انظر: ابن الشجري، هبة اهلل بن علي بن محمد بن حمزة الحسني العلوي، )ت:  (3)
م(، أمالي ابن الشجري، تحقيق ودراسة: الدكتور محمود محمد الطناجي، مكتبة 1992)

 .1/400، 1لعربّية، طالخانجي، القاهرة، جمهورية مصر ا
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يتم ال ، و استعالميّ  في تحويل تركيب إخبارّي إلى تركيب استفهامّي استخباريّ التركيبّية 
 .(1)أدوات خاصة بتركيب االستفهام استعمالبإاّل ذلك 

يشبه األمر؛ وذلك الفصيحة  العربّيةفي اللغة أّن االستفهام  الّنحاة العربويرى 
تسأل عن معرفة شيء يدور في ذهنك، وقد تتحقق هذه انطالقًا من أّنك في االستفهام 

المعرفة، أو ال تتحقق، وكذلك األمر الذي قد يقوم المأمور بتنفيذ ما يطلب منه، أو ال 
َنما فعلوا ذلك باالستفهام ألَنه كاألمر في أّنه  يقوم، وفي هذا الجانب يقول سيبويه: "وا 

َتِقَر عند السائل" غير واجٍب، وأّنه يريد به من المخاَطِب أمراً   .(2)لم َيس 
؛ الفصيحة العربّيةفي اللغة  والشرطأيضًا بين االستفهام  الّنحاة العربويربط 

، ويجعلون جواب االستفهام الشرطوذلك انطالقًا من أّنهم يحّملون االستفهام معنى 
هم يجعلون ما بعد في عدم حصوله وتحققه ووجوبه، باإلضافة إلى أنّ  الشرطكجواب 

، وفي ذلك يقول سيبويه: "أال ترى أّن الشرطمثل ما بعد أداة  شرطاً أداة االستفهام 
ٌم فلهذا اختير النصب   روف  ضارعت بما بعدها َكِرهوا تقديَم االسم، ألّنها حوَ جوابه َجز 

وجوابها كجوابه وقد يصير معنى حديثها إليه. وهي غير  واجبٍة  ما بعد حروف الجزاء،
كالجزاء، َفَقب َح تقديم  االسم لهذا. أال ترى أنك إذا قلت: َأي َن عبد  اهلل آته، فكأنك قلت: 

 .(3)حيث ما َيك ن  آته"
الفصيحة تركيب ينشأ من  العربّيةاالستفهام في اللغة  أنَ  ا سبقممَ  ضحيتَ و 

خاصة إلفادة طلب العلم بالمجهول، ويتم هذا الطلب بأدوات خاصة  خالل طريقة
الفصيحة، ففي  العربّيةفي مؤلفاتهم، وال يقتصر ذلك على اللغة  العربّيةحددها علماء 

إليه كلمات وظيفّية بهدف الوصول  تؤّدياللغة اإلنجليزية شكل خاص بجملة االستفهام 
، الفصيحة العربّيةا هو موجود في اللغة إلى المجهول في األذهان، وذلك على نحو م

، علمًا أّن للتنغيم دورًا بارزًا في مع اختالف في ترتيب الجملة، أي الصيغة والتوزيع

                                           

م(، لسانيات تقابلية: االستفهام بين العربّية واإلنجليزية، 2007المومني، أسماء أحمد رشيد، ) (1)
 .18-17، ص1دار الكندي للنشر والتوزيع، إربد، المملكة األردنية الهاشمية، ط

 .1/99انظر: سيبويه، الكتاب،  (2)
 .1/99انظر: سيبويه، الكتاب،  (3)
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دون أن تحتوي  ، وذلكفي اللغة اإلنجليزية استفهامّيةتحويل الجملة اإلخبارية إلى جملة 
 .(1)باالستفهام الجملة على تركيب خاص

الفصيحة أدوات مبهمة يستعلم بها عن شيء  العربّيةوأدوات االستفهام في اللغة 
إلى حروف  الفصيحة العربّيةم هذه األدوات في لغتنا ، وتقسّ (2)مجهول في أذهاننا

وأسماء، وسنقوم فيما سيأتي من هذا الفصل بعرض هذه األدوات والتعريف بها بشكل 
 يخدم موضوع دراستنا.

 
 :  الفصيحة العربّيةستفهام في اللغة حرفا اال 1. 3

، (الهمااازة وهااال)الفصااايحة حااارفين لالساااتفهام، هماااا:  العربّياااةوضاااع علمااااء اللغاااة  
 عرضهما والتعريف بهما على النحو اآلتي:ب وسنقوم

 
 :  الهمزة 1. 3. 1

الفصاايحة إلفااادة  العربّيااةياادخل هااذا الحاارف علااى التركيااب االسااتفهامّي فااي اللغااة 
؟ أو التصاااور، نحاااو قولناااا: أعمااارو عنااادك أم زيااادعمااارو قاااائم؟ التصاااديق، نحاااو قولناااا: أ

 ويؤيااد ذلااك قااول، (3)أدوات االسااتفهام أساااس وأصاالهااذا الحاارف  العربّيااةويجعاال علماااء 
سااايبويه: "ألّنهاااا حااارف  االساااتفهام الاااذي ال يااازول عناااه إلاااى غياااره، ولااايس لالساااتفهام فاااي 

نّ  ، ونحااااااِوهن حيااااااث  أِمن ااااااوا امااااااا تركااااااو األصااااال غياااااار ه. وا  ، وَمتااااااى، وهاااااال   األلااااااف فااااااي َماااااان 
 .(5)الزجاج: "األلف أم حروف االستفهام"قول ، و (4)االلتباَس"

                                           

 .19المومني، لسانيات تقابلية: االستفهام بين العربّية واإلنجليزية، ص (1)
 .1/139انظر: الغالييني، جامع الدروس العربّية،  (2)
واألنصاري، مغني اللبيب عن كتب  ،31-30المرادي، الجنى الداني في حروف المعاني، ص (3)

 ، وما بعدها.1/19األعاريب، 
 .1/99انظر: سيبويه، الكتاب،  (4)
انظر: الَرازي، الفخر محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين بن علي الطبرستاني،  (5)

م(، التفسير الكبير )مفاتيح الغيب(، دار إحياء التراث العربّي، بيروت، 1997ها(، )606)ت:
 .635والصغبر، األدوات النحوية في كتب التفسير، ص ،1/158، 2لبنان، ط
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أّن أسااااماء االسااااتفهام بنياااات ألّنهااااا تضاااامنت معنااااى هماااازة  الّنحاااااة العااااربوياااارى 
مذهبهم في أّن الهمزة أصل أدوات االستفهام، وقاد علال الجرجااني  يؤّكدوهذا  االستفهام،

ة ة، فهي عندما تضمنت معناى الحرفّياسبب بناء أسماء االستفهام بتضمنها معنى الحرفيّ 
 .(1)بنيت كما بني الحرف

عااان أّن همااازة االساااتفهام قاااد تقلاااب )هااااء( عناااد بعاااض  العربّياااةويتحااادث علمااااء 
حَاجَجْتُمْ هَؤُالء هَاأَنتُمْ له تعالى:قو في العرب، فيرون أّن الهمزة 

أصلها: آأنتم، وهاو  ،(2)
 .(3)عندهم إبدال كاإلبدال في قول العرب: هرقت الماء

لتقاء همزة االستفهام مع همزة الوصال، والاراجح ال العربّيةبعض علماء  ويتعرض
الوصل وتثبات هنا أّنه إذا التقت همزة االستفهام مع همزة الوصل وجب أن تحذف همزة 

هماازة الوصاال يااؤتى بهااا لوصاال الكااالم، وعناادما  هماازة االسااتفهام؛ وذلااك انطالقااًا ماان أنّ 
 جااااااءت همااااازة االساااااتفهام معهاااااا ذهبااااات الحاجاااااة لوصااااال الكاااااالم، فاااااال حاجاااااة لوجودهاااااا

 كُنت َ  أَمْ أَسْتتَكْبَرْ َ  قولاه تعاالى:ب، ويساتدلون علاى ذلاك (4)واجتماعها مع همازة االساتفهام

الْعَالِنيَ مِنَ
، فاألصل هنا: أاستكبرت، وقد سقطت همزة الوصل للتخفيف والساهولة فاي (5)

هاااو النطاااق؛ كاااون اجتمااااع الهمااازتين معاااًا سااايكون ساااببًا فاااي إحاااداث الثقااال فاااي النطاااق، و 
، ماااع األخااااذ بعااااين االعتباااار أّن بقاااااء هماااازة (6)وترفضااااه العربّيااااةاألمااار الااااذي تنفاااار مناااه 
 .للمعنى االستعماليّ هنا االستفهام أولى؛ ألّنها 

                                           

م(، كتاب المقتصد في شرح اإليضاح، 1982ها(، )471، )ت:انظر: الجرجاني، عبد القاهر (1)
تحقيق: الدكتور كاظم بحر المرجان، منشورات وزارة الثقافة واإلعالم، الجمهورية العراقية، 

 .1/134د.ط، 
 .66سورة آل عمران، اآلية:  (2)
وية في كتب والصغبر، األدوات النح ،8/89انظر: الَرازي، التفسير الكبير )مفاتيح الغيب(،  (3)

 .94التفسير، ص
م(، كتاب األزهية في علم الحروف، تحقيق: 1993ها(، ) 415الهروي، علي بن محَمد )ت:  (4)

 .33، ص2عبد المعين المّلوحي، مطبوعات مجمع اللغة العربّية، دمشق، سوريا، ط
 .75سورة آل عمران، اآلية:  (5)
 .33الهروي، كتاب األزهية في علم الحروف، ص (6)
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وتااادخل هماااازة االساااتفهام علااااى هماااازة القطاااع، وفااااي هااااذا المجاااال يتحاااادث علماااااء 
زتين، نحااو قولنااا: أأنجااازت عاان ثالثااة اسااتعماالت، فماان العااارب ماان يحقااق الهماا العربّيااة
قولناا: آأنات ومن العرب مان يجعال باين همازة االساتفهام وهمازة القطاع ألفاًا، نحاو العمل؟ 

وذلك هروبا من االستثقال، ومن العارب مان يوّحاد همازة االساتفهام  العمل؟أم علّي أنجز 
العماال؟ والتقاادير هنااا أّنااه ياادخل  ، نحااو قولنااا: آنجاازتمماادودة وهماازة القطااع بهماازة واحاادة

بااين هماازة االسااتفهام وهماازة القطااع ألااف، فتصاابح الهماازة األولااى مااع األلااف الداخلااة بااين 
 .(1)همزة االستفهام وهمزة القطع همزة مد، فتلين الهمزة الثانية بسبب ذلك، وتترك نبرتها

 ه تعااالى:قولاا سااوية، نحااومنهااا: التّ ة االسااتفهام الكثياار ماان المعاااني، همااز  تااؤّديو 
لَهُمْ تَسْتَغْفِرْ لَمْ أَمْ لَهُمْ أَسْتَغْفَرْ َ عَلَيْهِمْ سَوَاء

 هَذَا فَعَلْ َ أَأَن َ قوله تعالى: قرير، نحو، والتّ (2)

إِبْترَاهِيمُ  يَتا  بِآلِهَتِنَتا 
الظِّت    مَتدَّ  كَيْت َ  رَبِّت َ  إِلَت   تَترَ  أَلَتمْ  قولاه تعاالى: نحاو عجاب،، والتّ (3)

(4)، 

الْتأَوَّلِنيَ  نُهْلِت ِ  أَلَتمْ  قولاه تعاالى: نحاو هدياد،والتّ 
هاا تؤّدي، وغيار ذلاك مان المعااني التاي (5)

 .(6)همزة االستفهام
، وهذا ما جعلها تخاتص استعمااًل وتصرفاً وهمزة االستفهام أكثر أدوات االستفهام 

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

 
                                           

 .35الهروي، كتاب األزهية في علم الحروف، ص (1)
 .6سورة المنافقون، اآلية:  (2)
 .62سورة األنبياء، اآلية:  (3)
 .45سورة الفرقان، اآلية:  (4)
 .13سورة المرسالت، اآلية:  (5)
واألنصاري، مغني اللبيب عن  ، وما بعدها،30المرادي، الجنى الداني في حروف المعاني، ص (6)

 ، وما بعدها.1/23األعاريب، كتب 
األوسي، قيس إسماعيل، )د.ت(، أساليب الطلب عند النحويين والبالغيين، بيت الحكمة،  (7)

، وما 319جامعة بغداد، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجمهورية العراقية، د.ط، ص
 بعدها. 
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 :  هل 1. 3. 2
ال تقااع إاّل فااي االسااتفهام، وفاي ذلااك يقااول ساايبويه:  (هال)العاارب أّن  الّنحاااةيقارر 

( ، ويتحااااادث الرمااااااني عااااان أّن لاااااا)هَ (1)َهااااال  ال تقاااااع إاّل فاااااي االساااااتفهام"" ين أو اساااااتعمالل 
نعم أو باا)موضعين، األول منهماا أن تكاون أداة اساتفهام عان حقيقاة الخبار، وجوابهاا هناا 

 مَّتا  وَجَتدتمم  فَهَت ْ  قولاه تعاالى:، وذلاك نحاو قولناا: هال قاام زياد؟ وهال عمارو خاارج؟ و (ال

نَعَمْ قَالُواْ حَقًّا رَبُّكُمْ وَعَدَ
 :والثااني منهماا أن تكاون بمعناى قاد، وذلاك نحاو قولاه تعاالى ،(2)

ْ َالدَّهْرِ مِّنَ حِنيٌ الْإِنسَانِ عَلَ  أَتَ  ه
 ، والمعنى هناا: قاد أتاى علاى اإلنساان، ومثال ذلاك(3)

الْخَصْمِ نَبَأُ أَتَاكَ وَهَ ْ :قوله تعالى
، والحقيقة أّنها هناا ليسات (5)، والمعنى هنا: قد أتاك(4)

 .(6)والتوكيد بمعنى قد، بل هي استفهام تقريرّي يفيد التحقيق
( عناااد  العااارب حااارف اسااتفهام يااادخل علاااى األسااماء واألفعاااال، وهاااو  الّنحاااةو)َهاال 

لطلااب التصااديق الموجااب فقااط، وذلااك نحااو قولنااا: هاال قااام عماارو؟ وهاال عماارو قااام؟ وال 
( عن مفارد حاو قولناا: هال جملاة فعلياة، نأتي بعاده االسام فاي ، كماا أّناه ال يايستفهم با)َهل 

( إذا جاااءت فااي جملااة فيهااا فعاال، كااان حااّق الفعاال التقااديم،  (7)عماارو ضااربت؟ ألّن )َهاال 
ذا قلنااا: هال محماد حضار؟ ع ااّد  نحاو قولناا: هال درس زياد؟ وقولنااا: هال حضار محماد؟ وا 
( قااد تااأتي فااي جملااة اساامية بحتااة،  هاذا ضااعيفًا أو علااى نّيااة التقااديم والتااأخير، ولكاان )َهاال 

                                           

 .3/189انظر: سيبويه، الكتاب،  (1)
 .44ة: سورة األعراف، اآلي (2)
 .1سورة اإلنسان، اآلية:  (3)
 .21سورة ص، اآلية:  (4)
م(، كتاب معاني الحروف، حَققه 1981ها(، )384الرماني، أبو الحسن علي بن عيسى، )ت: (5)

وخَرج شواهده وعلق عليه وقدم له وترجم للرماني وأّرخ لعصره: عبد الفتاح إسماعيل شلبي، 
 .102، ص2والطباعة، جدة، المملكة العربّية السعودية، طدار الشروق للنشر والتوزيع 

 .345-344انظر: المرادي، الجنى الداني في حروف المعاني، ص (6)
م(، اللمع في العربّية، تحقيق: سميح أبو 1988ها(، )392انظر: ابن جني، أبو الفتح، )ت:  (7)

، وما بعدها، 149.ط، صمغلي، دار مجدالوي للنشر، عمان، المملكة األردنية الهاشمية، د
 ، وما بعدها.341والمرادي، الجنى الداني في حروف المعاني، ص
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نحو قولنا: هل علي أخوك؟ وقولنا: هل الكتاب لك؟ وفي هذه الحالة ال سبيل إاّل لالسام 
 .(1)لمتابعتها

( فاااي أّنهاااا تساااتعمل لطلاااب التصاااور، وذلاااك نحوقولناااا:  وتنفااارد )الهمااازة( عااان )َهااال 
أعلااي فااي البياات أم خالااد؟ ولااذلك نجااد )الهماازة( قااد انفااردت بمعادلااة )أم( المتصاالة؛ فهااي 

(، وتنفارد )الهمازة( عان واحد من أمرينتعيين  يطلب من خاللها ، وهو ما ال يطلب با)َهل 
( أيضًا في أّنها تدخل على   مَثْتوى   جَهَنَّمَ فِي أَلَيْسَ :، وذلك نحو قوله تعاالى(2)الَنفي)َهل 

لِّلْكَافِرِينَ
(3). 
( أن تكاون لالساتفهام، لكناه  العربّيةللدراسات  المتتبِّعو  سيجد أّن األصال فاي )َهال 

مااا ذكرنااا، ك ساايجد أّن العاارب تسااتعملها لعاادد ماان المعاااني األخاارى، فقااد تااأتي بمعنااى قااد
 الْغَمَتامِ  مِّتنَ  ظُلَت    فِتي  اللّتهُ  يَتأْتِيَهُمُ  أَن إِال  يَنظُترُونَ  هَت ْ  :وقد تأتي بمعنى )ما(، نحو قولاه تعاالى

االمُتورُ   تُرْجَتعُ  اللّهِ وَإِلَ  األَمْرُ وَقُضِيَ وَالْمَآلئِكَةُ
 :قولاه تعاالى ، وقاد تاأتي بمعناى )أال(، نحاو(4)

ْ ُأَعْمَالًا  بِالْأَخْسَرِينَ نُنَبِّئُكُمْ هَ ْ ق
فاي اللغاة  (هال)هاا تؤّدي، وغيار ذلاك مان المعااني التاي (5)

تادخل ضامن دائارة الوظاائف السااياقّية  والمقصاود هناا المعااني التااي، (6)الفصايحة العربّياة
 لحروف المعاني.

( ماان ضاامن حااروف االسااتفهام، وقااد ذكاار ويااذكر أن بعااض العاارب يجعلااون )أم  
، أحااادهما أن تقاااع معادلاااة متصااالة لمعناااى االساااتفهام علاااى اساااتعمالينابااان جناااي أّن لهاااا 

د عنادك ومثال األول قولنا: أزيا معنى )أي(، واآلخر أن تكون منقطعة على معنى )بل(،
أم عماارو؟ والمعنااى هنااا: أّيهمااا عناادك؟ ومثااال الثاااني قولنااا: هاال عناادك خالااد أم عناادك 

                                           

، والمرادي، الجنى 73-2/72، والمبرد، كتاب المقتضب، 99-1/98انظر: سيبويه، الكتاب،  (1)
 .343الداني في حروف المعاني، ص

 .341انظر: المرادي، الجنى الداني في حروف المعاني، ص (2)
 .32الزمر، اآلية: سورة  (3)
 .210سورة البقرة، اآلية:  (4)
 .103سورة الكهف، اآلية:  (5)
 ، وما بعدها.343انظر: المرادي، الجنى الداني في حروف المعاني، ص (6)
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علااي؟ والمعنااى هنااا: باال أعناادك علااي؟ فتركنااا السااؤال عاان األول، وأخااذنا بالسااؤال عاان 
 .(1)الثاني

 
 

 :  الفصيحة العربّيةأسماء االستفهام في اللغة  1. 4
وضاااع وقاااد ، (2)بهاااا عااان شااايء مجهاااولأساااماء االساااتفهام أساااماء مبهماااة يساااتعلم  

والتعريااف  هاوساايتم عرضااالفصاايحة العديااد ماان األدوات لالسااتفهام،  العربّيااةعلماااء اللغااة 
 بها على النحو اآلتي:

 
 :  ن  م   1. 4. 1
عان العاقال، وذلااك نحاو قولناا: مان فعاال هاذا؟ ومان كتاب الاادرس؟  يساتفهم باا)من( 
 وَيَبْسُت ُ  يَقْبِضُ وَاللّهُ كَثِريَةى أَضْعَافًا لَهُ فَيُضَاعِفَهُ حَسَنىا قَرْضًا اللّهَ يُقْرِضُ ال ذِي ذَا مَّن :قوله تعالىونحو 

تُرْجَعُتتتونَ  وَإِلَيْتتتهِ
اإلنكااااري، وذلاااك نحاااو قولناااا: )َمااان   الَنفااايوقاااد تتشااارب )مااان( معناااى   ،(3)

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

الض آلمونَ  إِال  رَبِّهِ رَّحْمَةِ مِن يَقْنَ ُ
(5). 

( ليسااات أصااالية فاااي االساااتفهام، وأن  العااارب الّنحااااةبعاااض وياااذهب  إلاااى أّن )َمااان 
( لفاظ مفارد ماذكر، وأّنا أيضاًا أنّ  وياذكرون، الهمزةاألصل في االستفهام  ه يجاوز أن )َمان 

أّن  الّنحااةويقارر بعاض  ،(6)والجمع، والماذكر والمؤناثتحمل على المعنى فتكون للمثنى 
( ال تكااون إاّل  التامااة وغياار التامااة، ويحااددون اساامًا، ويجعلونهااا فااي قساامين، همااا: )َماان 

ِرمنِاااي الشااارطغيااار التاماااة بالموصاااولة، والتاماااة بثالثاااة أقساااام، هاااي:  ، نحاااو قولناااا: َمااان  ي ك 
                                           

 .72-71ابن جني، اللمع في العربّية، ص (1)
 .1/139الغالييني، جامع الدروس العربّية،  (2)
 .245سورة البقرة، اآلية:  (3)
 .1/139الغالييني، جامع الدروس العربّية،  (4)
 .56سورة الحجر، اآلية:  (5)
 .254الصغبر، األدوات النحوية في كتب التفسير، ص (6)
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اااه ، والنكااارة الموصاااوفة، نحاااو قولناااا:  ماااررت  بَمااان  محساااٍن لاااك، أي: ماااررت بإنسااااٍن أ كِرم 
 .(1)، نحو قولنا: َمن  عندك؟االستفهامّيةمحسٍن لك، و 

( حساب موقعهاا فاي الجملاة، فتكاون فاي محال رفاع، نحاو قولناا: مان  عراب )َمن  وا 
نجااح فااي االمتحااان؟ وتكااون فااي محاال نصااب، نحااو قولنااا: ماان رافقاات اليااوم؟ وتكااون فااي 

رأيااات؟ وهاااي فاااي كااال مواضاااعها اسااام مبناااي علاااى محااال جااار، نحاااو قولناااا: صاااديق مااان 
   .(2)السكون في محل رفع أو نصب أو جر

 
 :  ما 1. 4. 2

ويشامل ذلاك الحياوان والنباات والجمااد واألعماال، يستفهم با)ما( عن غير العاقال، 
هناااا العاقااال وينااادرج تحااات االساااتفهام ويساااتفهم بهاااا أيضاااًا عااان حقيقاااة الشااايء أو صااافته، 

وغيار العاقال، نحااو قولناا: مااا ركبات؟ وقولنااا: ماا اشاتريت؟ وقولنااا: ماا كتباات؟ وقولناا: مااا 
؟  ؟ وقولنااا: مااا النخاال ؟ وقولنااا: مااا الااذهب  نسااتفهم عاان  عناادمااألسااد ؟ وقولنااا: مااا اإلنسااان 

حقيقة هذه األشياء، وقولنا: ما عليٌّ؟ عندما تتحدث مع أحدهم عن علاّي أّناه مان علمااء 
؟ عربّيةال  .(3)فيكون سؤاله عن صفاته ومّيزاته، فيسألك: ما عليٌّ

، وذلااك نحااو قولنااا: مااا والشاارطوتسااتعمل )مااا( فااي وجااوه كثياارة، منهااا: االسااتفهام 
تُظْلَمُتونَ   الَ وَأَنتتُمْ  إِلَتيْكُمْ  يُتوَ َّ  خَيْتر   مِتنْ  تُنفِقُتواْ  وَمَتا  :قولاه تعاالىركبت؟ و 

كماا أّنهاا تساتعمل   ،(4)
؛ كونهاا ال تباشار توصل بمفاردلها من أن  نكرة موصوفة، وهي في هذا االستعمال ال بدّ 

 .(5)شيئًا سارًا لك النكرات، وذلك نحو قولنا: رأيت ما سارًا لك، أي:

                                           

م(، شرح 1998ها(، )669ابن عصفور، أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد بن علي، )ت: (1)
: الدكتور إيميل بديع جمل الزجاجي، قّدم له ووضع هوامشه وفهارسه: فواز الشعار، إشراف

 .46-3/44، 1يعقوب، دار الكتب العلمّية، بيروت، لبنان، ط
 .105-100الهروي، كتاب األزهية في علم الحروف، ص (2)
 .1/140الغالييني، جامع الدروس العربّية،  (3)
 .272سورة البقرة، اآلية:  (4)
 .141-1/140الغالييني، جامع الدروس العربّية،  (5)
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 فِتي  وَمَتا  السَّتمَاوَا ِ  فِتي  مَا يَسْجُدُ وَلِلّهِ وتستعمل )ما( موصولة، نحو قوله تعالى:

يَسْتَكْبِرُونَ  الَ وَهُمْ وَالْمَآلئِكَةُ دَآبَّةٍ مِن األَرْضِ
و قولناا: ماا أحساَن حاونكرة غير موصاوفة، ن  ،(1)

خباار، وغياار ذلااك ماان االسااتعماالت  ازياادًا! فمااا هنااا نكاارة غياار موصااوفة، والجملااة بعااده
 .(2))ما( التي تستعمل فيها

، ويجعلها فاي وجاوه متعاددة، منهاا: االستفهامّيةويتحدث الهروي عن إعراب )ما( 
النصاااب لوقااوع الفعااال عليهاااا، نحاااو  ووجاااهوجااه الرفاااع باالبتاااداء، نحااو قولناااا: ماااا اساامك؟ 

مبنيااة علااى السااكون فااي  االسااتفهامّيةوالمعااروف للجميااع أّن )مااا(  (3)مااا فعاال زيااٌد؟ قولنااا:
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.
 
 :  م  ك   1. 4. 3

( كناياااة عااان عااادد مااابهم الجااانس والمقااادار العربّياااةيجعااال علمااااء  )َكااام 
 المتتبِّاااع، و (4)

( بعااد أبااواب العاادد،  لمؤلفااات ودراسااات العاارب وفااي ذلااك يقااول ساايلحظ أّنهاام يااأتون بااا)َكم 
ذا قااال لااك رجااٌل: كاام لااك، فقااد سااأل عاان َعااَدٍد؛ ألَن َكاام  إّنمااا هااي مسااألة عاان ساايبويه: " وا 

عدد ههنا، فعلى المجيب أن يقول: عشرون أو ما شااء، مّماا هاو أساماٌء لعاّدٍة. فاإذا قاال 
ّسار ماا يساأل عناه قلات عشارون درهماًا، َفعملاات  لاك كام لاك درهماًا؟ أو كام درهماًا لاك؟ فف

" َكم  في الدرهم َعَمَل العشرين في الدرهم، وَلَك مبنية على َكم 
(5). 

( في  (  العربّيةو)َكم  ( الخبرية االستفهامّيةقسمان: )َكم  ، وقد ناّص علاى ذلاك و)َكم 
( اسام يقاع علاى العادد، العربّيةالكثير من علماء  ، ومنهم المبرد الذي قاال: "اعلام أّن )َكام 

                                           

 .49النحل، اآلية: سورة  (1)
، وما بعدها، والمرادي، الجنى الداني في حروف 86الرماني، كتاب معاني الحروف، ص (2)

 ، وما بعدها.336المعاني، ص
 .75الهروي، كتاب األزهية في علم الحروف، ص (3)
 .261المرادي، الجنى الداني في حروف المعاني، ص (4)
 .2/157سيبويه، الكتاب،  (5)



 

 26 

ااَرى عااَدٍد م نااّون. وذلااك قولااك:  ولهااا موضااعان: تكااون خباارًا، وتكااون اسااتفهامًا فمجراهااا َمج 
كم رجاًل عندك؟ تريد أعشرون غالمًا أم ثالثاون، وماا أشابه ذلاك؛ كماا أّناك إذا قلات أيان 

 .(1)م في موضع كذا؟"؟ فمعناه: أفي موضع كذا أعبد  اهلل
( عاان معاادود ماابهم الجاانس والكميااة معااًا؛ كونااك عناادما تساامع لفااظ  ويسااتفهم بااا)َكم 

( بشااكل منفاارد لاان  الكمّيااة التااي التااي يااذهب إليهااا، أو  الّداللااةماان هااذا اللفااظ  تعاارِّف)َكاام 
، رجاالً كتاباًا أو بيتاًا أو الجنس الجنس وال الكمّية، فقد يكون  تعرِّف، أي أّنك لن يقصدها

( وحاده مابهم وقد تكون الكمّية كتابًا واحدًا أو كتابين  والكمّياة،  الّداللاةأو أكثر، فلفظ )َكام 
ولااو أردت إزالااة إبهامااه ماان الناااحيتين، لوجااب عليااك القااول: كاام كتابااًا قاارأت؟ أو كاام بيتااًا 

والكمّيااااة(،  الّداللااااةاشاااتريت؟ أو كاااام رجاااااًل قابلاااات؟ فتزياااال عنهاااا اإلبهااااام ماااان الناااااحيتين )
 .(2)وتكشف حقيقة معدودها ومقداره الحسابي

 ) ، أّما الخبرية فقد ذكار بعاض العلمااء أّنهاا االستفهامّيةوال خالف في اسمية )َكم 
حااارف، وذكااار الااابعض اآلخااار أّنهاااا اسااام، ومااانهم سااايبويه الاااذي قاااال: "واعلااام أّن َكااام  فاااي 

واحاااٌد، إاّل أّن َكااام  اساااٌم ورَب غيااار  الخبااار ال تعمااال إاّل فيماااا تعمااال فياااه رَب، ألّن المعناااى 
، والااادليل علياااه أّن العااارب تقاااول: كااام رجاااٍل أفضااال  مناااك، تجعلاااه خبااار  اسااام، منزلاااة ِمااان 

" َكم 
(3). 

 ) ( الخبرياة، االستفهامّيةوتحتاج )َكم   إلى تمييز منصوب في الغالاب، وكاذلك )َكام 
( علااى الساا التااي تحتاااج إلااى تمييااز مجاارور فااي الغالااب، فااي االسااتفهام  كونوتبنااى )َكاام 

فااي  كونهاااوالخباار، ولهااا حااق الصاادارة فااي الكااالم فااي االسااتعمالين؛ وذلااك انطالقااًا ماان 
وأّنهااا فااي الخباار محمولااة علااى ، االسااتفهام ماان أسااماء االسااتفهام التااي لهااا حااق الصاادارة

 االسااتفهامّية، فبناؤهااا فااي الخباار جاااء بساابب شاابهها بالتااي تلاازم الصاادر باإلجماااع )رَب(

                                           

 .261، والمرادي، الجنى الداني في حروف المعاني، ص3/55كتاب المقتضب، المبرد،  (1)
، 9حسن، عَباس، )د.ت(، النحو الوافي، دار المعارف، جمهورية مصر العربّية، لبنان، ط (2)

4/568-569. 
 .2/161سيبويه، الكتاب،  (3)
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بااا)رَب(، وقااد بنياات علااى السااكون ألّنااه األصاال، وال يوجااد مااا يباارر الخااروج علااى وشاابهها 
 .(1)األصل

( مركباااااة مااااان كااااااف التشااااابيه وماااااا  العربّياااااةوياااااذهب بعاااااض علمااااااء  إلاااااى أّن )َكااااام 
مكون من: )الكااف( التاي للتشابيه بمعنى أّن األصل فيها  التي حذفت ألفها، االستفهامّية

وفاااي ذلاااك وقاااد ساااّكنت المااايم لكثااارة االساااتعمال،  التاااي حاااذفت ألفهاااا، االساااتفهامّية)ماااا( و
والصااحيح أّنهااا ليساات كااذلك؛ كااون حاارف الجاار ياادخل خااالف بااين البصااريين والكااوفيين، 

حارف الجار ال يادخل علاى والمعاروف أّن  كم درهمًا اشتريت الخااَتم؟نحو قولنا: بعليها، 
 .(2)مثيله

 )  قولاه تعاالى:فاي القارآن الكاريم  ساتفهامّيةاالومن المواضاع التاي وردت فيهاا )َكام 
َ إِلَت   هَذِهِ بِوَرِقِكُمْ أَحَدَكُم فَابْعَثُوا لَبِثْتُمْ بِمَا أَعْلَمُ رَبُّكُمْ قَالُوا يَوْم  بَعْضَ أَوْ يَوْمىا لَبِثْنَا قَالُوا لَبِثْتُمْ كَمْ مِّنْهُمْ قَائِ ٌ قَا 

أَحَدىا بِكُمْ يُشْعِرَنَّ وَلَا وَلْيَتَلَط  ْ مِّنْهُ بِرِزْقٍ فَلْيَأْتِكُم طَعَامىا أَزْكَ  أَيُّهَا فَلْيَنظُرْ الْمَدِينَةِ
(3)،   ) وقاد جااءت )َكام 

هنااااا علااااى األصاااال، وهااااو االسااااتفهام؛ كااااون االسااااتفهام يكااااون بااااالمبهم ليشاااارح مااااا يسااااأل 
 .(4)عنهويستفسر 

( الخبرية في القرآن الكريم، فمنهاا   قولاه تعاالى:أّما المواضع التي وردت فيها )َكم 
ْبَصِتريىا   خَتبِريًَا  عِبَتادِهِ  بِتذُنُوبِ  بِرَبِّ َ وَكَفَ  نُوح  بَعْدِ مِن الْقُرُونِ مِنَ أَهْلَكْنَا وَكَم

والمعناى هناا ياذهب  ،(5)
إلى أّن كثيرًا من القرون أهلكنا، أي أّنناا لام نساتعمل المابهم لنساأل باه، ومان ثام شارح ماا 

األصااال فاااي  أي لإلخباااار، والمعاااروف أنّ  ،ل عناااه، بااال اساااتخدمناه فاااي غيااار أصااالهيساااأ
 .(6)اإلبهام عدم اإلخبار

                                           

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

 .261المعاني، ص
 .19سورة الكهف، اآلية:  (3)
 .4/125ابن يعيش، شرح المفَصل للزمخشري،  (4)
 .17سورة اإلسراء، اآلية:  (5)
 .4/125ابن يعيش، شرح المفَصل للزمخشري،  (6)
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 :  م ت   1. 4. 4
)متااى( اساام اسااتفهام ماان الظااروف، ويسااأل بااه عاان الزمااان،  العربّيااةيعااّد علماااء 

، نحااو: اليااوم أو يااوم كااذا، والشااهر أو شااهر كااذا، أو اآلن، معّينااةوجوابااه يكااون بكلمااات 
، وال يجوز لنا السؤال باا)متى( عان ذلك من الكلمات التي تناسب جواب هذا االسم وغير

، (1)خباارًا عاان اساام الشااخصاألشااخاص، نحااو قولنااا: متااى عماارو؟ كااون الزمااان ال يكااون 
وأّما متى فإَنما تريد بها أن ي وقَِّت لاك وقتاا وال ترياد بهاا عاددًا، وقد قال سيبويه في ذلك: "

فإَنماااا الجاااواب فياااه: الياااوَم أو ياااوَم كاااذا، أو شاااهَر كاااذا، أو سااانَة كاااذا، أو اآلَن، أو حيَنئاااٍذ 
 .(2)وأشباه  هذا"

بشاااكل عاااام، أي   أساااماء الزماااانو)متاااى( اسااام مبناااّي علاااى الساااكون للساااؤال عااان 
، فأناات عناادما تقااول: متااى الساافر؟ يغنااي ذلااك عاان قولااك: أيااوم الجمعااة الساافر؟ جميعهااا

أشاهر حزياران السافر؟ فهاي فاي الزماان بمزلاة )أيان(  وقولك: أيوم السبت السفر؟ وقولك:
 .(3)في المكان

، نحاو (4)الشارطوقد تستعمل )متى( في غير االستفهام، ومن ذلاك اساتعمالها فاي 
، وتكااون )متااى( فااي بعااض ، ألعااب   ، ومتااى تلعااب  أقاام   تقاام  قولنااا: متااى  ومتااى تاادرس  أدرس 

ااهِ  َرَجااه  ِماان  َمتااى ك مِّ ، أي ماان االسااتعماالت بمعنااى )وسااط(، وذلااك نحااو قااول العاارب: أخ 
 .(5)وسط كّمه، وهي لغة هذيل

 
 :  ف  ي  ك   5.4.1

ول فااي ذلااك: "فمعنااى أّن )كيااف( لالسااتفهام عاان حالااة الشاايء، ويقاا يقاارر ساايبويه
َأي اَن فاي: أيِّ مكااٍن، وكياَف: علاى أَياِة حالاٍة، وهاذا ال يكاون مبادوءًا باه قبال االسام؛ ألَنهاا 
ماان حااروف االسااتفهام، فش اابِّهت ِبهَاال  وألااِف االسااتفهام، ألنهاان يسااتغنين عاان األلااف، وال 

                                           

 .505المرادي، الجنى الداني في حروف المعاني، ص (1)
 .1/217سيبويه، الكتاب،  (2)
 ، وما بعدها.4/102ابن يعيش، شرح المفَصل للزمخشري،  (3)
 .3/56سيبويه، الكتاب،  (4)
 .201-200الهروي، كتاب األزهية في علم الحروف، ص (5)
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ماااابهم غياااار ، ويااااذكر اباااان منظااااور أّن )كيااااف( اساااام اسااااتفهام (1)يكااااَن كااااذا إاّل اسااااتفهاما"
 .(2)متمكن، وأّنه قد حرك آخره بالفتح منعًا اللتقاء ساكنين

فقاااط،  ويااارى بعاااض العلمااااء أّن )كياااف( ظااارف، ويااارى الااابعض اآلخااار أّنهاااا اسااام
، ويااذهب بعااض العلماااء إلااى إعرابهااا بالنصااب دائمااًا، بمعنااى أّنهاام ينفااون أن تكااون ظرفاااً 

والنصااب مااع غياره؛ كونهااا تكااون  وياذهب الاابعض اآلخار إلااى إعرابهااا باالرفع مااع المبتادأ،
خبارًا قباال مااا ال يساتغنى، نحااو قولنااا: كياف أنااتم؟ وحااااًل قبال مااا يسااتغنى باه، نحااو قولنااا: 

 .(3)كيف جاء علّي؟
، فقاد صارح سايبويه الشارطاعتبار )كيف( مان ضامن أدوات  وللعلماء مذاهب في

َكي اَف تصانع  وسألت الخليال عان قولاه: : "حيث قال، الشرطأّنها ليست من ضمن أدوات 
هااا علااى الجاازاء؛ ألّن  ِرج  أصاانع . فقااال: هااي مسااتكرهة وليساات ماان حااروف الجاازاء، وَمخ 

" ، وذكر غيره أنها أكثر ما تكاون اساتفهامًا، وهاذا يعناى (4)معناها على أيِّ حاٍل تكن  أكن 
، وقد خصص األنباري مسألة في كتابه اإلنصااف تتحادث (5)للشرطأنهم يؤيدون مجيئها 

 .(6)المجازاة با)َكي َف(عن 
؛ وذلااااك الشااارطوياااذهب بعاااض المعاصااارين إلاااى أّن )كيااااف( تقاااع ضااامن أساااماء 

شااريطة أن تتصاال بااا)ما(، فتصاابح )كيفمااا(، وأن يكااون فعلهااا وجوابهااا بلفااظ واحااد، نحااو 

                                           

 .2/128سيبويه، الكتاب،  (1)
 ، مادة )كيف(.3968انظر: ابن منظور، لسان العرب، ص (2)
 ، وما بعدها.4/109ابن يعيش، شرح المفَصل للزمخشري،  (3)
 .2/60سيبويه، الكتاب،  (4)
م(، شرح التسهيل، تحقيق: 1990ها(، )672ابن مالك، جمال الدين محمد بن عبد اهلل، )ت: (5)

المختون، هجر للطباعة والنشر والتوزيع  الدكتور عبد الرحمن السيد والدكتور محمد بدوي
 .71-4/70، 1واإلعالن، القاهرة، جمهورية مصر العربّية، ط

ها(، )د.ت(، اإلنصاف في مسائل الخالف بين 577األنباري، كمال الدين أبو البركات، )ت:  (6)
الدكتور البصريين والكوفيين، تحقيق ودراسة: الدكتور جودة مبروك محمد مبروك، مراجعة: 

، 511، ص1رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، جمهورية مصر العربّية، ط
 (.94المسألة )
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 العربّياةالتاي ذكرهاا علمااء شاواهد القولنا: كيفما تصنع  أصانع ، علماًا أن ذلاك لام يارد فاي 
 .(1)القدامى

 
 :  أين   1. 4. 6

يرى العلماء أّن )أين( ظرف يساتفهم باه عان المكاان الاذي حال فياه الشايء، نحاو 
 ،) قولنااا: أياان أناات؟ وأياان بيتااك؟ وأياان مدرسااتك؟ وتساابق )أياان( فااي بعااض األحيااان بااا)ِمن 

 .(2)وهي في هذه الحالة تكون سؤااًل عن مكان ظهور الشيءنحو قولنا: ِمن  أين أنت؟ 
، وهاااي هناااا تجااازم فعلاااين، الشااارطوتتضااامن )أيااان( فاااي بعاااض اساااتعماالتها معناااى 

 فِتي  كُنتتُمْ  وَلَتوْ  الْمَوْ ُ يُدْرِككممُ تَكُونُواْ أَيْنَمَا :وتقترن با)ما( الزائدة للتوكيد، وذلك نحو قوله تعالى

 مِّتنْ  كُت ًّ  قُت ْ  عِنتدِكَ  مِتنْ  هَتتذِهِ  يَقُولُواْ سَيِّئَةٌ تُصِبْهُمْ وَإِن اللّهِ عِندِ مِنْ هَتذِهِ يَقُولُواْ حَسَنَةٌ تُصِبْهُمْ وَإِن مُّشَيَّدَةٍ بُرُوج 

حَتدِيثًا  يَفْقَهُتونَ  يَكَتادُونَ  الَ الْقَتوْمِ  لِهَتتؤُالء  فَمَتا  اللّهِ عِندِ
أو ال تقتارن ب)ماا( الزائادة للتوكياد، نحاو ، (3)

 .(4)قولنا: أين تلعب  ألعب  
(، فااالعرب تقااول: جئتااك ماان أياان ال  ويجعاال بعااض العلماااء )أياان( بمعنااى )َحي ااث 

، نحااو قااول العاارب: أياان كناات الَنفاايتعلاام وماان حيااث ال تعلاام، وتخاارج )أياان( إلااى معنااى 
لتنجو مني؟ والمعناى: ماا كنات لتنجاو مناي، ومعناى األمار، نحاو قاول العارب: أيان أيان؟ 

تَذْهَبُونَ فَأَيْنَ  قوله تعالى:التعجب، ومنه والمعنى: أقم وال تبرح، ومعنى التوبيخ و 
(5)(6). 

 
 

                                           

 ، وما بعدها.4/442، وما بعدها، و4/421حسن، النحو الوافي،  (1)
، 103-4/102، وابن يعيش، شرح المفَصل للزمخشري، 3/55المبرد، كتاب المقتضب،  (2)

 .254ة في كتب التفسير، صوالصغبر، األدوات النحوي
 .78سورة النساء، اآلية:  (3)
 .59-3/56سيبويه، الكتاب،  (4)
 .26سورة التكوير، اآلية:  (5)
 .254الصغبر، األدوات النحوية في كتب التفسير، ص (6)
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 :  أيّ  1. 7.4
، وهاي مبهماة (1)بحساب ماا تضااف إلياه االستفهامّية( اً )أيّ  أنّ  العرب الّنحاةيذكر 

معربااة، وهااي  العاارب الّنحاااةعنااد  االسااتفهامّيةو)أّي( ، (2)معناهااا بالمضاااف إليااه يتعااّينو 
حماااااًل علااااى  االسااااتفهامّيةبااااذلك تخااااالف أسااااماء االسااااتفهام األخاااارى، وقااااد أعرباااات )أّي( 

ها ال تنفك عن اإلضاافة، كماا نظيرها، وهو بعض، ونقيضها، وهو كل، باإلضافة إلى أنّ 
اإلضااافة ماان أحكااام األسااماء،  ال ينفااك عنهااا كاال ماان )كاال( و )وبعااض(، والمعااروف أنّ 

، وهاي علاة االساتفهامّيةوليست من أحكام الحروف، وهذه علة رابعاة لإلعاراب فاي )أّي( 
 .(3)ضعف الشبه بالحرف للزومها اإلضافة

هااا مااا عاان غيرهااا مان أدوات االسااتفهام األخاارى بميازات عدياادة، أهمّ وتتمياز )أّي( 
 الشااارطياااأتي علاااى ثمانياااة أوجاااه، هاااي سااام ، فهاااي اواساااتعماالتها الكثيااارةبإعرابهاااا  يتعلّاااق

واالسااتفهام الحقيقااي واالسااتفهام التااوبيخي واالسااتفهام اإلنكاااري، وتكااون موصااولة بمعنااى 
الذي، وتكون صفة دالة على معنى الكمال، فتقاع صافة للنكارة، وتكاون للتعجاب، وتكاون 

( نكااارة وصااالة إلاااى ناااداء ماااا فياااه )أل(، وقاااد ذكااار األخفاااش وجهاااًا تاساااعًا تكاااون فياااه )أيّ 
الفصايحة فيماا سايأتي  العربّياةالقاول فاي )أّي( المشاددة فاي اللغاة  وسأفّصل، (4)موصوفة
نظاااارًا للمياااازات التااااي تمياااازت بهااااا هااااذه األداة عاااان أدوات االسااااتفهام ؛ الدِّراسااااةماااان هااااذه 

 المعاصرة. الغربّية لغوّيةالعنها متعلقًا بأحدث النظريات  حديثياألخرى، وسيكون 
                                           

م(، معاني الَنحو، جامعة بغداد، وزارة التعليم العالي والبحث 1990السامرائي، فاضل، ) (1)
 .4/629العلمي، العراق، د.ط، 

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

م(، اللباب في علل البناء 1995ها(، )616سين، )ت: العكبري، أبو البقاء عبد اهلل بن الح (3)
واإلعراب، تحقيق: الدكتور عبد اإلله نبهان، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، ودار الفكر، 

 .2/134، 1دمشق، سورية، ط
م(، مصابيح المغاني في 1993ها(، ) 825الموزعي، محَمد بن علي ابن الخطيب )ت:  (4)

وتحقيق: عائض بن نافع بن ضيف اهلل العمري، دار المنار للطبع حروف المعاني، دراسة 
-106، والهروي، كتاب األزهية في علم الحروف، ص193-189، ص1والنشر والتوزيع، ط

110. 
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 :  أ يَّان   1. 8.4
)أيااااان( ظااارف بمعناااى الحااااين والوقااات يساااتفهم بااااه عااان الزمااااان  يااارى العلمااااء أنّ 

 يقااول، وقااد ذكاار العاارب أّن هااذا الظاارف بمعنااى )متااى(، المسااتقبل، أو الوقاات المسااتقبل
، إاّل أّن "متاااى" االساااتفهامّيةاالساااتراباذي فاااي ذلاااك: " و:"أياااان" للزماااان، اساااتفهامًا كمتاااى 

 انتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت أَيَّ قوله تعالى:مختص باألمور العظام نحو أكثر استعمااًل؛ وأيضًا، أيان 

مُرْسَاهَا
الدِّينِ يَوْمُ أَيَّانَ :و ،(1)

 .(3)وال يقال: أيان نمت؟" ،(2)
ويقول في موضع آخر: "ويختص "أيان" فاي االساتفهام بالمساتقبل بخاالف "متاى" 

، وماان المواضااع التااي ذكاار العاارب أّن )أيااان( (4)فإنااه يسااتعمل فااي الماضااي والمسااتقبل"
مُرْسَتتاهَا أَيَّتتانَ السَّتتاعَةِ عَتتنِ يَسْتتأَلُونَ َ قولااه تعااالى:وردت فيهااا بمعنااى متااى 

، أي: متااى (5)
 قولاه تعاالى:ها تخرج إلى معنى التكذيب واالستهزاء، نحاو قيامها؟ وذكر بعض العرب أنّ 

 َالتدِّينِ   يَتوْمُ  أَيَّتانَ  يَسْتأَلُون
لاى معناى االساتهزاء والتكاذيب والتعنات، نحاو قولاه تعااالى(6)  :، وا 

ُ َالْقِيَامَةِ  يَوْمُ أَيَّانَ يَسْأ
(7)(8). 

                                           

 .42سورة النازعات، اآلية:  (1)
 .12سورة الذاريات، اآلية:  (2)
م(، شرح 1996ها(، )686ها، أو 684االستراباذي، رضي الدين محمد بن الحسن، )ت:  (3)

الرضي على الكافية، تصحيح وتعليق: يوسف حسن عمر، منشورات جامعة قان يونس، 
 .205-3/204، 2بنغازي، ليبيا، ط

 .3/205االستراباذي، شرح الرضي على الكافية،  (4)
 .187سورة األعراف، اآلية:  (5)
 .12سورة الذاريات، اآلية:  (6)
 .75سورة القيامة، اآلية:  (7)
 .670الصغبر، األدوات النحوية في كتب التفسير، ص (8)
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و)أيان( ظرف مبني على الفتح، وقد بني بسبب تضمنه معناى حارف االساتفهام، 
ًا علاااى الفاااتح بالتحدياااد للتخفياااف؛ خوفاااًا مااان التقااااء سااااكنين، باإلضاااافة إلاااى وجااااء مبنّيااا

 .(1)أمثاله في البناء على الفتح مشاكلة
كمااا ذكاار غيااره مااان  الشاارطأدوات  ضاامن )أيااان( ماان يعاادّ ويااذكر أن ساايبويه لاام 

لالستفهام فقط، ويقول في ذلك: "أال ترى أن  لو إنسانًا قال: ماا  خّصصها، حيث العلماء
ذا قال ما معنى متاى قلات: فاي أي زماان؟ وا  معنى َأَياَن فقلت: متى، كنت قد أوضحت. 

 .(2)ح به الواضح"فسألك عن الواضح، شّق عليك أن تجيء بما توضّ 
 
 
 :  أّن  1. 9.4

إلاى أّن )أّناى( بمعناى )كياف( و)مان أيان(، ومان اساتعمالها  العربّياةيذهب علمااء 
 اللّتهَ  وَات قُتواْ  ألَنفُسِتكُمْ  وَقَتدِّمُواْ  شِئْتُمْ أَن   حَرْثَكُمْ فَأْتُواْ ل كُمْ حَرْثٌ نِسَآؤُكُمْ  :بمعنى )كيف( قوله تعالى

الْمُتؤْمِنِنيَ  وَبَشِّترِ  مُّالَقُتوهُ  أَن كُتم  وَاعْلَمُتواْ 
، أي: كياف شائتم، ومان اساتعمالها بمعناى )مان أيان( (3)

 الْمِحْترَابَ  زَكَرِيَّتا  عَلَيْهَتا  دَخَت َ  كُل مَتا  زَكَرِيَّا وَكَف لَهَا حَسَنىا نَبَاتًا وَأَنبَتَهَا حَسَن  بِقَبُو   رَبُّهَا فَتَقَبَّلَهَا :قوله تعاالى

حِسَتاب    بِغَيْترِ  يَشَاء مَن يَرْزُقُ اللّهَ إنَّ اللّهِ عِندِ مِنْ هُوَ قَالَ ْ هَتذَا لَ ِ أَن   مَرْيَمُ يَا قَا َ رِزْقاً عِندَهَا وَجَدَ
(4) ،

 :تعااالىتفسااير بعااض العلماااء لقولااه نحااو ،  هااا تاارد بمعنااى )متااى(أي: ماان أياان؟ ويقااال أنّ 

                                           

م(، شرح كتاب سيبويه، حققه وقدم له وعلق عليه: 1986ها(، )368السيرافي، أبو سعيد، )ت:  (1)
الدكتور رمضان عبد التواب والدكتور محمود فهمي حجازي والدكتور محمد هاشم عبد الدايم، 

 .1/174جمهورية مصر العربّية، د.ط، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
 .4/235سيبويه، الكتاب،  (2)
 .223سورة البقرة، اآلية:  (3)
 .37سورة آل عمران، اآلية:  (4)
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 ْوَبَشِّترِ  مُّالَقُتوهُ  أَن كُتم  وَاعْلَمُتواْ  اللّتهَ  وَات قُتواْ  ألَنفُسِتكُمْ  وَقَتدِّمُواْ  شِتئْتُمْ  أَن ت   حَترْثَكُمْ  فَتأْتُواْ  ل كُتمْ  حَترْثٌ  نِسَتآؤُكُم 

الْمُؤْمِنِنيَ
 .(2)متى شئتمأي:  ،(1)

الجازمة، نحاو قاول العارب: أّناى تأتهاا  الشرطأّن )أّنى( من أدوات  ويذكر سيبويه
، ويااذكر أباان مالااك (3)تلتاابس بهااا، وذكاار فااي موضااع آخاار أّنهااا بمعنااى: )كيااف( و )أياان(

أّنهااا ليساات ماان ضاامن الظااروف، وهااي عنااده تشاابه الظااروف؛ كونهااا بمعنااى: علااى أّي 
ذا كاناااوشااارطاً  )متاااى( و )أيااان(، وتكاااون اساااتفهاماً  ىحاااال، وهاااي عناااده تاااأتي بمعنااا ت ، وا 

   .(4)جزمت شرطاً 
  

                                           

 .223سورة البقرة، اآلية:  (1)
 ، وما بعدها.667الصغبر، األدوات النحوية في كتب التفسير، ص (2)
 ، وما بعدها.2/45تاب المقتضب، ، والمبرد، ك4/235، 58-3/56سيبويه، الكتاب،  (3)
 .4/70ابن مالك، شرح التسهيل،  (4)



 

 35 

 الثانيالفصل 
 الفصيحة  العربّيةفي اللغة  (أيّ ) األداة تاستعماال

 )نظرة معاصرة(
 

 :تمهيد 1.2
مسااتجداتها  بمعاازل عاان اللغااويّ إلااى الفكاار المعاصاارة  لغوّيااةال الّدراسااات ال تنظاار

 الن صاااوصدراساااات تتنااااول فهاااي ، كافّاااةالتاااي مااان الممكااان تعميمهاااا علاااى لغاااات العاااالم 
المعاصرة قاادرة علاى تفساير الظاواهر  لغوّيةال النظرّياتالكثير من  من جانب أنّ  لغوّيةال
 بشكل عام. البشرّية لغوّيةال

 لغوّيااةال النظرّياااتالمعاصاارة المسااتندة إلااى أحاادث  لغوّيااةال الّدراسااات أنّ  والمؤّكااد
قراءة مستندة إلى مخرجات هذه  العربيّ  اللغويّ إلى إعادة قراءة التراث قد تفضي  الغربّية

إعاادة دراساة  قاد تفضاي إلاى النظرّيااتهاذه ، فاألساس واآللياات التاي اعتمادتها النظرّيات
الته وانتقاالتاه مان حاال إلاى أخارى، وهناا تحوّ تغّيراته و  كاّفةفي  العربيّ  االستعمال اللغويّ 

ان المتصالن باالمتكلم اللغويّ ال بد من التركيز على المعنى واالستعمال، وهما العنصران 
 .السياق، ونعني هنا سياق الكالموعوامل أخرى يقررها  المتلقِّيو 

جانب دراسة اللغة من ناحية  المعاصرة إلى أنّ  لغوّيةال الّدراساتتذهب ومن هنا 
 الّدارسايندراساات ومساتعمليها قاد بقاي مساتبعدًا مان  لغوّياةالالعالقات القائمة باين الماادة 

كااان علاايهم االلتفااات إلااى المااادة ه أّنااو  الااذين كااانوا يركاازون فااي دراساااتهم علااى التركيااب،
 الّدراساااااتللغااااة، فاللغااااة ماااان وجهااااة نظاااار  التواصااااليّ ها، أي الجانااااب يومسااااتعمل لغوّيااااةال
، باال هااي علااى اتصااال فقااط التركيباايّ المعاصاارة ال يمكاان أن تنحصاار بالجانااب  لغوّيااةال

فاي إفهامناا حقيقاة  وباارزاً  يلعاب دورًا فااعالً الاذي  هاو الجاناب، و التواصاليّ وثيق بالجانب 
 . (1)اللغة

                                           

م(، دليل الناقد األدبي، المركز الثقافي العربّي، الدار 2002الرويلي، ميجان، والبازعي، سعد، ) (1)
 .169، ص3البيضاء، المغرب، بيروت، لبنان، ط
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ات التاي تضاع الكاالم فاي فاي العملّيا تتحاّددمان أن ة للغاة التواصاليّ  للوظيفة دَ ال ب  
 لغوّيااااةوذلااااك ماااان وجهااااة نظاااار ة، التواصااااليّ  العملّيااااةو  المتلقِّاااايإطاااااره المتصاااال بالمرساااال و 

 دل فيه، أي ال بد مان تحديامن وضع اللغة ضمن السياق الذي تؤوَ  وهنا ال بدّ معاصرة، 
ضااامن  المتلقِّااايل فياااه الجملاااة التاااي يقولهاااا المرسااال ويسااامعها للساااياق الاااذي تاااؤوَ  ضااامنيّ 
المعاصاااارة األساااااليب  لغوّيااااةال الّدراسااااات وماااان هنااااا أعطاااات؛ (1)معّينااااة تبليغّيااااة وضااااعّية
 اً كثيار  ملها اللغاة لتثيارعة التاي تساتالتواصاليّ الوساائل  فهي من أهامعناية فائقة،  اإلنشائّية

 .(2)والوعظ واإلرشاد حّساسالرغبة واإل من األمور، منها:
التااي بااين يديااه، ساايجدها تاادور  لغوّيااةالأو المااادة  لغوّيااةال الن صااوصق فااي الماادقِّ و 

إلااى آخاار بهاادف التغيياار؛ لااذا،  لغااويّ ماان وضااع  المتلقِّاايفااي محااور االنتقااال بالسااامع أو 
فااي الاانّص اللغااوّي يتطلااب االهتمااام بجميااع وظااائف العبااارات  اللغااويّ فااإن تحلياال الاانص 

 الن صاوصفي  اإلنشائّية، فاستعمال األساليب المدروسة لغوّيةال الن صوصالمدروس، أو 
مان حاال إلاى  المتلقِّايأخاذ و  نابعة من التغيير أساسّيةوظيفة  تؤّديمثاًل، يجعلها  لغوّيةال

مان خاالل إاّل ذلاك  وال يكاونأو ترجع إلى تلوين الخطااب بأنمااط لغوّياة مختلفاة، أخرى، 
 .(3)اإلنشائّيةها األساليب تؤّديالتي  الثانوّيةالوظائف 

بأدواتاااه  يتعلّاااقخاصاااة ماااا ، الفصااايحة العربّياااةساااتفهام فاااي اللغاااة أسااالوب االففاااي 
التي تناولت أسلوب االستفهام بالبحاث  العربّية الّدراسات أنّ  نجدواستعماالتها ودالالتها، 

قاااد يخااارج عااان إرادتاااه المعناااى األصااالي الاااذي تناولاااه هاااذا األسااالوب  تقااارر أنّ  الدِّراساااةو 
ونقصد هناا الخاروج ، للغة أو الجانب الذي تقّرره القواعد التقليدّية، للغة التركيبيّ الجانب 

 يمعااان وذلااك ليااؤدي؛ العربّيااةالمتعاادد ألدوات االسااتفهام فااي اللغااة  سااتعمالالنااابع عاان اال
أو إلفاادة ، التاداوليّ أو  البالغايّ أو  الليّ الادّ أخرى بحكم الساياق واالساتعمال مان الجاناب 

                                           

م(، علم النص )مدخل متداخل االختصاصات(، ترجمة: سعيد 2001دايك، تون أ. فان، ) (1)
 . 118-114، ص1حسن بحيري، دار القاهرة للكتاب، القاهرة، جمهورية مصر العربّية، ط

م(، فن الخطابة، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، 1996الحوفي، أحمد محمد، ) (2)
 .20لعربّية، د.ط، صالقاهرة، جمهورية مصر ا

، وما بعدها، والحوفي، فن 114انظر: دايك، علم النص )مدخل متداخل االختصاصات(، ص (3)
 ، وما بعدها. 20الخطابة، ص
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والتحليل مان وجهاة نظار  الدِّراسةوهو أمر جدير بعطاءات لغوّية جديدة يقّررها السياق، 
 معاصرة. لغوّية

تقاااّدم رؤياااة جديااادة فاااي دراساااة المعاصااارة  الغربّياااة لغوّياااةال النظرّيااااتمعطياااات  إنَ 
العارب، وهاذه الدِّراساة تساعى جااّدة  الّنحاةاللغة العربّية، وتفيد في إعادة الّنظر في أقوال 

أدوات االستفهام في اللغة العربّية الفصيحة وفق ما تقّدمه أفكار وأطروحاات هاذه  لدِّراسة
فاي هاذا السابقة  العربّية لغوّيةال الّدراساتصحة ما ذهبت إليه  ؤّكدكونها قد ت؛ تالنظرّيا
، لغوّيااةال الّدراساااتالحاصاالة فااي  التطااّوراتيواكااب بتفسااير جديااد  قااد تخاارج، أو المجااال
 .المعاصرة لغوّيةال النظرّياتالمرتبطة ب لغوّيةال الّدراساتهنا  وأعني

معطياات  لنااالمعاصارة مان الممكان أن تقادم  الغربّياة لغوّياةال النظرّيات أنّ  وأعتقد
 العربّياةاللغاة  فاي تها ودالالتهاااستعماالو  االستفهام أدواتالختصار الكثير مما قيل عن 

إلى تعميم النتائج علاى اللغاات  ستفضي حتماً ها أيضًا أنّ  أعتقدوهي معطيات ، الفصيحة
 ها.كلّ  البشرّية

فااااي اللغااااة تها ودالالتهااااا اسااااتعماالأدوات االسااااتفهام و بدراسااااة  اهتماااااميوينطلااااق 
نادرة وقلاة  مان ،المعاصارة الغربّياة لغوّيةال النظرّياتبناًء على معطيات الفصيحة  العربّية

المعاصاارة الرابطااة بااين مااا قياال فااي لغااات أخاارى عاان موضااوع  العربّيااة لغوّيااةال الّدراسااات
 العربّياةفاي اللغاة  أو موضوع مشابه معين في هذه اللغات، وما قيل عن الموضوع نفسه

الخالفاااااات الكثياااار مااااان األمااااار الااااذي قاااااد نصاااال مااااان خاللاااااه إلااااى اختصاااااار الفصاااايحة، 
فهاي، ، الفصايحة العربّياة فاي لغتناا موضاوع معاينواالختالفات فاي وجهاات النظار حاول 

ن لاام تتنااااول هااذا الااادّ المعاصاارة،  الغربّياااة لغوّيااةال النظرّيااااتهنااا  وأعنااي رس فااي اللغاااة وا 
 والتحليل، لكان أفكارهاا ومحاورهاا مهماة بالنسابة لدارساي اللغاة الدِّراسةة بالفصيح العربّية

 العربّياةجديادة تخادم اللغاة  لغوّيةالذين يبحثون عن الحقيقة، أو الذين يبحثون عن أفكار 
الّدراساات التااي تاادرس اللغااة العربّيااة موازيااة أو الفصايحة؛ وذلااك فااي محاولااة ماانهم لجعاال 

تدرس اللغاة كظااهرة إنساانّية، األمار الاذي سيفضاي فاي الّنهاياة تلتقي مع الّدراسات التي 
ماان ناحيااة الّدراسااات  عالمّيااةالضاامن مصاااف اللغااات الفصاايحة  العربّيااةاللغااة إلااى جعاال 
إلاى درجاات  اللغوّياة الّدراسااتالتي وصالت فيهاا هنا اللغات العالمّية  والمقصوداللغوّية، 
 الفصيحة. العربّيةفي اللغة  لغوّيةال الّدراساتتجاوزت  متقّدمة
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 أنّ  العربّيااةلاادرس االسااتفهام فااي كتااب اللغااة  ماان خااالل مطااالعتي لااي اّتضااحوقااد 
الفصاايحة ماان الاادروس التااي  العربّيااةفااي اللغااة تها ودالالتهااا اسااتعماالأدوات االسااتفهام و 

ات التااي تتمّيااز عاان غيرهااا ماان أدو وبالتحديااد األداة )أّي(  ،تحتاااج إلااى إعااادة الرجااع فيهااا
 ،وغياار االسااتفهام ، وذلااك باإلضااافة إلااى اسااتعمالها فااي االسااتفهام(1)االسااتفهام بإعرابهااا

لغيااار االساااتفهام تكاااون  اساااتعملت، وهاااي إن فاساااتعماالتها كثيااارة، ودالالتهاااا كثيااارة أيضااااً 
، األمار الاذي قاد الوصول إليهاا بساهولةعلى دارس اللغة  يصعبألغراض كثيرة متعددة 

 .عالمّيةالوتجعلها في مصاف اللغات دراسة تخدمها  العربّية لغتنايبعدنا عن دراسة 
دراساااة اساااتعماالت األداة )أّي( فاااي اللغاااة ل ع الّدراساااات الموّجهاااةتناااوّ  سااااقنيوقاااد 

التاااي  المعاصااارة الغربّياااة لغوّياااةال النظرّيااااتااللتفاااات إلاااى أحااادث  الفصااايحة إلاااى العربّياااة
عامااة؛ وذلااك فااي  البشاارّيةفااي اللغااات  لغوّيااةالساااعدت علااى تفسااير الكثياار ماان القضااايا 

 النظرّيااااتومااان أهااام هاااذه هاااذه األداة، ت اساااتعماال فااايالحاصااال  التناااّوعلتفساااير محاولاااة 
 نظرّيااةالموسااومة بااا: )جياناكياادو( =  Giannakidou) ةاألمريكّياا لغوّيااةالالعالمااة  نظرّيااة

خاصااة مااا ، ((The (Non)veridicality Approach) داللّيااةالثبااوت و ااوث الحاادث 
 Polarity) معّيناة داللّياةلساياقات  المساتقطبةأو  ةحّساساالباأللفااظ  نظرّيتهاافاي  يتعلّاق

Items المسااتقطبأو  حّساااسالباااللفظ  نظرّيتهااا فاايالمتعلقااة  الجزئّيااة(، أو بعبااارة أخاارى 
 (.Polarity Itemsفي اللغة )

 نظرّياااة الثانيااة ماان هااذا الفصاال بتقااديم عاارض مبسااط حااول الجزئّيااةفااي  وسااأقوم
 تمهياااااداً جياناكيااااادو( الماااااذكورة؛ وذلاااااك =  Giannakidou)ة األمريكّيااااا لغوّياااااةالالعالماااااة 

 الجزئّياااةفاااي  الفصااايحة العربّياااةت األداة )أّي( فاااي اللغاااة اساااتعمااللتطبياااق فكرتهاااا علاااى 
تفساير إلاى الوصاول مان خاللهاا إلاى  سأسعىالتي  الجزئّيةوهي الثالثة من هذا الفصل، 

 The)ثباااااوت و اااااوث الحااااادث الداللّياااااة  نظرّياااااة)جدياااااد منساااااجم ماااااع ماااااا ورد فاااااي 

(Non)veridicality Approach)) العربّيااااااةت األداة )أّي( فااااااي اللغااااااة سااااااتعماالال 
 .الفصيحة
 
 

                                           

 .2/134العكبري، اللباب في علل البناء واإلعراب،  (1)
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 :(The (Non)veridicality Approach) داللّيةالثبوت و وث الحدث  نظرّية 2.2
 يونانّيااااااااااةماااااااااان أصااااااااااول  ةاألمريكّياااااااااا لغوّيااااااااااةالهااااااااااي  نظرّيااااااااااةالصاااااااااااحبة هااااااااااذه  

(Giannakidou  = وقااااد ،)ة مواضااااع ماااان مؤلفاتهااااا فااااي عاااادّ عنهااااا  تحااااّدثت  جياناكياااادو
علاااى  نظرّياااةفقاااد اعتمااادت اللااام تكااان جديااادة،  نظرّياااةال، علماااًا أَن فكااارة هاااذه (1)وأبحاثهاااا

= زوارتااس( فااي بحااث لااه نشااره عااام  Zwarts) الهولنااديّ  اللغااويّ األفكااار التااي طرحهااا 
 .(2)م(1995)

فاي  لغوّياةالإلى تفسير العدياد مان القضاايا  نظرّيةالهذه  وقد ذهبت جياناكيدو في
 ةحّساسااالبتفسااير جياناكياادو لأللفاااظ  يتعلّااقمااا  هنااا هااو، ومااا يهمنااا كافّااة البشاارّيةاللغااات 

 الجزئّياااة، أو بعباااارة أخااارى (Polarity Items) معّيناااة داللّياااةلساااياقات  المساااتقطبةأو 
التاي  (،Polarity Items) فاي اللغاة المستقطبأو  حّساسالاللفظ ب نظرّيتها فيالمتعلقة 

 :تحدد فيها هذا اللفظ بما يلي
إذا تحااادد  معّيناااة لغوّياااةأو مساااتقطبًا لساااياقات  اً حّساسااا لفظااااً لفاااظ فاااي اللغاااة  يكاااون أيّ )

 هما: ،)فقط(بشرطين معينين 

                                           
(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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أو مساااتقطبة  ةحّساسااا لغوّياااةته بساااياقات اساااتعماالفاااي  اً محاااّددأن يكاااون اللفاااظ )س(  . أ
 .)ص( داللّيةال خاصّيةال يطلق عليها داللّية خاصّيةل

أو عاادم ثبااوت  ثبااوت وقااوع الحاادث خاصااّيةهااي ، )ص( داللّيااةال خاصااّيةأن تكااون ال  . ب
: ثباااوت وقاااوع الحااادث، وتشااامل، أو إحااادى الخصاااائص المرتبطاااة بهاااا، وقاااوع الحااادث

 ،والتعاظمياااااة، الكيفّياااااة، و وثباااااوت عااااادم وقاااااوع الحااااادثوعااااادم ثباااااوت وقاااااوع الحااااادث، 
 .(التنازليّ واالقتضاء  واالمتداد، والعرضية،

   على ذلك من خالل قولها اآلتي: جياناكيدو وقد نصت  
"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) . 

 (،Polarity Items) المسااتقطبأو  حّساااسالويفهاام ماان تحديااد جياناكياادو للفااظ 
فااي اللغااة إلااى ثالثااة أقسااام، وذلااك ماان حيااث ثبااوت وقااوع  داللّيااةالالسااياقات  تقّساامأنهااا 

 على النحو اآلتي:الحدث، ومن الممكن توضيح هذه السياقات 

 (:Veridical situationsالحدث ) سياقات تدل على ثبوت وقوعأ. 
ااااياقات بسااااياقات يكااااون الحاااادث فيهااااا ثاباااات الحاااادوث  تعاااارِّف جياناكياااادو هااااذه السِّ

، اإلنجليزّيااةجياناكياادو علااى هااذه السِّااياقات ماان اللغااة  تقااّدمهاوالوقااوع، وماان األمثلااة التااي 
 :قولنا سياقات الجمل المثبتة، نحو

1. Paul saw a snake. 

 .رأى بول أفعى .2

حاادث رؤيااة  لنااا تفسااير هااذا السااياق، لوجاادنا أّن التفسااير يااذهب إلااى أنّ ولااو حاو 
الحقيقاااة التاااي  فمااان غيااار الممكااان أن نكاااذب ،)باااول( لألفعاااى واقاااع، وال مجاااال للشاااك فياااه

أنات عنادما تساأل نفساك أو تساأل أّي ساامع (، فPaul saw a snakeجملاة )تخبرناا بهاا 

                                           
(1) Giannakidou, A. (2001), 'The meaning of free choice', Linguistics 

and Philosophy 24: 659–735. 
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يجيبك بشاااكل صاااريح ساااساااتجيب أو  الساااؤال اآلتاااي: مااااذا رأى باااول؟ ملاااةسااامع هاااذه الج
 .أّن بول قد رأى أفعىاضح وو 

 (:Anti-veridical situationsسياقات تدل على ثبوت عدم وقوع الحدث )ب. 
جياناكيدو هذه السِّياقات بسياقات تادل علاى أَن الحادث لام يقاع، وال مجاال  تعرِّف

جياناكيادو علاى  قاّدمهاتللشك في ذلاك مان قبال الماتكلم والساامع معاًا، ومان األمثلاة التاي 
، الَنفاي، سياقات الجمل التاي تارد فيهاا أداة مان أدوات اإلنجليزّيةهذه السِّياقات من اللغة 

ااااياقات التااااي ياااارد فيهااااا اللفظااااان ) المقااااابالن للفظااااين )دون  ،(before( و )withoutوالسِّ
 :الجمل اآلتية الفصيحة، نحو العربّيةوقبل( في اللغة 

1. Paul did not see a snake. 

2. Paul left without seeing a snake. 

3. Paul left before seeing a snake. 

 لم يَر بول أفعى. .4

 غادر بول دون أن يرى أفعى. .5

 غادر بول قبل أن يرى أفعى. .6

حادث رؤياة )باول( لألفعاى لام يقاع فاي ولو حاولنا تفسير هاذا الساياق، لوجادنا أّن 
غياار ذلااك ماان قباال المااتكلم والسااامع معااًا، جميااع الجماال السااابقة، وال مجااال للتفكياار فااي 

السااؤال اآلتااي: هاال رأى  وأناات عناادما تسااأل نفسااك أو تسااأل أّي سااامع ساامع هااذه الجماال
يجيبك بشكل صريح وواضح بناًء على ما سامعته أو سامعه أَن سستجيب أو  بول أفعى؟

 .، أي أّن بول لم يَر أفعىالحدث لم يقع
 (:Non-veridical situationsحدث ). سياقات تدل على عدم ثبوت وقوع الت

جياناكيادو هاذه السِّاياقات بساياقات يكاون الحادث فيهاا غيار مؤكاد الحادوث  تعرِّف
جياناكياادو علااى هااذه السِّااياقات ماان اللغااة  تقااّدمهاالحاادوث، وماان األمثلااة التااي  منفاايّ وال 

 ، نحو:الشرطّية، وسياقات الجمل االستفهامّية، سياقات الجمل اإلنجليزّية
1. Did paul see a snake?. 

2. If paul sees a snake, he will run. 

 هل رأى بول أفعى؟. .3

 سيلوذ بالفرار.فإّنه إذا رأى بول أفعى،  .4
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 منفايّ فحدث رؤية )بول( لألفعى فاي الجملتاين الساابقتين غيار مؤكاد الحادوث وال 
حااادث ساايقع أو هاال  وقاااع حاادث رؤيااة األفعااى أم لااام يقااع؟ الحاادوث؛ لكوننااا ال نعلاام هاال

فااااألمر يحتمااال الاااوجهين، الرؤياااة وعااادم الرؤياااة، فأنااات عنااادما  رؤياااة األفعاااى أم لااام يقاااع؟
مااا الجااواب المناسااب لهااذا  فتعاار ال ى؟ يسااألك أحاادهم السااؤال اآلتااي: هاال رأى بااول أفعاا

السااؤال؛ لكااون حاادث الرؤيااة ماان قباال بااول قااد يكااون واقعااًا، وقااد ال يكااون واقعااًا، وكااذلك 
 .الشرطّيةسياقات الجمل 

 فااي اللغااة المسااتقطبأو  حّساااسالمفهااوم جياناكياادو للفااظ ن الممكاان توضاايح وماا
(Polarity Items ) الفصيحة،  العربّيةلفظ من ألفاظ اللغة  عرض مبسط عنمن خالل

 العربّيااةألفاااظ اللغااة ه مان أّناا لااي فااي دراساة سااابقة أثبااتقااد  تالااذي كناوهاو اللفااظ )أحااد( 
ثبااوت عاادم وقااوع الحاادث وهااي سااياقات ، معّينااة لغوّيااةالفصاايحة التااي تسااتهدف سااياقات 

(Anti-veridical situations( وسياقات عادم ثباوت وقاوع الحادث ،)Non-veridical 

situations مساتعمالً ن يكاون لهذا اللفاظ أ ه من غير الممكنوأنّ ، جياناكيدو نظرّية( في 
فااااي  (Veridical situationsسااااياقات ثبااااوت وقااااوع الحاااادث )فااااي  صااااحيحًا اسااااتعماالً 

 .(1)نفسها نظرّيةال
 ثالثاة( 73فاي ) ورده قاد أّنا وجدت، مثالً  في القرآن الكريملهذا اللفظ  عيتتبّ عند ف
وما تبقاى لاه مان ، الَنفيأداة مع ربعين منها وأ ة( ثالث43، كان في )ًا لغوّياً سياقوسبعين 
 إنّ ساابقًا  قلاتوقاد ، الشارطأسالوب ساياقات يغلاب عليهاا ب يتعلّاقفيهاا  وجدتاهت استعماال
 Anti-veridicalثبااااوت عاااادم وقااااوع الحاااادث )ماااان سااااياقات  باااااألداة الَنفاااايسااااياقات 

situations)  نّ جياناكياادو،  نظرّيااةفااي عاادم ثبااوت وقااوع  ماان سااياقات الشاارطسااياقات  وا 
بعااض األمثلااة  وسااأعرض، نفسااها نظرّيااةالفااي ( Non-veridical situationsالحاادث )

 نظرّيااةفااي  داللّيااةالفكاارة السااياقات لتوضاايح  الفصاايحة العربّيااةواللغااة  ماان القاارآن الكااريم
 .جياناكيدو بشكل أوضح وأدق

                                           

م(، مالزمة الَنفي في اللغة العربّية الفصيحة )دراسة تقابلية في 2015انظر: الصرايرة، طايل، ) (1)
كلية الّدراسات العليا، جامعة مؤتة، ، غير منشورة رسالة ماجستيرضوء علم اللغة المعاصر(، 

 ، وما بعدها.36األردن، ص
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رُّسُتلِه  مِّتن  أَحَدٍ بَيْنَ نُفَرِّقُ الَتعاالى:  النظر في قوله دققنا لوف
المعناى  أنّ  لوجادنا، (1)

أّن )أحادًا( هناا ، وهاذا دليال قااطع علاى بشكل صريح إلى نفي التفريق باين الرسال يذهب
ثبااوت ه يقااع ضاامن دائاارة سااياقات أي أّناا، الَنفاايبااأداة  منفاايّ  لغااويّ  سااياقفااي  لاسااتعمقااد 

جياناكيادو، وينساحب ذلاك  نظرّيةفي  (Anti-veridical situationsعدم وقوع الحدث )
 في القرآن الكريم. الَنفيمع أداة  فيها هذا اللفظالسياقات التي ورد  كاّفةعلى 

السياقات األخرى التي ورد فيها اللفظ )أحد( في القرآن الكريم من إلى  انتقلناولو 
سَتنَةٍ  أَلْت َ  يُعَمَّترُ  لَتوْ  أَحَتدُهُمْ  يَتوَدُّ   قوله تعاالى:، نحو الَنفيغير أن يكون مع أداة 

 لوجادنا ،(2)
يتمناى  الكال ، لكن المعنى يذهب إلى أنّ باألداة الَنفيلم يرد ضمن سياق  هنا (اً )أحدأّن 

، وسااخطهاهلل  عقااابيتوقااع  فهااو، ماان ذلااك أن يبقااى علااى قيااد الحياااة ألااف ساانة أو أكثاار
لااه ممااا يسااتيقن وقوعااه فااي  خياار واآلالم األكاادارأَن الاادنيا علااى مااا فيهااا ماان  لااذلك ياارى

مستحيل الوقاوع، وهاو لايس من ذلك ، والبقاء على قيد الحياة ألف سنة أو أكثر (3)اآلخرة
لوقات الحاالي، ومان هاذا التفساير لهاذه اآلياة، أال يمكنناا القاول إَن الَتمناي فيهاا واقعًا في ا

-Nonساياقات عادم ثباوت وقاوع الحادث ) عناه جياناكيادو فاي تحاّدثتماا قد خارج إلفاادة 

veridical situations) ، الحدوث. منفيّ فالحدث فيها غير مؤكد الحدوث وال 
ماان غياار أن يكااون  فااي القاارآن الكااريم التااي ورد فيهااا اللفااظ )أحااد(وماان المواضااع 

انصَترَفُواْ  ثُتمَّ   أَحَتدٍ  مِّتنْ  يَترَاكُم  هَ ْ : قوله تعالى ،الَنفيمع أداة 
بعاد اآلياة ، وقاد جااءت هاذه (4)

تخلفهااام عااان غااازوة تباااوك ، نحاااو مااان مخاااازي المناااافقين أقسااااماً أن ذكااار سااابحانه وتعاااالى 
سااماعه،  عناادلااواذًا تهكمهاام بااالقرآن وتسااللهم باأليمااان الفاااجرة، باإلضااافة إلااى  وتمسااكهم
أو المؤمناااون إذا  -صااالى اهلل علياااه وسااالم-هااال ياااراكم الرساااول "هناااا:  المقصاااود والمعناااى

قمتم من المجلس؟، و)ثم انصرفوا(، أي ثام انصارفوا جميعاًا عان مجلاس الاوحي متساللين 

                                           

 .285سورة البقرة، اآلية:  (1)
 .96سورة البقرة، اآلية:  (2)
م(، تفسير المراغى، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 1946المراغى، أحمد مصطفى، ) (3)

 .1/166، 1الحلبي وأوالده، مصر، ط
 .127سورة التوبة، اآلية:  (4)
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احد منهم غفلة عنه ما لمح و كراهة منهم لسماعه وانتظارًا لسنوح فرصة الغفلة عنهم، فكلَ 
 .(1)"انصرف

ى دورًا قاااد أدّ االساااتفهام  أنّ  سااانجدالتااادقيق فاااي المعناااى العمياااق لهاااذه اآلياااة  وعناااد
وحي وهام متسالِّلون، روج مان مجلاس الاعناد الخا رؤياة المتساللين معنى نفاي مهمًا إلفادتنا

عاادم ثبااوت ( قااد اسااتخدم فااي سااياق االسااتفهام، وهااو ماان سااياقات اً )أحاادوهنااا نلحااظ أّن 
 .جياناكيدو نظرّية( في Non-veridical situationsوقوع الحدث )

ماان غياار أن يكااون  فااي القاارآن الكااريمالتااي ورد فيهااا اللفااظ )أحااد(  وماان المواضااع
 مِتنْ  أَمْسَتكَهُمَا  إِنْ زَالَتَتا  وَلَتئِن  تَزُولَتا  أَن وَالْأَرْضَ السَّمَاوَا ِ يُمْسِ ُ الل هَ إِنَّ قوله تعاالى: ، الَنفيمع أداة 

غَفُتورىا  حَلِيمىتا  كَتانَ  إِن تهُ  بَعْتدِهِ  مِّتن  أَحَتدٍ 
مان أن تضاطرب مان  الساموات يحفاظأي إَن اهلل ، (2)

يحفظهمااا برباااط خاااص، وهااو مااا يسااميه أيضااًا، ف ، ويمنااع األرض ماان مثاال ذلااكأماكنهااا
ت خاصااة بهااذا نظااام الجاذبيااة، فجميااع العااوالم تجااري فااي ماادارافااي وقتنااا الحااالي العلماااء 

 .(3)كّله بقدرة إالهية، ولوال ذلك لتبعثر النظام الكوني النظام الذي وضع لها
من خاالل أسالوب  قد جاءالمعنى  ولو أمعنا النظر في اآلية المذكورة، لوجدنا أنّ 

ه، ، فاهلل هو حافظ الساموات واألرض، ولاوال حفظاه لهماا لتبعثار النظاام الكاوني كلّاالشرط
قااادرة أحاااد علاااى هناااا  الشااارطوال يقااادر علاااى مثااال ذلاااك أحاااد مااان المخلوقاااات، وقاااد نفاااى 

( قاد اً )أحاد لسموات واألرض وحفظهما برباط خاص، والمادقق هناا سايلحظ أنّ اإلمساك با
 Non-veridicalعدم ثباوت وقاوع الحادث )، وهو من سياقات الشرطاستخدم في سياق 

situations جياناكيدو. نظرّية( في 
أَحَدٌ الل هُ هُوَ قُ ْقوله تعالى: ا أمَ 

الواحاد األحاد الاذي ه أنّ ( فيه تعني اً ، فإَن )أحد(4)
علاااى اهلل عاااز وجااال؛ ألَناااه الكامااال فاااي  إالّ ال نظيااار لاااه، وال يطلاااق هاااذا اللفاااظ علاااى أحاااد 

جميااع صاافاته وأعمالااه، وال يوصااف شاايء باألحديااة غيااره، وال يقااال رجاال أحااد، وال درهاام 

                                           

 . 53-11/51المراغى، تفسير المراغى،  (1)
 .41سورة فاطر، اآلية:  (2)
 .22/137المراغى، تفسير المراغى،  (3)
 .1سورة اإلخالص، اآلية:  (4)
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يقااال رجاال وحااد، ألن أحااادًا صاافة اهلل عااّز وجااّل التااي استخلصااها لنفساااه، وال أحااد، كمااا 
، وهذه اآلية اشتملت على اسام مان أساماء اهلل تعاالى يتضامن جمياع (1)يشركه فيها شيء

أوصاف الكمال، "وهاو األحاد؛ ألَناه يادل علاى أحدياة الاذات المقدساة، الموصاوفة بجمياع 
يشاااعر بوجاااوده الخااااص الاااذي ال يشااااركه فياااه أوصااااف الكماااال، وبياااان ذلاااك، أَن األحاااد 
لمااان حااااز جمياااع صااافات الكماااال، وذلاااك ال  إالّ غياااره، وال ياااتم ذلاااك علاااى وجاااه التحقياااق 

 .(2)هلل تعالى" إالّ يصلح 
( هناا اً أَن )أحاد سانجدفي المعنى العميق لجملة )قال هاو اهلل أحاد(،  التدقيقوعند 

األماار ماان األساااليب التااي تحتماال  كااون أساالوباسااتثناء كمااا فساارها علماااء اللغااة؛ ليساات 
لحااادث أو عااادم وقوعاااه فاااي هاااذه التشاااكيك فاااي المعناااى، فااانحن لسااانا متأكااادين مااان وقاااوع ا
-Nonعادم ثباوت وقاوع الحادث )الجملة، وقد عدت جياناكيدو سياق األمار مان ساياقات 

veridical situations)  الذي ، وبهذا يكون )أحد( قد وقع في سياق األمر، نظرّيتهافي
 نظرّيااة( فااي Non-veridical situationsعاادم ثبااوت وقااوع الحاادث )ن سااياقات ماا هااو

 .جياناكيدو
: خرجاات مااريم  قباال أن قولنااا أنّ الفصاايحة، لوجاادنا  العربّيااةانتقلنااا إلااى اللغااة  ولااو

نفاي أن تكاون ماريم قاد تكّلمات ماع ب حصار المعناى ت كلِّم أحدًا مان الحاضارين، يتجاه إلاى
فاي ساياق أو تركياب قاد ورد ( اً )أحادوهناا نلحاظ أّن  ،(3)خروجهااأحٍد من الحاضرين قبال 

المعنااى فااي هااذا السااياق أو التركيااب  لكاان، الَنفاايأي أداة ماان أدوات  اسااتعماليبتعااد عاان 
يقااع الااذي جعاال السااياق أو التركيااب  ،)قباال( اللفااظ؛ وذلااك بساابب مااا أفاااده الَنفااييحتماال 

                                           

 .240-3/236السامرائي، معاني الَنحو، شركة العاتك للطباعة والنشر والتوزيع،  (1)
م(، الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه مع فوائد نحوية هامة، 1995صافي، محمود، ) (2)

 .10/426، م3دار الرشيد، دمشق، سورية، ومؤسسة اإليمان، بيروت، لبنان، ط
م(، فصول في فقه العربّية، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1999انظر: عبد التواب، رمضان، ) (3)

م(، علم الّداللة، عالم 1998، وعمر، أحمد مختار، )336، ص6جمهورية مصر العربّية، ط
م(، الَنفي 2009، والجيزاوي، أماني، )102، ص5الكتب، القاهرة، جمهورية مصر العربّية، ط

بين العربّية واإلنجليزّية )دراسة تقابلية(، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اآلداب، جامعة 
 .99-98اليرموك، األردن، ص
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السااياقات التااي ياارد فيهااا اللفااظ  بقًا إنّ ضاامن دائاارة ثبااوت عاادم وقااوع الحاادث، وقااد قلنااا سااا
(before فااي اللغااة )ماان السااياقات التااي تناادرج الفصاايحة،  العربّيااة( المقاباال للفااظ ) قباال

 نظرّياااةفاااي  (Anti-veridical situationsثباااوت عااادم وقاااوع الحااادث ) ضااامن ساااياقات
 .جياناكيدو

إثبااات عاادم زيااد، يتجااه إلااى  إالّ : قااَل أحااد ماانكم يقااول ذاك قولنااا أيضااًا أنّ  وساانجد
جملاااة نحاااو: أنكااار علااايٌّ أَناااه رأى أحااادًا مااان أصااادقائه فاااي  وكاااذلك فاااي، (1)وقاااوع الحااادث
َتِماال  أنّ التااي يكااون المعنااى فيهااا المدرسااة،  علّيااًا ينفااي رؤيتااه ألحااد ماان أصاادقائه فااي  َيح 

 ائه في المدرسة.: جحد عليٌّ أَنه رأى أحدًا من أصدققلناالمدرسة، وكذلك إذا 
فاي اللغاة  )قاَل، وأنكار، وجحاد( األفعاال عان نبحاثعنادما  ناا، فإنقلتاهوتأكيدًا لماا 

، فاإذا وردت إثباات عادم وقاوع الحادثتتضمن دالليًا معناى  اأَنه سنجد، الفصيحة العربّية
ذا وردت مسابوقة باأداة نفااي الَنفاايفاي جملاة مان غياار أن تسابق باأداة نفااي دلات علاى  ، وا 

تتفاااوت فااي هااذه األفعااال  المعااروف أنّ ماان الجملااة، و  الَنفاايزال معنااى أخاارى فااي جملااة 
 .(2)منها الخاص الذي يدل عليه كل فعل األساسيّ حسب المعنى  الَنفيداللتها على 

علاااى  الَنفااايهاااذه األفعاااال تااادل مااان غيااار أن ياااذكر معهاااا أداة  والمقصاااود هناااا أنّ 
 تحااّدثتوقاد دم وقااوع الحادث، فهاي تادل بلفظهااا علاى ثباوت عاإثباات عادم وقاوع الحاادث، 
 ، وجعلاات مثاال هااذه األلفاااظ تقااع ضاامن دائاارة سااياقاتنظرّيتهاااجياناكياادو عاان ذلااك فااي 

التااااي نحاااان  نظرّيتهااااافااااي  (Anti-veridical situationsثبااااوت عاااادم وقااااوع الحاااادث )
 .بصددها

( قاد اساتخدم فاي الجمال الساابقة مان غيار أن ياذكر معاه أي اً )أحد وهنا نلحظ أنّ 
، إثبااات عاادم وقااوع الحاادثلكنااه جاااء مااع أفعااال تاادل بلفظهااا علااى ، الَنفاايأداة ماان أدوات 

                                           

م(، األصول 1996ها(، )316، وابن السراج، أبو بكر، )ت: 2/314انظر: سيبويه، الكتاب،  (1)
، 3في الَنحو، تحقيق: الدكتور عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط

1/297. 
م(، الَنفي في 2006، وجمعات، توفيق، )4/589السامرائي، معاني الَنحو، جامعة بغداد،  (2)

العربّي: منحى وظيفي وتعليمي )القرآن الكريم عينة(، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية النحو 
 .32اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، ص
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 Anti-veridicalثباااااوت عااااادم وقاااااوع الحااااادث ) وهاااااذا يجعلاااااه واقعاااااًا ضااااامن ساااااياقات

situations)  جياناكيدو. نظرّيةفي   
دون أن تكلّاااام أحاااادًا ماااان الحاضاااارين، يكااااون : خرجاااات مااااريم نقااااولعناااادما  ونحاااان

: خرجاات مااريم ماان غياار أن تكلّاام أحاادًا ماان الحاضاارين، أو خرجاات مااريم ولاام مقصااودنا
مان الحاضارين، وقاد جااء  حديثها ماع أحادٍ  نفيناقد  ناأنّ تكّلم أحدًا من الحاضرين، بمعنى 

 ، وقاد قلناا ساابقًا إنّ (1)اللفاظ )دون( اساتعمالب فاي االساتثناء العربّياةهنا من اتساع  الَنفي
 العربّيااااة( المقاباااال للفااااظ ) دون( فااااي اللغااااة withoutالسااااياقات التااااي ياااارد فيهااااا اللفااااظ )

-Antiثبااوت عاادم وقااوع الحاادث ) الفصاايحة، ماان السااياقات التااي تناادرج ضاامن سااياقات

veridical situations)  جياناكيدو نظرّيةفي. 
 أنّ لوجادنا أحاٍد مان أسائلته، : االمتحان  أصعب من أن تجياب ماريم علاى قلناولو 

اايغة الَصارفية )أصااعبمعناى  ، وهااو معنااى ياذهب بنااا إلاى عاادم إثباات وقااوع الحادث( الصِّ
يغة الَصارفية جديد  كاالم العارب، فماريم إلياه قياساًا علاى ماا ورد فاي  توّصالنا)أفعال( للصِّ

 نلحاظ أنّ وهناا ، (2)؛ نظرًا لصاعوبته، وقد ال تجيبعن أحٍد من أسئلة االمتحان قد تجيب
، الَنفايالسابقة مان غيار أن ياذكر معاه أي أداة مان أدوات  ة( قد استخدم في الجملاً )أحد

وقااد عاادت ، أو صاايغة صاارفية دلاات علااى عاادم إثبااات وقااوع الحاادث فعااللكنااه جاااء مااع 
جياناكيااادو مثااال هاااذه الصااايغ الصااارفية داللاااة واضاااحة علاااى ساااياقات عااادم ثباااوت وقاااوع 

ينااادرج هناااا  (اً وهاااذا يجعااال )أحاااد ،نظرّيتهاااافاااي ( Non-veridical situationsالحااادث )
 نظرّياااة( فاااي Non-veridical situationsعااادم ثباااوت وقاااوع الحااادث ) ساااياقاتتحااات 

 جياناكيدو.
عادم ثباوت ومن الممكن أن يبطن السياق أو التركيب الاذي تارد فياه )كال( معناى 

: كاال الطااالب الااذين ضااربوا أحاادًا ماان زمالئهاام نااالوا العقاااب، قولنااا، نحااو وقااوع الحاادث
وفاي المقاباال عان الجاازء اآلخار،  ونفينااه ،حادث الضارب لجاازء مانهم قاد أثبتناااهناا  فنكاون

                                           

 .184-2/182السامرائي، معاني الَنحو، شركة العاتك للطباعة والنشر والتوزيع،  (1)
ها(، )د.ت(، الخصائص، تحقيق: محمد علي النجار، 392: انظر: ابن جني، أبو الفتح، )ت (2)

، وجمعات، الَنفي في 83-3/75دار الكتب المصرية، القاهرة، جمهورية مصر العربّية، د.ط، 
 .34النحو العربّي: منحى وظيفي وتعليمي )القرآن الكريم عينة(، ص



 

 48 

: كال قلنااعان الابعض اآلخار، وكاذلك إذا  ونفينااهحادث العقااب لبعضاهم، نكون قد أثبتنا 
 ينااادرج تحااات( هناااا اً عااال )أحاااد، وهاااذا يج(1)طالاااب ضااارب أحااادًا مااان زمالئاااه ناااال العقااااب

 جياناكيادو نظرّياة( فاي Non-veridical situationsعادم ثباوت وقاوع الحادث ) ساياقات
 .التي نحن بصددها

الفصااايحة يساااتهدف  العربّياااة( فاااي اللغاااة اً )أحاااد بعاااد هاااذا العااارض أنّ  لاااي يّتضاااحو 
لثباوت عادم وقاوع الحادث وساياقات عادم ، وهاي الساياقات المحتملاة معّيناة لغوّياةسياقات 

فااي  نسااتعملهه ماان غياار الممكاان لنااا أن ، وأّنااجياناكياادو نظرّيااةثبااوت وقااوع الحاادث فااي 
د علااى ذلااك ساايبويه فااي كتابااه، وقااد أّكاا، نفسااها نظرّيااةالثبااوت وقااوع الحاادث فااي سااياقات 

ٌد "وال يجاوز ألحاٍد أن تضاعه فاي موضاِع واجاٍب، لاو قلات كاان أحاوذلك من خالل قولاه: 
تقاااول: ماااا  والعااارب، (2)مااان آل فاااالن، لااام يجاااز؛ ألَناااه إّنماااا وقاااع فاااي كالمهااام نفياااًا عاماااًا"

، وتقااول: ال أحااَد فااي الاادار، وال تقااول: جاااءني ماان أحااد، وال تقااول: قااد جاااءني ماان أحاادٍ 
التااي يسااتهدفها اللفااظ )أحااد( فااي  لغوّيااةالالسِّااياقات  يوّضااحوالجاادول اآلتااي ، (3)فيهااا أحااد
 :جياناكيدو نظرّيةالفصيحة؛ وذلك بناء على معطيات  العربّيةاللغة 

  

                                           

رائي، معاني الَنحو، ، والسام1/225انظر: األنصاري، مغني اللبيب عن كتب األعاريب،  (1)
 .4/600جامعة بغداد، 

 .56-1/54سيبويه، الكتاب،  (2)
 ، مادة )أحد(.35انظر: ابن منظور، لسان العرب، ص (3)
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 (1جدول )
الفصيحة بناء عل   العربّيةالتي يستهدفها اللفظ )أحد( في اللغة  لغوّيةالالسِّيا ات 

 جياناكيدو نظرّيةمعطيات 
 

 اللفظ
 السياق

 أحد

 √ )ثبوت عدم وقوع الحدث( الَنفيسياق أداة 
 √ أدوات الَتمني واالستبعاد )عدم ثبوت وقوع الحدث( سياق
 √ أسلوب االستفهام )عدم ثبوت وقوع الحدث( سياق
 √ )عدم ثبوت وقوع الحدث( الجزاءأسلوب  سياق

 √ (عدم ثبوت وقوع الحدث) األمر سياق أسلوب
 √ التضاد )قبل( )ثبوت عدم وقوع الحدث( سياق
)ثبااوت عاادم المتضاامنة دالليااًا معنااى إثبااات عاادم وقااوع الحاادث  األفعااال سااياق

 وقوع الحدث(
√ 

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

 × الجمل المثبتة )ثبوت وقوع الحدث(
 

أو  حّساااسالمفهااوم جياناكياادو للفااظ  أنّ  ماان هااذا الفصاال الجزئّيااةوخالصااة هااذه 
 حّسااس، فهاو الفصايحة العربّياةعلاى اللفاظ )أحاد( فاي اللغاة في اللغة ينطبق  المستقطب

(، Anti-veridical situationsلسااااياقات ثبااااوت عاااادم وقااااوع الحاااادث )أو مسااااتقطب 
، لكنااه فااي المقاباال (Non-veridical situationsوسااياقات عاادم ثبااوت وقااوع الحاادث )

التاااااي أطلقااااات عليهاااااا جياناكيااااادو ساااااياقات ثباااااوت وقاااااوع الحااااادث  ن الساااااياقاتيبتعاااااد عااااا
(Veridical situations) ، أو فااي الاادار جاااءني ماان أحاادٍ فااال يجااوز لنااا أن نقااول: قااد ،

 فاي اللغاة المستقطبأو  حّساسالمفهوم جياناكيدو للفظ  وّضحتقد  أكونبهذا ، و (1)أحد
 .حةالفصي العربّيةاللغة  لفظ من ألفاظمن خالل 

جياناكيااادو وطبقناهاااا  نظرّياااةفاااي  المساااتقطبأو  حّسااااسالولاااو أخاااذنا فكااارة اللفاااظ 
إلاااى  توّصااالناس نظرّياااةالهاااذه  الفصااايحة، لوجااادنا أنّ  العربّياااةفاااي اللغاااة  )أّي(األداة علاااى 

                                           

 ، مادة )أحد(.35، وابن منظور، لسان العرب، ص56-1/54انظر: سيبويه، الكتاب،  (1)
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هااذه ت اسااتعماالاختصااار الكثياار ماان الخالفااات واالختالفااات فااي وجهااات النظاار حااول 
ن لام تتنااول جياناكيدو، نظرّية، أي ، فهيالعربّيةفي لغتنا  األداة  الدِّراساةب األداة )أّي( وا 

فاااي اللغاااة  الكثيااارة هاتشاااعباتفاااي  الرجاااعة إلعاااادة والتحليااال، لكااان أفكارهاااا ومحاورهاااا مهّمااا
ذلاااك بشاااكل أكبااار فيماااا  يّتضاااح، وستهااساااتعماالب يتعلّاااق، خاصاااة ماااا الفصااايحة العربّياااة
 .الدِّراسةمن  سيأتي

  
عل  مفهوم اللفظ  الفصيحة بناءص  العربّية)أّي( في اللغة األداة ت استعماال 2. 3

 :جياناكيدو نظرّيةفي اللغة في  المستقطبأو  حّساسال
هااذه األداة قااد  أنّ الفصاايحة إلااى  العربّيااة)أّي( فااي اللغااة األداة فااي  يصاال الماادّقق

، العاااارب الّنحاااااةدراسااااات ماااان ناحيااااة الحااااديث عاااان اسااااتعماالتها فااااي كبياااارًا  حّياااازاً أخااااذت 
ساااااهل بسااااايط يمكااااان توضااااايحه مااااان خاااااالل مفهاااااوم  موضاااااوع اساااااتعماالتها والحقيقاااااة أنّ 

 اساااااتفهامّيةا أن تكاااااون ، فهاااااي إّمااااافاااااي اللغاااااة المساااااتقطبأو  حّسااااااسالجياناكيااااادو للفاااااظ 
ّماا ، وهااذا يختصاار الكثياار ممااا قياال عنهااا فااي حااال كونهااا تداولّيااةا أن تكااون صااريحة، وا 

، عنااادما تحااادثوا عنهاااا بعيااادة عااان االساااتفهام عاااربال الّنحااااة؛ ألن خارجاااة عااان االساااتفهام
بعاض ، وهام إن اتفقاوا علاى ت كثيرة متشاعبة لام يتفقاوا علاى بعضاهااستعماالجعلوها في 

 عن الدقة. هم للبعض منها خاطئ بعيدمفهوم أنّ ستجد  ،تهااستعماال
فاااي  تساااتعملالفصااايحة  العربّياااة( فاااي اللغاااة اً )أّياااأّن  ساااأثبت نااايوالمقصاااود هناااا أنّ 

فاااي  تداولّياااةاألول، وتكاااون  ساااتعمالفاااي اال اساااتفهامّيةين ال ثالاااث لهماااا، فتكاااون اساااتعمال
أو  ةحّساسااال، سااتقع ضاامن دائاارة األلفاااظ تداولّيااةالثاااني، وهااي عناادما تكااون  سااتعمالاال

فاااي قسااامين، هماااا:  ساااتعمالمااان ناحياااة اال ساااأجعلها نااايفاااي اللغاااة، بمعناااى أنّ  المساااتقطبة
 في اللغة. المستقطبةأو  ةحّساسال تداولّيةال، و)أّي( االستفهامّية)أّي( 

 األخااارى عااان غيرهاااا مااان أدوات االساااتفهام تمّيزهاااا هناااا بسااابب( اً )أّيااا وقاااد اختااارت
فاي  هاتاساتعماال، فلو تتبعناا الكثيرةإعرابها واستعماالتها ب يتعّلقما  بميزات عديدة، أهمها

ياأتي علاى ثمانياة  اً اسام، لوجادناها العربّياةالفصيحة من وجهاة نظار علمااء  العربّيةاللغة 
واالستفهام الحقيقاي واالساتفهام التاوبيخي واالساتفهام اإلنكااري، وتكاون  الشرطأوجه، هي 

موصولة بمعنى الذي، وتكون صفة دالاة علاى معناى الكماال، فتقاع صافة للنكارة، وتكاون 
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 تاساعًا تكاون فياه ذكار األخفاش وجهااً قاد للتعجب، وتكون وصلة إلى نداء ما فيه )أل(، و 
 .(1)نكرة موصوفة )أّي(

التااااي ماااان ، المشااااهورة لهااااذه األداةت سااااتعماالباال يتعلّااااقومااااا يهمنااااا هنااااا هااااو مااااا 
التي ذكرها ابن هشام فاي كتاباه )مغناي اللبياب عان كتاب  تستعماالاالب الممكن حصرها

ء ماا فياه وأن تكاون اسامًا موصاواًل، أو وصالة لنادا والشرط ، وهي االستفهام(2)األعاريب(
متفرقااة  جاااءت ت األخاارى قاادسااتعماالاال علمااًا أنّ )أل(، أو للداللااة علااى معنااى الكمااال، 

 ه لم يارَ ، فمن العلماء من وصفها بأنّ العربّيةفي كتب النحو غير متفق عليها من علماء 
هاااا غيااار مساااموعة، وغيااار أحااادًا قاااد ذكرهاااا، ومااانهم مااان أنكرهاااا، ومااانهم مااان وصااافها بأنّ 

 .(3)ذلك
فااااي هااااذا الفصاااال بتقااااديم عاااارض حااااول  الجزئّيااااةفيمااااا ساااايأتي ماااان هااااذه  وسااااأقوم

فاااي هاااذا  وساااأعتمد، (4)الفصااايحة العربّياااة)أّي( فاااي اللغاااة المشاااهورة لاااألداة ت ساااتعماالاال
 جياناكياااادو نظرّيااااةعلااااى مفهااااوم اللفااااظ الحّساااااس أو المسااااتقطب فااااي اللغااااة فااااي  العاااارض

 The (Non)veridicality)ثباااوت و اااوث الحااادث الداللّياااة  نظرّياااةالموساااومة باااا: )

Approach)):وذلك على النحو اآلتي ، 
 :االستفهامّية)أّي(   . أ

ماا تضااف إلياه، فاإن أضايفت إلااى ب مرتبطاة( اً )أّيا أنّ  العارب الّنحااةعناد ر المقارَ  
ن أضاايفت إلااى زمااان كاناات ماان المكااانمكااان كاناات  ن أضاايفت إلااى ماان الزمااان، وا  ، وا 

                                           

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

 .94-1/90األنصاري، مغني اللبيب عن كتب األعاريب،  (2)
، وابن مالك، أبو عبد اهلل 110-106انظر: الهروي، كتاب األزهية في علم الحروف، ص (3)

م(، شرح الكافية الشافية، 2000ها(، )672 بن محمد، )ت:جمال الدين محمد بن عبد اهلل
تحقيق: علي محمد معّوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمّية، بيروت، لبنان، 

 .94-1/90، واألنصاري، مغني اللبيب عن كتب األعاريب، 121-1/120، 1ط
 .94-1/90األنصاري، مغني اللبيب عن كتب األعاريب،  (4)
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 معناهااا بالمضاااف إليااه يتعااّينوهااي مبهمااة و  ،(1)مااا تضاااف إليااهب كاناات مرتبطااةغيرهمااا 
 .(2)بعدها

معرباااااة، وهاااااي باااااذلك تخاااااالف أساااااماء  العااااارب الّنحااااااةعناااااد  االساااااتفهامّيةو)أّي( 
بعاض وكال، وهماا نظيرهاا حمااًل علاى  االساتفهامّيةاالستفهام األخرى، وقد أعربات )أّي( 

عنهااا كاال ماان  لتنفصااعاان اإلضااافة، كمااا ال  تنفصاالهااا ال باإلضااافة إلااى أنّ  ونقيضااها،
اإلضاااافة مااان أحكاااام األساااماء، وليسااات مااان أحكاااام  )كااال( و )وبعاااض(، والمعاااروف أنّ 

، وهاااي علاااة ضاااعف الشااابه االساااتفهامّية الحاااروف، وهاااذه علاااة رابعاااة لإلعاااراب فاااي )أّي(
 .(3)اإلضافة لعدم ابتعادها عنبالحرف 

ز فااي هااذا االسااتعمال عاان تتمّياا االسااتفهامّية)أّيااًا(  إلااى أنّ  العاارب الّنحاااةويااذهب 
مااا يعماال فيهااا هااو الفعاال  وأنّ االسااتعماالت األخاارى بعاادم عماال الفعاال الااذي قبلهااا فيهااا، 

يَنقَلِبُتونَ  مُنقَلَت    أَيَّ ظَلَمُتوا  ال تذِينَ  وَسَتيَعْلَمُ قولاه تعاالى: نحاو ذلاك و ، الاذي بعادها
فالفعال ، (4)

 ويعااااود ذلااااك إلااااى أنّ )ساااايعلم(، ولاااايس الفعاااال  ،هااااو الااااذي نصااااب )أّيااااًا( هنااااا )ينقلبااااون(
 لكّنااااسااتفهم بااا)أّي( مساابوقة بفعاال، أردنااا أن ن ولاااو، (5)االسااتفهام لااه الصاادارة فااي الكااالم

(علااى أن يكااون الفعاال ماان أفعااال  مجباارين ( الشااك واليقااين، نحااو )ظنناات  ومااا  ،و)علماات 
وال  الاداِر؟ : علمات  أي ه ام فايفيصح قولنا، لنا أن نلغيها يجوز ، أي األفعال التيأشبههما

ألن الفعاال )ضااربت( لاايس ؛ ونحاان نريااد االسااتفهام : ضااربت أي ه اام فااي الااداِر؟يصااح قولنااا
 .(6)يجوز لنا أن نلغيهامن األفعال التي 

عااال هااو إبطااال لعماال فعاال ماان أف قولنااا: علماات  أي ه اام فااي الااداِر؟ومااا حصاال فااي 
ه وباين مفعولياه، وقاد عَبار العتراض ما له صدر الكالم بين الشك واليقين لفظًا ال محاًل؛

المبااارد عااان التعلياااق باإللغااااء، حياااث قاااال: "أال تااارى أَناااه ال يااادخل علاااى االساااتفهام مااان 
                                           

 .4/629امرائي، معاني الَنحو، جامعة بغداد، الس (1)
 .1/129السامرائي، معاني الَنحو، شركة العاتك للطباعة والنشر والتوزيع،  (2)
 .2/134العكبري، اللباب في علل البناء واإلعراب، تحقيق: الدكتور عبد اإلله نبهان،  (3)
 .227سورة الشعراء، اآلية: (4)
 .108األزهية في علم الحروف، صانظر: الهروي، كتاب  (5)
 .108انظر: الهروي، كتاب األزهية في علم الحروف، ص (6)
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ه، وهااذه األفعااال هااي األفعااال إاَل مااا يجااوز أن ي لَغااى؛ ألَن االسااتفهام ال يعماال فيااه مااا قبلاا
 أَيُّ عْلَمَلِتتتنَتعماال خاّصاااًة، وهاااي مااا كاااان مااان العلاام والشاااك فعلاااى هااذا  التااي يجاااوز أالّ 

الْحِتتزْبَيْنِ
اشْتتتَرَاهُ لَمَتتنِ عَلِمُتتواْ وَلَقَتتدْ ، و(1)

؛ ألَن هااذه الااالم تفصاال مااا بعاادها ِمَمااا قبلهااا، (2)
 .(3)تقول: علمت لزيٌد خير منك"

ة الّدالاتضاف إلاى النكارة المتعاددة وغيار المتعاددة، أي النكارة  االستفهامّيةو)أّي( 
نااا: أي  طالااٍب نجااح فااي االمتحااان؟ وأي  طاااالبين نحااو قول علااى المفاارد والمثنااى والجمااع،

نجحاااااا فااااااي االمتحااااااان؟ وأي  طاااااالٍب نجحااااااوا فااااااي االمتحاااااان؟ وأي  طالبااااااٍة نجحاااااات فااااااي 
 االمتحااااان؟وأي  طالبااااات نجحاااان فااااي  أي  طااااالبتين نجحتااااا فااااي االمتحااااان؟و  االمتحااااان؟

مااانهم نجحاااا؟ وأي   أي  واحاااٍد مااان الطاااالب نجاااح؟ وأي  اثناااين والمعناااى فاااي هاااذه الجمااال:
 جماعااااٍة ماااانهم نجحااااوا؟ وأي  واحاااادة ماااان الطالبااااات نجحاااات؟ وأي  اثنتااااين ماااانهن نجحتااااا؟

 .(4)ها تطابق معنى المضاف إليه تمام المطابقةوهكذا، بمعنى أنّ 
أن تكاون هاذه المعرفاة دالاة علاى  شريطة إلى المعرفة االستفهامّية( )أيّ  وتضاف

د الحقيقاااي هناااا تعااادِّ مباااالعطف باااالواو، ويقصاااد بال تقاااديري، أومتعااادد متعااادد حقيقاااي، أو 
لناا: أي  الطاالبين ريح علاى تثنياة أو جماع، نحاو قو بلفظه الَصا المتعدد الحقيقي الذي يدل  

ا المتعاادد التقااديري، فهااو المتعاادد أّماا ولنااا: أي  الطااالِب أحااق بالنجاااح؟وق أحااق بالنجاااح؟
ا هاو المقصاود باالساتفهام عناه عناد الذي يدل بلفظه على مفارد لاه أجازاء متعاددة بعضاه

المضاف إليه يكون مفردًا في الظاهر متعددًا في التقدير؛ وذلك بسبب  اإلضافة، أي أنّ 
)أّيًا( هنا مضافة إلى كلمة محذوفة تقديرها )أجازاء(، أو  األجزاء التي يتكون منها، وكأنّ 

 .(5)ِء الوجه أجمل؟والمراد: أي  أجزا ا، نحو قولنا: أي  الوجِه أجمل؟ما يشابهه

                                           

 .12سورة الكهف، اآلية: (1)
 .102سورة البقرة، اآلية:  (2)
 .3/297انظر: المبرد، كتاب المقتضب،  (3)
 .105-3/104حسن، النحو الوافي،  (4)
 .3/106حسن، النحو الوافي،  (5)
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د بااالعطف بااأن نعطااف المعرفااة المفااردة علااى المعرفااة المفااردة ماان ق التعااد  ويتحقَاا
اساِة الطاب خالل حرف العطف )الاواو( فقاط، فينشاأ التعادد المطلاوب، نحاو قولناا: أي  در 

بمعناااى: أي  واحااادٍة مااان دراساااِة الطاااب والهندساااة  ودراساااِة الهندساااة أنفاااع؟ والماااراد: أي هماااا؟
 .(1)أنفع؟

( ضامن اً درساوا )أّياقد النحويين العرب  أنّ  العربّية لغوّيةالللدراسات  المتتبِّعيجد و 
الحقل النحوي فقط، ولم يلتفتوا لها ضمن علم المعااني الاذي تنتماي لاه فاي كال اساتعمال 

وكاان الواجااب أن ينظااروا لهااا نظاارة أساالوبية ، العربّيااةقررهااا علماااء مان اسااتعماالتها التااي 
نشاااائيّ إلاااى خبرّيااا لغوّياااةالين لألسااااليب البالغّيااانابعاااة مااان تقسااايم  ة، وحصااارها ضااامن ة وا 
، ويشامل ذلاك: وقات الطلاب الذي يستدعي هدفًا أو مطلوبًا غير حاصال اإلنشاء الطلبيّ 

 .(2)األمر واالستفهام والنهي والتمني والنداء
التاااي تقتضاااي طلاااب  وضاااعّيةال الّداللاااةون دالالت االساااتفهام إلاااى البالغّياااويقسااام 

المجازيااة التااي تقتضااي إعااالم المخاَطااب بشاايء يجهلااه،  الّداللااةالفهاام للمجهااول لاادينا، و 
، وهاذا فهي في الداللتين تذهب إلى الوصول إلى المجهول لدى المخاِطاب أو المخاَطاب

نكااون قاااد  هماااا نجااح فااي االمتحاااان؟، فلااو قلنااا: أيّ (3)مااا وضااع لاااه االسااتفهام فااي األصااال
ناااا اساااتفهمنا اساااتفهامًا حقيقياااًا )وضاااعيًا( للوصاااول إلاااى معرفاااة الطالاااب النااااجح، بمعناااى أنّ 

 بهما. يتعّلقن اشتركا في أمر واحد نطلب تحديد الطالب الناجح من الطالبين اللذي
 مَا أَخَا ُ وَالَ هَدَانِ وَقَدْ اللّهِ فِي أَتُحَاجُّونِّي قَا َ قَوْمُهُ وَحَآجَّهُإلى قوله تعالى: ولو انتقلنا  

 وَالَ أَشْترَكْتُمْ  مَتا  أَخَتا ُ  وَكَيْت َ   تَتَتذَك رُونَ   أَفاَلَ عِلْمىا شَيْءٍ كُ   رَبِّي وَسِعَ شَيْئًا رَبِّي يَشَاء أَن إِال  بِهِ تُشْرِكُونَ

ونَ تتتتت تَعْلَمُ كُنتتُمْ  إِن بِتاألَمْنِ  أَحَت ُّ  الْفَترِيقَيْنِ  فَتأَيُّ  سُتلْطَانًا  عَلَتيْكُمْ  بِتهِ  يُنَتزِّ ْ  لَتمْ  مَا بِاللّهِ أَشْرَكْتُم أَن كُمْ تَخَافُونَ
(4)، 

المجازياااة التاااي يطلاااب مااان خاللهاااا  الّداللاااةانتقااال إلاااى  هناااا قاااد االساااتفهام لناااا أنّ  ّتضاااحال

                                           

 .3/107وافي، حسن، النحو ال (1)
ها(، )د.ت(، اإليضاح في علوم البالغة، تحقيق: محمد عبد 739القزويني، الخطيب، )ت: (2)

 .52-3/51، 2المنعم خفاجي، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة، جمهورية مصر العربّية، ط
 .414-413السكاكي، مفتاح العلوم، ص (3)
 .81-80سورة األنعام، اآلية:  (4)
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عناااه، لكناااه يطلاااب مااان االعتاااراف، فاااالمتكلم فاااي هاااذا الناااوع مااان األسااائلة يعلااام ماااا يساااأل 
 .(1)المخاَطب أن يعترف ويقر بما يسأل عنه

أداة ماااان أدوات االسااااتفهام فااااي اللغااااة العربّيااااة  هنااااا أّن المسااااتفهم بااااأيّ  أرياااادهومااااا 
ذا اسااتفهمنا باااألداة )أّي( (2)لاام يكاان معروفااًا لااه اعّمااالفصاايحة يبحااث عاان الحصااول  ، وا 

تحديدًا، فإننا نسعى من خالل االساتفهام بهاا إلاى الوصاول لتبياين المجهاول فاي أذهانناا، 
)أّي( فاااي اللغاااة لاااألداة ين اللاااذين حاااددناهما ساااتعمالاألول مااان اال ساااتعمالاالوهاااذا يثبااات 

 اّتضاحقاد و ، بشاكل صاريح وواضاح في باب االساتفهامها استعمالالفصيحة، وهو  العربّية
وا القاادامى عنهاا فاي هاذا الجانااب، فهام قاد نّصاا العربّياةذلاك مان خااالل حاديث علمااء  لاي

في هاذا  على ذلك صراحة، ولم يكن في حديثهم أّي مجال للشك في أن تكون موضوعة
 لغير االستفهام. الجانب

 :الشرطّية)أّي(   . ب

ااه، وأَيه اام نحااو ( فااي جماالأّياااً ) علااى أنّ  العربّيااةيتفااق علماااء  ِرم  نااي أك  ِرم  : أي ه اام يك 
 ، ر  اار  ر  أم  اار  ااِرب، وبااأيِّهم َتم  اِرب  أض  اساام شاارط جااازم، وهااي فااي حااال كونهااا اساام شاارط َتض 

جااازم ال تخااتص بشاايء معااين، فهااي ال تخااتص بالعاقاال كااا:)من(، وغياار العاقاال كااا:)ما(، 
نما هي:كا والمكان  .(3)ضاف إليهبحسب ما ت مبهمة )أين(، والزمان كا:)متى(، وا 
( وبااااقي أدوات حكمهاااا مااان حياااث العماااوم واإلبهاااام، الشااارطّية )أّي( و كحكااام )َمااان 

الشرط بها يقتضاي العماوم، فايعّم العقاالء وغيارهم، ويعام األمكناة  الشرط الجازمة، أي أنّ 
ِرب، يكون مقصودك: َمن تضرب أضارب  ِرب  أض  واألزمنة، وأنت عندما تقول: أَيه م َتض 

ة ماان الظرفيااة إذا أضاايفت إلااى اسااام، مجااّرد( تكااون اً )أّياا لمقصااود هنااا أنّ وافااي العمااوم، 
اِرب، وتكاون اِرب  أض  ظارف زماان أو مكاان إذا أضايفت إليهماا، نحاو: أّي  نحو: أَيه ام َتض 

 يوم تصم أصم، وأّي مكان تجلس أجلس.
                                           

غير  رسالة ماجستيرم(، أساليب االستفهام في القرآن الكريم، 1953انظر: فودة، عبد العليم، ) (1)
 .162القاهرة، القاهرة، جمهورية مصر العربّية، صجامعة منشورة، 

م(، األشباه والنظائر في النحو، تحقيق: 1985ها(، )911السيوطي، جالل الدين، )ت:  (2)
 . 7/43، 1مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، طالدكتور عبد العال سالم مكرم، 

 ، وما بعدها.2/158ابن السراج، األصول في الَنحو،  (3)
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) ؛ وذلااك (1)، وتنااوب عنهااا لفظااًا وعمااالً الشاارطّية وتقااوم )أّي( فااي الشاارط مقااام )إن 
لفائدة االختصار، فأنت عندما تقاول: أّي ياأتني أكرماه، تكاون قاد أنبات )أّياًا( عان قولاك: 
إن  يااااأتني بعااااض القااااوم أكرمااااه، وفائاااادة وضااااعها لالختصااااار تتحقااااق ماااان العمااااوم الااااذي 

، ولاااوال معناااى االختصاااار فيهاااا، وضاااعت لاااه، فهاااي تعااام األجااازاء مااان ذوي العلااام وغيااارهم
 .(2)لطال الشرط إطالة مفرطة

الفصايحة، فاإن  العربّياةمن األسماء المالزمة لإلضافة في اللغاة  الشرطّية و)أّي(
حاذف المضاااف إليااه مان جملتهااا كاناات اإلضاافة فيهااا معنويااة، وهناا يجااب أن يكااون فااي 

 األَسْتتمَاء فَلَتتهُ تَتتدْعُواْ أَيًّامَّتتاقولااه تعااالى: الجملااة قرينااة تاادل علااى المضاااف إليااه، نحااو 

الْحُسْتتنَ 
متبوعااة بااا)ما( غالبااًا، ، وتكااون )أّي( فااي هااذه الحالااة منونااة (4)أي: أّي اساام ،(3)

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

عَلَتتيَّ عُتتدْوَانَ فَلَتتا
ه يجااوز أن تااأتي )مااا( بعااد المضاااف إليااه، نحااو قااراءة اباان ، كمااا أّناا(5)

مساااعود: )أّي األجلاااين ماااا قضااايت(، لكااان األفضااال أن تاااأتي )ماااا( باااين )أّي( والمضااااف 
 .(6)إليه

                                           

 .44األنباري، اإلنصاف في مسائل الخالف بين البصريين والكوفيين، ص (1)
م(، العلل في النحو، 2005ها(، )381انظر: الوراق، أبو الحسن محمد بن عبد اهلل، )ت:  (2)

، وابن الخباز، أحمد بن 279، ص2زن المبارك، دار الفكر، دمشق، سورية، طتحقيق: مها ما
م(، توجيه الل مع )شرح كتاب الل مع ألبي الفتح ابن جني(، 2007ها(، )638الحسين، )ت: 

دراسة وتحقيق: األستاذ الدكتور فايز زكي محمد ذياب، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع 
 .372، ص2ية مصر العربّية، طوالترجمة، القاهرة، جمهور 

 .110سورة اإلسراء، اآلية: (3)
 .2/253االستراباذي، شرح الرضي على الكافية،  (4)
 .28سورة القصص، اآلية: (5)
، والفَراء، 2/169، ابن مالك، شرح الكافية الشافية، 1/429ابن مالك، شرح الكافية الشافية،  (6)

م(، معاني القرآن، عالم الكتب، بيروت، 1983ها(، )207أبو زكريا يحيى بن زياد، )ت: 
 .2/305، 3لبنان، ط
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األصال فااي فعال الشارط وجوابااه، أو ماا يطلااق علياه فااي  أنّ  العاارب الّنحااةوياذكر 
الشاارط والجاازاء، أن يكونااا مضااارعين، نحااو قولنااا: إن تاادرس أدرس؛ ألن الشاارط  العربّيااة

يكون فعلاه وجواباه  ه موضوع لالستقبال وجب أنما أنّ موضوع في األصل لالستقبال، وب
 .(1)على ما وضع له

وماان العلماااء ماان أجاااز أن يكااون فعاال الشاارط وجوابااه ماضاايين، نحااو قولنااا: إن  
الماضاي عناد العلمااء أخاف مان المضاارع، فاساتعملوه لخفتاه،  قام زيد جلس عمارو؛ ألنّ 
علاى االساتقبال، ومانهم مان أجااز  أدوات الشارط تادل بنفساها وأمنوا اللابس مان جاناب أنّ 

نحااااو قولنااااا: إن درساااات أدرس، وهااااو  أن يكااااون فعاااال الشاااارط ماضاااايًا وجوابااااه مضااااارعًا،
ناااا نخاااالف فااااي مثااال هااااذه الجملاااة باااين فعاااال الشااارط وجوابااااه، ؛ ألنّ اً مسااااتحبّ عنااادهم لااايس 
ا مان جعال فعال الشارط مضاارعًا وجواباه ماضايًا، هما مستويان فاي الحكام، أّماواألصل أنّ 

فاااي  هاااا صاااورة قبيحاااة رديئاااةقولناااا: إن تلعاااب لعبااات، فقاااد وصاااف العلمااااء ذلاااك بأنّ نحاااو 
ذا كاان جواباه ماضايًا لام نجاد وا   فعال الشارط المضاارع يجاب جزماه، ؛ ألنّ أسلوب الشارط
هاااا ، واألصااال أن تجااازم )إن( فعلاااين، فاااإذا جزمااات فعااااًل واحااادًا صاااارت كأنّ لجزماااه طريقااااً 

 .(2)منعت بعض مقتضاها، فمقتضاها فعالن
معربة، وهي بذلك تخاالف أساماء  الشرطّيةأن )أّيًا(  العرب الّنحاةعند والمعروف 

العااارب لااانفس األساااباب التاااي  الّنحااااةعناااد  الشااارطّيةالشااارط األخااارى، وقاااد أعربااات )أّي( 
، فمااا ينطبااق عليهااا فااي االسااتفهام ماان ناحيااة اإلعااراب جعلاات )أّيااًا( االسااتفهامّية معربااة
 .(3)احية نفسهاينطبق عليها في الشرط من الن

ة، محااّدد لغوّيااةها تسااتهدف سااياقات ، لوجاادناالشاارطّيةولااو دققنااا النظاار فااي )أّي( 
 نظرّياااة( فاااي Non-veridical situationsوهاااي ساااياقات عااادم ثباااوت وقاااوع الحااادث )

                                           

تاب الل مع ألبي ، وابن الخباز، توجيه الل مع )شرح ك281انظر: الوراق، العلل في النحو، ص (1)
 .377-376الفتح ابن جني(، ص

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

م(، أسرار العربّية، دراسة 1997ها(، )577انظر: األنباري، كمال الدين أبو البركات، )ت:  (3)
 .193، ص1محَمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمّية، بيروت، لبنان، طوتحقيق: 
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انطالقااًا ؛ وذلااك الحاادوث منفاايّ الحاادث فااي سااياقها غياار مؤكااد الحاادوث وال جياناكياادو، ف
الشاارط موضااوع فااي  أن يكونااا مضااارعين، وأنّ  ابااهو األصاال فااي فعاال الشاارط وج ماان أنّ 

وهااي عناادما وقعاات أدوات الشاارط تاادل بنفسااها علااى االسااتقبال،  األصاال لالسااتقبال، وأنّ 
 Polarity)أو مساااتقطبًا فاااي اللغاااة  اً حّساسااالفظاااًا  ساااتكون ضااامن دائااارة هاااذه الساااياقات

Items)ضاامن القساام  وبااذلك سااتقع، بعرضااهاقماات التااي  نظرّيااةالكمااا جاااء فااي  ، وذلااك
فااي اللغااة،  المسااتقطبةأو  ةحّساسااال تداولّيااةال( اً )أّياا هنااا وأعناايلهااا،  وضااعتهالثاااني الااذي 

 وهذا يختصر الكثير مما قيل عنها في هذا الجانب.
 :)أّي( الموصولة  ج.

طائفااة العلماااء الااذين  يجد أنّ ساا ،العربّيااةعنااد علماااء المشااّددة )أّي( لااا المتتبِّااع إنَ 
قياسااًا علااى ، وأّنهاام يجعلونهااا مبنّيااة (1)يجعلونهااا بمنزلااة )الااذي(بمنزلااة الموصااول  عااّدوها

( و )َماااا(، ويحتجاااون لماااذهبهم هاااذا بأنّ نظيريهاااا، وهماااا:  هاااا عنااادما تكاااون اساااتفهامًا، )َمااان 
ستتضاامن معنااى هماازة االسااتفهام، وعناادما تكااون شاارطًا، ستتضاامن معنااى حاارف الشاارط، 

، والمعااروف عنااد العلماااء أّن بعااض االساام كاابعض االساامناادما تكااون موصااولة، تكااون وع
 .(2)مبنّي ال يستحق اإلعراب
يااذهب إلااى إعااراب )أّي( الموصااولة، وقااد أعرباات عناادهم لاانفس  وماان العلماااء ماان

األسباب التي جعلت )أّيًا( االستفهامّية و )أّيًا( الشارطّية معاربتين، فماا ينطباق عليهاا فاي 
 .(3)االستفهام والشرط من ناحية اإلعراب ينطبق عليها في الموصولة من الناحية نفسها

ي أمار البنااء واإلعاراب عان بااقي أخواتهاا )أّيًا( الموصولة تختلف فا والحقيقة أنّ  
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 

مغاامٌر، والمعناى: أي هم مغامٌر، وقولنا: سأتحدث عن أي هم مغامٌر، وقولناا: ساأعرف أي هام 
ذا لاام يتحقااق أّي شاارط ماان شااروط بنائهااا، فالواجااب فيهااا اإلعااراب، أي هاام هااو مغااامٌر،  وا 

                                           

 .2/381ابن يعيش، شرح المفَصل للزمخشري،  (1)
 .381-2/379ابن يعيش، شرح المفَصل للزمخشري،  (2)
، والعكبري، اللباب في علل البناء واإلعراب، 2/381ابن يعيش، شرح المفَصل للزمخشري،  (3)

 .125-2/123ور عبد اإلله نبهان، تحقيق: الدكت



 

 59 

وذلك في أربع حاالت، نحو قولنا: سيزورني أي هم هو أشجع، وقولناا، سأصاافح أَيهام هاو 
مضافة وصالتها وتكون في هذه الحالة قولنا: سأقبل على أيِّهم هو أشجع، نحو أشجع، و 

أّياًا هاو اسمية صدرها مذكور، ونحو قولنا: سيفوز أيٌّ هو مخلص، وقولنا: سنكرم  جملة
وتكون في هذه الحالة غير مضاافة وصالتها  يٍّ هو مخلص،مخلص، وقولنا: سنحتفي بأ

جملة اسمية صدرها مذكور، ونحو قولنا: سيسبق أيٌّ خبيٌر، وقولنا: سوف ناذكر باالخير 
ٌع، وتكون فاي هاذه الحالاة غيار مضاافة وصالتها جملاة اسامية أّيًا محسٌن، ون ع نى بأيٍّ بار 

صاادرها غياار مااذكور، ونحااو قولنااا: تاازور أَيهاام محمااد مكرمااه، وقولنااا: سااوف أثنااي علااى 
ويكااون صاادر صاالتها فااي هااذه أيِّهاام يتسااامى بنفسااه، قولنااا: سأغضااب علااى أيِّهاام عناادك، 

    .(1)الحالة اسمًا ظاهرًا، أو فعاًل ظاهرًا، أو فعاًل مقدراً 
زماان العاماال  الدِّراسااةهاام قااد تناااولوا ب، لوجاادنا أنّ العربّيااةولااو تتبعنااا مؤلفااات علماااء 

في )أّي( الموصولة، وهام عنادما تنااولوا هاذا الجاناب فاي )أّي( الموصاولة، كاان حاديثهم 
منصااابًا علاااى مساااألة المضاااي واالساااتقبال، وهاااي مااان المساااائل التاااي دار الخاااالف حولهاااا 

ه ماان الواجااب أن يكااون العاماال فااي )أّي( الموصااولة مسااتقباًل، بياانهم، فماانهم ماان رأى أّناا
وأنااه ال يصااح أن يكااون العاماال فيهااا ماضاايًا، وهاام الكوفيااون، وماانهم ماان أجاااز أن يكااون 

 العامل في )أّي( الموصولة ماضيًا أو مستقباًل، وهم البصريون.
المابهم ، أي ماا تضااف إلياه بعاضًا( الموصاولة تفياد أّياوقد ذكر ابن السراج أن )

المجهااول، ولااو كااان العاماال فيهاااا ماضاايًا، لعلمنااا الاابعض الاااذي وقااع بااه الفعاال، وذهاااب 
المساتقبل ال يكاون  ر أنّ الغرض أو المعنى الذي وضاعت لاه )أّي( الموصاولة هناا، ويقارّ 

 .(2)كذلك
)أّيااًا( الموصااولة وضااعت لإلبهااام، ويناساابها فااي  فهاام ماان كااالم اباان الساارج أنّ ي  و 

، فهو المناسب للعمل فيها، والماضاي غيار ل؛ كونه يفيد اإلبهام أيضاً ذلك الفعل المستقب
ذا وقعاات وهااي لإلبهااام مااع الماضااي المعلااوم وقعنااا فااي  ذلااك، فقااد علاام ولاام يعااد مبهمااًا، وا 

 التناقض.

                                           

 .364-1/363حسن، النحو الوافي،  (1)
 .2/326ابن السراج، األصول في الَنحو،  (2)
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 الاااراجح فاااي هاااذه المساااألة ماااا ذهاااب إلياااه جمهاااور العلمااااء، وهاااو أنّ  والحقيقاااة أنّ 
ل ال غير؛ وذلك لإلبهام الذي فيهاا، ذلاك اإلبهاام العامل في )أّي( الموصولة هو المستقب
عمال الماضاي ه لم يرد في كالم العارب ماا يفياد الذي يناسبه المستقبل، باإلضافة إلى أنّ 

، وبناًء على ذلك، فإنه يصح لنا أن نقول: ألضربن أّيهم في البيت، وال يصح لناا (1)فيها
 أن نقول: ضربت أّيهم في البيت.

مااان الواجاااب أن ه )أّي( الموصاااولة إلاااى أّنااا حاااول عرضاااته مااان خاااالل ماااا وأصااال
، فاااي الغالاااب ه ال يصاااح أن يكاااون العاماال فيهاااا ماضااياً يكااون العامااال فيهااا مساااتقباًل، وأّناا

ها وضعت لإلبهام، ويناسبها في ذلك الفعال المساتقبل؛ كوناه يفياد اإلبهاام أيضاًا، فهاو وأنّ 
 يعد مبهمًا.المناسب للعمل فيها، والماضي غير ذلك، فقد علم ولم 

ة، محاّدد لغوّياةولو دققنا النظر في )أّي( الموصاولة، لوجادناها تساتهدف ساياقات 
 نظرّياااة( فاااي Non-veridical situationsوهاااي ساااياقات عااادم ثباااوت وقاااوع الحااادث )

الحاادوث؛ وذلااك انطالقااًا  منفاايّ جياناكياادو، فالحاادث فااي سااياقها غياار مؤكااد الحاادوث وال 
ه ه ال يصاح أن يكاون ماضايًا، وأّنازمن العامال فيهاا يجاب أن يكاون مساتقباًل، وأّنا من أنّ 

لم يرد في كالم العرب ما يفياد عمال الماضاي فيهاا، وكال ذلاك لإلبهاام الاذي فيهاا، الاذي 
لفظاًا  ستكونوهي عندما وقعت ضمن دائرة هذه السياقات يناسبه المستقبل ال الماضي، 

التااي  نظرّيااةالكمااا جاااء فااي  ، وذلااك(Polarity Items)ة أو مسااتقطبًا فااي اللغاا اً حّساساا
( اً )أّياا هنااا وأعناايلهااا،  وضااعتهضاامن القساام الثاااني الااذي  وبااذلك سااتقع، قماات بعرضااها

في اللغة، وهاذا يختصار الكثيار مماا قيال عنهاا فاي هاذا  المستقطبةأو  ةحّساسال تداولّيةال
 الجانب.
 
 

                                           

م(، ارتشاف الضرب من لسان العرب، 1998ها(، )745انظر: األندلسي، أبو حيان، )ت:  (1)
التواب، تحقيق وشرح ودراسة: الدكتور رجب عثمان محمد، مراجعة: الدكتور رمضان عبد 
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 )أّي( وصلة لنداء ما فيه )أل(:د. 

وصالة لناداء  المبهماة (اً )أّيا ، لوجادنا أّنهام يجعلاونالعرب الّنحاةدراسات عنا لو تتبَ 
أن  العربّياةه ال يجاوز فاي ما فيه األلف والالم، وقد وصفها العلماء بالوصلة مان بااب أّنا

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

 .(1)، وهي من هذا الجانب صالحة لكل شيءعلى )أّي( هنا؛ كونها مبهمة معربة
)أّيًا( في النداء اسمًا مبهمًا مبنيًا على الضام؛ فهاو  ويتفق غالبية العلماء على أنّ 

اإلبهاام بسابب افتقااره إلاى ماا يفساره ، وقد اكتسب المعرفةعندهم في باب المنادى المفرد 
أو  ،ه ال يصاح أن يقاول أحادنا: ياا أيّ ه ويزيل عنه اإلبهام، وبناًء على ذلك، فإنّ يوّضحو 

قارع الجارس فاادخلوا إلاى غارفكم  ،، بينما يصح قولنا: ياا أي هاا الطاالب  (2)يا أّيها، ويسكت
قااارع الجااارس فاااادخلي إلاااى غرفتاااك الصااافية، وتاااابع )أّي( و  ،الصااافية، وياااا أّيت هاااا الطالباااة  

)أّيااة( فااي الجملتااين السااابقتين واجااب الرفااع مراعاااة شااكلية للمنااادى، وهااو )أّي( و )أّيااة(؛ 
، ومنعوتاااااه، أي المناااااادى، هاااااو كلماااااة )أّي( فاااااي التاااااذكير التاااااابع نعااااات وذلاااااك بسااااابب أنّ 

منهمااا منااادى  كااالً  صااب؛ ألنّ والتأنيااث، فااا)أّي( و )أّيااة( مبنيتااان علااى الضاام فااي محاال ن
)نكااااارة مقصاااااودة(، و)هاااااا( حااااارف تنبياااااه زائاااااد زياااااادة ال تفارقهماااااا، وكلمتاااااا )الطاااااالب( و 
)الطالبااة( نعتااان متحركااان بحركااة مماثلااة وجوبااًا لحركااة المنااادى مراعاااة لمظهااره الشااكلي 
فقاط؛ وذلاك علااى الارغم ماان بنائاه، فهماا صاافتان معربتاان منصااوبتان محااًل ال لفظااًا، أي 

همااا منصااوبتان تبعااًا لمحاال المنااادى بفتحااة مقاادرة علااى اآلخاار منااع ماان ظهورهااا ضاامة نّ أ
 .(3)المماثلة للفظ المنادى في صورته الشكلية

وللعلمااااء ماااذاهب فاااي )الهااااء( التاااي تلحاااق باااا)أّي( فاااي الناااداء، فمااانهم مااان عااادها 
بيااه، هااا عااوض عاان المحااذوف منهااا لإلضااافة وزيااادة فااي التنللتوكيااد، وماانهم ماان رأى أنّ 

ومنهم من جعلهاا فاي وجهاين: عاوض مان المضااف إلياه والتنبياه، ومانهم مان ذهاب إلاى 
نّ  أنّ  مااااا باقيااااة ماااان اساااام اإلشااااارة، فاألصاااال )الهاااااء( فااااي )أّي( ليساااات متصاااالة بااااا)أّي(، وا 
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حاااين عااادها  سااايبويه جااااء باااهأقاااوى الماااذاهب ماااا  عنااادهم: ياااا أّي هاااذا الرجااال، علماااًا أنّ 
والموصاااولة، التاااي قاااد يحاااذف  االساااتفهامّيةو  الشااارطّية ّي(؛ نظااارًا لقياساااها علاااى )أللتوكياااد

 .(1)منها المضاف إليه، وال يعوض عنه بشيء فيها
ذا انتقلنااا إلااى العاماال فااي المنااادى بشااكل عااام  ، فإننااا ساانجد العربّيااةعنااد علماااء وا 

الجمهور ينصبونه بفعل الزم اإلضمار، وهو: )أنادي، وأدعو، وأنبه(، حيث أضامر هاذا 
ه منصااوب ّنااه حاارف النااداء، وماانهم ماان ذهااب إلااى ألكثاارة االسااتعمال، وناااب عنااالفعاال 

ه منصاااوب بحااارف الناااداء نياباااة عااان بعامااال معناااوي، وهاااو القصاااد، ومااانهم مااان رجاااح أّنااا
 .(2)بالمفعول به الفعل، فيكون هنا مشبهاً 

قاااد درساااوا )أّياااًا(  هميجاااد لااان العربّياااةلدراساااات علمااااء  المتتبِّاااع إنّ ساااابقًا  قلاااتوقاااد 
ة الااذي تناادرج ضاامنه، باال درسااوها ماان وجهااة نظاار نحوّياا البالغاايّ  لضاامن الحقاا المشااّددة

ون لدراستها من خالل نظرة أسلوبية نابعة من تقسايمهم البالغيّ خالصة، ومن هنا انطلق 
 .(3)ين، هما: الخبر واإلنشاءمحّددإلى قسمين  العربّيةلألساليب في 

ذا تناولنا  إلاى هام قاد قساموه ، سانجد أنّ ينالبالغّيا من وجهة نظراإلنشاء أسلوب وا 
اإلنشااء الطلباي باساتدعاء  يتعلّاققسمين، هما: اإلنشاء الطلباي واإلنشااء غيار الطلباي، و 

المطلوب غير الحاصل وقت الطلاب؛ نظارًا المتنااع تحصايل الحاصال، وهاو فاي خمساة 
ناااواع ال ناااوع مااان هاااذه األ أناااواع، هاااي: األمااار والنهاااي واالساااتفهام والتمناااي والناااداء، وكااالّ 

، الناداء ولاو تناولناا، يحتمل الصدق وال الكذب، وغير ذلك يعد مان اإلنشااء غيار الطلباي
بطلااب إقبااال  فونااههاام يعرّ لوجاادنا أنّ  ين،البالغّيااوهااو قساام ماان أقسااام اإلنشاااء الطلبااي عنااد 

الماادعو، أي المخاَطااب، علااى الااداعي، أي المخاِطااب، لهاادف مااا، ويكااون حاارف النااداء 

                                           

م(، اللباب في 1995ها(، )616، والعكبري، أبو البقاء )ت: 2/197انظر: سيبويه، الكتاب،  (1)
المعاصر، بيروت، لبنان، علل البناء واإلعراب، تحقيق: غازي مختار طليمات، دار الفكر 

ها(، 911، والسيوطي، جالل الدين، )ت: 1/337، 1ودار الفكر، دمشق، سورية، ط
م(، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحقيق وشرح: عبد العال سالم مكرم، مؤسسة 1992)

 .50-3/49الرسالة، بيروت، لبنان، د.ط، 
 .223-4/202كتاب المقتضب، ، والمبرد، 193-2/182انظر: سيبويه، الكتاب،  (2)
 .251-250السكاكي، مفتاح العلوم، ص (3)
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هناااا قائماااًا مقاااام فعااال الناااداء )أدعاااو(، ويتضااامن معنااااه، ويصاااحب غالباااًا األمااار والنهاااي، 
رَبَّكُمُ اعْبُدُواْ النَّاسُ أَيُّهَا يَاوالغالب في النداء أن يتقدم، نحو قوله تعاالى: 

، ومان الممكان (1)

تُفْلِحُتونَ   لَعَل كُتمْ  الْمُؤْمِنُتونَ  أَيُّهَتا  جَمِيعىتا  الل تهِ  إِلَت   وَتُوبُتوا تعاالى: أن يتأخر، نحو قولاه 
، وقاد ياأتي (2)

 مَثَت ٌ  ضُترِبَ  النَّتاسُ  أَيُّهَتا  يَتا ماع الجملاة الخبرياة التاي تعقبهاا جملاة األمار، نحاو قولاه تعاالى: 

لَهُ فَاسْتَمِعُوا
 أَنتُمُ النَّاسُ أَيُّهَا يَا، ومن الممكن أن ال تعقبها جملة األمر، نحو قوله تعالى: (3)

الل تهِ  إِلَت   الْفُقَرَاء
 لِتمَ  النَّبِتيُّ  أَيُّهَتا  يَتا ، نحاو قولاه تعاالى: االساتفهامّية، وقاد تاأتي معاه الجملاة (4)

تُحَرِّمُ
(5)(6). 

ااا ون الفااارق باااين قولناااا: ياااا رجااال وياااا أّيهاااا، فااااألولى عنااادهم ناااداء، البالغّيااار ويفسِّ
فاااي المنااادى وتخليصااه مااان غفلتااه، و لاااب لج اء أيضاااًا، لكاان فااي الثانياااة تأكياادوالثانيااة نااد

ا قولناا: ياا أّي، قولنا: يا رجل، لن يلتفت لندائنا إال المعناي أو الماذكور إذا علام ذلاك، أّما
فالمنادى غير معلوم في البداية، لذلك يكون لكال الساامعين المتطلعاين إليناا، فاإذا حاددنا 

 .(7)واحدًا، كان في ذلك إنباه للكل؛ لتطلعهم إلينا
في التركيب الندائي لا)أّيها( العديد مان اللطاائف والجمالياات  ون أنّ البالغيّ ر يقرِّ و 

 وساااأعرضهاااي والخبااار واالساااتفهام التاااي تصاااحب هاااذا التركياااب، النابعاااة مااان األمااار والنَ 
 .في هذا الفصل الجزئّيةفيما سيأتي من هذه  بعض األمثلة لتوضيح ذلك

                                           

 .21سورة البقرة، اآلية:  (1)
 .31سورة النور، اآلية:  (2)
 .73سورة الحج، اآلية:  (3)
 .15سورة فاطر، اآلية:  (4)
 .1سورة التحريم، اآلية:  (5)
والزركشي، بدر الدين محَمد بن عبد ، 52-3/51انظر: القزويني، اإليضاح في علوم البالغة،  (6)

م(، البرهان في علوم القرآن، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، 2001ها(، )794اهلل، )ت: 
 .136-2/135دار الكتب العلمّية، بيروت، لبنان، د.ط، 

 .25/153الَرازي، التفسير الكبير )مفاتيح الغيب(،  (7)
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آمَنُواْ ال ذِينَ أَيُّهَا يَايقول تعاالى: 
 هالخطااب موّجا ون إلاى أنّ البالغّيا، وهناا ياذهب (1)

باااالقرآن الكاااريم منهجاااًا، نبياااًا، و  -صااالى اهلل علياااه وسااالم-للاااذين آمناااوا بااااهلل رباااًا، وبمحماااد 
للماااؤمنين، فهاااو مااان أشااارف  اً ص الناااداء بوصاااف اإليماااان يكاااون ذلاااك تشاااريفوعنااادما تخااا

االلتاازام باألحكااام التااي تقررهااا  األوصاااف، ويكااون التركيااز فااي مثاال هااذه اآليااة علااى أنّ 
اآليااة أو اآليااات المماثلااة بعااد النااداء ماان صاافات المااؤمنين؛ لااذلك علااى ماان يريااد أن يقااع 

 .(2)ضمن دائرة الخطاب أن يلتزم، وكأن ذلك طلب أو تحريض على الطاعة واالمتثال
 ون عن اختيار اللفظ )آمنوا( بالذات في هاذه اآلياة، ويقاررون أنّ البالغيّ ويتحدث 

اًل، فمان شاملهم الخطااب لام األيماان ال يازال فعا هذا اللفظ جاء بهذه الصورة لتوضيح أنّ 
لاى أعلااى درجاة فاي اإليمااان، فهام فايهم غفلااة؛ لاذلك يادخلون فااي عماوم مان دخلااوا يرقاوا إ

قاال: )ياا أّيهاا المؤمناون( و هناك فرقاًا باين أن ي   في اإليمان، وليس في الخاصة، كما أنّ 
آمناااوا(، فاااالمؤمنون أعلاااى إيماناااًا ومنزلاااة مااان الاااذين آمناااوا، وقاااد اتصاااف  )ياااا أّيهاااا الاااذين

ا الااذين آمنااوا، فاإليمااان المؤمنااون بهااذه الصاافة الثابتااة التااي أصاابحت مالصااقة لهاام، أّماا
 .(3)عندهم فعاًل لم يصل إلى درجة الثبوت

ه يتصف بالعمومية التي يادخل فيهاا ون إلى أنّ البالغيّ وفي مثل هذا النداء يذهب 
القريب والبعيد، وهو لتذكير المناَدى باألحكاام التاي التازم بهاا بسابب إيماناه؛ وذلاك لدفعاه 
إلاااى التساااليم والطاعاااة واالرتقااااء بدرجاااة اإليماااان؛ كاااونهم ماااا زالاااوا فاااي غفلاااة تااادفعهم إلاااى 

 .(4)إكمال إيمانهم والعلو به
 رَسُولِهِ عَلَ  نَزَّ َ ال ذِي وَالْكِتَابِ وَرَسُولِهِ اللّهِبِ آمِنُواْ آمَنُواْ ال ذِينَ أَيُّهَا يَاتعالى: ويدعم ذلك قوله 

بَعِيتدىا  ضَتالَالً  ضَت    فَقَتدْ  اآلخِرِ وَالْيَوْمِ وَرُسُلِهِ وَكُتُبِهِ وَماَلَئِكَتِهِ بِاللّهِ يَكْفُرْ وَمَن قَبْ ُ مِن أَنزَ َ ال ذِيَ وَالْكِتَابِ
؛ (5)

                                           

 .104سورة البقرة، اآلية:  (1)
م(، البالغة العالمّية في آية المداينة، مكتبة اآلداب، جمهورية مصر 2003سعيد، )جمعة،  (2)

 .50، ص1العربّية، ط
 .51جمعة، البالغة العالمّية في آية المداينة، ص (3)
 .51جمعة، البالغة العالمّية في آية المداينة، ص (4)
 .136سورة النساء، اآلية:  (5)
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ياااذهب األمااار هناااا إلاااى الترغياااب فاااي االساااتمرار باإليماااان مااان خاااالل أسااالوب جماااالي  إذ  
 خَيْترىا  يَكُونُوا أَن عَسَ  قَوْم  مِّن قَومٌ يَسْخَرْ لَا آمَنُوا ال ذِينَ أَيُّهَا يَادقيق، ويذهب النهي في قوله تعالى: 

 الْفُسُوقُ االِسْمُ بِئْسَ بِالْأَلْقَابِ تَنَابَزُوا وَلَا أَنفُسَكُمْ تَلْمِزُوا وَلَا مِّنْهُنَّ خَيْرىا يَكُنَّ أَن عَسَ  نِّسَاء مِّن نِسَاء وَلَا مِّنْهُمْ

الظ تالِمُونَ  هُتمُ  فَأُوْلَئِت َ  يَتُت ْ  ل تمْ  وَمَتن  الْإِميَتانِ  بَعْتدَ 
، إلاى التلطاف والرفاق بالمخاَطاب، فهاو لاوم (1)

ه تقريعاًا شاديدًا إن راح إلاى اللماز ، وقد وصل إلى درجة تبكيت كل ماؤمن وتقريعاوعتاب
 .(2)وتلقيب الغير بألقاب سيئة

قنا النظر في )أّي( التي هي وصلة لنداء ما فيه )أل(، لوجدناها تساتهدف ولو دقَ 
 Non-veridicalة، وهاااي ساااياقات عااادم ثباااوت وقاااوع الحااادث )محاااّدد لغوّياااةساااياقات 

situations منفاايّ جياناكياادو، فالحاادث فااي سااياقها غياار مؤكااد الحاادوث وال  نظرّيااة( فااي 
العاماااال فااااي المنااااادى بشااااكل عااااام هااااو الفعاااال الااااالزم الحاااادوث؛ وذلااااك انطالقااااًا ماااان أن 

 اإلضمار، وهو: أنادي، وأدعو، وأنبه، الذي سد مسده حرف الناداء وتضامن معنااه، وأنّ 
دعي المطلاوب غيار الحاصال ين يقع ضمن اإلنشاء الطلبي الاذي يساتالبالغيّ النداء عند 

ين البالغّياالناداء عناد  وقت الطلب، وهو بذلك، أي الناداء، يحتمال الصادق والكاذب، وأنّ 
، علاااى الاااداعي، أي المخاِطاااب، لهااادف ماااايحااادد بطلاااب إقباااال المااادعو، أي المخاَطاااب، 
أو مستقطبًا فاي اللغاة  اً حّساسلفظًا  ستكونوهي عندما وقعت ضمن دائرة هذه السياقات 

(Polarity Items)وباااذلك ساااتقع، قمااات بعرضااهاالتااي  نظرّياااةالكمااا جااااء فااي  ، وذلاااك 
 المساتقطبةأو  ةحّساساال تداولّياةال( اً )أيّ  هنا وأعنيلها،  وضعتهضمن القسم الثاني الذي 

 في اللغة، وهذا يختصر الكثير مما قيل عنها في هذا الجانب.
 :(الكمالّية)أّي  )أّي( التي للداللة عل  معن  الكمالها. 

، خاصاة القديماة منهاا، سايجد العربّياةالعائدة لعلمااء للمؤلفات النحوية  المتتبِّع إنَ 
ماان ضاامن االسااتفهام، أو ضااربًا ماان االسااتفهام،  الكمالّيااةأشااهر العلماااء يعاادون )أّيااًا(  أنّ 

الخلياال واباان جنااي ضاامنوها  وقااد ذهااب هااذا المااذهب ساايبويه والخلياال واباان جنااي، إال أنّ 
                                           

 .11سورة الحجرات، اآلية:  (1)
م(، جمالية الخبر واإلنشاء )دراسات بالغية جمالية نقدية(، منشورات 2005جمعة، حسين، ) (2)

 .129اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا، د.ط، ص
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تضاامنت معنااى التعجااب، وماان  اسااتفهامّيةالتعجااب إلااى جانااب االسااتفهام، فهااي عناادهما 
العلماء من جعلهاا للداللاة علاى معناى التعجاب والمادح، كالزجااجي والهاروي، ومانهم مان 

كااابن هااا للداللااة علااى معنااى الكمااال، كاابن هشااام، وماانهم ماان جعلهااا صاافة، ذهاب إلااى أنّ 
 .(1)عقيل

 اً )أّي( هناا، لوجدتاه نابعاألصاق باا( الاذي الكمالّياةلح )النظار فاي مصاط قتَ ولو دقَ 
الكمال سبب في االستفهام والتعجب، وأنت عندما تقول: ماررت برجال أيِّ رجال،  من أنّ 

 كأنك تقول لنا: لنباهة وكمال هذا الرجل أتطلع للسؤال عناه والتعجاب مان أحوالاه، وكاأنّ 
معناى  ال فاي )أّي(، ماع العلام أنّ األصل هنا، أّي الرجال هو، ومن هنا جاء معناى الكما

 .(2)االستفهام موجود بإبهام؛ وذلك ليفيد معنى المبالغة في الصفة، مدحًا كانت أم ذماً 
)أّيااًا( فاااي قولناااا: مااررت برجااال أيِّ رجااال،  ويااذهب الجمهاااور ماان العلمااااء إلاااى أنّ 

أعلى فاالسااااتفهام فيهااااا يااااؤدي إلااااى اإلخبااااار باااا لتأديااااة معنااااى الماااادح أو الااااذم، اسااااتفهامّية
سايبويه لام يفارد لهاا باباًا  درجات الكمال، ومن الممكن أن يكون هذا التفسير سببًا في أنّ 

نّ  ه قااد ، وهااذا ال يمنااع ماان أّناااالسااتفهامّيةمااا جعلهااا تحاات باااب )أّي( خاصااًا فااي كتابااه، وا 
 .(3)أدرك معنى الكمال فيها

(، الكمالّيااةقنااا النظاار فااي )أّي( التااي هااي للداللااة علااى معنااى الكمااال )أّي ولااو دقَ 
وأكثارهم مان  الّنحاة، فقد عدها أشهر ها موضوعة لالستفهامالراجح فيها هو أنّ  لوجدنا أنّ 

                                           

، وابن جني، الخصائص، 2/181، وسيبويه، الكتاب، 422-1/421انظر: سيبويه، الكتاب،  (1)
م(، حروف 1986ها(، )340ت: ، والزجاجي، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق، )3/269

المعاني، حققه وقدم له: الدكتور علي توفيق الحمد، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ودار 
، 107، والهروي، كتاب األزهية في علم الحروف، ص63-62، ص2األمل، إربد، األردن، ط

لشافية، ، وابن مالك، شرح الكافية ا92-1/91واألنصاري، مغني اللبيب عن كتب األعاريب، 
1/120. 

م(، الدرر اللوامع على همع 1999ها(، )1331انظر: الشنقيطي، أحمد بن األمين، )ت:  (2)
الهوامع شرح جمع الجوامع، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمّية، بيروت، 

 .1/180، 1لبنان، ط
 .1/422انظر: سيبويه، الكتاب،  (3)
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 ضاامن االسااتفهام، أو ضااربًا منااه، وضاامنوها معنااى التعجااب إلااى جانااب االسااتفهام، وأنّ 
هام والتعجاااب، فالكماااال ساابب فاااي االسااات بع مااان أنّ الاااذي نعتااات بااه ناااا الكمالّياااةمصااطلح 

وهاااي ، فمعناااى االساااتفهام موجاااود فيهاااا إلفاااادة معناااى المبالغاااة فاااي الصااافة، مااادحًا أم ذمااااً 
علاى معطياات  بناءً  لها وضعتهالذي  األولالقسم  ستكون ضمن، استفهاماً عندما وقعت 

وهااذا يختصاار الكثياار ممااا ، االسااتفهامّية( اً )أّياا هنااا وأعنااي، قماات بعرضااهاالتااي  نظرّيااةال
 قيل عنها في هذا الجانب.

 تاساتعماال ه ال ضرورة للحيز الكبير الاذي أخذتاهبعد هذا العرض إلى أنّ  وأصل
بتوضااايحه مااان  قمااات، فموضاااوعها ساااهل بسااايط العااارب الّنحااااةاألداة )أّي( فاااي دراساااات 

لاى نتيجاة إ توّصالتفقاد  فاي اللغاة، المساتقطبأو  حّسااسالخالل مفهوم جياناكيدو للفظ 
ّماا اسااتفهامّيةا أن تكااون ( إّماااً )أّياامفادهااا أّن  ، وهااي عناادما تداولّيااةا أن تكااون صااريحة، وا 

فاي اللغاة، وذلاك علاى  المساتقطبةأو  ةحّساساال، ساتقع ضامن دائارة األلفااظ تداولّيةتكون 
وهاذا يختصار الكثيار مماا قيال عنهاا فاي حاال كونهاا جياناكيادو،  نظرّياةنحو ما جاء فاي 

عندما تحدثوا عنها بعيدة عان  العرب الّنحاة ؛ ألنّ العربّيةفي اللغة  االستفهام خارجة عن
، وهام عنادما اتفقاوا علاى عليهاالام يتفقاوا  متعاّددةت كثيارة استعماالاالستفهام، جعلوها في 

خاطئااًا بعياادًا عاان عليهااا  لالسااتعماالت التااي اتفقااوا، وجاادنا مفهااومهم تهااسااتعماالبعااض 
 الدقة.

 نظرّياااااةإليهااااا بنااااااًء علاااااى معطياااااات  توّصااااالتالتاااااي  تداولّياااااةالأّي( والبااااارز فاااااي )
فااي اللغااة، وهااي سااياقات عاادم  معّينااة لغوّيااةهااذه األداة تسااتقطب سااياقات  جياناكياادو، أنّ 

عنهااا جياناكياادو فااي  تحاّدثت(، التااي Non-veridical situationsثباوت وقااوع الحاادث )
، تبتعاد تداولّياةال( اً )أّيا هنا وأعني، وهذا يعني أن هذه األداة، قمت بعرضهاالتي  نظرّيتها

نفساها، فيصاح  نظرّياةالفاي ( Veridical situations)عان ساياقات ثباوت وقاوع الحادث 
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، ويصاااح (1)ناااا: ضاااربت أّيهااام فاااي البياااتقولناااا: ألضاااربن أّيهااام فاااي البيااات، وال يصاااح قول
ِرب، وال يصح قولنا: ِرب  أض  ِرب قولنا: أَيه م َتض  أَيه م ضرب ت أض 

(2). 
 العربّياةت األداة )أّي( فاي اللغاة اساتعماال علاى اطالعايمان خاالل  وقد الحظات

 أنّ فااي مؤلفاااتهم،  العربّيااةث عنهااا علماااء ت التااي تحاادّ سااتعماالهنااا اال وأقصاادالفصاايحة، 
يحااااددون داللااااة األداة )أّي( فااااي االسااااتفهام وغياااار االسااااتفهام ماااان خااااالل  العربّيااااةعلمااااء 

المضاف إليه بعدها، فأحيانًا تكون للداللة علاى الكال، وأحياناًا أخارى تكاون للداللاة علاى 
والتحليال وفاق معطياات  الدِّراساةالبعض؛ وذلك بحسب ما تضاف إليه، وهو أمر جادير ب

لهاااذه  مغاااايراً ، التاااي مااان الممكااان أن تعطيناااا تفسااايرًا المعاصااارة الغربّياااة لغوّياااةالالنظرّياااات 
فااي  سااأعمد نيالفصاايحة؛ ولااذلك فااإنّ  العربّيااةماان جزئيااات األداة )أّي( فااي اللغااة  الجزئّيااة

 الفصايحة العربّيةفي اللغة  هذه األداةدالالت إلى دراسة  الدِّراسةالفصل الثالث من هذه 
 .المعاصرة الغربّية لغوّيةالوفق معطيات وأفكار أحدث النظرّيات 

  

                                           

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

، وابن الخباز، توجيه الل مع )شرح كتاب الل مع ألبي 281انظر: الوراق، العلل في النحو، ص (2)
 .377-376الفتح ابن جني(، ص
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  الثالثالفصل 
 الفصيحة  العربّيةفي اللغة  (أيّ ) األداة دالالت

 )نظرة معاصرة(
 

 تمهيد: 3. 1
 األداة تاساتعماالإلاى أَن موضاوع  الدِّراساةمان هاذه  في الفصال الساابق توّصلت
 نظااراً ؛ العاارب الّنحاااةكبياارًا فااي دراسااات  حّياازاً الفصاايحة قااد أخااذ  العربّيااة)أّي( فااي اللغااة 

بإعرابهااااا  يتعلّااااقعاااان غيرهااااا ماااان أدوات االسااااتفهام بمياااازات عدياااادة، أهمهااااا مااااا  تمّيزهااااال
تام  ، فقادهذه األداة سهل بسايط تاستعماال أّن موضوع وقد بّينت، المتعّددةواستعماالتها 

 داللّياةالثباوت و اوث الحادث  نظرّية)جياناكيدو الموسومة با:  نظرّيةتوضيحه من خالل 
(The (Non)veridicality Approach)فاي  المستقطبأو  حّساسالللفظ  هامفهوم(، و

صااريحة  اسااتفهامّيةا أن تكااون جياناكياادو، إّماا نظرّيااةناااًء علااى معطيااات )أّي( بفااااللغااة، 
هاذه  وهو الجانب الاذي تخاتص فياهفي اللغة،  المستقطبةأو  ةحّساسالبعيدة عن األلفاظ 

ّماااا، عليااااه الّداللااااةباالسااااتفهام و  األداة واقعااااة ضاااامن دائاااارة األلفااااااظ  تداولّيااااةا أن تكاااااون وا 
بالتااداول  هااذه األداة وهااو الجانااب الااذي تخااتص فيااهفااي اللغااة،  المسااتقطبةأو  ةحّساسااال
فاااي حاااال  هااااعنالكثيااار مماااا قيااال  وهاااذا يختصااار، فياااه الكلّياااةعلاااى التبعااايض أو  الّداللاااةو 

 .ةالفصيح العربّيةفي اللغة كونها خارجة عن االستفهام 
( في اللغاة دالالت األداة )أيّ  جانب مناقشةفي هذا الفصل من الّدراسة ب وسأقوم

وهناااا ال باااد فاااي ، المعاصااارة الغربّياااة لغوّياااةال النظرّيااااتوفاااق معطياااات  الفصااايحة العربّياااة
ماا البداية من تقديم عرض مختصر لدالالت هذه األداة في اللغة العربّية الفصيحة وفاق 

بعااد ذلااك إلااى  أذهااب، وماان ثاام فااي أبحاااث ودراسااات ومؤلفااات علماااء العربّيااة هاااحول ورد
 النظرّيااتأحدث  على أفكار وأطروحات اطالعي إليها من توّصلتاألفكار التي تطبيق 

لاك فاي ؛ وذالفصايحة العربّياةاللغة في  هذه األداة دالالتالمعاصرة على  الغربّية لغوّيةال
 .في هذا الجانب هاقيل عن االختصار الكثير ممّ  محاولة مني
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 :الفصيحة العربّيةدالالت األداة )أّي( في اللغة  3. 2
تضاااف إلاى المعرفااة،  االساتفهامّيةأن )أّيااًا( إلاى  العربّيااة لغوّياةال الّدراساااتتاذهب 

ى بعاض المعرفاة، وذلااك علا الّداللاةللساؤال عاان االسام و  مساتعملةوتكاون فاي هاذه الحالاة 
فاأي  هناا واحاد مان الارجلين ومان  وقولنا: أي  الرجاِل قام؟ الرجلين أخوك؟أي  نحو قولنا: 

باسام  نجيابناا أي أنّ ، : زياٌد أو عماروعلى هاذين الساؤالين يكاون بقولنااالرجال، والجواب 
واحاااد مااان أساااماء الااارجلين أو الرجاااال، ولاااو أجبناااا بصااافة واحاااد مااان الااارجلين أو الرجاااال، 

 العربّياة الّدراسااتدقة؛ كون ذلك يتعارض مع ما ورد في لكان جوابنا خاطئًا بعيدًا عن ال
 .(1)في هذا المجال

وتكاااون فاااي هاااذه الحالاااة إلاااى النكااارة، أيضاااًا  االساااتفهامّية( اً )أّيااا وتضااايف العااارب
 هااا، وذلااككاارة كلّ ، أي للداللااة علااى النهاااعلااى عاادد النكاارة كلّ  الّداللااةللسااؤال عاان الصاافة و 

اااوَك؟ والجاااواب علاااى هاااذين الساااؤالين أن  ا: أي  رجاااٍل زياااٌد؟قولناااو  نحاااو قولناااا: أي  رجااال أخ 
ذا أضاافناها إلاااى ولاايس باالساام نفساااه،  نجيااب بصاافة االسااام، ،: قصاايٌر أو طويااالٌ نقااول وا 

والجاااااوب أن نقاااااول: طاااااويالن أو  أخاااااواك؟ وأي  رجلاااااين قاماااااا؟ أي  رجلااااايننكااااارتين قلناااااا: 
 .(2)، وهكذا إذا أضفناها إلى جماعةقصيران
إلاى معرفااة  االساتفهامّية ه ال يجاوز لناا أن نضاايف )أّياًا(، فإّناقلتااهعلاى ماا وبنااًء  

( فااي المعرفااة سااؤال اً ألَن )أّياا وقولنااا: أي  زيااٍد قااام؟ دة، نحااو قولنااا: أي  الرجاال أخااوك؟واحاا
ا فاي النكارة فهاي ساؤال عان الكال؛ ولاذلك اساتطعنا عن البعض، والواحد ال يتابعض، وأّما

   .(3)إضافتها إلى نكرة واحدة
لاى النكارة،  االساتفهامّية)أّياًا(  ابق أنّ م مان الكاالم الَسافهوي   تضااف إلاى المعرفاة وا 

علااى بعااض المعرفااة  الّداللااةوهاي عناادما تضاااف إلااى المعرفااة تكااون للسااؤال عاان االساام و 

                                           

، النحو الوافي، ، وحسن109-108انظر: الهروي، كتاب األزهية في علم الحروف، ص (1)
3/104-107. 

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

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

 فصاعدًا، وعدم إضافتها إلى معرفة واحدة، أي المعرفة التي ال تتبعض.
علااى النكااارة  الّداللااةوهااي عناادما تضاااف إلاااى النكاارة تكااون للسااؤال عااان الصاافة و 

ب هااا، فأناات عناادما تجيااب عاان )أّي( المضااافة إلااى النكاارة، تجيااهااا، أو عاادد النكاارة كلّ كلّ 
هااا تضاااف بعادد النكاارة، وتختلااف فااي هااذه الحالااة عاان )أّي( المضااافة إلااى المعرفااة فااي أنّ 

 .في هذه الحالة ها تضاف مطلقاً للواحد واالثنين والجماعة، أي أنّ 
ذا انتقلناااا إلاااى المضااااف والمضااااف إلياااه فاااي تركياااب  ، االساااتفهامّية)أّي( االداة وا 

، إلاى المعرفاة هاو )المضااف( ساتفهامّيةاال عناد إضاافة )أّي( في الضمير ما يراعى فإنّ 
عناادما تضاااف إلااى ها فيفاارد ضاامير  ونقااول: أّي الغلمااان أتااى؟ فنقااول: أّي الغالمااين أتااى؟
إلااى  االسااتفهامّية مااا يراعااى فااي الضاامير عنااد إضااافة )أّي( المعرفااة، وفااي المقاباال، فااإنّ 

فتثنياااة  ن أتاااوا؟نقاااول: أّي غلمااااو  قاااول: أّي غالماااين أتياااا؟لنكااارة هاااو )المضااااف إلياااه(، فنا
 .(1)إضافتها إلى مثنى وجمع نكرة جاء منها وجمع ضمير 

إلى المعرفاة الواحادة، وقاد  االستفهامّية)أّي( األداة ومن العلماء من يجيز إضافة 
 المضاف إلياه داالً  يكون أن أيعلى األجزاء أو تكرارها بالعطف،  الّداللةاشترطوا لذلك 

؟ علااى متعاادد أو جاانس، نحااو قولنااا: أيّ  ، والجااواب أّي أجاازاء زيااد أحساان   أي: زيااد أحساان 
مكاااررة فاااي  االساااتفهامّيةيكاااون هناااا بااااألجزاء، فيقاااال: عيناااه أو أنفاااه، أو أن تكاااون )أّي( 

وفاي هاذه الحالاة، أي حالاة التكارار،  ؟أشاجع  وأكارم   مكاي وأي  نفسه، نحو قولنا: أيِّا التركيب
 .(2)واقعة في الضرورة الشعرية ةاالستفهاميّ  )أّي( أن تكون العربّيةيشترط علماء 

وتقااّرر الّدراسااات العربّيااة أّنااه ماان الجااائز لنااا أن نضاايف )أّيااًا( الشاارطّية إلااى نكاارة 
مطلقًا )نكرة دالة على اإلفراد أو التثنية أو الجمع(، نحاو: أّي رجال يساتعين باي أعاوناه، 

ويكااون معناهااا هنااا وأّي رجلااين يسااتعينا بااي أعاونهمااا، وأّي نساااء يسااتعَن بااي أعاااونهن، 
 .(3)بمعنى )كل(، فهي تحتمل المضاف إليه جميعه، أي بمنزلة كلمة )كل(

                                           

 .1/429انظر: ابن مالك، شرح الكافية الشافية،  (1)
 ، وما بعدها.2/250االستراباذي، شرح الرضي على الكافية،  (2)
 ، وما بعدها.3/109، وحسن، النحو الوافي، 1/429انظر: ابن مالك، شرح الكافية الشافية،  (3)
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، ويكون معناها هنا والماراد أيضاً  أجازت هذه الّدراسات إضافتها إلى المعرفة وقد
بهاااا هاااو بعاااض المضااااف إلياااه، أي أّنهاااا تكاااون بمعناااى بعاااض؛ وذلاااك شاااريطة أن تكاااون 

و تقاديري أو بعطاف معرفاة مفاردة علاى األولاى باالواو، المعرفة دالة على متعدد حقيقاي أ
نحااو: أّي الرجاااال يكثاار حديثاااه َتِضاااع  هيبتااه، وأّي الوجاااه يعجب ااك يعجب ناااي، بمعناااى: )أّي 

أجزاء الوجه(، وأّيي وأّيك يتكلم  يحسن  اختيار كالمه، بمعنى: )أّينا(
(1). 

إلاااى النكااارة، تكاااون عنااادما تضااااف  الشااارطّية)أّياااًا(  فهااام مااان الكاااالم الساااابق أنّ وي  
فاي  للداللاة علاى الكال والجمع، فهي للداللة على كل ما تضاف إليه، أي اإلفراد والتثنية

يساااااتعينا باااااي  أّي طاااااالبينقولناااااا: ، و باااااي أعاوناااااه ن  أّي طالاااااب يساااااتعجمااااال نحاااااو قولناااااا: 
 عاونهن؛ كونها تشمل المضاف إليه جميعه.أّي طالبات يستعَن بي أ، وقولنا: أعاونهما
 وأقصااد، عناادما تضاااف إلااى المعرفااة وهااي للداللااة علااى بعااض مااا تضاااف إليااه 

هااا ال تضاااف إلااى المعرفااة الواحاادة، فالواجااب هنااا أن وهااذا يعنااي أنّ هنااا )أّيااًا( الشاارطية، 
متعاادد حقيقااي أو تقااديري، أو بعطااف معرفااة مفااردة علااى علااى تضاااف إلااى معرفااة دالااة 

قولناا: أّي و  ،فاي الماادة يرساب   غياباه ب يكثار  أّي الطاالاألولى بالواو، وذلاك نحاو قولناا: 
 .في الجامعة يحسن  اختيار تخصصه ل  ك يقبي وأي  أيِّ قولنا: و البيت يعجب ك يعجب ني، 
 باين إضاافة يوجاد فارقه ال إلاى نتيجاة مفادهاا أّنا أصل قلته؛ فإننيوبناًء على ما 

كالهمااااا ، فالفصاااايحة لعربّيااااةافااااي اللغااااة  الشاااارطّية)أّي( األداة و  االسااااتفهامّية)أّي(  األداة
، وكالهماا للداللاة علاى الكال فاي حالاة اإلضاافة إلاى النكارة، يضاف إلاى المعرفاة والنكارة

ز بعااض العلماااء قااد مّياا أنّ  علماااً ، علااى الاابعض فااي حالااة اإلضااافة إلااى المعرفااة الّداللااةو 
أن تكاون )أّي( مكاررة فاي فاي جعال التكارار، أي  الشارطّيةو)أّي(  االستفهامّيةبين )أّي( 

و)أّي(  االساتفهامّية؛ وذلاك عنادما تكاون )أّي( االساتفهامّيةنفس التركياب، خاصاًا باا)أّي( 
ي أيِّاوقولنا:  ك فارس مغوار؟ي وأي  أيِّ  ، نحو قولنا:مضافتين إلى المعرفة الواحدة الشرطّية

 .(2)في الجامعة يحسن  اختيار تخصصه ك يقبل  وأي  
                                           

 ، وما بعدها.3/109، وحسن، النحو الوافي، 1/429انظر: ابن مالك، شرح الكافية الشافية،  (1)
م(، شرح 1980ها(، )769القضاة بهاء الدين عبد اهلل بن عقيل، )ت:انظر: ابن عقيل، قاضي  (2)

ابن عقيل، ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل، تأليف: محمد محيى الدين عبد 
 .3/66، 20الحميد، دار التراث، القاهرة، جمهورية مصر العربّية، ط
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إلاى معرفاة )لفظاًا  إالّ )أّياًا( الموصاولة ال تضااف  أنّ  االساتعماالت اللغوّياةر وتقرِّ 
عِتِيًّتا  الترَّحْمَنِ  عَلَت   أَشَتدُّ  أَيُّهُتمْ  شِتيعَةٍ  كُت ِّ  مِتن  لَنَنتزِعَنَّ  ثُتمَّ  أو نياة(، وذلاك نحاو قولاه تعاالى:

(1)، 
وهااذا هااو رأي جمهااور العلماااء،  ، أي: يعجبنااي الااذي عناادك،عناادك بنااي أيٌّ جِ ع  ي   وقولنااا:

ذلاك قلااياًل  كااانقاد )أّي( الموصاولة إلاى النكاارة، و األداة وقاد أجااز بعااض العلمااء إضااافة 
، وهااو األماار الااذي منعااه الجمهااور رجاال أو رجلااين عناادك بنااي أي  جِ ع  نااادرًا، نحااو قولنااا: ي  

 .(2))أّيًا( نكرة، والموصوالت معارف بسبب أنّ 
ن مشاااااكلة اجتمااااااع معااااارفين فاااااي )أّي( الموصاااااولة، عااااا العربّياااااةعلمااااااء ويتحااااادث 

فاااأحااادهما: اإلضاااافة إلاااى المعرفاااة، وثانيهماااا: عهاااد الصااالة الاااذي  ت باااه الموصاااوالت تعرِّ
فااا)أّي( الموصااولة ماان وجهااة نظاارهم ساامية، وقااد سااوغوا ذلااك لإلبهااام الااذي فااي )أّي(، اال

بهاااااام الشاااااخص، وتضااااااف إلااااى معااااارفين إلزالاااااة هاااااذين  فيهااااا إبهاماااااان: إبهاااااام الجاااانس وا 
ل عنهااااا إبهااااام الجاااانس، نحااااو قولنااااا: اإلبهااااامين، فأناااات عناااادما تضاااايفها إلااااى معرفااااة تزياااا

لم جنس ما وقعات علياه )أّي( هناا، لكناه بقاي شخصاًا مبهماًا، ، فقد ع  الرجال يعجبني أي  
امع إلزالاااة ولاااذلك فإنناااا بحاجاااة أن ناااذكر شااايئًا مااان عاااوارض هاااذا الجااانس المعروفاااة للسااا

، فنكااون قااد أزلنااا إبهااام الشااخص بمااا فااي الرجااال قااام بنااي أي  اإلبهااام عنااه، فنقااول: يعج
 .(3)وبين السامع بيننا)قام( من العهد الذي 

وقاد قيادوها بإفاادة بمنزلاة )الاذي(،  الموصاولة (اً أّيا) أنّ إلى  العربّيةعلماء ويذهب 
)أّيااااًا( الموصااااولة تلاااازم  تبعاااايض مااااا أضااايفت إليااااه، واحتجااااوا لااااذلك باااأنّ  علااااى الّداللاااةأو 
هاااا لزماات اإلضاااافة إلااى المعرفاااة، فهااي تفياااد تبعاايض ماااا ضااافة إلااى المعرفاااة، وبمااا أنّ اإل

، يكاون اللفاظ ك عنادما تقاول: ألكارمن الاذي فاي البياتالدليل على ذلك أّناأضيفت إليه، و 
                                           

 .69سورة مريم، اآلية:  (1)
، 3/63عقيل، ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل، انظر: ابن عقيل، شرح ابن  (2)

، وما بعدها، واألنصاري، 1/312وما بعدها، والسيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، 
 ، وما بعدها.1/90مغني اللبيب عن كتب األعاريب، 

ألفية ابن ها(، )د.ت(، حاشية الصبان على شرح األشموني على 1206الصبان، محمد علي، ) (3)
مالك، ومعه شرح الشواهد للعيني، تحقيق: طه عبد الرؤف سعد، المكتبة التوفيقية، القاهرة، 

 ، وما بعدها.1/266جمهورية مصر العربّية، د.ط، 
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ك سااتكرم كاال ماان فااي ال التبعاايض، أي أّناا الكلّيااة)الااذي(، وهااو ماان الموصااوالت، إلفااادة 
، ، أي: الااذي فااي البيااتقولااك: ألضااربن أّيهاام فااي البيااتخااالف )أّي( فااي البياات، علااى 

(1)تبعيض ما أضيفت إليه هنا فأفادت
. 

ولو انتقلنا إلى )أّي( التي هي وصلة لنداء ما فيه )أل(، لوجدنا العرب تعمد إلاى 
هاااا اإلتياااان بالمناااادى المااابهم، نحاااو: )أّي وأّياااة(، لمنااااداة ماااا فياااه األلاااف والاااالم، بمعناااى أنّ 

الماابهم وساايلة للوصااول إلااى مناااداة مااا فيااه األلااف والااالم، وذلااك باسااتثناء تجعاال المنااادى 
فيه أن نأتي بأّي لفظة للوصول إلاى ندائاه،  العربّيةلفظ الجاللة )اهلل(، الذي ال تجيز لنا 
 فال يجوز لنا أن نقول: )يا أّيها اهلل(.

 علاااى )أّي( بساااببوصااالة لناااداء ماااا فياااه )أل( وصاااف  العربّياااةأطلاااق علمااااء قاااد و 
بهامهاااا، بهامهاااا األمااار الاااذي جعلهاااا صاااالحة لكااال شااايء،  وهاااو إعرابهااا وا  فمااان إعرابهاااا وا 

ال و  األلف والالم، فالعرب ال تقول: ياا النااس، انطلقت العرب لجعلها وصلة لنداء ما فيه
هاااا لاااى ناااداء )النااااس والرجااال(، فقالااات: ياااا أي  ، فجااااءت باااا)أّي( للتوصااال إتقاااول: ياااا الرجااال

المنااادى الحقيقااي هنااا هااو: )الناااس والرجاال(،  ، وقااررت أنّ هااا الرجاال  ي  قالاات: يااا أو  ،الناااس  
وصافوا  العربّياة، كماا أّن علمااء (2)اللفاظ ولايس فاي المعناى)أّي( منادى في  وبذلك ستقع

أن  العربّياةه ال يجاوز فاي أّنا آخار، وهاو من بااببوصلة لنداء ما فيه األلف والالم )أّيًا( 
التي ال تجياز الجماع باين عالمتاي  العربّيةنقول: يا الرجل، ولو صح ذلك لخالفنا سمات 

، فاااال يجماااع باااين )ياااا( وباااين األلاااف )ياااا( تنبياااه بمنزلاااة التعرياااف فاااي الرجااال تعرياااف؛ ألنّ 
نّ   أن تجتمااااع؛ وذلاااك خوفااااًا مااان ماااا نصاااال إلاااى األلااااف والاااالم مااان خااااالل )أّي(والاااالم، وا 

 .(3)للتعريف نعالمتا
)أّيااًا( فااي النااداء اساامًا مبهمااًا مبنيااًا علااى الضاام؛  علااى أنّ  جمهااور العلماااءفااق تَ وي

فهو عنادهم فاي بااب المناادى المفارد المعرفاة، وقاد اكتساب اإلبهاام بسابب افتقااره إلاى ماا 
ه ويزيال عناه اإلبهاام، وبنااًء علاى ذلاك، فإناه ال يصاح أن يقاول أحادنا: ياا يوّضاحيفسره و 

                                           

 .2/381ابن يعيش، شرح المفَصل للزمخشري،  (1)
 128، واألنباري، أسرار العربّية، ص2/106سيبويه، الكتاب،  (2)
 .128، واألنباري، أسرار العربّية، ص2/106يه، الكتاب، انظر: سيبو  (3)
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يجعال المناادى غيار معلاوم فاي البداياة،  ؛ ألن ذلاك(1)هاا، ويساكتأي  ياا أن يقول: ، أو أي  
هاا ذا حددنا واحدًا، نحو قولناا: ياا أي  فيكون كل السامعين متطلعين إلى معرفة المنادى، فإ

جال، األمار الاذي يختلاف عان قولناا: ياا ، كان في ذلك تنبيه للكال لاتطلعهم إلاى الر الرجل  
 .(2)المذكور إذا علم هذا إالّ فت إلى جانب المنادى ه ال يلت، في أنّ أو يا رجلٌ  زيدٌ 

ها ويفساارها يوّضااح)أّيااًا( فااي النااداء مبهمااة تفتقاار إلااى مااا  أنّ  ذكرتااهوالساابب فيمااا 
ها ويزياال عنهااا يوّضااحويزياال عنهااا الغمااوض، أي اإلبهااام؛ ولااذلك وجااب أن يتلوهااا تااابع 
 .(3)التوضيح والتبيينالغموض؛ ليصح مقصودنا من النداء، فوظيفة التابع بعد )أّي( 

)أّياااًا(  أنّ  تااذهب إلااى العربّياااة الّدراساااتأن  الدِّراسااةوالمهاام فااي هااذا الجاناااب ماان 
ى، أو معناى فقاط، أو كالهماا واجبة اإلضافة فاي جمياع اساتعماالتها لفظاًا ومعنا المشّددة

من ذلك )أّيًا( التي هي وصالة لناداء ماا فياه )أل(، فهاي ليسات مضاافة ال  ويستثنى، معاً 
ا فاتهاا مان لفظًا وال تقديرًا، ولاذلك نجادهم ياذهبون إلاى إلزامهاا )هااء( التنبياه؛ عوضاًا عّما

هنااا )أّيااًا( التااي هااي وصاالة لنااداء مااا فيااه )أل(،  وأعناايفهااي،  عليااه،، وبناااًء (4)اإلضااافة
 .العربّية لغوّيةال نظرّيةالحسب معطيات  الكلّيةالتبعيض أو على  الّداللة تخلو من

، وقاااد الكمالّياااةة علاااى الكماااال، أو )أّي( الّدالاااق المعناااى الكناااائي فاااي )أّي( ويتحقَااا
، فأنات االساتفهامّيةهاا )أّي( جاء هذا المعنى من كثرة االساتعمال فاي الكاالم، والحقيقاة أنّ 

عندما تتعرض لشيء قوي في الكمال والعظمة وعدم النقصان، ستتسااءل عان شاأن هاذا 
، قااد جاااء ماان ل، فقولنااا: مااررت برجااٍل أيِّ رجاالف أصاابح علااى هااذا الكماااالشاايء، وكياا

مالحظتنا لنباهة وكمال وعظماة هاذا الرجال، األمار الاذي جعلناا نتطلاع إلاى الساؤال عناه 
 .(5)وهو األصلوكأننا نقول: أّي الرجال هو؟  ،بتعجب من أحواله

                                           

 .1/337، وابن السراج، األصول في الَنحو، 2/188انظر: سيبويه، الكتاب،  (1)
 .25/153الَرازي، التفسير الكبير )مفاتيح الغيب(،  (2)
 .1/337، وابن السراج، األصول في الَنحو، 2/188انظر: سيبويه، الكتاب،  (3)
 .1/339يعيش، شرح المفَصل للزمخشري،  ابن (4)
، والصبان، حاشية 1/180الشنقيطي، الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع،  (5)

 .1/270الصبان على شرح األشموني على ألفية ابن مالك، ومعه شرح الشواهد للعيني، 
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والعظمااة وعاادم النقصااان، وأزياال عنهااا  معنااى الكمااال الكمالّيااةوقااد أعطياات )أّي( 
االسااتفهام لغاارض نحااوي خااالص، هااو عماال مااا قبلهااا فيهااا، فاالسااتفهام ال يعماال فيااه مااا 

إبهااام االسااتفهام الااذي يفيااد معنااى المبالغااة فااي  الكمالّيااةقبلااه، ومااع ذلااك يبقااى فااي )أّي( 
ن لاااام تكاااان مشااااتقة؛ ألنهااااا فااااي ا الكمالّيااااةالصاااافة، فااااا)أّي(  ألصاااال فااااي حكاااام المشااااتق وا 

 .(1)استفهام
ر العلماااااء أّن )أّيااااًا( الكمالّيااااة ال ياااااؤتى بهااااا إال مضااااافة، أي أّنهااااا مالزماااااة  ويقاااارِّ
لإلضااافة لفظااًا ومعنااى، وأّنااه ماان غياار الممكاان أن تقااول: هااذا رجاال أّي، وتساااكت، ألّن 
)أّياًا( هنااا تحتااج لمااا يوّضاحها؛ نظاارًا لإلبهااام الاذي فيهااا، وهام عناادما قاّرروا أّنهااا ال تااأتي 
إال مضاااافة، ذهباااوا إلاااى أّناااه مااان الواجاااب إضاااافتها إلاااى النكااارة دون المعرفاااة، كوناااك لاااو 
أضاافتها للمعرفااة سااتجعلها بعضااًا منااه، وذلااك مخااالف لفائاادتها، فهااي لكاال الموصااوف ال 

 .(2)بعضه، فهي في حكم المشتق؛ ألّنها في األصل استفهام
)كّل( التاي أتات )أّي( ومن العلماء من يجيز إضافتها للمعرفة؛ وذلك قياسًا على 

بمعناهااا، فعناادهم يصااح أن تقااول: مااررت بالرجااِل أيِّ الرجاال، وبااالغالِم أيِّ الغااالم، كمااا 
جاااز قولنااا: هاام القااوم كاال  القااوِم، وأطعمناااه شاااة كااَل شاااة، فكاال أضاايفت للمعرفااة والنكاارة، 

، (3)والنكاارة وبمااا أّن )أّيااا( مثاال كاال فااي المعنااى، فإنااه يجااوز لنااا أن نضاايف )أّيااًا( للمعرفااة
 علمًا أّن الجمهور من العلماء مع إضافتها للنكرة فقط.

تكماان  الكمالّيااةهااا )أّي( تؤّديالتااي  الّداللااةالمعنااى أو  أنّ  العربّيااة الّدراساااتر وتقاارِّ 
، فإن أضيفت إلى مشتق من صفة كان القصد مان المادح أو الاذم هاو في المضاف إليه

أيِّ فااااارس(،  نحااااو قولنااااا: )مااااررت بفااااارسٍ المعنااااى الااااذي ياااادل عليااااه المشااااتق خاصااااة، 
ن أضايفت إلاى غيار مشاتق، نحاو قولناا:  فالمقصود الثناء بكال صافات الفروساية فقاط، وا 

                                           

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

 .1/180الجوامع، 
 .3/117حسن، النحو الوافي،  (3)
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أيِّ رجاال(، يكااون مقصااودنا الثناااء علااى الرجاال بكاال مااا يماادح بااه الرجاال،  )مااررت برجاالٍ 
 .(1)أي الصفات التي يصح أن توصف بها هذه النكرة غير المشتقة

 
 :الفصيحة العربّيةيدة إل  دالالت األداة )أّي( في اللغة نظرة جد  3.3

علمااااء  الفصااايحة إلاااى أنّ  العربّياااةلااادالالت األداة )أّي( فاااي اللغاااة  المتتبِّاااعيصااال 
لم يتوصلوا إلاى دالالتهاا مان  دوا هذه الدالالت بشكل دقيق واضح؛ كونهملم يحد العربّية

فااي ذلااك المضاااف إليااه بعاادها، فحااددوا ، باال جعلااوا المقياااس خااالل دراسااة تركيبهااا الكلاايّ 
دالالتهاااا مااان خاااالل المضااااف إلياااه بعااادها، فهاااي مااان وجهاااة نظااارهم تااادل علاااى بعاااض 

، هااا إذا أضاايفت إلااى النكاارةنكاارة كلّ لالمعرفااة إذا أضاايفت إلااى المعرفااة، وتاادل علااى عاادد ا
 داللااة هااذه األداة ال تنبااع ماان ذاتهااا، باال ماان المضاااف إليااه وهااذا يعنااي أنهاام يقااررون أنّ 

 بعدها.
اة )أّي( ال تنباااع مااان ذاتهاااا، داللاااة األد فاااي جاناااب أنّ  العربّياااةماااع علمااااء  وأّتفاااق

هاام جعلااوا داللااة هااذه معهاام فااي الجانااب اآلخاار، وهااو جانااب أنّ  اختلااففااي المقاباال  لكننااي
هاااذه بمناقشاااته فاااي  ساااأقوماألداة نابعاااة مااان المضااااف إلياااه بعااادها، وهاااو الجاناااب الاااذي 

إليهااا ماان  توّصاالتعلااى العديااد ماان األفكااار التااي لااك بناااًء الفصاال، وذالجزئّيااة ماان هااذا 
 المعاصرة. الغربّية لغوّيةال النظرّياتمعطيات أحدث 

فاااي )أّي( ت األداة اساااتعماالهاااذا الفصااال عااان هاااذه الجزئّياااة مااان فاااي  أتحااادثوال 
نّ ، الفصيحة العربّيةاللغة  ت اساتعماالعان  فقد بينت مان خاالل حاديثيما عن دالالتها، وا 

بناااًء علااى  الدِّراسااةالفصاايحة فااي الفصاال الثاااني ماان هااذه  العربّيااةاألداة )أّي( فااي اللغااة 
 The) داللّيااةالثبااوت و ااوث الحاادث  نظرّيااة)جياناكياادو الموسااومة بااا:  نظرّيااةمعطيااات 

(Non)veridicality Approach)في اللغة المستقطبأو  حّساسالمفهومها للفظ (، و ،
ا ين اثنين ال ثالث لهما، فهي إّمااستعمالفي  تستعملالفصيحة  العربّيةفي اللغة ( اً )أيّ  أنّ 

ّماافااي اللغااة،  المسااتقطبةأو  ةحّساسااالصااريحة بعياادة عاان األلفاااظ  اسااتفهامّيةأن تكااون   اوا 

                                           

عه شرح الشواهد الصبان، حاشية الصبان على شرح األشموني على ألفية ابن مالك، وم (1)
 .1/270للعيني، 
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هااا أي أنّ  ،فااي اللغااة المسااتقطبةأو  ةحّساسااالواقعااة ضاامن دائاارة األلفاااظ  تداولّيااةأن تكااون 
 لالستفهام والتداول فقط. تستعمل ستعمالمن ناحية اال

فاي تحدياد دالالت األداة  العربّياةويمكن التدليل على الخلاط الواضاح لادى علمااء 
 الشاارطّية)أّي( األداة حااول  ماان خااالل العاارض اآلتاايالفصاايحة  العربّيااة)أّي( فااي اللغااة 
علااااى بعااااض  العاااايإليهااااا ماااان اطّ  توّصاااالتعلااااى أفكااااار  ، وذلااااك بناااااءً فااااي اللغااااة نفسااااها

 المعاصرة: الغربّية لغوّيةال النظرّيات
لااى النكاارة  الشاارطّية)أّيااًا(  أنّ  العربّيااة الّدراساااتر تقاارِّ  تضاااف إلااى المعرفااة تااارة وا 

ن أضاايفت إلااى تااارة أخاارى، فااإن أضاايفت إلااى النكاارة كاناات للداللااة علااى النكاارة كلّ  هااا، وا 
ولااى، هااا بمعنااى )كاال( فااي الحالااة األالمعرفااة كاناات للداللااة علااى بعااض المعرفااة، أي أنّ 

 .(1)ومعنى )بعض( في الحالة الثانية
عنااادما تضااااف إلاااى النكااارة، تكاااون  الشااارطّية)أّياااًا(  فهااام مااان الكاااالم الساااابق أنّ وي  

، أي اإلفراد والتثنية والجماع، فهاي للداللاة علاى )الشمول( المضاف إليه للداللة على كلّ 
بي أعاوناه، وقولناا: أّي طاالبين يساتعينا باي  ن  : أّي طالب يستعالكل في جمل نحو قولنا

 أعاونهما، وقولنا: أّي طالبات يستعَن بي أعاونهن؛ كونها تشمل المضاف إليه جميعه.
عنادما تضااف إلاى المعرفاة، وهاذا يعناي  المضاف إلياهوهي للداللة على بعض  

ة علاااى هاااا ال تضااااف إلاااى المعرفاااة الواحااادة، فالواجاااب هناااا أن تضااااف إلاااى معرفاااة دالاااأنّ 
متعدد حقيقي أو تقديري، أو بعطف معرفة مفاردة علاى األولاى باالواو، وذلاك نحاو قولناا: 

فااي المااادة، وقولنااا: أّي البياات يعجب ااك يعجب نااي، وقولنااا:  غيابااه يرسااب   أّي الطااالب يكثاار  
 .(2)في الجامعة يحسن  اختيار تخصصه ك يقبل  ي وأي  أيِّ 

عنادما  الشارطّية)أّي( األداة حاول داللاة  ةالعربّياولو ناقشنا ما توصل إليه علماء 
بناااًء علااى األفكااار التااي وذلااك تضاااف إلااى النكاارة ماان خااالل عاارض المثااالين التاااليين، 

إلياااه  سأصااالماااا  لوجااادنا أنّ المعاصااارة،  الغربّياااة لغوّياااةال النظرّيااااتمااان بعاااض  اساااتقيتها
 الشارطّية)أّي( األداة في هاذا المجاال؛ كاون داللاة  العربّيةل إليه علماء يعارض ما توصّ 

                                           

 ، وما بعدها.3/109، وحسن، النحو الوافي، 1/429انظر: ابن مالك، شرح الكافية الشافية،  (1)
 .3/66انظر: ابن عقيل، شرح ابن عقيل، ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل،  (2)
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آخار فاي  عنصارخالل ، بل من بعدها المضاف إليه من خالل تتحّددال  سأعرضهفيما 
فااي  هااذه األداة، وهااذا ينااافي ويعااارض مااا قياال عاان داللااة )لاايس المضاااف إليااه( الجملااة
   الفصيحة: العربّيةاللغة 

 )دائمًا(. ينجح   يدرس   ( طالبٍ )أي   .1

 )أحيانًا(. ينجح   يدرس   ( طالبٍ )أي   .2

هااذه  ، فتسااتعملمحااّددالفصاايحة ألفاظااًا للزمااان غياار ال العربّيااةللغااة  المتتبِّااع يجااد
الزمااان غياار ، أو للداللااة علااى (1)فااي المسااتقبل محااّددللداللااة علااى الزمااان غياار ال األلفاااظ

، وماااان الممكاااان أن نعااااد اللفظااااين (2)فااااي الماضااااي والمسااااتقبل )طااااال أو قصاااار( محااااّددال
 الفصيحة من هذه األلفاظ. العربّية)دائمًا( و )أحيانًا( في اللغة 

 الشااارطّية)أّي( األداة ناااا لااو أردنااا تحدياااد داللااة والمهاام فااي الجملتاااين السااابقتين أنّ 
علااى  الااّدال، وهااو اللفااظ عليهمااا ت إلااى العنصاار الجديااد الااذي أدخلتااهفيهمااا دون االلتفااا

كال ماا تضااف إلياه فاي كاال الجملتاين؛ كاون ها تادل علاى ، لوجدنا أنّ محّددغير ال الزمان
من خالل المضاف إلياه، وهاو النكارة التاي بعادها، وهاذا ماا ذهاب إلياه  تتحّددداللتها هنا 

 .العربّيةعلماء 
 سااأذهب فأنااا فااي هااذا المجااال، العربّيااةمااع مااا قاارره علماااء  سااأذكرهويتعااارض مااا 

ت إلااااى فااااي الجملتااااين المااااذكورتين مااااع االلتفااااا الشاااارطّية)أّي( داة األداللااااة إلااااى تحديااااد 
)دائماًا  محاّددعلاى الزماان غيار ال الاّدالعليهماا، وهاو اللفاظ  العنصر الجديد الذي أدخلته

، و)الااابعض( فاااي الجملاااة الثانياااة، تااادل علاااى )الكااال( فاااي الجملاااة األولاااى فهاااي، وأحياناااًا(
 أنّ  لتاين، اللتاين سانجد بعاد التادقيق فيهمااهااتين الجم فاي ذلك مان إمعاان النظار يّتضحو 

، ينجحااونالطااالب الااذين يدرسااون كاال  إلااى أنّ  تااذهب فااي الجملااة األولااى منهمااا الّداللااة
هاذه علاى  (، وهاو العنصار الجدياد الاذي أدخلتاهمان اللفاظ )دائمااً  الّداللاةهاذه  توقد جاء

بعااااض الطااااالب الااااذين  إلااااى أنّ تااااذهب فااااي الجملااااة الثانيااااة منهمااااا  الّداللااااة الجملااااة، وأنّ 

                                           

 ، مادة )أبد(.5-4انظر: ابن منظور، لسان العرب، ص (1)
 ، مادة )حين(.1075-1073انظر: ابن منظور، لسان العرب، ص (2)
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، وهو العنصر الجدياد الاذي من اللفظ )أحيانًا( الّداللةهذه  تينجحون، وقد جاءيدرسون 
 .هذه الجملة على أدخلته

إلاى  ذهبات نايأنّ  سايالحظ الشارطّيةحاول داللاة األداة )أّي(  قّدمتاهن فيماا والمتمعِّ 
داللتهاا  أنااقش، ولام فقاط عليهما عنصرًا جدياداً  في الجملتين اللتين أدخلتتحديد داللتها 
أي الجملاااة الخالياااة مااان ، جح  ، وهاااي جملاااة: أي  طالاااٍب يااادرس  يااانةاألساسااايّ فاااي الجملاااة 

الخالياة مان أي عنصار جدياد  ةاألساسايّ ت في هذه الجملة وأنها قد دلَ العناصر الجديدة، 
إلياه،  فيكاون ذلاك منفاذًا لمخاالفتي فيماا ذهبات، ولم تدل علاى التبعايض، فقط الكلّيةعلى 

 بوساااطة الشاارطّيةإلااى تحديااد داللااة األداة )أّي(  ك تااذهبفهااو قااد يطاارح تساااؤاًل مفاااده أّناا
الخالياة مان  ةاألساسايّ في الجملة  إلى داللتها تنتبهعلى الجملة، ولم  عنصر أدخلته أنت
 الّداللاةفمان أيان جااءت هاذه فقاط،  الكلّية فيها إلى الّداللة، التي تذهب أّي عنصر جديد

 ؟.العربّيةتكن من المضاف إليه كما قرر علماء  إن لم
علاااى حااااالت ومااان الممكااان اإلجاباااة علاااى التسااااؤل المطاااروح مااان خاااالل القيااااس 

بنااًء  افتارض، التاي الفصايحة العربّياةلغاات أخارى غيار اللغاة في مشابهة تمت مناقشتها 
الخالياة  ةاألساسايّ في الجملاة فقط  الكلّيةعلى  الشرطّيةالسبب في داللة )أّي(  عليها بأنّ 

هاو وجاود شايء المضاافة إلاى النكارة،  الشارطّيةهناا )أّياًا(  وأقصادمن أّي عنصار جدياد، 
 الّداللااة الشاارطّيةفااي هااذه الجملااة ياادل علااى العموميااة، ويعطااي )أّيااًا( أو عنصاار معااين 

 اللغااويّ عنااه هنااا موجااود فااي الاادرس  أتحاادث، علمااًا أن العنصاار الااذي فقااط الكلّيااةعلااى 
 الغربّيااةفااي اللغااات  لغوّيااةالمعاصاار، فقااد تاام طرحاه لتفسااير الكثياار ماان األفكاار الغرباي ال
فااي  الشاارطّيةحااول داللااة األداة )أّي(  ي واضااح، وهااي أفكااار مشااابهة لفكرتاايباادليل علماا

هنااااا علماااااء اللغااااات  وأعناااايالفصاااايحة، وقااااد أطلقااااوا علااااى هااااذا العنصاااار،  العربّيااااةاللغاااة 
 .(1)(Generic Operatorاألجنبية، العامل العام )

علمااء اللغاات ث عناه ( الذي تحادّ Generic Operatorوقد يكون العامل العام )
 يتعلّاااقالمشاااابهة لقضااايتنا التاااي نحااان بصاااددها، هاااو ماااا  لغوّياااةالاألجنبياااة فاااي القضاااايا 

 )أّي(ماااان حيااااث العمااااوم واإلبهااااام، فااااا الشاااارطّيةعاااان حكاااام )أّي(  العربّيااااةبحااااديث علماااااء 

                                           
(1) Benthem, J. V. & Meulen, A. T. (1996), Handbook of Logic and 

Language, Elsevier Science Inc, New York, 1142-1148. 
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( وبااااقي الفصااايحة العربّياااةفاااي اللغاااة  واإلبهاااام مااان حياااث العماااوم الشااارطّية ، كحكااام )َمااان 
وغيااارهم، ويعااام العماااوم، فااايعّم العقااالء التااي يقتضاااي الشااارط بهااا أدوات الشاارط الجازماااة، 

 .(1)األمكنة واألزمنة
 أحااددأن  اساتطعت نايابق، هااو أنّ الَسا لياه مان خااالل عرضايالوصااول إ أريادوماا 

ا، وذلك على الارغم مان بمناقشته قمتالتي  الجملفي  الشرطّيةداللتين مختلفتين لا)أّي( 
ولى، ودلات ، فدلت على )الكل( في الجملة األالجمل جميعهاها مضافة إلى النكرة في أنّ 

الخالياة مان  ةاألساسايّ ودلات علاى )الكال( فاي الجملاة على )البعض( في الجملة الثانياة، 
د الااذي ل العنصاار الجديااإلااى هاااتين الااداللتين ماان خااال توّصاالتوقااد أي عنصاار جديااد، 

، والعاماال العااام فااي الثانيااةدائمااًا فااي الجملااة األولااى، وأحيانااًا فااي الجملااة ) عنااه تحاادثت
ماان المضااف إليااه بعاادها،  تتحاّدد لاام الشارطّيةبمعناى أن داللااة )أّي( (، ةاألساساايّ الجملاة 

 إلااى القااول باااأنّ  وهااذا يقاااودني، )لااايس المضاااف إليااه( باال ماان عنصاار آخااار فااي الجملااة
لايس المضااف إلياه بعادها، بال شايء آخار فاي الجملاة،  الشرطّيةفي )أّي(  الّداللة محّدد

، فلاو كاان األمار كماا ذكاروا، لادلت فاي هاذا المجاال العربّياةماا قارره علمااء وهذا يخاالف 
 إضافتها إلى النكرة بعدها. ؛ وذلك انطالقًا منالجمل جميعها)أّي( على الكل في 
المضاااافة إلاااى النكااارة علاااى  الشااارطّية)أّي(  األداة ةداللااا حاااول ذكرتاااهوينطباااق ماااا 

المضاااافة إلاااى المعرفاااة، فلاااو ناقشااانا ماااا توصااال إلياااه علمااااء  الشااارطّية)أّي( األداة داللاااة 
عناادما تضاااف إلااى المعرفااة ماان خااالل عاارض  الشاارطّية)أّي( األداة حااول داللااة  العربّيااة

إليااه فااي هااذا المجااال؛  واإليااه يعااارض مااا توصاال سأصاالمااا  المثااالين التاااليين، لوجاادنا أنّ 
 ماااان خااااالل المضاااااف إليااااه تتحااااّددال  سأعرضااااهفيمااااا  الشاااارطّية)أّي( األداة كااااون داللااااة 

، وهاااذا ينااااافي )لااايس المضااااف إلياااه( ، بااال مااان خاااالل عنصااار آخااار فااااي الجملاااةبعااادها
 الفصيحة:  العربّيةفي اللغة  الشرطّيةويعارض ما قيل عن داللة )أّي( 

 في المادة )دائمًا(. غيابه يرسب   يكثر   الطالبِ ( )أي   .1

 في المادة )أحيانًا(. غيابه يرسب   يكثر   ( الطالبِ )أي   .2

                                           

ألبي ، وابن الخباز، توجيه الل مع )شرح كتاب الل مع 279انظر: الوراق، العلل في النحو، ص (1)
 .372الفتح ابن جني(، ص
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في الجملتاين الساابقتين دون االلتفاات  الشرطّية)أّي( األداة لو أردنا تحديد داللة ف
، دمحاادّ علااى الزماان غياار ال الاّدالإلاى العنصاار الجدياد الااذي أدخلنااه عليهمااا، وهاو اللفااظ 

 تتحاّددها تدل علاى بعاض ماا تضااف إلياه فاي كاال الجملتاين؛ كاون داللتهاا هناا لوجدنا أنّ 
 .العربّيةمن خالل المضاف إليه، وهو المعرفة التي بعدها، وهذا ما ذهب إليه علماء 

 سااأذهب فأنااا فااي هااذا المجااال، العربّيااةمااع مااا قاارره علماااء  سااأذكرهويتعااارض مااا 
ت إلااااى فااااي الجملتااااين المااااذكورتين مااااع االلتفااااا الشاااارطّية)أّي( األداة إلااااى تحديااااد داللااااة 

)دائماًا  محاّددعلاى الزماان غيار ال الاّدالعليهماا، وهاو اللفاظ  العنصر الجديد الذي أدخلته
وأحياناااًا(، فهاااي تااادل علاااى )الكااال( فاااي الجملاااة األولاااى، و)الااابعض( فاااي الجملاااة الثانياااة، 

 اللتاين سانجد بعاد التادقيق فيهماا أنّ  ذلك مان إمعاان النظار فاي هااتين الجملتاين، يّتضحو 
يرسابون كال الطاالب الاذين يكثار غياابهم  أنّ تذهب في الجملة األولى منهما إلاى  الّداللة

 ذي أدخلتاهمن اللفظ )دائماًا(، وهاو العنصار الجدياد الا الّداللةفي المادة، وقد جاءت هذه 
بعااض الطااالب  نّ لااى أتااذهب فااي الجملااة الثانيااة منهمااا إ الّداللااةعلااى هااذه الجملااة، وأن 

، وهاو مان اللفاظ )أحياناًا( الّداللاةهاذه  تيرسبون في الماادة، وقاد جااءالذين يكثر غيابهم 
من خاالل العنصار الجدياد  استطعت، وقد على هذه الجملة العنصر الجديد الذي أدخلته

داللتاااااين مختلفتاااااين لاااااا)أّي(  أحاااااددأن بإدخالاااااه علاااااى الجملتاااااين الماااااذكورتين  قماااااتالاااااذي 
فاي كاال الجملتاين، فادلت علاى  المعرفاةها مضافة إلاى ، وذلك على الرغم من أنّ الشرطّية

 داللاة أنّ  يؤّكادوهذا ، ة)الكل( في الجملة االولى، ودلت على )البعض( في الجملة الثاني
دها، باااال ماااان عنصااار آخاااار فااااي مااان المضاااااف إليااااه بعااا تتحااااّددال  الشااارطّية)أّي(  األداة
فاي هاذا المجاال،  العربّياة، ولو كاان األمار كماا ذكار علمااء )ليس المضاف إليه( الجملة

لاادلت )أّي( علااى الاابعض فااي كااال الجملتااين؛ وذلااك انطالقااًا ماان إضااافتها إلااى المعرفااة 
 بعدها.

 فااي تحديااد داللااة العربّيااةعلماااء  أخااالف أريااد أضااافته فااي هااذا المجااال، أنناايومااا 
، وهااااي جملااااة: أي  ةاألساساااايّ ملااااة المضااااافة إلااااى المعرفااااة فااااي الج الشاااارطّية)أّي(  األداة

الطااالِب يكثاار  غيابااه يرسااب  فااي المااادة، أي الجملااة الخاليااة ماان العناصاار الجدياادة، فهاام 
؛ وذلااااك انطالقااااًا ماااان فقااااط دالااااة علااااى التبعاااايضفااااي هااااذه الجملااااة يااااذهبون إلااااى جعلهااااا 

لتحديااد  فقااط فحصااروا أنفسااهم بالمضاااف إليااه أي المعرفااة التااي بعاادها، ،المضاااف إليااه
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، ولاام يلتفتااوا إلااى التركيااب الااذي وردت فيااه هااذه األداة بشااكل الشاارطّيةداللااة األداة )أّي( 
بااين جملااة: أي  طالااٍب يكثاار   الّداللااةال يوجااد فاارق ماان ناحيااة  فماان وجهااة نظااري كاماال،

؛ كاااون غياباااه يرساااب  فاااي الماااادة، وجملاااة: أي  الطاااالِب يكثااار  غياباااه يرساااب  فاااي الماااادة
، معّينااةنتيجاة يناالون بساببه و  معاينيقومااون بفعال الطاالب الاذين المقصاود فاي الجملتاين 

الطاالب، وأناا أتحادث عان  مان معّيناةني محصور بفئة وليس الطالب بشكل عام، أي أنّ 
تذهب للداللة علاى  الشرطّية( اً )أيّ  وبالنتيجة فإنّ ، فراد هذه الفئة في كال الجملتينجميع أ
 ةاألساساايّ الااة إضااافتها إلااى المعرفااة فااي الجملااة فااي حالااة إضااافتها إلااى النكاارة وح الكلّيااة

، وهاذا يخاالف ماا ذهاب إلياه علمااء التي تخلو من أي عنصار جدياد نضايفه إلاى جملتهاا
علاى التبعايض  في الجملة األولاى، وللداللاة الكلّيةها للداللة على أنّ  قّرروا، الذين العربّية

 في الجملة الثانية.
فاااي لغاااات أخااارى غيااار اللغاااة المشاااابهة حااااالت العلاااى  فاااق ذلاااك ماااع قياسااايويتَ 
 الشاااارطّيةعاااان داللااااة األداة )أّي(  الااااذي تطرقاااات إليااااه عنااااد حااااديثيالفصاااايحة،  العربّيااااة

التي تخلاو مان أّي عنصار جدياد نضايفه إليهاا،  ةاألساسيّ المضافة إلى النكرة في الجملة 
المضاافة إلاى  ّيةالشارط المضاافة إلاى النكارة يقاال عان )أّي( الشارطّيةفما قيل عان )أّي( 

علااى  الشاارطّية)أّي( األداة الساابب فااي داللااة  بااأنّ  هنااا أيضاااً  افتاارض ناايالمعرفااة، أي أنّ 
هنااااا )أّيااااًا(  وأقصاااادالخاليااااة ماااان أّي عنصاااار جديااااد،  ةاألساساااايّ فقااااط فااااي الجملااااة  الكلّيااااة

هاو وجاود شايء أو عنصار معاين فاي هاذه الجملاة يادل المضاافة إلاى المعرفاة،  الشرطّية
 أتحادث، والعنصار الاذي فقاط الكلّياةعلاى  الّداللاة الشارطّيةعلى العمومية، ويعطي )أّياًا( 

المضافة إلى النكرة فاي  الشرطّيةفي )أّي(  عنه تحدثتالذي نفسه عنه هنا هو العنصر 
العامااااال العاااااام  أيا، التاااااي تخلاااااو مااااان أّي نصااااار جدياااااد نضااااايفه إليهااااا ةاألساسااااايّ الجملاااااة 

(Generic Operator الااذي تحادث عنااه علمااء اللغااات األجنبياة فااي القضاايا )لغوّيااةال 
بحااديث علماااء متعلقااًا  جعلتااهالمشااابهة لقضاايتنا التااي نحاان بصااددها، وهااو العاماال الااذي 

ماان حيااث  الشاارطّيةماان حيااث العمااوم واإلبهااام، فااا)أّي(  الشاارطّيةعاان حكاام )أّي(  العربّيااة
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( وبااقي أدوات الشارط الجازماة،  العربّياةواإلبهاام فاي اللغاة العموم  الفصايحة، كحكام )َمان 
    .(1)التي يقتضي الشرط بها العموم، فيعّم العقالء وغيرهم، ويعم األمكنة واألزمنة

فصاايحة ال العربّيااةفااي اللغااة  الشاارطّية)أّي( األداة حااول داللااة  ذكرتااهوينطبااق مااا 
)أّي( األداة حاول داللااة  عرضاتهتطبياق ماا  يمكننايف، الموصاولة)أّي( األداة علاى داللاة 

الفصايحة،  العربّياةفاي اللغاة )أّي( الموصاولة علاى  الدِّراسةفي هذا الفصل من  الشرطّية
في هذا الجانب ينطبق تمامًا علاى  الشرطّيةما قيل عن )أّي(  في النتيجة إلى أنّ  لنصل

 ذلك: يوّضح والعرض اآلتية، الفصيح العربّية)أّي( الموصولة في اللغة 
، إلااى معرفااة )لفظااًا أو نيااة( إالّ )أّيااًا( الموصااولة ال تضاااف يااذهب العاارب إلااى أّن 

)أّي( الموصاااولة إلاااى األداة بعاااض العلمااااء قاااد أجااااز إضاااافة  وذلاااك علاااى الااارغم مااان أنّ 
 .(2))أّيًا( نكرة، والموصوالت معارف النكرة، وهو األمر الذي منعه الجمهور بسبب أنّ 

( الموصااولة تلاازم اإلضااافة إلااى المعرفااة، وبمااا اً )أّياا يفهاام ماان الكااالم السااابق أنّ و 
ها لزمت اإلضافة إلى المعرفة، فهي تفياد تبعايض ماا أضايفت إلياه، والادليل علاى ذلاك أنّ 
ك عنادما تقاول: ألكارمن الاذي فاي البيات، يكاون اللفاظ )الاذي(، وهاو مان الموصاوالت، أنّ 

ك سااتكرم كاال ماان فااي البياات، علااى خااالف )أّي( فااي أي أّنااال التبعاايض،  الكلّيااةإلفااادة 
تبعايض ماا أضاايفت  هناا ، فأفاادتقولاك: ألضاربن أّيهام فاي البيات، أي: الاذي فاي البيات

(3)إليه
. 

الموصاااولة )أّي( األداة حاااول داللاااة  العربّياااةل إلياااه علمااااء ولاااو ناقشااانا ماااا توَصااا
 سأصالما  من خالل عرض المثالين التاليين، لوجدنا أنّ  المالزمة لإلضافة إلى المعرفة

)أّي( األداة فاااي هاااذا المجاااال؛ كاااون داللاااة  العربّياااةإلياااه يعاااارض ماااا توصااال إلياااه علمااااء 
من خالل المضاف إليه، بل من خالل عنصر آخار  تتحّددال  سأعرضهفيما  الموصولة

                                           

، وابن الخباز، توجيه الل مع )شرح كتاب الل مع ألبي 279انظر: الوراق، العلل في النحو، ص (1)
 .372الفتح ابن جني(، ص

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

 ، وما بعدها.1/90مغني اللبيب عن كتب األعاريب، 
 .2/381ابن يعيش، شرح المفَصل للزمخشري،  (3)
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)أّي( األداة داللااة  ، وهااذا ينااافي ويعااارض مااا قياال عاان)لاايس المضاااف إليااه( فااي الجملااة
 الفصيحة:  العربّيةفي اللغة  الموصولة

 )دائمًا(. يعجبني )أّي( الرجال قام .1

 )أحيانًا(.يعجبني )أّي( الرجال قام  .2
 الموصاولة)أّي( األداة نا لو أردنا تحديد داللاة في الجملتين السابقتين أنّ  المالحظ

علااى  الااّداليهمااا، وهااو اللفااظ عل ت إلااى العنصاار الجديااد الااذي أدخلتااهفيهمااا دون االلتفااا
مااا تضاااف إليااه فااي كااال الجملتااين؛  بعااضهااا تاادل علااى ، لوجاادنا أنّ محااّددالزمااان غياار ال

التااي بعاادها، وهااذا مااا  المعرفااةماان خااالل المضاااف إليااه، وهااو  تتحااّددكااون داللتهااا هنااا 
 .العربّيةذهب إليه علماء 

فأنااا سااأذهب  فااي هااذا المجااال، العربّيااةمااع مااا قاارره علماااء  سااأذكرهويتعااارض مااا 
فااااي الجملتااااين المااااذكورتين مااااع االلتفااااات إلااااى  الموصااااولة)أّي( األداة إلاااى تحديااااد داللااااة 

)دائماًا  محاّددعلاى الزماان غيار ال الاّدالالعنصر الجديد الذي أدخلناه عليهما، وهو اللفاظ 
ثانياااة، وأحياناااًا(، فهاااي تااادل علاااى )الكااال( فاااي الجملاااة األولاااى، و)الااابعض( فاااي الجملاااة ال

 ذلك مان إمعاان النظار فاي هااتين الجملتاين، اللتاين سانجد بعاد التادقيق فيهماا أنّ  يّتضحو 
، اإلعجااب يشامل كال الرجاال الحاضارين أنّ تذهب في الجملة األولى منهما إلاى  الّداللة

، ماان اللفااظ )دائمااًا( الّداللااةوقااد جاااءت هااذه ، هنااا للداللااة علااى كاال الرجااال فتكااون )أّي(
تاااذهب فاااي الجملاااة  الّداللاااةعلاااى هاااذه الجملاااة، وأن  لجدياااد الاااذي أدخلتاااهوهاااو العنصااار ا

فقد أعجب ببعضاهم وال ، اإلعجاب ال يشمل كل الرجال الحاضرين الثانية منهما إلى أن
هااذه  توقااد جاااء، هنااا للداللااة علااى بعااض الرجااال أعجااب بااالبعض اآلخاار، فتكااون )أّي(

 على هذه الجملة. الجديد الذي أدخلته، وهو العنصر من اللفظ )أحيانًا( الّداللة
فااي تحديااد  العربّيااةعلماااء  أخااالف أنناايهااو أضااافته فااي هااذا المجااال،  أرياادومااا 

، وهي جملة: يعجبناي أي  الرجاال قاام، ةاألساسيّ داللة األداة )أّي( الموصولة في الجملة 
دالاة ملاة فاي هاذه الجأي الجملة الخالياة مان العناصار الجديادة، فهام ياذهبون إلاى جعلهاا 

؛ وذلك انطالقًا من المضاف إليه، أي المعرفة التي بعدها، فحصاروا فقطعلى التبعيض 
، ولم يلتفتوا إلى التركياب الموصولةأنفسهم بالمضاف إليه فقط لتحديد داللة األداة )أّي( 

أنهااا دالااة علااى ي وردت فيااه هااذه األداة بشااكل كاماال، فلااو دققنااا النظاار فيااه، لوجاادنا الااذ
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، هااذه الجملااة جميااع الرجااال الااذين يقومااون بفعاال القيااام؛ كااون المقصااود فااي فقااط الكلّيااة
، وأنااا أتحاادث عاان الرجااالماان  معّينااةنااي محصااور بفئااة بشااكل عااام، أي أنّ  الرجااالولاايس 

تذهب للداللاة علاى  الموصولة( اً )أيّ ، وبالنتيجة فإّن هذه الجملةجميع أفراد هذه الفئة في 
التاي تخلااو مان أي عنصاار جدياد نضايفه إلااى جملتهاا، وهااذا  ةاألساسايّ فاي الجملااة  الكلّياة

 .فقطأنها للداللة على التبعيض  قّرروا، الذين العربّيةيخالف ما ذهب إليه علماء 
علاااى الحااااالت المشاااابهة فاااي لغاااات أخااارى غيااار اللغاااة  ويتفاااق ذلاااك ماااع قياساااي

 الشاااارطّيةعاااان داللااااة األداة )أّي(  الفصاااايحة، الااااذي تطرقاااات إليااااه عنااااد حااااديثي العربّيااااة
التااي تخلااو ماان أّي عنصاار جديااد  ةاألساساايّ فااي الجملااة أو المعرفااة المضااافة إلااى النكاارة 

يقاااال عااان  المعرفاااةأو  المضاااافة إلاااى النكااارة الشااارطّيةنضااايفه إليهاااا، فماااا قيااال عااان )أّي( 
)أّي( األداة السااااابب فاااااي داللااااااة  هناااااا أيضاااااًا بااااااأنّ  أفتاااااارض ناااااي، أي أنّ الموصاااااولة)أّي( 

، هاااو الخالياااة مااان أّي عنصااار جدياااد ةاألساسااايّ فقاااط فاااي الجملاااة  ةالكلّياااعلاااى  الموصاااولة
وجااااود شاااايء أو عنصاااار معااااين فااااي هااااذه الجملااااة ياااادل علااااى العموميااااة، ويعطااااي )أّيااااًا( 

نفساه عناه هناا هاو العنصار  أتحادث، والعنصار الاذي فقاط الكلّياةعلاى  الّداللة الموصولة
فااااي الجملااااة أو المعرفااااة المضااااافة إلااااى النكاااارة  الشاااارطّيةعنااااه فااااي )أّي(  تحاااادثتالااااذي 
 Genericنصاار جديااد نضايفه إليهااا، أي العاماال العاام )عالتااي تخلااو مان أّي  ةاألساسايّ 

Operator المشاااابهة  لغوّياااةال( الاااذي تحااادث عناااه علمااااء اللغاااات األجنبياااة فاااي القضاااايا
 .لقضيتنا التي نحن بصددها

اللغاات  ( الذي تحادث عناه علمااءGeneric Operatorوقد يكون العامل العام )
 يتعلّاااقالمشاااابهة لقضااايتنا التاااي نحااان بصاااددها، هاااو ماااا  لغوّياااةالاألجنبياااة فاااي القضاااايا 

عاااان مشااااكلة اجتماااااع معاااارفين فااااي )أّي( الموصااااولة، أحاااادهما:  العربّيااااةبحااااديث علماااااء 
فااإلضافة إلى المعرفة، وثانيهما: عهد الصلة الاذي  سامية، وقاد ت باه الموصاوالت االتعرِّ

ي فااي )أّي(، فااا)أّي( الموصااولة ماان وجهااة نظاارهم فيهااا إبهامااان: سااوغوا ذلااك لإلبهااام الااذ
بهام الشخص، وتضاف إلى معرفين إلزالة هذين اإلبهامين، فأنت عنادما  إبهام الجنس وا 
تضاايفها إلااى معرفااة تزياال عنهااا إبهااام الجاانس، نحااو قولنااا: يعجبنااي أي  الرجااال، فقااد علاام 

 مضااطرون ألننااا مبهمااًا، ولااذلك فإنّ جاانس مااا وقعاات عليااه )أّي( هنااا، لكنااه بقااي شخصااًا 
ناااذكر شاااايئًا ماااان عااااوارض هااااذا الجاااانس المعروفاااة للسااااامع إلزالااااة اإلبهااااام عنااااه، فنقااااول: 
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يعجبنااي أي  الرجااال قااام، فنكااون قااد أزلنااا إبهااام الشااخص بمااا فااي )قااام( ماان العهااد الااذي 
ناا احتجناا ألكثار مان عنصار واحاد فاي الجملاة إلزالاة ، وهاذا يعناي أنّ (1)بيننا وبين السامع

بهام الشاخص عان )أّي( الموصاولة، فأضافناها إلاى معارفين إلزالاة هاذين  إبهام الجنس وا 
من معرف واحد في جملتهاا، بال  تتحّددداللتها ال  اإلبهامين، وهذا يقتضي بالضرورة أنّ 

جمياع  بالضارورة أيضاًا أنّ  وهذا يقتضي، الّداللةتحتاج إلى أكثر من معرف لتحديد هذه 
هااا، ولاايس المضاااف إليااه بعاادها عناصاار جملتهااا تتحااد مااع بعضااها الاابعض لتحديااد داللت

 فقط.
يجعلاااون )أّياااًا( الموصاااولة بمنزلاااة )الاااذي(،  العربّياااةعلمااااء  ويضااااف إلاااى ذلاااك أنّ 

ال التبعيض، فأنت عندما تقول: ألكرمن الذي فاي  الكلّيةوالمعروف أن الموصوالت تفيد 
واألصاال أن يكااون مقصااودك ماان فااي البياات،  ياات، يكااون مقصااودك بأنااك سااتكرم كاالَ الب

عندما تقول: ألضربن أّيهم في البيت، أنك ستضرب كل مان فاي البيات؛ كاون )أّي( هناا 
لكاااانهم قياااادوا )أّيااااًا( بمنزلااااة )الااااذي(، فالجملااااة فااااي األصاااال: ألضااااربن الااااذي فااااي البياااات، 

)أّي( األداة وهااذا مخااالف لجعاال  فت إليااه،علااى تبعاايض مااا أضااي الّداللااةب هنااا الموصااولة
(2)الموصولة بمنزلة )الذي(

. 
 أحااددأن  اساتطعت أرياد الوصااول إلياه مان خااالل عرضاي الساابق، هااو أننايوماا 

، وذلااك علااى الاارغم بمناقشااتها قماات الجماال التاايفااي  الموصااولةداللتااين مختلفتااين لااا)أّي( 
التااي ، فاادلت علااى )الكاال( فااي الجملااة جميااع الجماالفااي  المعرفااةهااا مضااافة إلااى ماان أنّ 
عليهااا لفااظ  التااي أدخلاات، ودلاات علااى )الاابعض( فااي الجملااة عليهااا لفااظ )دائمااًا( أدخلاات
الخاليااة ماان أي عنصاار جديااد، وقااد  ةاألساساايّ ودلاات علااى )الكاال( فااي الجملااة ، )أحيانااًا(
عناااه )دائماااًا،  تحااادثتإلاااى هااااتين الاااداللتين مااان خاااالل العنصااار الجدياااد الاااذي  توّصااالت

)أّي( الموصاولة لام األداة داللاة  (، بمعنى أنّ ةاألساسيّ وأحيانًا، والعامل العام في الجملة 
ة )لايس المضااف إلياه(، من المضاف إليه بعدها، بل من عنصار آخار فاي الجملا تتحّدد

فاااي )أّي( الموصاااولة لااايس المضااااف إلياااه  الّداللاااة محاااّددإلاااى القاااول باااأن  وهاااذا يقاااودني
                                           

الصبان، حاشية الصبان على شرح األشموني على ألفية ابن مالك، ومعه شرح الشواهد  (1)
 ، وما بعدها.1/266للعيني، 

 .2/381شرح المفَصل للزمخشري، ابن يعيش،  (2)
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فاي هاذا المجاال،  العربّياةالجملة، وهذا يخالف ماا قارره علمااء بعدها، بل شيء آخر في 
فلو كان األمر كما ذكاروا، لادلت )أّي( علاى الابعض فاي الجمال جميعهاا؛ وذلاك انطالقاًا 

 من إضافتها إلى المعرفة بعدها.
األداة و  الشااارطّية)أّي( األداة ابق عااان داللاااة الَسااا لاااي مااان خاااالل حاااديثي يّتضاااحو 

تحتماال أكثاار ماان داللااة، فتكااون ( اً )أّياا أنّ  الفصاايحة، العربّيااةفااي اللغااة  )أّي( الموصااولة
للداللااة علااى )الكاال( فااي بعااض األحيااان، وتكااون للداللااة علااى )الاابعض( أحيانااًا أخاارى، 

 تحااددت داللااةوقااد عنهااا سااابقًا،  تحاادثتالتااي  االسااتفهامّيةوذلااك باإلضااافة إلااى داللتهااا 
الفصاايحة ماان عنصاار آخاار فااي  العربّيااةفااي اللغااة  الكلّيااةاألداة )أّي( علااى التبعاايض أو 

، الاذين حاددوا داللتهاا العربّياةالمضاف إليه(، وهاذا يخاالف ماا قارره علمااء  ليسالجملة )
 بالمضاف إليه بعدها. الكلّيةعلى التبعيض أو 

ولاااو انتقلناااا إلاااى )أّي( التاااي هاااي وصااالة لناااداء ماااا فياااه )أل(، لوجااادنا أن علمااااء 
أو التبعااايض بسااابب عااادم  الكلّياااةهاااا فاااي هاااذا الجاناااب داللاااة علاااى ال يحاااددون ل العربّياااة

، وقاااد ء اسااامًا مبهماااًا مبنياااًا علاااى الضااام)أّياااًا( فاااي النااادا فهااام يتفقاااون علاااى أنّ  إضاااافتها،
، ه ويزياال عنااه اإلبهاااميوّضااحاإلبهااام بساابب افتقاااره إلااى مااا يفسااره و  هااذا االساام اكتسااب

 .(1)ويقصدون هنا المضاف إليه
 جاانبين مهماين فاي األداة )أّي( أرى نايفاي هاذا المجاال، هاو أنَ ضاافته أريد إوما 
فهاااي تكتساااب معناهاااا مااان ، تحديدّياااةال قاااّوةالوجاناااب  المعناااى، وهماااا: جاناااب بشاااكل عاااام

علاى الكال أو الابعض أو االساتفهام مان  تحديدّياةال قّوتهااالمضاف إلياه بعادها، وتكتساب 
ذ  قّوتهاااا أردنااا أن نصاال إلااى عنصاار آخاار فااي الجملااة )لاايس المضاااف إليااه بعاادها(، وا 

، فإنه من الواجب في البداية أن تكون دالة على معنى، أي أن تكون مضاافة، تحديدّيةال
)أيااًا(  وهااذا يعنااي أنّ جانااب المعنااى، هااو  تحديدّيااةال قااّوةجانااب ال فالااذي يؤهلهااا الكتساااب

، فالمضاااف إليااه تحديدّيااةال قااّوةالتااي هااي وصاالة لنااداء مااا فيااه )أل( خاليااة ماان المعنااى وال

                                           

، وابن السراج، األصول في 2/188، وسيبويه، الكتاب، 2/106انظر: سيبويه، الكتاب،  (1)
، وابن يعيش، شرح المفَصل للزمخشري، 128، واألنباري، أسرار العربّية، ص1/337الَنحو، 

1/339. 
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على الكال أو الابعض أو االساتفهام،  تحديدّيةال قّوتهامعها غير موجود ليؤهلها الكتساب 
 ، ولكن من منظور آخر.العربّيةفيه مع علماء  اتفقأي أنها مبهمة، وهو األمر الذي 

مان هاذا الفصال بنااًء علاى  الجزئّياةفاي هاذه  بتقديمه قمتجاء العرض الذي  وقد
 المعاصاااارة؛ ولااااذلك فااااإنني الغربّيااااة لغوّيااااةال النظرّياااااتإليهااااا ماااان أحاااادث  توّصاااالتأفكااااار 
لاك مان ، وذالنظرّيااتهاذه إلاى  القادمة من هذا الفصال إلاى االلتفاات الجزئّيةفي  سأعمد

هااذه الجزئّيااة ماان إليااه فااي  توّصاالتعلااى الوصااول إلااى مااا  ناحيااة أفكارهااا التااي ساااعدتني
 هذا الفصل.

  
المعاصرة وأفكارها المتعلقة بتفسير دالالت األداة )أّي(  الغربّية لغوّيةال النظرّيات 4.3

 :الفصيحة العربّيةفي اللغة 
)أّياًا( اسام، وهاذا االسام مان وجهاة نظارهم ال ظااهر  إلاى أنّ  العربّياةيذهب علماء 

معانياااه  يوّضاااحوال مضااامر، بااال هاااو اسااام مااابهم يحتااااج إلاااى ماااا يفساااره ويزيااال إبهاماااه و 
 العربّيااةفااي اللغااة  ودالالتااه، وقااد اكتسااب هااذا االساام اإلبهااام ماان وقوعااه علااى كاال شاايء

 .(1)الفصيحة
الفصاايحة اسام نكارة مابهم، وبمااا  العربّياةفهام مان هاذا الكاالم أن )أّيااًا( فاي اللغاة وي  

أنه اسم نكرة مبهم، فهاو يحتااج إلاى عنصار مان عناصار التركياب الاذي يارد فياه لتحدياد 
مان ذاتاه، بال يحتااج إلاى عنصار )داللتاه(  تحديدّيةالداللته، فهو ال يكتسب قوته معناه و 

 االسم النكرة المبهم. داللة هذاهنا  وأقصد، تحديدّيةال قّوةآخر في تركيبه لتحديد هذه ال
فااي  الكلّيااةعلااى التبعاايض و األداة )أّي(  داللااة لااي بعااد أن استعرضااتوقااد تبااين 

فااي اللغااات  تشاابه فااي هااذا الجانااب األسااماء النكاارة هااذه األداة الفصاايحة أنّ  العربّيااةاللغااة 
هاايم(، التااي =  Heim) ةاألمريكّيا لغوّيااةالعنااه  تحاّدثتخاصااة مااا ، العربّياةاألخارى غياار 

النكاارات أو األسااماء النكاارة ال تكتسااب  معاصاارة تبااين ماان خاللهااا أنّ  لغوّيااة دراسااةقاادمت 
                                           

، 2/106سيبويه، الكتاب، ، مادة )أيا(، و 188-182انظر: ابن منظور، لسان العرب، ص (1)
، وابن السراج، األصول في 128، واألنباري، أسرار العربّية، ص2/188وسيبويه، الكتاب، 

، والسامرائي، معاني 1/337، وما بعدها، وابن السراج، األصول في الَنحو، 2/158الَنحو، 
 .1/129الَنحو، شركة العاتك للطباعة والنشر والتوزيع، 
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نّ علااى الاابعض أو الكاال ماان ذات تحديدّيااةالداللتهااا   تحديدّيااةال الّداللااةمااا تكتسااب هااذه هااا، وا 
 ةاألمريكّيا لغوّياةال دراساةمن هاذه الفكارة فاي  وقد انطلقت، (1)من عنصر آخر في الجملة

(Heim  = إلاى )؛ العربّياةفاي لغتناا  الكلّياةتفساير داللاة األداة )أّي( علاى التبعايض و هيم
هااا نكاارة مبهمااة، فماان الفصاايحة، وبمااا أنّ  العربّيااةكااون هااذه األداة نكاارة مبهمااة فااي اللغااة 

 هيم(.=  Heim) ةاألمريكيّ  لغوّيةال دراسةتتماشى مع ما جاء في ال أن  غير المقبول
 الكلّياةعلاى التبعايض و  (أيّ على تفسير داللة األداة ) الفكرة التي أعانتني تتحّددو 

 إلاااى أنّ  تاااذهب هااايم(=  Heim) ةاألمريكّيااا لغوّياااةال فاااي أنّ الفصااايحة  العربّياااةفاااي اللغاااة 
( مااان ذاتاااه، بااال مااان عنصااار آخااار فاااي تحديدّياااةالاالسااام النكااارة ال يكتساااب داللتاااه )قوتاااه 

ذلااك ماان خااالل العديااد ماان األمثلااة التااي قاماات بمناقشااتها وتوضاايحها  ناات  الجملااة، وقااد بيّ 
الفصيحة من خالل عارض  العربّيةعلى اللغة  ذلكبتطبيق  وسأقوم، اإلنجليزّيةفي اللغة 

 دراساااةفاااي  تحديدّياااةالتوضاااح فكااارة االسااام النكااارة وقوتاااه  العربّياااةأمثلاااة قياساااية مااان لغتناااا 
 ، وذلك على النحو اآلتي:هيم(=  Heim) ةاألمريكيّ  لغوّيةال
 إذا اشترى علي حصانًا فهو )دائمًا( يضربه.  .1

 إذا اشترى علي حصانًا فهو )أحيانًا( يضربه.  .2

لالسااااام النكااااارة فاااااي  تحديدّياااااةال قاااااّوةهااااايم( ال=  Heim) ةاألمريكّيااااا لغوّياااااةال تجعااااال
لااايس مااان عاااة مااان عنصااار آخااار فاااي كاااال الجملتاااين )( ناباً )حصاااان الجملتاااين الماااذكورتين

، وقد حددت هذا العنصار بااللفظين )دائماًا( و )أحياناًا(، فاالمعنى مان وجهاة نظرهاا (ذاته
اان التااي سيشااتريها علااي سيضااربها، أي أّناا يااذهب فااي الجملااة األولااى إلااى أنّ  ه كاال الح ص 

ااان التاااي سيشاااتريها، وقاااد دلااات النكااارة هناااا علاااى  مااان خاااالل  الكلّياااةسيضااارب كااال الح ص 
عنصر آخر في الجملة )لايس مان ذاتهاا(، وهاو لفاظ )دائماًا(، فاالنكرة فاي الجملاة األولاى 

 .الّداللةديد هذه لم تحدد داللتها من ذاتها، بل احتاجت لعنصر آخر في تركيبها لتح
اان التااي  ويااذهب المعنااى فااي الجملااة الثانيااة إلااى أنّ  عليااًا سيضاارب بعااض الح ص 

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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دد داللتهاا مان ذاتهاا، بال من ذاتها(، وهو لفظ )أحيانًا(، فالنكرة فاي الجملاة الثانياة لام تحا
 .الّداللةنصر آخر في تركيبها لتحديد هذه عاحتاجت إلى 
هاايم( حااول =  Heim) ةاألمريكّياا لغوّيااةالعلااى فكاارة  بناااءً الوصااول إليااه  أرياادومااا 

داللتااين مختلفتااين  أحااددأن  تاسااتطع نااي، هااو أنّ تحديدّيااةالاكتساااب االساام النكاارة لقوتااه 
فاي الجملاة االولاى، لى )الكال( ع بمناقشتهما، فدل لتين اللتين قمتفي الجم لالسم النكرة

 هاااااتين الااااداللتين اكتسااااب االساااام النكاااارة علااااى )الاااابعض( فااااي الجملااااة الثانيااااة، وقااااد ودل
 ()دائمااً عنصرين آخرين في الجملتاين )لايس مان ذاتاه(، وهماا لفاظ من خالل  المختلفتين

حاااول  الثانياااة، وهااذا يااادعم وجهاااة نظاااريفاااي الجملاااة  (أحياناااً لفاااظ )فااي الجملاااة األولاااى، و 
 توّصااالت، التاااي الدِّراساااةفاااي هاااذا الفصااال مااان  الكلّياااةة )أّي( علاااى التبعااايض و داللاااة األدا

 .هيم(=  Heim) ةاألمريكيّ  لغوّيةال دراسةالفكرة نفسها في إليها بناًء على 
 العربّيااااااةفااااااي اللغااااااة  تداولّيااااااةالاألداة )أّي(  بشااااااكل واضااااااح أنّ  دتوبعااااااد أن حاااااادَ 

لاايس ماان ذاتهااا، آخاار فااي الجملااة ) محااّددداللتااه وتختلااف حسااب  تتحااّددالفصاايحة متغياار 
فااي اللغااة لاألداة )أّي(  إلاى نتيجااة مفادهااا أنّ  أصاال فااإننيالمضاااف إليااه بعادها(، أو مان 
وداللااة االسااتفهام،  الكلّيااة، وهااي داللااة التبعاايض وداللااة ثااالث دالالت الفصاايحة العربّيااة

=  Heim) ةاألمريكّياا لغوّيااةالفكاارة بناااًء علااى  الكلّيااةوداللااة  داللااة التبعاايض وقااد ناقشاات
( الااذي Generic Operatorوالعاماال العااام ) تحديدّيااةالهاايم( حااول االساام النكاارة وقوتااه 

المشااابهة لقضاايتنا التااي نحاان  لغوّيااةالتحاادث عنااه علماااء اللغااات األجنبيااة فااي القضااايا 
بمناقشاة داللاة االساتفهام  هاذا الفصالفاي  الجزئّياةهذه فيما سيأتي من  وسأقوم، بصددها

 غربّيااة لغوّيااة نظرّيااةمعطيااات فااي ضااوء  ، وذلااكالفصاايحة العربّيااة)أّي( فااي اللغااة  اةلااألد
 .أخرى معاصرة

ة هنااا هااو: هاال داللااة األداة )أي( علااى االسااتفهام فااي اللغاا أطرحااهوالسااؤال الااذي 
من عنصار آخار فاي الجملاة  الّداللةها تكتسب هذه أم أنّ الفصيحة تنبع من ذاتها  العربّية

مان ذاتهاا، لتعاارض ذلاك ماع ماا جااء فاي  الّداللاةفلاو كانات تكتساب هاذه  التي ترد فيها؟
والعامااال  تحديدّيااةالحاااول االساام النكاارة وقوتااه  هاايم(=  Heim) ةاألمريكّياا لغوّيااةال دراسااة
( الااذي تحاادث عنااه علماااء اللغااات األجنبيااة فااي القضااايا Generic Operatorالعااام )

 ذكرتااه، ودل علااى تناااقض كبياار مااع مااا المشااابهة لقضاايتنا التااي نحاان بصااددها لغوّيااةال
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، ولاو كانات تكتساب هاذه الدِّراسةفي هذا الفصل من  الكلّيةحول داللتها على التبعيض و 
 دراساةمن عنصر آخر في الجملة التي تارد فيهاا، لكاان ذلاك تأكيادًا لماا جااء فاي  الّداللة

والعامااال العاااام  تحديدّياااةالحاااول االسااام النكااارة وقوتاااه  (هااايم=  Heim) ةاألمريكّيااا لغوّياااةال
(Generic Operator الااذي تحادث عنااه علمااء اللغااات األجنبياة فااي القضاايا )لغوّيااةال 

 الكلّياةحاول داللتهاا علاى التبعايض أو  ذكرتاه، وما المشابهة لقضيتنا التي نحن بصددها
 تداولّيااةالاألداة )أّي(  بااأنّ نفتاارض أن ، فماان غياار المنطقااي الدِّراسااةفااي هااذا الفصاال ماان 

بااختالف عنصار  الكلّيةالفصيحة متغير تختلف داللته على التبعيض و  العربّيةفي اللغة 
الفصاااايحة تكتسااااب  العربّيااااةفااااي اللغااااة  االسااااتفهامّيةآخاااار فااااي الجملااااة، وأن األداة )أّي( 
لتاااه مااان يكتساااب دال اً أن تكاااون هاااذه األداة متغيااار أي داللتهاااا علاااى االساااتفهام مااان ذاتهاااا، 

 لة نابعة من ذاتها أحيانًا أخرى.عنصر آخر في بعض األحيان، وذات دال
؛ كاااون الاااراجح الكمالّياااةعلاااى )أّي(  االساااتفهامية حاااول )أّي( ساااأقررهوينطباااق ماااا 

وأكثرهم من ضامن االساتفهام،  الّنحاةها موضوعة لالستفهام، فقد عدها أشهر فيها هو أنّ 
الكماااال سااابب فاااي  الاااذي نعتااات باااه ناااابع مااان أنّ  ةالكمالّيااامصاااطلح  أو ضاااربًا مناااه، وأنّ 

االساااتفهام، فمعناااى االساااتفهام موجاااود فيهاااا إلفاااادة معناااى المبالغاااة فاااي الصااافة، مااادحًا أم 
 .(1)ذماً 

إلى ماا ذكاره  ألتفتأن  الدِّراسةفي هذا الجانب من  ه من الضروريأنّ  وجدتوقد 
 قمااااتالعلماااااء الغربيااااون فااااي هااااذا المجااااال؛ وذلااااك لغايااااات اإلجابااااة علااااى السااااؤال الااااذي 

لدراساات العلمااء الغاربيين المتعلقاة باالساتفهام وأدواتاه فاي اللغاات التاي  المتتبِّعبطرحة، ف
أدوات االسااااتفهام المشااااابهة ألداة االسااااتفهام  هاااام يفترضااااون أنّ قاااااموا بدراسااااتها، ساااايجد أنّ 

الفصاايحة تكتسااب داللتهااا علااى االسااتفهام ماان عنصاار آخاار فااي  العربّيااةفااي اللغااة  )أّي(
موجااودة فاااي الجملااة )ظااااهرة أو  الجملااة، وقااد حاااددوا هااذا العنصااار بااأداة اسااتفهام أخااارى

أدوات االسااااتفهام المشااااابهة ألداة االسااااتفهام )أّي( فااااي  هاااام يفترضااااون أنّ مسااااتترة(، أي أنّ 
نّ  الفصااايحة ال تكتساااب العربّياااةاللغاااة  ماااا مااان أداة داللتهاااا علاااى االساااتفهام مااان ذاتهاااا، وا 

                                           

، والصبان، حاشية 1/180الشنقيطي، الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع،  (1)
 .1/270عه شرح الشواهد للعيني، الصبان على شرح األشموني على ألفية ابن مالك، وم
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والجملتاان اآلتياان مان اللغاة استفهام أخرى موجودة في الجملاة بشاكل ظااهر أو مساتتر، 
 :(1)ذلك ة توضحانالكوريّ 

   Nwukwu-ka  o-ass-ni?              

   )من جاء؟(

Nwukwu-ka  o-ass-e.                 
 )جاء أحد.(

( فاي Nwukwu-kaجاء اللفظ ) ( في الجملة األولاى اساتفهامًا، وهاو بمعناى )َمان 
اللغة العربّية الفصيحة، بينما جاء اللفاظ نفساه فاي الجملاة الثانياة نكارة بمعناى )أحاد( فاي 

ة الفصايحة، ويعاود تفساير ذلاك إلاى أّن هاذا اللفاظ يخلاو مان الّداللاة بصاورته اللغة العربيّ 
فاي  لة بصاورته المجاردة، فهاو يحتااج إلاى عنصار آخارالمجّردة، وبما أّنه يخلو من الدال

تركيبااااه لتحديااااد داللتااااه، فأخااااذ داللتااااه علااااى االسااااتفهام فااااي الجملااااة األولااااى ماااان عاماااال 
(، وأخااذ داللتاااه علاااى التنكياار فاااي الجملاااة niاالسااتفهام الموجاااود فاااي تركيبااه، وهاااو لفاااظ )

 (.eالثانية من عامل التنكير الموجود في تركيبه، وهو لفظ )
 العربّياااااةأداة االساااااتفهام )أّي( فاااااي اللغاااااة  إلاااااى أنّ  ابقالَسااااا يبعاااااد عرضااااا وأصااااال

الفصايحة تكتساب داللتهاا علااى االساتفهام مان أداة اساتفهام أخاارى موجاودة بشاكل مسااتتر 
الفصايحة متغيار يكتساب  العربّياة( فاي اللغاة اً )أّيا بشاكل قااطع أنّ  يؤّكادفي جملتها، وهذا 

، األمار الاذي ينفاي واالستفهام من عنصار آخار فاي الجملاة الكلّيةداللته على التبعيض و 
حااول االساام النكاارة  هاايم(=  Heim) ةاألمريكّياا لغوّيااةال دراسااةالتعااارض مااع مااا جاااء فااي 

( الاذي تحادث عناه علمااء اللغاات Generic Operatorوالعامل العام ) تحديدّيةالوقوته 
، والتناااقض مااع مااا نحاان بصااددهاالمشااابهة لقضاايتنا التااي  لغوّيااةالاألجنبيااة فااي القضااايا 

 .الدِّراسةفي هذا الفصل من  الكلّيةحول داللتها على التبعيض و  ذكرته
 العربّياااة( فاااي اللغاااة اً )أّياااأًن  الدِّراساااةي نهاياااة هاااذا الفصااال مااان ذكاااره فااا أريااادوماااا 

تها ودالالتهااا عاان باااقي أدوات االسااتفهام األخاارى، اسااتعماالالفصاايحة تختلااف ماان ناحيااة 

                                           
(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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علااى باااقي أدوات )أّي( األداة حااول  الدِّراسااةفااال ينطبااق مااا ذكرناااه فااي هااذا الفصاال ماان 
 القادم. ، وسيتم توضيح ذلك في حديثيالفصيحة العربّيةاالستفهام األخرى في اللغة 
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  الرابعالفصل 
 الفصيحة العربّيةفي اللغة وداللتها أدوات االستفهام األخرى  استعمال

 )نظرة معاصرة(
 

 تمهيد: 1.4
أّن  الدِّراسااااةبعرضااااه فااااي الفصاااال الثاااااني ماااان هااااذه  ماااان خااااالل مااااا قماااات تبّيناااا

ين ال ثالاااث لهماااا، اساااتعمالب تتحاااّددالفصااايحة  العربّياااةاساااتعماالت األداة )أّي( فاااي اللغاااة 
 هاااااذه األداة الاااااذي تخاااااتص فياااااه ساااااتعمالاال، وهاااااو صاااااريحةال االساااااتفهامّية)أّي(  هماااااا:

واقعااااة ضاااامن دائاااارة األلفاااااظ الحّساسااااة أو ال تداولّيااااةالو)أّي( عليااااه،  الّداللااااةباالسااااتفهام و 
 التاااداوليّ بالجاناااب  هااذه األداة الاااذي تخااتص فياااه سااتعمالاالالمسااتقطبة فاااي اللغااة، وهاااو 

 .فيه الكلّيةعلى التبعيض أو  الّداللةو 
 الاذين العربّيةعلماء أفكار االستعمال األول لهذه األداة من خالل  لي اّتضحوقد 
عاان  يكاان فااي حااديثهم حيااث لاامصااريحًا وواضااحًا،  اسااتعماالً  االسااتفهامّية)أّيااًا(  اسااتعملوا

لغيار االساتفهام؛ ه عة فياموضاو هاذه األداة أّي مجال للشاك فاي أن تكاون هذا االستعمال 
وذلك انطالقاًا مان حقيقاة االساتفهام لاديهم، فالمساتفهم باأّي أداة مان أدوات االساتفهام فاي 

ولااو ، (1)لاام يكاان معروفااًا لااهعاان الحصااول علااى مااا  ون يبحااثالفصاايحة يكاا العربّيااةاللغااة 
ن اسااااتفهم باااااألداة )أّي( تحدياااادًا، لسااااعى ماااان خااااالل االسااااتفهام بهااااا إلااااى الوصااااول لتبيااااي

 العربّيااةر حقيقاة وضاعها أداة خالصاة لالساتفهام فاي اللغاة المجهاول فاي ذهناه، وهاذا يقارّ 
 الفصيحة.
مان  لاي اّتضاحا االستعمال الثاني لألداة )أّي( في اللغة العربّية الفصيحة، فقد أمّ 
 The)ثبوت و اوث الحادث الداللّياة  نظرّية)جياناكيدو الموسومة باا:  نظرّيةأفكار خالل 

(Non)veridicality Approach)مفهومها للفظ الحّساس أو المستقطب في اللغة،(، و 
وهااي سااياقات عاادم ، معّينااة لغوّيااةل تسااتهدف سااياقات حيااث وجاادناها فااي هااذا االسااتعما

، وهااي عناادما وقعاات ضاامن دائاارة (Non-veridical situationsثبااوت وقااوع الحاادث )

                                           

 .7/43انظر: السيوطي، األشباه والنظائر في النحو،  (1)
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، وهاااذا (Polarity Item)هاااذه الساااياقات ساااتكون لفظاااًا حّساساااًا أو مساااتقطبًا فاااي اللغاااة 
 .يختصر الكثير مما قيل عنها في هذا الجانب في اللغة العربّية الفصيحة

فاي الفصال  ذكارتالفصايحة، فقاد  العربّيةومن ناحية داللة األداة )أّي( في اللغة 
معدوماااة المعناااى  أّن األداة )أّي( بشاااكلها المجاااّرد نكااارة مبهماااة الدِّراساااةهاااذه  الثالاااث مااان

هااا بشااكلها أنّ  أقاارّ  أي أّننااي، مااع علماااء العربّيااة فيااه ختلاافال أ، وهااو األماار الااذي والّداللااة
قااد تمثّاال فااي جااانبين،  رأيااي ورأيهاامّن الفاارق بااين ، لكااي أّي معنااى أو داللااةالمجااّرد ال تااؤدّ 

اإلبهاااام عنهاااا، والثااااني منهماااا: جاناااب إزالاااة هناااا  وأقصاااد، األول منهماااا: جاناااب المعناااى
على الكال والابعض واالساتفهام، جانب داللتها هنا  وأقصد، تحديدّيةالقّوتها تحديد جانب 

وهاذا المضاف إليه بعدها،  خالل من والجانب الثانيالجانب األول فالعرب يصلون إلى 
 الجانااب األولإلااى  أصاال وأناااوالّداللااة لهااذه األداة،  بااين المعنااى تفااريقهمياادّل علااى عاادم 

علاى الكال والابعض واالساتفهام مان  داللتهااإلاى  وأصالالمضااف إلياه بعادها، خالل من 
 هاذا التفساير لاياّتضح ، وقد )ليس المضاف إليه بعدها( عنصر آخر في تركيبهاخالل 

 .تحديدّيةالول االسم النكرة وقوته هيم( ح=  Heim)ة األمريكيّ  لغوّيةالبناًء على فكرة 
فااي اللغااة  االسااتفهامّيةهنااا هااو: هاال تتشااابه األداة )أّي(  أطرحااهالااذي  ساااؤلوالتَ 

تها ودالالتهااا مااع باااقي أدوات االسااتفهام فااي اللغااة اسااتعماالالفصاايحة ماان ناحيااة  العربّيااة
علاى بااقي  االساتفهامّيةساابقًا حاول األداة )أّي(  ذكرتهالفصيحة؟ وهل ينطبق ما  العربّية

مااان أدوات  معّينااةنمااااذج  سااأعرضوهنااا  ؟الفصااايحة العربّيااةأدوات االسااتفهام فااي اللغاااة 
 .المذكورفي ضوء التساؤل  ادراسته؛ وذلك لغايات الفصيحة العربّيةاالستفهام في اللغة 

 
 
 
 
 
 
 



 

 97 

في ضوء النظريات  الفصيحة العربّيةفي اللغة أدوات االستفهام األخرى  استعمال 2.4
 :المعاصرة الغربّية لغوّيةال

ينطااوي تحاات الّنظااام اللغااوّي العربااّي مجموعااة ماان أدوات االسااتفهام التااي تساااعد 
( أبناااء هااذه اللغااة فااي تأديااة وظيفااة االسااتفهام، وماان ذلااك أّن العاارب تسااتعمل  األداة )َماان 

 .(1)لالستفهام عن العاقل، نحو قولنا: من كتب هذا؟
  ) ليساات أصاالية فااي االسااتفهام؛  االسااتفهامّيةويااذهب بعااض العلماااء إلااى أّن )َماان 

بقسامين ال ثالاث  يحاّددونها، وهاذا ماا جعلهام (2)باالهمزة يتعلّاقكون األصل في االستفهام 
( لهما، هما:  ( التامة و)َمن   .(3)التامةغير )َمن 

( التامة قولنا: مررت  بَمان  محساٍن لاك، أي: ماررت   ومن استعماالت العرب لا)َمن 
وهنااا ، (4)الااذي تكااون فيااه هااذه األداة نكاارة موصااوفة تعمالساا، وهااو االبإنساااٍن محسااٍن لااك

( فااي جملااة: مااررت  بَماان  محسااٍن لااك اللغااويّ السااياق نلحااظ أّن  قااد ، الااذي وردت فيااه )َماان 
بشكل واضح وصاريح، وقاد الوقوع والحدوث دّل على ثبوت وقوع الحدث، فالجملة مثبتة 

( في هذه الجملة عنصرًا مهّمًا من   أو تركيبها. مكّوناتهاكانت األداة )َمن 
والنكااارة  والشااارطالعااارب األداة )ماااا( فاااي وجاااوه كثيااارة، منهاااا: االساااتفهام  يساااتعملو 

 الَ وَأَنتتُمْ  إِلَتيْكُمْ  يُتوَ َّ  خَيْتر   مِتنْ  تُنفِقُتواْ  وَمَتا   :قولاه تعاالىو  الموصاوفة، نحاو قولناا: ماا اإلنساان؟

تُظْلَمُونَ 
 .(6)وقولنا: رأيت ما سارًا لك، أي: شيئًا سارًا لك  ،(5)
(  قلتهوما   الفصيحة يقاال عان  العربّيةفي اللغة النكرة الموصوفة عن األداة )َمن 

: نحاو قولناافاستعمال األداة )ماا( فاي قاول ، النكرة الموصوفة في اللغة نفسهااألداة )ما( 
ياادل بشااكل واضااح وصااريح علااى أّنهااا جاااءت ، (7)رأياات مااا سااارًا لااك، أي: شاايئًا سااارًا لااك

                                           

 .1/139انظر: الغالييني، جامع الدروس العربّية،  (1)
 .254انظر: الصغبر، األدوات النحوية في كتب التفسير، ص (2)
 .46-3/44انظر: ابن عصفور، شرح جمل الزجاجي،  (3)
 .46-3/44انظر: ابن عصفور، شرح جمل الزجاجي،  (4)
 .272سورة البقرة، اآلية:  (5)
 .141-1/140الغالييني، جامع الدروس العربّية،  (6)
 .141-1/140الغالييني، جامع الدروس العربّية،  (7)
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شاايئًا  رأى، فالمتحاادث يخبرنااا أّنااه قااد علااى ثبااوت وقااوع الحاادث ياادلّ هنااا فااي سااياق لغااوّي 
؟ ألجبنااا بشااكل صااريح ماااذا رأى هااذا الرجااللنااا، ولااو سااألنا أنفساانا السااؤال اآلتااي:  ساااراً 

 .رأى شيئًا سارًا لناالجواب اآلتي:  محّددوواضح و 
( فاي اللغاة ويستعمل العرب األ ( الفصايحة فاي وجهاين العربّياةداة )َكام  ، هماا: )َكام 

( الخبريااة، نحااو قولنااا: َكاام  رجاااًل عناادك؟ وَكاام  رجااٍل أفضاال  منااك، وقااد  االسااتفهامّية و)َكاام 
 .(1)، ومنهم المبردالعربّيةنّص على ذلك الكثير من علماء 

( فااي اللغااة  سااتعمالوعنااد مناقشااة اال  وأعناايالفصاايحة،  ّيااةالعربالثاااني لااألداة )َكاام 
( الخبرية، نحو قوله تعالى  عِبَتادِهِ  بِذُنُوبِ بِرَبِّ َ وَكَفَ  نُوح  بَعْدِ مِن الْقُرُونِ مِنَ أَهْلَكْنَا وَكَمْ  :هنا )َكم 

بَصِريىا  خَبِريًَا
فاي ساياقات ثباوت  إالّ تخارج عان االساتفهام  اللناا أّن هاذه األداة  يّتضاح ،(2)
ياذهب إلاى أّن كثيارًا مان القارون أهلكناا، ؛ كون المعنى في الجملاة الماذكورة وقوع الحدث

أي أّننااا لاام نسااتعمل الماابهم لنسااأل بااه، وماان ثاام شاارح مااا يسااأل عنااه، باال اسااتخدمناه فااي 
 .(3)الغموض واإلبهامغير أصله لإلخبار، وليس األصل في اإلخبار 

أّن  نجاااادالفصاااايحة،  بّيااااةالعر األداة )َمتَااااى( فااااي اللغااااة  وعنااااد مراجعااااة اسااااتعماالت
، نحاو للشارطويساتعملونها  (4)نحاو قولناا: َمتَاى السافر؟ اساتفهامّيةيساتعملونها أداة  العرب

قولنا: َمتَاى تقام  أقام  
َرَجاه  ِمان  َمتَاى : العارب بمعناى )وساط(، نحاو قاولويساتعملونها  ،(5) أخ 

الساياق اللغاوّي الاذي ولاو دققناا النظار فاي ، (6)من وسط كمه، وهي لغة هاذيل، أي: ك مِّهِ 
َرَجه  ِمن  َمَتى ك مِّهِ جملة:  أي جاءت فيه هذه األداة بمعنى )وسط(، أّنهاا قاد  لتبّين لنا، أخ 

مجاااال فياااه ، وهاااو ساااياق ال ساااياق لغاااوّي يااادل علاااى ثباااوت وقاااوع الحااادثفاااي  اساااتعملت
 .يخبرنا بهاقة التي تكذيب الحقيل

                                           

 .3/55المبرد، كتاب المقتضب،  (1)
 .17سورة اإلسراء، اآلية:  (2)
 .4/125ابن يعيش، شرح المفَصل للزمخشري،  (3)
 .505حروف المعاني، ص ، والمرادي، الجنى الداني في1/217انظر: سيبويه، الكتاب،  (4)
 .3/56انظر: سيبويه، الكتاب،  (5)
 .201-200انظر: الهروي، كتاب األزهية في علم الحروف، ص (6)
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الااة الشاايء، نحااو قولنااا: َكي اااَف العاارب األداة )َكي ااَف( لالسااتفهام عاان ح يسااتعملو 
فقااااد ذهااااب ، الشاااارطماااان ضاااامن أدوات ( َكي اااافَ )وللعلماااااء مااااذاهب فااااي اعتبااااار  (1)أنااااتم؟

الكوفيااااون وق طاااارب ماااان البصااااريين إلااااى المجااااازاة بهااااا مطلقااااًا، كمااااا يجااااازى بااااا)متى مااااا( 
، وقااد كااان مااذهب هااذا الفريااق نابعااًا المماثلااة لهااا )أينمااا(، وغيرهمااا ماان أدوات المجااازاةو

عناادما تحااّدث  الزجاااجيعلمااًا أّن ، (2)ماان قياسااهم علااى كااالم العاارب، ولاايس ماان السااماع
 .(3)، نحو قولنا: َكي َفما تصنع  أصنع  عليها )ما( عنها جعل المجازاة بها مرتبطة بدخول
؛ وذلااااك الشااارطإلاااى أّن )َكي ااااَف( تقاااع ضااامن أساااماء  وياااذهب بعاااض المعاصااارين

)ماا( عليهاا، فتصابح )كيفماا(، وأن يكاون فعلهاا شريطة أن تتحول إلى أداة أخرى بدخول 
وجوابهااا بلفااظ واحااد، نحااو قولنااا: َكي ااَف تصاانع  أصاانع ، وهااو مااا لاام ياارد فااي الشااواهد التااي 

، وهااذا يعنااي أنهااا بصااورتها المجااّردة تسااتعمل لالسااتفهام (4)ذكرهااا علماااء العربّيااة القاادامى
إاّل إذا حولناهاااا إلاااى أداة أخاارى فاااي اللغاااة العربّياااة  للشاارطفقااط، وال يمكنناااا أن نساااتعملها 

 الفصيحة.
هااذا  يؤّكاادو  ،(5)الشاارطة ليساات ماان ضاامن أدوات مجااّردوالااراجح أّنهااا بصااورتها ال

المااااذهب قااااول ساااايبويه: "وسااااألت  الخلياااال عاااان قولااااه: َكي ااااَف َتصاااانع  أصاااانع . فقااااال: هااااي 
هاا علاى الجازاء،  َرج  ألَن معناهاا علاى أيِّ حااٍل مستكَرهة وليست من حروف الجزاء، ومخ 

" ِصاالت بااا)ما(، مثاال قولااه: (6)تكاان  أكاان  ، وقااول الفااراء: "إذا رأياات حااروف االسااتفهام قااد و 
                                           

 .2/128انظر: سيبويه، الكتاب،  (1)
، المسألة 511انظر: األنباري، اإلنصاف في مسائل الخالف بين البصريين والكوفيين، ص (2)

م(، 1980ها(، )769بهاء الدين عبد اهلل بن عقيل، )ت:(، وابن عقيل، قاضي القضاة 94)
المساعد على تسهيل الفوائد )شرح منّقح مصّفى لإلمام الجليل بهاء الدين بن عقيل على كتاب 
التسهيل البن مالك(، تحقيق وتعليق: الدكتور محمد كامل بركات، دار الفكر، دمشق، 

 .139-3/138الجمهورّية العربية السورية، د.ط، 
 .59انظر: الزجاجي، حروف المعاني، ص (3)
 ، وما بعدها.4/442، وما بعدها، و4/421انظر: حسن، النحو الوافي،  (4)
، واألنباري، اإلنصاف 71-4/70، وابن مالك، شرح التسهيل، 2/60انظر: سيبويه، الكتاب،  (5)

 (.94، المسألة )511في مسائل الخالف بين البصريين والكوفيين، ص
 .3/60سيبويه، الكتاب، انظر:  (6)
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كانات جازاء ولام تكان  (1) تَتدْعُواْ  مَّتا  أَيًّتا ، ومتى ما، وأي  ما، وحيث ما، وكياف ماا، وأينما
 .(2)"فيها الجزاء وجازاستفهامًا، فإذا لم توصل با)ما( كان األغلب عليها االستفهام، 

 لناااا أّن العااارب يتباااّينالفصاايحة،  العربّياااةاألداة )أيااان( فااي اللغاااة  اساااتعراضوعنااد 
ونها فاي ويساتعمل (3)، نحو قولنا: أيان أنات؟ وقولناا: أيان بيتاك؟استفهامّيةيستعملونها أداة 

بمعناااى  ونهاااا فاااي بعاااض االساااتعماالتيجعلو  ،(4)، نحاااو قولناااا: أيااان تلعاااب  ألعاااب  الشااارط
(، نحو قول العرب: جئتاك مان أيان ال تعلام، أي: مان َحي اث  ال تعلام ، ولاو أمعناا (5))َحي ث 

، جئتاااك مااان أيااان ال تعلااام( فاااي جملاااة: أيااانالاااذي وردت فياااه ) اللغاااويّ فاااي الساااياق  النظااار
وهااااي فااااي هااااذا ، علااااى ثبااااوت وقااااوع الحاااادث ي سااااياق ياااادلّ فاااا عملتاسااااتلوجاااادنا أّنهااااا قااااد 

االسااتعمال تشااابه وتماثاال األداة )َمتَااى( فااي اللغااة العربيااة الفصاايحة، ونعنااي هنااا جانااب 
اسااتعمال األداة )َمتَااى( بمعنااى )وسااط( فااي اللغااة العربّيااة الفصاايحة، فمااا قياال عاان )َمتَااى( 

(.التي بمعنى )وسط( يقال عن )أين( التي بمعنى )َحي    ث 
العااااارب األداة )َأَيااااااَن( لالساااااتفهام عااااان الزماااااان المساااااتقبل، أو الوقااااات  يساااااتعملو 

و:"أياان" ، وقاد قاال االساتراباذي فاي ذلاك: "ويذكرون أّنها ظرف بمعنى )متاى(المستقبل، 
، إاّل أّن "متى" أكثر استعمااًل؛ وأيضًا، أياان مخاتص االستفهامّيةللزمان، استفهامًا كمتى 
مُرْسَتاهَا  انتتت أَيَّ  قولاه تعاالى:بااألمور العظاام نحاو 

التدِّينِ  يَتوْمُ  أَيَّتانَ  :و ،(6)
وال يقاال:  ،(7)

 .(8)أيان نمت؟"

                                           

 .110سورة اإلسراء، اآلية: (1)
 .1/85انظر: الفَراء، معاني القرآن،  (2)
-4/102، وابن يعيش، شرح المفَصل للزمخشري، 3/55انظر: المبرد، كتاب المقتضب،  (3)

 .254، والصغبر، األدوات النحوية في كتب التفسير، ص103
 59-3/56انظر: سيبويه، الكتاب،  (4)
 .254انظر: الصغبر، األدوات النحوية في كتب التفسير، ص (5)
 .42سورة النازعات، اآلية:  (6)
 .12سورة الذاريات، اآلية:  (7)
 .205-3/204االستراباذي، شرح الرضي على الكافية،  (8)
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كمااا ذكاار غيااره مااان  الشاارطساايبويه لاام يعااّد )أيااان( ماان ضاامن أدوات  ويااذكر أنَ 
لالستفهام فقط، ويقول في ذلك: "أال ترى أن  لو إنسانًا قال: ماا  خّصصهاالعلماء، حيث 

ذا قال ما معنى متاى قلات: فاي أي زماان؟  معنى َأَياَن فقلت: متى، كنت قد أوضحت. وا 
هااا وهااذا يعنااي أنّ ، (1)فساألك عاان الواضااح، شااّق عليااك أن تجاايء بماا توّضااح بااه الواضااح"

اثل مع األداة )كيف( بصاورتها المجاّردة، ، وهي بذلك تتشابه وتتملالستفهام فقط تستعمل
 هنا األداة )كيف( التي لم تتصل بها )ما(.  وأعني

الوصاااول إلياااه بعاااد هاااذا العااارض أّن جمياااع أدوات االساااتفهام فاااي اللغاااة  أريااادوماااا 
لهاذه  في االستعمال األول الاذي حّددتاهمع األداة )أّي( العربّية الفصيحة تتشابه وتتماثل 

باالسااتفهام والّداللااة عليااه،  األداة )أّي(االسااتعمال الااذي تخااتص فيااه هنااا  وأعنااي، األداة
هم اساااااتعمااًل صاااااريحًا فاااااالعرب يساااااتعملون جمياااااع األدوات المتاحاااااة لالساااااتفهام فاااااي لغااااات

يساااتعملون هاااذه  أي أّنهااامانطالقاااًا مااان فهمهااام لحقيقاااة االساااتفهام فاااي أذهاااانهم، وواضاااحًا 
فاي ذهان أّي مانهم، وهاذا يقارر المعرفاة غيار المتحصالة عن من خاللها األدوات للبحث 

 ،(2)فااي اللغااة العربّيااة الفصاايحة اللااة عليااهوالدّ  حقيقااة وضااعها أدوات خالصااة لالسااتفهام
قم بتفصيل القول في االستعمال األول ألدوات االستفهام فاي هاذه الجزئياة علمًا أّنني لم أ

فاي ؛ كاون هاذا الجاناب قاد اّتضاح هناا االساتعمال فاي االساتفهام وأقصدمن هذا الفصل، 
 .الدِّراسةالفصول السابقة من هذه 

ة الفصاااايحة، لاااألداة )أّي( فااااي اللغاااة العربّيااا ا االساااتعمال الثااااني الااااذي حّددتاااهأّمااا
الواقعة ضمن دائارة األلفااظ الحّساساة أو المساتقطبة فاي اللغاة،  تداولّيةال (أّياً هنا ) وأعني

ألداة بالجانب التداولّي والّداللة على التبعيض أو وهو االستعمال الذي تختص فيه هذه ا
 الدِّراساةالفصال الثااني مان هاذه بعرضاه فاي  قماتمن خاالل ماا  الحظتفقد الكلّية فيه، 

تتشاابه فاي هاذه الجزئّياة مان هاذا الفصال أّن بعض أدوات االستفهام التي تمت مناقشاتها 
-Nonعادم ثباوت وقاوع الحادث )وتتماثل مع األداة )أّي( من ناحية وقوعها فاي ساياقات 

veridical situations  الشاارطية فااي قولنااا: َماان ) ( فااي بعااض اسااتعماالتها، نحااو )َماان 
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اه ، و)ماا( الشارطية فاي قولاه ِرم  ِرمنِاي أ ك   الَ وَأَنتتُمْ  إِلَتيْكُمْ  يُتوَ َّ  خَيْتر   مِتنْ  تُنفِقُتواْ  وَمَتا   :تعاالى ي ك 

تُظْلَمُتتونَ
، و)أياان( الشاارطية فااي قولنااا: أياان و)َمتَااى( الشاارطية فااي ق  ،(1) ولنااا: َمتَااى تقاام  أقاام 

، لهااذه األدوات  أخارىاساتعماالت  تفصايل القااول فايإلاى  األمار الااذي قاادني تلعاب  ألعاب 
للوصااول إلااى تأكيااد هااذا  يفااي حااال كونهااا خارجااة عاان االسااتفهام؛ وذلااك فااي محاولااة مّناا

الواقعااة  تداولّيااةهنااا تشااابها وتماثلهااا مااع األداة )أّي( ال وأعناايأو نفيااه،  ،ابه والتماثاالالتشاا
 .(Polarity Items) ضمن دائرة األلفاظ الحّساسة أو المستقطبة في اللغة

بتفصايل القاول فااي  قماتبعاد المناقشاة أّن أدوات االساتفهام التاي  لاياّتضاح  وقاد 
تختلاف مان ناحياة  هنا االستعمال فاي غيار االساتفهام، وأقصدلكل منها،  محّدداستعمال 

غيار وع ما استعمل منها في عدم وقل؛ نظرًا تداولّيةاالستعمال التداولّي عن األداة )أّي( ال
؛ (Polarity Items)ضاامن دائاارة األلفاااظ الحّساسااة أو المسااتقطبة فااي اللغااة االسااتفهام 

والمقارر (، Veridical situationsثباوت وقاوع الحادث ) كونها قد استعملت في ساياقات
ثبااوت و ااوث الحاادث الداللّيااة  نظرّيااة)الموسااومة بااا: بناااًء علااى أفكااار نظرّيااة جياناكياادو 

(The (Non)veridicality Approach)مفهومها للفظ الحّساس أو المستقطب فاي (، و
ال تساااتعمل  (Polarity Items)األلفااااظ الحّساساااة أو المساااتقطبة فاااي اللغاااة أّن  ،اللغاااة

 Non-veridicalسااياقات عاادم ثبااوت وقااوع الحاادث ) فااي إالّ اسااتعمااًل سااليمًا وصااحيحًا 

situations).)وذلك ما انطبق على االستعمال التداولّي لألداة )أّي ، 
إلاى افتاراض في هاذه الجزئياة مان هاذا الفصال  تّم عرضهبعد ما  الدِّراسة وتذهب
 أمرين، هما: 

مااع األداة )أّي( تتشااابه وتتماثاال فهام فااي اللغااة العربّيااة الفصاايحة جميااع أدوات االساات .1
األداة )أّي( االستعمال الذي تخاتص فياه  وهو، لها في االستعمال األول الذي حّددته

 .باالستفهام والّداللة عليهفي اللغة العربّية الفصيحة 
ماااع األداة تتماثااال ال تتشاااابه أو يحة جمياااع أدوات االساااتفهام فاااي اللغاااة العربّياااة الفصااا .2

االساااتعمال الاااذي تخاااتص فياااه  وهاااو، لهاااا الاااذي حّددتاااه الثااااني فاااي االساااتعمال)أّي( 
األداة )أّي( فااااي اللغاااااة العربّيااااة الفصااااايحة بالجانااااب التاااااداولّي والّداللااااة علاااااى الكلياااااة 
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ه، األمر الذي يجعال األداة )أّي( مختلفاة فاي اساتعماالتها التداولّياة عان والتبعيض في
 .باقي أدوات االستفهام في اللغة العربّية الفصيحة

 
أدوات االستفهام األخرى في اللغة العربّية الفصيحة في ضوء النظريات  داللة 3.4

 :المعاصرة الغربّيةاللغوّية 

للغااة عاان دالالت األداة )أّي( فااي ا الدِّراسااةفااي الفصاال الثالااث ماان هااذه  تحااّدثت
والّداللاة، المعناى أّنهاا بشاكلها المجاّرد نكارة مبهماة معدوماة  العربّية الفصيحة، وقاد قاررت

أيضاًا أّنهاا بشاكلها المجاّرد ال تاؤّدي  قاّرروافياه ماع علمااء العربّياة، الاذين  وذلك ما اتفقت
 .(1)أّي معنى أو داللة
، علماااء العربّيااة فااي هااذا المجااال بجااانبين مااوقفي وموقاافالفاارق بااين  وقااد حااّددت

ي منهماااا: هناااا جاناااب إزالاااة اإلبهاااام عنهاااا، والثاااان وأقصاااداألول منهماااا: جاناااب المعناااى، 
هنا جانب داللتها على الكال والابعض واالساتفهام،  وأقصد، تحديدّيةجانب تحديد قّوتها ال

فالعرب يصلون إلى الجانب األول والجانب الثاني من خالل المضاف إليه بعدها، وهاذا 
إلااى الجانااب األول  أصاال وأناااياادّل علااى عاادم تفااريقهم بااين المعنااى والّداللااة لهااذه األداة، 

إلاى داللتهاا علاى الكال والابعض واالساتفهام مان  وأصالالمضااف إلياه بعادها، من خالل 
هاذا التفساير  لايخالل عنصر آخر في تركيبها )ليس المضاف إليه بعدها(، وقد اّتضح 

 .تحديدّية= هيم( حول االسم النكرة وقوته ال Heimة )األمريكيّ بناًء على فكرة اللغوّية 
أدوات االسااتفهام فااي اللغااة  داللااةخااتالف فااي ويمكاان التاادليل علااى التشااابه أو اال

حاول االسام هايم( =  Heim)ة األمريكّيا لغوّياةالتطبياق فكارة الفصيحة من خاالل  العربّية
 واألداتاين الشارطفاي ساياق  مساتعملةال تداولّياةال األداة )أّي(علاى  تحديدّياةالنكرة وقوتاه ال

)  وذلك على النحو اآلتي:، الشرطالخارجتين عن االستفهام إلى  و )ما( )َمن 
 تداولّياااااةال)أّي( األداة داللاااااة أّن  الدِّراساااااةفاااااي الفصااااال الثالاااااث مااااان هاااااذه  بّينااااات

خاالل ذاتهاا أو مان مان  تتحّددال  في اللغة العربّية الفصيحة الشرطفي سياق  مستعملةال
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 ساأعيدوذلك على نحاو ماا  ،، بل من خالل عنصر آخر في الجملةالمضاف إليه بعدها
 :  توضيحه في الجملتين اآلتيتين

( طالٍب يدرس  ينجح  )دائمًا(.)أ .1  ي 

 ( طالٍب يدرس  ينجح  )أحيانًا(.)أي   .2

مااع االلتفااات إلااى  فااي الجملتااين المااذكورتين)أّي( األداة تحديااد داللااة فلااو حاولنااا 
ماًا )دائ محاّددعلاى الزماان غيار ال الاّدالالعنصر الجديد الذي أدخلناه عليهما، وهو اللفاظ 

و)البعض( فاي الجملاة الثانياة، دل على )الكل( في الجملة األولى ت لوجدنا أّنهاوأحيانًا(، 
الاااداخل علاااى  علاااى داللتاااين مختلفتاااين بااااختالف العنصااار الجدياااد بمعناااى أّنهاااا قاااد دلّااات

ذلااك ماان إمعااان  يّتضااحو ، )بغااض النظاار عاان المضاااف إليااه بعاادها( أو تركيبهااا جملتهااا
 تاذهب فاي األولاى الّداللاة ، اللتين سنجد بعد التادقيق فيهماا أنّ أعاله النظر في الجملتين

مان اللفاظ  الّداللاةهاذه  الطالب الذين يدرسون ينجحاون، وقاد جااءت (كل) إلى أنّ  منهما
الطااالب الااذين يدرسااون  (بعااض)إلااى أن منهمااا تااذهب فااي الثانيااة  الّداللااة، وأن )دائمااًا(

)أّي( األداة داللااة  ، وهااذا يعنااي أنّ للفااظ )أحيانااًا(ماان ا الّداللااةهااذه  ينجحااون، وقااد جاااءت
، أو ماان المضاااف إليااه بعاادها ذاتهااا ماان تتحااّددلاام  الشاارطفااي سااياق  مسااتعملةال تداولّيااةال

بإدخالاه علاى جملتهاا  قماتوهاو العنصار الجدياد الاذي  بل من عنصر آخار فاي الجملاة،
الااذي  ، وهااو التفساايرتداولّيااةال يؤّكااد تفساايرنا لداللااة األداة )أّي( األماار الااذي أو تركيبهااا،

هايم( حاول االسام النكارة وقوتاه =  Heim)ة األمريكّيا لغوّياةالفكارة  إليه بناًء على توّصلنا
 .تحديدّيةال

( الخارجااة عاان االسااتفهام فااي اللغااة  الشاارطإلااى  ويمكاان توضاايح داللااة األداة )َماان 
 :في ضوء ما ورد أعاله، وذلك على النحو اآلتيالعربّية الفصيحة 

( يدرس  ينجح  )دائمًا(  .1  .)َمن 

( يدرس  ينجح  )أحيانًا( .2  .)َمن 

(  عنااد محاولااة البحااث عاان  الشاارطالخارجااة عاان االسااتفهام إلااى داللااة األداة )َماان 
عليهماا،  ت إلاى العنصار الجدياد الاذي قمات بإدخالاهفي الجملتاين الماذكورتين ماع االلتفاا

أّنهااا تاادل علااى  يتّضااح لنااا)دائمااًا وأحيانااًا(،  محااّددعلااى الزمااان غياار ال الااّدالوهااو اللفااظ 
، أو عمااوم الطلباااة الجملتااين؛ كاااون المقصااود فيهمااا هاااو مجتمااع الطلباااةكاااال )الكاال( فااي 
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في الجملة األولى أو الجملة الثانية عن أحد الطلبة أو اثناين مانهم، بال  نتحدثال  فنحن
 ين أعاله إلى ما يلي: والّدليل على ذلك أّن الّداللة تذهب في الجملت الجميع، نعني
 كل الطلبة الذين يدرسون ينجحون )دائمًا(.  .1

 كل الطلبة الذين يدرسون ينجحون )أحيانًا(. .2

(  وأصل من خالل تحليلي الخارجة عن االستفهام إلاى السابق إلى أّن األداة )َمن 
دلّاات ؛ كونهااا قااد قّوتهااا الّتحديدّيااةال تحتاااج ألّي عنصاار آخاار فااي تركيبهااا لتحديااد  الشاارط

على داللاة ثابتاة بااختالف العناصار الّداخلاة علاى تركيبهاا، وهاذا يعناي أّن داللتهاا نابعاة 
 تداولّيااااةالعاااان األداة )أّي(  مختلفااااة إلااااى التأكيااااد بأّنهااااا األماااار الااااذي يقااااودني، ماااان ذاتهااااا

 .الّداللةمن ناحية  ، وذلكالشرطفي سياق  مستعملةال
( ال ، فإّناه الشارطخارجاة عان االساتفهام إلاى وقياسًا علاى ماا قيال حاول األداة )َمان 

فااي اللغااة  الشاارطماان الممكاان لنااا توضاايح داللااة األداة )مااا( الخارجااة عاان االسااتفهام إلااى 
 العربّية الفصيحة على النحو اآلتي:

 يعلمه الجميع )دائمًا(. إنجازمن  لعملك)ما( تقدمه   .1

 (.أحياناً يعلمه الجميع ) إنجازمن  لعملك)ما( تقدمه  .2

فاي الجملتاين  الخارجاة عان االساتفهام إلاى الجازاء( مااداللاة األداة )عان فالباحث 
المااذكورتين مااع االلتفااات إلااى العنصاار الجديااد الااذي أدخلناااه عليهمااا، وهااو اللفااظ الااّدال 

علاى )الكال(  يصل إلى أن هذه األداة قد دلّاتعلى الزمان غير المحّدد )دائمًا وأحيانًا(، 
جمياااع اإلنجاااازات المقدماااة مااان الشاااخص فاااي كاااال الجملتاااين؛ كاااون المقصاااود فيهماااا هاااو 

جازء مان هاذه اإلنجاازات ، فأنا ال أتحدث في الجملاة األولاى أو الجملاة الثانياة عان لعمله
، والاّدليل علاى أتحدث عن كل ما يقدمه الشخص لعمله من إنجاازات، بل أو بعض منها

 ب في الجملتين أعاله إلى ما يلي: ذلك أّن الّداللة تذه
 )دائمًا(. جميع اإلنجازات التي تقدمها لعملك يعلمها الجميع .1

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

الخارجااة عاان االسااتفهام إلااى ( مااااألداة )السااابق إلااى القااول بااأّن  ويقااودني تحليلااي
(  الشاارط ال  ناحيااة الداللااة؛ كونهااا ماان الشاارطسااتفهام إلااى الخارجااة عاان االكاااألداة )َماان 
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قد دّلت على داللاة ثابتاة بااختالف ، فتحتاج ألّي عنصر آخر في تركيبها لتحديد داللتها
 العناصر الّداخلة على تركيبها.

بعد ما تّم عرضه في هاذه الجزئياة مان هاذا الفصال إلاى افتاراض  الدِّراسةوتذهب 
هنااا األدوات التااي تماات  وأعنااي، غااة العربّيااة الفصاايحةلجميااع أدوات االسااتفهام فااي الأّن 

ماااااااع األداة )أّي( تتماثااااااال ال تتشاااااااابه أو  مناقشاااااااتها واألدوات التاااااااي لااااااام تاااااااتم مناقشاااااااتها،
وأّن ماااا تااام تقديماااه حاااول ، االساااتعمال التاااداوليّ مااان ناحياااة فاااي اللغاااة نفساااها  االساااتفهامّية

االساتعمال التاداولّي لألداتاين االساتفهاميتين )ماان( و )ماا( ينطباق تماماًا علاى االسااتعمال 
البااااب مفتوحاااًا وقااد تركناااا التااداولّي لبااااقي أدوات االساااتفهام فااي اللغاااة العربّياااة الفصااايحة، 

 .لغايات اختبار هذا االفتراض للباحثين والّدارسين
ا هااو: مااا هااو الشاايء الااذي يمّيااز األداة )أّي( فااي اللغااة هناا أطرحااهوالسااؤال الااذي 

 ساااتعمالأدوات االساااتفهام فاااي اللغاااة نفساااها مااان ناحياااة االالفصااايحة عااان بااااقي  العربّياااة
اإلجابااة علااى هااذا التساااؤل، وذلااك فااي  الدِّراسااةهااذه فيمااا ساايأتي ماان  وسااأحاول؟ الّداللااةو 

 المعاصرة.  الغربّية لغوّيةالضوء النظريات 
 

المعاصرة وأفكارها المتعلقة بتفسير تمّيز األداة )أّي(  الغربّية لغوّيةالالنظرّيات  4.4
الفصيحة عن با ي أدوات االستفهام في اللغة  العربّيةفي اللغة  االستفهامّية

 :نفسها
 اللغااويّ المعاصاارة أّن العااالم  الغربّيااة لغوّيااةاللاادى الرجااوع إلااى النظريااات  لاايتبااّين 

يمكنهااا اإلجابااة علااى التساااؤل  لغوّيااة نظرّيااةبيستسااكي( قااد قااّدم =  Pesetsky) األمريكاايّ 
هناا التسااؤل المتعلاق بتمّياز  وأعناي، هاذا الفصال السابقة مان الجزئّيةالمطروح في نهاية 

أدوات االساتفهام فاي اللغاة  الفصيحة عن بااقي العربّيةفي اللغة  االستفهامّيةاألداة )أّي( 
 بيستسكي( المذكورة على النحو اآلتي:=  Pesetsky) نظرّية بمناقشة وسأقومنفسها، 

االختالفاااات باااين  أنّ  بيستسااكي(=  Pesetsky) األمريكااايّ  اللغااويّ العاااالم  يفتاارض
وأدوات االساتفهام في اللغاات التاي قاام بدراساتها أدوات االستفهام التي تقابل األداة )أّي( 

وذلااك مااا جعلااه  ،السااياقية لهااذه األدوات، تكماان فااي الخصااائص األخارى فااي هااذه الّلغااات
أدوات االساتفهام المرتبطاة ، هماا: من هاذه الناحياة بين نوعين من أدوات االستفهام يفّرق
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أدوات االساااااتفهام غيااااار المرتبطاااااة و  ،(Discourse-linked Wh-Phrasesبالساااااياق )
 .(1)(Non-discourse-Linked Wh-Phrasesبالسياق )

بيستساكي( أّن =  Pesetsky) األمريكايّ  اللغاويّ يقتارح وبناًء على هذا التصنيف، 
أداة مرتبطااة بالسااياق، فااال يمكننااا  )مااثاًل( ( فااي اللغااة اإلنجليزيااةWhichأداة االسااتفهام )

 سااليمًا دون أن يكااون هنالااك سااياق لغااوي سااابق لهااا ماارتبط بهااا، أي اسااتعماالً ها اسااتعمال
 إاّل إذا كاناااات مرتبطاااة بساااياق لغااااوي ساااليماً  اساااتعماالً  مسااااتعملةأّن هاااذه األداة ال تكاااون 

 ذلك: يوّضح والسؤال اآلتي، إليها يشير مسبق
1. Which student passed the exam? 

 أّي طالٍب نجح في االمتحان؟ .2

إاّل  هفلااو دققنااا النظاار فااي السااؤال أعاااله، لوجاادنا أّنااه ماان غياار الممكاان أن نطرحاا
فاال وهاو الطلباة، سنستفسار عناه،  تم حاول الموضاوع الاذيقد جاء بعد حديث مسبق إذا 

دون أن نكااون قااد تحاادثنا مساابقًا عاان طلبااة يجااوز لنااا أن نطاارح تساااؤاًل مثاال هااذا التساااؤل 
 وخالفًا لذلك يكون تساؤلنا بهذه الطريقة ليس له أّي معنى. ؛محددين

بيستساااكي( أّن ماااا انطباااق =  Pesetsky) األمريكااايّ  اللغاااويّ وفاااي المقابااال يقتااارح 
في اللغة اإلنجليزية ال ينطباق علاى أدوات االساتفهام األخارى فاي  (Whichعلى األداة )

( فاي اللغاة Whenأداة االساتفهام ) اساتعمالاللغة نفسها؛ كوناه يمكنناا أن نطارح تسااؤاًل ب
، دون أن تكاااون هاااذه األداة مرتبطاااة بساااياق لغاااوّي مسااابق يشاااير إليهاااا)ماااثاًل( اإلنجليزياااة 

 ذلك: يوّضحوالسؤال اآلتي 
1. When will you visit Petra? 

 متى ستزور البتراء؟ .2

فلااو دققنااا النظاار فااي السااؤال أعاااله، لوجاادنا أّنااه ماان الممكاان أن نطرحااه دون أن 
وهاو وقات زياارة  تام حاول الموضاوع الاذي سنستفسار عناه،قاد يكون هنالك حاديث مسابق 

فيجوز لنا أن نطرح تساؤاًل مثل هذا التساؤل دون أن نكون قد تحدثنا مسبقًا عان  البتراء،

                                           
(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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( فااااي اللغااااة When، وهااااذا يعنااااي أّن أداة االسااااتفهام )وقاااات محاااادد لزيااااارة مدينااااة البتااااراء
 .في اللغة نفسها (Which، وهي بذلك تختلف عن األداة )اإلنجليزية ال ترتبط بالسياق

 بيستساكي( أن الفارق=  Pesetsky) األمريكايّ  اللغويّ وبناًء على ما سبق، يقترح 
 متمثّالبين أدوات االستفهام المرتبطة بالساياق وأدوات االساتفهام غيار المرتبطاة بالساياق 

( تاام تحديااده أو ذكااره عنصاارإلااى ) فااي أّن األدوات المرتبطااة بالسااياق تعااود فااي داللتهااا
الاااذي  العنصااارتم فياااه ذكااار مسااابقًا فاااي الساااياق، بمعناااى أّناااه ال باااد مااان حاااديث مسااابق يااا

 .بأّي أداة من أدوات االستفهام المرتبطة بالسياقسنستفسر عنه قبل أن نطرح تساؤاًل 
بيستساااكي( إلاااى جعااال =  Pesetsky) األمريكااايّ  اللغاااويّ قاااادت هاااذه النتيجاااة وقاااد 

نابعااة ماان ذاتهااا، األماار  تحديدّيااة قااّوةأدوات االساتفهام المرتبطااة بالسااياق نكاارات ال تملااك 
هايم( حاول االسام النكارة =  Heim)ة األمريكّيا لغوّياةالي يتوافق ماع ماا جااء فاي فكارة الذ

 .الدِّراسة، التي قمنا بتوضيحها ومناقشتها في الفصل الثالث من هذه تحديدّيةالوقوته 
 األمريكااااااايّ  اللغاااااااويّ أّماااااااا أدوات االساااااااتفهام غيااااااار المرتبطاااااااة بالساااااااياق، فيقتااااااارح 

(Pesetsky  = ّأن )فهاي مان حاجاة لساياق لغاوي مسابق يشاير إليهااليسات بهاا بيستساكي ،
خاار فااي جملتهااا لتحديااد وجهااة نظااره تكتسااب داللتهااا ماان ذاتهااا، وال تحتاااج ألي عنصاار آ

 .الّداللةهذه 
علاااى  بيستساااكي( =  Pesetsky) األمريكااايّ  اللغاااويّ  نظرّياااة ومااان الممكااان تطبياااق
األداة )أّي(  مقارناااة باااينعقاااد الفصااايحة مااان خاااالل  العربّياااةأدوات االساااتفهام فاااي اللغاااة 

( االستفهامّية    ، وذلك على النحو اآلتي:االستفهامّية واألداة )َمن 
 أي  الطالِب أحق بالنجاح؟  .3

فلااو دققنااا النظاار فااي السااؤال أعاااله، لوجاادنا أّنااه ماان غياار الممكاان أن نطرحااه إاّل 
فاال وهاو الطلباة، حاول الموضاوع الاذي سنستفسار عناه،  تمّ قد إذا جاء بعد حديث مسبق 

طلبااة يجااوز لنااا أن نطاارح تساااؤاًل مثاال هااذا التساااؤل دون أن نكااون قااد تحاادثنا مساابقًا عاان 
، بمعنااى أّنااه ال بااد ماان حااديث مساابق قااد تاام بااين المتحاادثين ليااتم طاارح مثاال هااذا محااددين

 العربّياااةفاااي اللغاااة  االساااتفهامّيةبشاااكل قااااطع أّن األداة )أّي(  يؤّكااادالساااؤال، األمااار الاااذي 
( فاااي اللغاااة اإلنجليزياااة، فكالهماااا مااان Whichيحة تقابااال وتماثااال أداة االساااتفهام )الفصااا
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=  Pesetsky) األمريكااااايّ  اللغاااااويّ  ؛ وذلاااااك بنااااااًء علاااااى فكااااارةاألدوات المرتبطاااااة بالساااااياق
 .بيستسكي( في هذا المجال

إلياااه فاااي األداة )أّي(  توّصااالتولاااو أردناااا فاااي المقابااال أن نااارى مااادى انطبااااق ماااا 
( الفصايحة علاى األداة  العربّياةي اللغاة فا االستفهامّية فاي اللغاة نفساها،  االساتفهامّية)َمان 
أّن مااااا بيستسااااكي(، لوجاااادنا =  Pesetsky) األمريكاااايّ  اللغااااويّ  نظرّيااااةعلااااى  وذلااااك بناااااءً 

(( ال ينطبااااق علااااى أيّ انطبااااق علااااى األداة ) ؛ كونااااه يمكننااااا أن نطاااارح تساااااؤاًل األداة )َماااان 
دون أن تكاااون هاااذه األداة  الفصااايحة العربّياااة( فاااي اللغاااة َمااان  أداة االساااتفهام ) اساااتعمالب

   ذلك: يوّضحمرتبطة بسياق لغوّي مسبق يشير إليها، والسؤال اآلتي 
 .؟َمن  يستطيع أن يشرَب هذا -

نظاار فااي السااؤال أعاااله، لوجاادنا أّن مثاال هااذا التساااؤل يطاارح بشااكل فلااو دققنااا ال
المستفسااار، قاااد يااادخل علاااى جماعاااة مباشااار دون أّي مقااادمات مااان المستفسااار، فهاااو، أي 

وهااو يحماال شاارابًا معّينااًا، أو قااد يكااون جالسااًا مااع جماعااة وبجانبااه شااراب معااّين، وماان ثاام 
ج تسااؤاًل مثال هاذا التسااؤل لام يحات يقوم بطارح التسااؤل الماذكور علايهم، بمعناى أن طارح

ة ، وهاااذا يعناااي أّن أداألّي مقدماااة مااان المستفسااار ليصااال مااان خاللهاااا إلاااى طااارح تسااااؤله
ال تاارتبط بالسااياق، وهااي بااذلك تختلااف عاان  الفصاايحة العربّيااة( فااي اللغااة َماان  االسااتفهام )

 .في اللغة نفسها االستفهامّية (أيّ األداة )
=  Pesetsky) األمريكاااايّ  اللغااااويّ  ال اختلااااف مااااع فااااإننيوبناااااًء علااااى مااااا ساااابق، 

ة بالسااياق بااين أدوات االسااتفهام المرتبطاابيستسااكي( فااي افتراضااه المتعلااق بجعاال الفاارق 
فاي أّن األدوات المرتبطاة بالساياق تعاود  متماّثالً وأدوات االستفهام غير المرتبطة بالسياق 

 ال اختلاف معاه أي أّنناي( تم تحديده أو ذكره مسبقًا في السياق، عنصرفي داللتها إلى )
الذي سنستفسر عناه قبال أن نطارح  العنصرأّنه ال بد من حديث مسبق يتم فيه ذكر  في

 بأّي أداة من أدوات االستفهام المرتبطة بالسياق. تساؤالً 
األداة بيستسااااكي( إلااااى جعاااال =  Pesetsky) األمريكاااايّ  للغااااويّ  ويقااااودني تأيياااادي

 مااذهبي يؤّكاادالفصاايحة أداة مرتبطااة بالسااياق، وهااذا  العربّيااةفااي اللغااة  االسااتفهامّية)أّي( 
فكارة عان  حاديثيهناا  وأعناينابعاة مان ذاتهاا،  تحديدّية قّوةال تملك  السابق في أنها نكرة
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 قماااات، التااااي تحديدّيااااةالهاااايم( حااااول االساااام النكاااارة وقوتااااه =  Heim)ة األمريكّياااا لغوّيااااةال
 .الدِّراسةبتوضيحها ومناقشتها في الفصل الثالث من هذه 

( أّما  أّنها غيار مرتبطاة  ليالفصيحة، فقد تبين  العربّيةفي اللغة  االستفهامّية)َمن 
 العربّيااااةياق، وبمااااا أّنهااااا ماااان أدوات االسااااتفهام غياااار المرتبطااااة بالسااااياق فااااي اللغااااة بالساااا

بيستسااااكي( =  Pesetsky) األمريكاااايّ  اللغااااويّ  اقتااااراحالفصاااايحة، فااااإنني ال اختلااااف مااااع 
لساياق لغاوي مسابق يشاير  أدوات االستفهام التي ال تحتاج ضمن من هاجعل الذاهب إلى

تكتسب داللتها من ذاتها، وال تحتاج ألي عنصر آخر في جملتهاا لتحدياد  أي أّنها، إليها
 .الّداللةهذه 

 العربّياةفاي اللغاة  االساتفهامّيةبعاد هاذا العارض أّن األداة )أّي(  الدِّراساةوتفترض 
 Discourse-linkedأدوات االسااتفهام المرتبطااة بالسااياق )تقااع ضاامن دائاارة الفصاايحة 

Wh-Phrases) أدوات ، وأّن بااااقي أدوات االساااتفهام فاااي اللغاااة نفساااها تقاااع ضااامن دائااارة
، وذلااك (Non-discourse-Linked Wh-Phrasesاالساتفهام غيار المرتبطااة بالساياق )

فاااي اللغاااة العربّياااة الفصااايحة عااان بااااقي أدوات  االساااتفهامّيةماااا يفّسااار تمّياااز األداة )أّي( 
ال والّداللااااة، وقاااد تركنااااا البااااب مفتوحااااًا ها ماااان ناحياااة االساااتعماالساااتفهام فاااي اللغااااة نفسااا

 للباحثين والّدارسين لغايات اختبار هذا االفتراض.
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 :الخاتمة
 أهّمها: أدرجى كثير من الّنتائج، إل الدِّراسةلت هذه توصّ 

 الفصيحة العربّيةأدوات االستفهام في اللغة  عنالقدامى  العربّيةعلماء  جاء حديث أوالص:
كانت وكذلك  ،لهذه األدوات لغوّيةوصفّية بعيدة عن بيان الخصائص البطريقة نحوّية 

 .ألدوات االستفهامالمحدثين  العربّيةعلماء بعض دراسات 
فااي أّنهااا لفااظ فااي اللغااة العربّيااة الفصاايحة ألداة )أّي( يتحااّدد االسااتعمال التااداولّي لاا :ثانياااص 
أفكااااار نظرّيااااة ، وذلااااك حسااااب فااااي اللغااااة لسااااياقات لغوّيااااة معّينااااة أو مسااااتقطب اسحّساااا

 The)ثباااااااوت و اااااااوث الحااااااادث الداللّياااااااة  نظرّياااااااة)جياناكيااااااادو الموساااااااومة باااااااا: 

(Non)veridicality Approach). 
نكااارة مبهماااة معدوماااة  (بشاااكلها المجاااّردفاااي اللغاااة العربّياااة الفصااايحة )األداة )أّي(  :ثالثااااص 

داللتهااااا ماااان خااااالل ، وقااااد ذهااااب علماااااء العربّيااااة إلااااى تحديااااد معناهااااا و المعنااااى والّداللااااة
المضااااف إلياااه بعااادها، بينماااا ياااذهب الباحاااث إلاااى تحدياااد معناااى هاااذه األداة مااان خاااالل 
المضااف إلياه بعادها، وتحدياد داللتهااا مان خاالل عنصار آخاار فاي تركيبهاا الكلاّي، وذلااك 

 = هيم( حول االسم النكرة وقوته التحديدّية. Heimفكرة اللغوّية األمريكّية )حسب 
تتشاابه وتتماثال ماع األداة )أّي( حة ت االستفهام في اللغة العربّية الفصيجميع أدوا: رابعاص 

، باالسااااتفهام والّداللااااة عليااااه هااااذه األداةاالسااااتعمال الااااذي تخااااتص فيااااه فااااي  االسااااتفهامّية
 علماء اللغة العربّية في هذا المجال.أفكار ويوّضح ذلك 

ال تتشاااابه أو تتماثااال ماااع فهام فاااي اللغاااة العربّياااة الفصااايحة جمياااع أدوات االسااات: خامسااااص 
بالجانااب التااداولّي؛  هاذه األداةفااي االسااتعمال الاذي تخااتص فيااه  االساتفهامّيةاألداة )أّي( 

في هذا االستعمال ضمن دائارة األلفااظ الحساساة أو  االستفهامّيةنظرًا لوقوع األداة )أّي( 
ضاامن مال فااي هااذا االسااتعالمسااتقطبة فااي اللغااة، وعاادم وقااوع أدوات االسااتفهام األخاارى 

أفكااار نظرّيااة الاادائرة نفسااها؛ كونهااا تاارد فااي سااياقات ثبااوت وقااوع الحاادث، وذلااك حسااب 
 The)ثباااااااوت و اااااااوث الحااااااادث الداللّياااااااة  نظرّياااااااة)جياناكيااااااادو الموساااااااومة باااااااا: 

(Non)veridicality Approach.) 
ماااع تتماثااال فهام فاااي اللغاااة العربّياااة الفصااايحة ال تتشاااابه أو جمياااع أدوات االسااات :سادسااااص 

، فااااألداة )أّي( تحتااااج إلاااى ي اللغاااة نفساااها مااان ناحياااة الّداللاااةفااا االساااتفهامّيةاألداة )أّي( 
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ال تحتاااج إلااى هااذا عنصاار آخاار فااي تركيبهااا لتحديااد داللتهااا، وأدوات االسااتفهام األخاارى 
فكاااارة اللغوّيااااة وذلااااك حسااااب ؛ كااااون داللتهااااا نابعااااة ماااان ذاتهااااا، لتحديااااد داللتهااااا العنصاااار

 .هيم( حول االسم النكرة وقوته التحديدّية = Heimاألمريكّية )

أدوات فاااي اللغاااة العربّياااة الفصااايحة ضااامن دائااارة  االساااتفهامّيةاألداة )أّي( تقاااع : ساااابعاص 
باااقي أدوات  وتقااع، (Discourse-linked Wh-Phrasesاالسااتفهام المرتبطااة بالسااياق )

-Nonالمرتبطاة بالساياق )أدوات االساتفهام غيار ضامن دائارة  نفساهااالستفهام فاي اللغاة 

discourse-Linked Wh-Phrases) ، فاي اللغاة  االستفهامّية)أّي(  األداةوهذا ما يمّيز
ها مااان ناحياااة االساااتعمال العربّياااة الفصااايحة عااان بااااقي أدوات االساااتفهام فاااي اللغاااة نفسااا

بيستسااكي( حاااول =  Pesetsky)نظرّيااة العااالم اللغاااوّي األمريكااّي  ، وذلااك حسااابوالّداللااة
 ختالفات بين أدوات االستفهام.اال
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وتعليمي )القرآن الكريم النَّفي في النحو العربّي: منح  وظيفي م(، 2006جمعات، توفيق، )
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، منشورات جمالية الخبر واإلنشاء )دراسات بالغية جمالية نقدية(م(، 2005جمعة، حسين، )
 اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا، د.ط.

، مكتبة اآلداب، جمهورية مصر البالغة العالمّية في آية المداينةم(، 2003جمعة، سعيد، )
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 د.ط.
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