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افتتاحــية

افتتاحـيـة
والسلام عىل س�يدنا
احلم�د هلل رب العاملينَّ ،
والصالة َّ

حممد وعىل آله وصحبه و َم ْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين..
وبعـــد:

فيسر « دائرة الشؤون اإلس�لامية والعمل الخيري بدبي -

إدارة البحوث » أن تقدِّ م
إصدارها اجلديد « مفاتيح فهم الكالم
َ
العربي » جلمهور القراء وطلبة العلم املتطلعني إىل املعرفة ذات
األصول القويمة ،وهو موجز تعريفي يدعو إىل دراسة العلوم

التي تفتح للقارئ أبواب املعاين واملقاصد يف كل ما كتب بلغة

القرآن.

وه�ذا اإلنج�از العلم�ي جيعلن�ا نقـ�دم عظي�م الش�كر

والدع�اء ألرسة آل مكت�وم حفظها اهلل تعاىل الت�ي حتب العلم

وأهله ،وتؤازر قضايا اإلسالم والعروبة بكل متيز وإقدام ،ويف
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مقدمتها صاحب الس�مو الش�يخ حممد بن راشد بن سعيد

آل مكت�وم ،نائب رئيس الدولة ،رئيس جملس الوزراء ،حاكم

ديب الذي يشيد جمتمع املعرفة ،ويرعى البحث العلمي ويشجع

أصحابه ُ
وطالبه.

راجني من العيل القدي�ر أن ينفع هبذا العمل ،وأن يرزقنا

التوفي�ق والس�داد ،وأن يوفق إىل مزيد م�ن العطـاء عىل درب
التميز املنشـود.

وصلىَّ اهلل عىل
وآخ�ر دعوانا أن احلم�د هلل رب العاملنيَ ،

حممــد وعىل آله وصحبه أمجعني.
بي
األمي اخلاتم سيدنا َّ
ِّ
ال َّن ِّ

الدكتور سيف بن راشد اجلابري
مدير إدارة البحوث

مقدمــــــــة



احلم�د هلل ال�ذي خل�ق اإلنس�ان ،وعلم�ه البي�ان،

والصالة والسلام األمتان األكمالن عىل أفصح إنسان:
س�يدنا حممد عليه الصالة والسالم ،الذي أنزل اهلل عليه
القرآن ،ووكل إليه التفسير والتبيان ،فقام بذلك أفضل

القيام ،حتى ترك أمته عىل املحجة البيضاء ليلها كنهارها،
ال يزيغ عنها إال هالك .
وبعـــد:
َّ
فإن م�ن أوضح األمور يف عق�ول كل الناس أن فهم

الكالم يف أي لغة ال يكون إال بمعرفة اللغة التي كُتب هبا،
تفهم�ه بإتقان إال بإتقاهنا م�ن مجيع وجوهها ،
وال يمك�ن ّ
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ول�كل لغة مفرداهتا وقواع�د تركيبها وكيفي�ة َن ْظمها التي
ت�دل على مقاصد املتكلمني هب�ا  ،ولغتُنا العربي�ة مث ُلها يف

ذل�ك  -وإن امت�ازت بكث�رة مفرداهتا وس�عة نظ�ام داللة
املف�ردات والرتكيب�ات واجلم�ل بخصوصي�ات كثرية ،-
وال يمك�ن فه�م تل�ك املقاص�د دون العل�م بذل�ك كله،

والس�يام الق�رآن الكري�م والس�نة النبوية اللذي�ن كانا مها

الباع�ث األعظ�م للعلامء عىل تدوين عل�وم العربية ألجل
فهمهام وتعقل ما جاء فيهام كام قال سبحانه وتعاىل  ﴿ :ﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﴾ .

وبس�بب س�عة ه�ذه اللغ�ة وكث�رة أس�اليبها ووجوه

دالالهت�ا جع�ل علماء العربي�ة  -بع�د تأس�يس علومه�ا

ونموها َّ -
كل جانب منها عل ًام مستقالً:
 سورة يوسف :اآلية . 2
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فعل�م املعاج�م ومعرف�ة دالل�ة املف�ردات ومواده�ا

علم مستقل.
والفروق بينها ٌ

علم مستقل.
وعلم أوزاهنا وصيغها ومعاين أوزاهنا ٌ
علم
وعلم تركيب املفردات يف مجل ومعاين تركيباهتا ٌ

مستقل.

واس�تعامل الكلمات واجلم�ل يف س�ياقها املناس�ب

واملعنى الذي يدل عليه الس�ياق س�واء فيما وضعت له أو

يف غير م�ا وضعت ل�ه مع معرف�ة طريقة الدالل�ة ودرجة

علم مستقل وهكذا .
الوضوح ٌ

طال�ب العلم عن تعلم
ولك�ي ال يصد هذا التفصيل
َ

اللغة  ،وضع العلامء يف كل فن من هذه الفنون كتب ًا موجزة
ومتوسطة ومطولة ،خيتار الطالب منها املستوى الذي يريد

أن يسير في�ه ،فيقترص عىل ما حيق�ق رغبته ،لك�ن إذا أراد
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املوجزات ،ثم ترقى إىل املتوسطات،
املستوى األعىل درس َ

املوسعات.
ثم إىل َّ

و َم ْن أعرض عن هذا الطريق فاته فهم الكالم العريب

عىل الوجه الصحيح ،وال تغنيه معرفته للهجة املحلية التي

تعوده�ا يف بل�ده ،فهذه اللهج�ات وإن كان�ت يف أصوهلا
كثري م�ن تفصيالت أصلها
عربي�ة إال أهنا تغيرت ،وفاتهَ ا ٌ

الع�ريب الفصيح ،فأصبح�ت معرفتها ال تكفي لفتح طرق
الفه�م للكالم الع�ريب الفصيح ،والس�يام الق�رآن الكريم
والسنة النبوية  ،وإن كانت تفيد إىل حد ما يف حمادثة العرب

بعضهم مع بعض عند اختالف األوطان.

وق�د أمهل كثريون تعلم هذه العل�وم :علوم العربية،

إىل أن ص�ار احلديث عنها غريب ًا عليهم فض ً
ال عن معرفتها

وفهمها وإدراك مقاصدها واالعتامد عليها يف فهم الكالم ،

مقدمــــــــة
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فصار التعريف هبذه العلوم ومقاصدها وأهدافها رضورة

ملح�ة وواجب ًا ال غن�ى عن القيام به  ،فعس�ى اهلل تعاىل أن
ييسر يل كتابة هذا املوجز التعريف�ي بفضله ،له احلمد وبه

املستعان .

وقد ت َقدَّ م القول بأن كل ما كتب باللغة العربية فالعلم

هب�ا هو مفتاحه بال ريب  ،إال أن العلم هبذه اللغة  -لطول

املراجع�ة والتعم�ق والتدقي�ق  -ق�د تفرع إىل عل�وم ،كل

منها خيدم جانب ًا ويفتح طواياه للدارسين وعىل مستويات
متعددة بني االبتداء والتوسط واالنتهاء.

وحين دخلن�ا زم�ن إمه�ال لغتن�ا كان االقتصار عىل

�م ص�ار االقتصار
مس�توى االبت�داء ه�و أول املنح�درُ ،ث َّ

على بعض عل�وم العربية دون بعض طريق� ًا إىل االنحدار

الش�ديد ،وبذلك رصنا نق�رأ كل ما يكت�ب بالعربية قراءة
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سطحية كقراءة املجالت والقصص  ،وهو منهج ال يصلح
لقراءة الكتب العلمية واألدبية السيام الرتاثية.

وهل�ذا كانت العودة الصحيحة ه�ي أن نتعرف عىل

ه�ذه العلوم كلها ،وعىل فائدة كل منها ،وندرس�ها كلها
دراس�ة جادة مهام اختلفت املستويات  ،وإذا كانت لغتنا
وعلومها قد ضعفت آثارها وثمراهتا بسبب اإلمهال فإن
محاية اللغة العربية من الضياع والفناء ال يمكن أن تكون

ب�دون مقاومة اإلمه�ال وب�دون معرفة الف�روع العلمية

الت�ي تتفرع إليه�ا اللغة العربية  ،وما الذي ينفعنا من كل
فرع منها.

العلم األول :علم مادة الكلمة وعلم املعاجم
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العلم األول
علم مادة الكلمة وعلم املعاجم
وأول يشء يس�تدعي النظـ�ر  -عندم�ا ي�راد فهـ�م

ال�كالم  -هو الكلمات املفردة ألن اجلم�ل املفيدة تتكون
منها.

والكلمات املف�ردة ينبغ�ي أن ينظر الق�ارئ إليها من

جهتني:

 مادهتا أوالً . ووزهنا ثاني ًا.واملراد باملادة  :احلروف األصلية التي تش�تمل عليها

الكلم�ة ،كالكاف والت�اء والباء يف (كت�ب) ،وإليها ترجع

كل الكلامت املش�تقة منها ،وإىل معناه�ا الذي تدور حوله

14

مفاتيح فهـم الكـالم العربي

ترجع الكلامت املش�تقة منها ،فهذه احلروف  ( :ك ت ب)

مثل ً
ا تدور كل الكلامت املش�تقة منها ح�ول معنى الكتابة
ُب،
َب َ ،ي ْكت ُ
أي ض�م احلروف بعضها إىل بعض مث�ل ( َكت َ
ِ
َب َ ،ي ْس�تكْتب ) ،ومن
اس�ت ْكت َ
َ�ب ُ ،يكَات ُ
ُ�ب ،كات َ
ُا ْكت ْ
�ب ْ ،

َّب
معانيه�ا ض�م األش�ياء بعضه�ا إىل بع�ض مث�ل َ ( :ت َكت َ

الق�وم ) أي جتمع�وا ،ومن�ه ( الكتيب�ة ) وه�ي اجلامعة من
اجليش .

والنظر يف معنى مادة الكلمة املفردة يكون عن طريق

املعجامت قراءة وتفه ً
ما ،وقد يكون حفظ ًا كام كان علامؤنا
القدام�ى  ،لتكون معرفة املعنى معرفة منضبطة متنع اخللط

بين املعاين املتقارب�ة واملتش�اهبة ،فاحلمد والثن�اء مث ً
ال كل

منهما فيه الوص�ف بالصفات اجلميلة فهما متقاربان لكن
الثناء فيه معنى يزيد عىل الوصف باجلميل وهو املدح ،ويف

احلمد زي�ادة من جهة أخرى وهي تضمنه معنى الش�كر،

العلم األول :علم مادة الكلمة وعلم املعاجم
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ول�كل منهام يف الكالم موض�ع ،ولذلك أ ّلف بعض علامء

العربية كتب ًا يف بيان الفروق بني معاين الكلامت  ،ومل يريدوا

بذلك استقصا َء كل الفروق  ،ولكن ن ّبهوا عىل أشياء تعلم
الدارس أن ينظر يف أمثاهلا ،وكثري منهم سموا كتبهم باسم

الفروق.

ومن دقي�ق هذه الداللة أعني داللة الكلمة بحس�ب

الص َمد » فقد ُفسرِّ بأنه هو الذي كمل
مادهت�ا داللة كلمة « َّ

يف مجي�ع معاين الس�ؤدد كما جاء عن اب�ن عباس ريض اهلل

عنهام يف تفسري الطربي.

الس�بات » يف قول�ه س�بحانه وتعاىل :
وك�ذا كلم�ة « ُّ

﴿ ﭯ ﭰ ﭱ ﴾ أي قطع� ًا ألعاملك�م ،وامل�راد

راحة ألبدانكم كام يف تفسري البغوي .
 سورة النبأ :اآلية . 9
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وق�د يك�ون بين العلماء خلاف يف معن�ى م�ادة

الكلم�ة فيختلف�ون يف احلك�م الرشع�ي الذي د ّل�ت عليه

كما اختلف�وا يف لف�ظ « الس�ارق » ه�ل يش�مل م�ن يفتح

القبور ألخذ األكفان  ،وهل يس�مى س�ارق ًا فتقطع يده أو
ال يشمله ،فيعاقب عقوبة التعزير ،أي يقدر القايض عقوبـة

رادع ًة له.

وكذل�ك اختلف�وا يف قول�ه تع�اىل  ﴿ :ﮀ ﮁ

ﮂ ﴾ ،فق�ال بعضه�م يعن�ي مضيئ� ًا منير ًا  ،وق�ال

مقات�ل :جع�ل في�ه ن�ور ًا وح�رارة ،والوهج جيم�ع النور
واحلرارة كام يف تفسري البغوي .

ويف العربي�ة نجد اس�تعامل الكلم�ة يف املعنى وضده
جل ْو ِن ) تأيت بمعنى األبيض وبمعنى األسود،
مثل كلمة ( ا َ
 سورة النبأ :اآلية . 13

العلم األول :علم مادة الكلمة وعلم املعاجم
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ويع�رف املراد منها بواس�طة الس�ياق والقرائ�ن ،وقد ن َّبـه
العلماء إىل ذل�ك يف كت�ب خاصة يس�مى كل منها :كتاب
األضداد .

وق�د تس�تعمل الكلم�ة يف معنيين خمتلفين لك�ن

ال تض�اد بينهام كلفظ « العني » ي�أيت بمعنى العني البارصة

وبمعنى منبع املاء  ،ويعرف أهيام املقصود بواس�طة السياق
والقرائن.

وهذا النوع من األلفاظ يسمى املشرتك ،وقد اهتم به

علامء أصول الفقه ،وخصصوا له مباحث يف كتبهم ألمهيته

يف فه�م ألف�اظ القرآن الكري�م واحلدي�ث الرشيف ،ومن
ذل�ك قوله تع�اىل  ﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﴾،
لفظ القرء ُفسرِّ باحليض و ُفسرِّ بالطهر من احليض .
 سورة البقرة :اآلية . 228
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وم�ن أهم ما يتعل�ق بالفروق بني مع�اين الكلامت ما

يكون الفرق فيه بني عموم وخصوص كالفرق بني العبادة
والصلاة ،إذ كل صالة عبادة ،وليس�ت كل عبادة صالة،
ّ

ألن الص�وم واحل�ج مثل ً
ا كل منهما عب�ادة ،م�ع أنه ليس

بصلاة ،وكذا يق�ال :كل صوم عب�ادة ،ولي�س كل عبادة

صوم� ًا  ،فإذا هنان�ا النبي صىل اهلل عليه وس�لم عن الصوم
أي�ام عيد األضحى فال يفهم من ذلك النهي عن الصالة ،

وقد اهتم علامء أصول الفقه بمسألة العموم واخلصوص،
وجعل�وا هلا يف كتبهم مباح�ث خاصة ،بل خصها بعضهم
أس�س قواعد فهم
عل�م َّ
بكت�اب مس�تقل ،وأص�ول الفقه ٌ

األحكام من القرآن الكريم والسنة .

وم�ن أه�م جوانب ه�ذا املبح�ث أن يع�رف القارئ

بواس�طة الفرق بني العام واخلاص أنه ال تناقض بينهام إذا

العلم األول :علم مادة الكلمة وعلم املعاجم
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نصني متعارضني ظاهر ًا  :كقول النبي صىل اهلل عليه
جاءا يف ّ
وسلم « :ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب » ،وقوله تعاىل:

﴿ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾ ،فاألول

بم ْن َصَّل�ىَّ مقتدي ًا
ع�ام يف كل َم� ْن صَّل�ىَّ  ،والثاين خ�اص َ

بإم�ام فيس�تثنى الث�اين م�ن األول  ،وهذا وج�ه من وجوه
فه�م احلديث وهي قضية اختلف الفقه�اء فيها وليس هنا

مكاهن�ا إنما ه�ذا متثيل هنا  ،وق�د كتب بع�ض علامئنا كتب ًا

مجع�ت قدر ًا ال بأس به من هذه األبواب التي تقدم ذكرها
من فروق وغريها سموها كتب « فقه اللغة ».

وكل م�ا َت َق�دَّ م إنما هو أمثلة يسيرة من أمهي�ة معرفة

الدالل�ة املس�تفادة م�ن م�ادة الكلمة ع�ن طري�ق املعاجم
 أخرجه مسلم برقم (.) 394

 سورة األعراف :اآلية . 204
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اللغوية قبل النظر يف الداللة املستفادة من هيئة الكلمة أي

من الوزن الرصيف فيها والفوارق الناجتة عن ذلك .

العلم الثاني :علم التصريف

21

العلم الثاني
صيغة الكلمة  « :علم التصريف »
والعلم الذي ختصص ببيان املعاين املس�تفادة من هيئة

الكلم�ة أي  « :وزهن�ا الرصيف » هو عل�م الرصف أو علم

الترصي�ف ،وكان ي�درس م�ع عل�م النحو لق�وة العالقة

بينهما يف تركي�ب اجلمل�ة وعم�ل الفع�ل وش�بهه وس�ائر
املشتقات ذات األثر يف تركيب اجلملةُ ،ث َّم استقل يف كتب

خاصة ليأخذ حقه من الدراس�ة والبحث بتوس�ع وتعمق

وختصي�ص  ،وذك�رت رؤوس مهامت�ه بع�ض املعاج�م

اللغوي�ة يف مقدماهتا كمخت�ار الصحاح لق�وة تعلقه ببيان

مع�اين املف�ردات للكلامت ،ب�ل ال يمكن أن يفه�م املعنى
اإلفرادي تام ًا بدون هذا العلم .

وبي�ان ذلك يتضح من صيغ األفعال وصيغ األسماء
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فامل�ادة املكون�ة م�ن ( ك ت ب ) على ه�ذا الرتتي�ب يف

احلروف ت�دل عىل اجلمع واالجتماع ،وختتلف كل صيغة
عن األخرى بوزهنا وداللتها  ،ففي صيغ األفعال حس�ب
ُب ) فتختلف الكلامت
ُب  ،ا ْكت ْ
َب َ ،ي ْكت ُ
زماهن�ا نقولَ ( :كت َ
الثالث من جهة الزمان واملعنى.

فاألول :إخبار عن حصول الكتابة يف الزمن املايض.
والث�اين :إخب�ار ع�ن حصوهل�ا يف الزم�ن احلارض أو

املستقبل.

َّأم�ا الثالثُّ :
فيدل على طلب حصوهلا يف املس�تقبل،

فاختلف�ت دالل�ة الصيغ�ة الثالث�ة عما قبله�ا بزي�ادة ه�ي

(الطل�ب) ،وهذه الداللة مطردة مس�تمرة يف مجيع كلامت

صيغة األمر .

ُث َّم هناك اختالف املعنى بس�بب الصياغة والوزن من

العلم الثاني :علم التصريف
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جه�ة ع�دد ح�روف الفعل  ،هل ه�و ثالث�ي أو رباعي أو
َب،
ّب ،تَكات َ
َب  ،تَكت َ
َب  ،كَات َ
مخايس أو سدايس نحو َ ( :كت َ

َب )  ( ،فكت�ب ) وهو الفع�ل األول يدل عىل فعل
اس� َت ْكت َ
ْ

الكتابة من فاعله نحو  ( :كتب الطالب ).

و(كات�ب ) ي�دل عىل اشترك الفاعل م�ع املفعول يف

الكتابة نحو ( :كاتب الرجل صديقه ) أي كتب كل واحد

منهما إىل اآلخ�ر  ،ويقرب من�ه ( تكاتب ) لك�ن هذا يدل

على اشتراك الفاعل مع م�ا عطف علي�ه يف الكتابة نحو:

( تكاتب الرجل وصديقه ) ،ويكون بواسطة ( مع ) نحو:

( تكات�ب الرجل م�ع صديقه )  ،ويمكن أن يكون الفاعل

اس ً
ما داالً عىل متعدد فيكون االشتراك بني أف�راده نحو :

(تكاتب الرجالن ) أو ( تكاتب الرجال ).

أ ّم�ا صيغة ( اس�تكتب ) فتدل على أن الفاعل طلب

م�ن املفع�ول الكتابة يف امل�ايض نحو  ( :اس�تكتبت زيد ًا )

24
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أي طلبت منه الكتابة  ،ويأيت بمعنى تصيريه كاتب ًا له نحو:
(استكتبت زيد ًا ) بمعنى جعلته كاتب ًا يل  ،أما فعل ( َت َكتَّب)

فه�و دال عل أصل معنى االجتامع ال عىل اجتامع احلروف
خصوص ًا فتقول  ( :تكتب القوم ) أي جتمعوا.

وه�ذا االختلاف يف املعن�ى بين صيغ�ة وأخ�رى

موجود يف األسماء أيض ًا ،ففي االش�تقاق من مادة ( ك ت

ب ) الثالثي�ة نأخ�ذ اس ً
ما يدل بصيغته على الفاعل نحو :
ِ
ب) ،أو اس ً
مكتوب )،
ما ي�دل عىل املفعول نح�و ( :
ٌ
( كات ٌ

أو اس ًام يدل عىل تكرر حصول الفعل من الشخص نحو :
( َكتّاب) وتس�مى هذه  « :صيغ�ة املبالغة » أي زيادة معنى
الكتاب�ة متكرر ًة من الفاعل  ،ف�إذا أردنا ثبوت هذه الصفة

ل�ه وهي الكتابة قلن�ا ( كتوب ) ،لكن هذه الصيغة ّ
تدل يف
األصل عىل التكرار مثل َ ( :كتّاب ) ،ويفهم معنى الثبوت

منها بواسطة السياق.

العلم الثاني :علم التصريف
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ويظهر معن�ى الثبوت أكثر وأوض�ح يف معان أخرى

(ح َس ٌن)عىلوزن( َف َعل)
كصيغةثابتةخصصتللثبوتمثل َ

الح ْس ِن يف ُ
الخ ُلق أو الخ ْلقة ؛ أو عىل وزن ( ُف َعال ) نحو:
من ُ

( ُشجاع ) وتسمى هذه « صيغة الصفة املشبهة »؛ و« صيغة

َب
التفضيل » من الكتابة وغريها ( َأف َع ُل ) نحو ( :زيد َأ ْكت ُ

م�ن عم�رو )؛ والصيغ�ة الدال�ة على امل�كان م�ن الثالثي

( َمف َع�ل ) نح�و َ ( :مكتَ�ب ) ،وتكون من بع�ض الثالثي
ِ
(مرصف) وهاتان الصيغتان أي
عىل وزن ( َم ْف ِعل ) نحو :
( َم ْف َع�ل و َم ْف ِع�ل ) ت�دل كل منهما على الزم�ان كذل�ك،

ويعرف بواس�طة الس�ياق هل امل�راد هبا الزم�ان أو املكان

نحو  :قوله تعاىل  ﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﴾ ،ويقال:

(فالن يعمل مصبحه وممس�اه ) أي يعمل يف وقت صباحه

ويف وقت مسائه.
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وصيغة املصدر هي التي تدل عىل معنى املادة دون أي

زي�ادة ،وهذا هو معنى مادة الكلم�ة مثل ( :كتابة وقراءة

وجل�وس وقي�ام ) ،واملص�ادر منه�ا القي�ايس مث�ل وزن
(فِعالة ) كقراءة وكتابة ورصافة وجناية وأش�باهها ،ومنها

السماعية ،كل كلمة منها حتفظ بلا وزن م ّطرد خيصصها،
وال تقاس عليها كلامت أخرى .

وال ب�د من االنتباه إىل أمر مهم يف فائدة علم الرصف

وهي االختصار فبدالً من أن نقول ( :فالن متكرر منه فعل

الكتاب�ة ) نقول ( فالن َكتّاب )  ،وبدالً من أن نقول ( هذا

م�كان كتاب�ة ) نقول (ه�ذا َمكْتب )  ،وبدالً م�ن أن نقول

( فلان ش�جاعته صفة ثابتة ل�ه ) نقول ( فالن ُش�جاع )،

وقد يس�تغرب اإلنس�ان العريب هذا ألنه ال يس�مع يف لغته

ه�ذه العب�ارات املطولة ،ولكن�ه إذا نظ�ر إىل لغات أخرى

س�يجد هذا التطويل أم�ر ًا طبيعي ًا معتاد ًا ال يس�تغربه أهل

العلم الثاني :علم التصريف
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فبعض اللغات حني استعامل األفعال يؤتى
تلك اللغات ُ ،
فيه�ا بلفظ املصدر مقرون� ًا بكلمة أخرى تدل عىل الزمان،

ففي لغة األكراد مث ً
ال ( ُخداي قبول كر ) و ( ُخداي قبول
بِ ِك�ي) ،األوىل معناه�ا ( اهلل يتقب�ل ) حني يقوهلا اإلنس�ان

آلخ�ر َع ِم�ل َع َم ً
ال صاحل� ًا ،والثاني�ة معناه�ا ( اهلل تقبل )

يعن�ي تقب�ل اهلل عملك ،ج�اء املصدر ( قب�ول ) ،وجاءت

بع�ده عالم�ة احل�ارض أو امل�ايض  ،بينام نقتصر يف الكالم
ب�و ْز ٍن رصيف يدل عىل املايض أو
الع�ريب عىل كلمة واحدة َ
َ
عملك،
َو ْز ٍن ي�دل عىل احلارض فنقول  ( :تقبل اهلل ) يعني
أو نقول  ( :يتقبل اهلل ) .

وال بد للقارئ من أن يكون عىل ِعل ٍم مو ّثق هبذا العلم

حتّى ي�درك املعنى تام ًا من الكلمة كما كان ذلك يف داللة
ِ
املصدر على معنى املادة  ،فإذا أخذنا مثل ً
ب
ا كلمتي (كَات ٌ

ّاب ) عرفنا أن كلاّ ً منهام ّ
وفرقنا
و َكت ٌ
تدل عىل فاعل الكتابةّ ،
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بينهما بأن األوىل يفهم منها أنه اتصف بفعل الكتابة إمجاالً
وبأن الثانية تدل عىل أنه اتصف بتكرير فعل الكتابة.

فه�ذا الفرق وغريه مما يكون بني داللة صيغ األسماء

أو بين صي�غ األفع�ال ينبغ�ي أن يالح�ظ يف كل كلم�ة
باإلضاف�ة إىل معنى املادة حتى ي�درك القارئ املعنى متام ًا،

وم�ن ه�ذا ق�ال العلامء يف تفسير قول�ه تع�اىل  ﴿ :ﯚ ﯛ

ﯜ ﯝ﴾ ،إن اهلل حي�ب العب�د الذي يتوب إليه من
الذنب وإن تكرر منه الذنب  ،ألن التواب هو من تكررت

منه التوب�ة ،وذلك يكون عند تكرار الذنب  ،واألمثلة من

هذا النوع أكثر من أن حتىص .

الص َمد » صفة مش�بهة مثل:
وك�ذا يق�ال :إن لف�ظ « َّ

( َح َس�ن ) والصف�ة املش�بهة تفي�د الثب�وت  ،أي إن كون�ه

س�بحانه وتع�اىل ( َص َم�د ًا ) وص�ف ثاب�ت ل�ه ،مس�تمر
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ال يتغير ،وه�ذه املعاين ال ت�درك إال بعلم الصرف  ،ولو

جمُ عت أمثلتها يف كتاب لكان كتاب ًا كبري ًا .

وينبغ�ي للق�ارئ أيض� ًا أن يالحظ الف�رق بني صيغ

االس�م وصيغ الفعل فحني نق�ول  ( :زيد قائم ) ال يكون

املعن�ى مثل ( :زي�د يقوم ) ،وإن كان املعن�ى العام واحد ًا،

وكان الف�رق دقيق� ًا ،وذل�ك ألن معن�ى (زي�د قائ�م ) هو

أن�ه متصف بالقي�ام دون بيان ُيعينّ الزم�ان ،ولكن يعرف

الزم�ان من الس�ياق فيقال مثل ً
ا  ( :زيد قائ�م اآلن أو زيد

قائم باألمس أو زيد قائم غد ًا )  ،أما ( زيد يقوم ) فمعناه :

أن فعل�ه للقيام حيصل اآلن بمالحظة الزمن فيه ومالحظة

حرك�ة القي�ام  ،وهك�ذا ه�و الفرق بين اإلخبار باالس�م

واإلخبار بالفعل ،دائ ًام لكل منهام خصوصية .

وهناك كلامت مفردة خترج عن معناها األصيل بواسطة
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السياق  ،كام تستعمل كلمة ( أسد ) بمعنى الرجل الشجاع
وهو ما يسمى جماز ًا ،ويسميه منكرو املجاز اشرتاك ًا ،وكان

يمك�ن ذكره هنا لتعلقه بداللة املفردات لكن يأيت احلديث

عن�ه يف أمهي�ة علم البالغ�ة يف معرفة معاين ال�كالم ،وإنام
يؤج�ل إىل هناك ألن�ه يقع يف الكلامت املف�ردة كام تقدم يف
املث�ال الس�ابق ،ويك�ون يف اجلمل كما يق�ال ( أراك تقدم

رج ً
ال وتؤخ�ر أخرى) إذا كان يرتدد يف الرأي وال يس�تقر

على رأي معني ،فاملفردات هنا ال ت�ؤ ِّدي املعنى املقصود،
لذلك يقال :نقلنا املعنى الرتكيبي األول «أراك تقدم رج ً
ال

وتؤخ�ر أخ�رى » إىل املعن�ى املذك�ور يف الرتكي�ب الثاين:
« أراك تتردد يف ال�رأي » ،وذك�ر هذه الدالل�ة هنا خيالف

ما اعتاد عليه الدارس�ون ،وذكره هن�اك أمجع وأهم وأكثر
موافقة ملا اعتاد عليه الدارسون يف كتب البالغة .

وم�كان علم البالغة يف الرتتي�ب الطبيعي بعد علم

العلم الثاني :علم التصريف
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النح�و  ،ألن مس�ائل البالغة إنام تظهر عن�د الرتكيب يف
مجلة أو مجل ،واجلمل إنام تركب بحسب قواعد النحـو،

فالنح�و ال ُب�دّ أن يك�ون حديث�ه أس�بق ،واحلدي�ث عن
فائدته مقدم .
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العلم الثالث
علم النحو وفوائده
أول م�ا ينبغ�ي بيان�ه يف احلديث عن أمهي�ة النحو هو

وجوب التخل�ص من الفكرة الس�ائدة اخلاطئة التي تنظر

إىل النح�و على أنه زينة لفظي�ة ،ال عىل أنه دلي�ل يأخذ بيد
الق�ارئ إىل فه�م املع�اين التي توج�د عند تركي�ب اجلملة

ُعرف بمعرف�ة األلفاظ
وجمم�وع اجلمل ،وه�ي مع�ان ال ت َ
املف�ردة ،ول�كل باب م�ن أب�واب النحو طريق�ة هتدي إىل
املعنى الذي يدل عليه .

ويتض�ح ذل�ك إن ش�اء اهلل تع�اىل بواس�طة األمثل�ة،

وأبس�ط ه�ذه األمثل�ة أن الس�امع يع�رف م�ن املقص�ود

ذهبت،
أنت
َ
باملخاطبة أهو ذكر أم أنثى حس�ب احلركة َ ( :
ِ
أو ِ
ذهبت) .
أنت
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ويظه�ر ه�ذا الف�رق بوض�وح يف مث�ال م�ن الق�رآن

الكري�م وهو ق�ول اهلل تع�اىل  ﴿ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﴾ هو يف اآلية بفتح التاء من كلمة
﴿ ﭭ ﴾ أي يا رب اهدين إىل طريق الذين أنت أنعمت

عليهم باهلداية  ،واجلاهل ال يرى فرق ًا بني الفتحة والضمة

والكرسة مع أنه فرق كبري جد ًا يف املعنى ،ألن الذي يقول:

أنعم�ت ) بض�م الت�اء يك�ون املعن�ى يف كالم�ه :يا رب
(
ُ
اه�دين إىل طري�ق الذين أنا أحس�نت إليه�م ،وهذا خمالف
ِ
ملعن�ى اآلي�ة خمالفة تام�ة  ،وإذا قرأ (
أنعم�ت ) بكرس التاء

كان ذل�ك إس�اءة عظيمة يف حق اهلل تع�اىل ألنه خاطبه كام
ختاطب األنثى.

ِ
والذي ّ
دل على
اختالف املعنى بني احلاالت الثالث

ه�و اختلاف احلركات  ،فلينظر الق�ارئ كم يقع اخلطأ يف
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هذا  ،وكم هم الذين جيري عىل ألسنتهم وهم ال يشعرون

أن�ه خطأ يف أداء املعن�ى ال يف اللفظ فق�ط  ،وكل حركات
الكلمات يف اجلمل كذلك ح�ركات اإلعراب أو حركات
البناء .

وهذه أمثلة يسرية  ،وأمهية النحو أكثر من ذلك كثري ًا

فهو يدخل يف كل مجلة ،ويكش�ف ع�ن املعنى الذي وجد

بالرتكيب بواس�طة احلركات وما ينوب عنها كش�ف ًا دقيق ًا
منضبط ًا بطريقة موجزة .

وهذا أم�ر يتضح باألمثل�ة أكثر ،ومن أظه�ر األمثلة

يف ذل�ك قـ�ول اهلل تعـ�اىل ﴿ :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ      ﯤ﴾ ،ومعن�ى اآلي�ة الكريم�ة أن الذي�ن خيش�ون

اهلل م�ن بين عباده ه�م العلامء  ،وه�ذا املعن�ى ال يظهر يف
اآلي�ة الكريمة إال مل�ن يالحظ الفتحة الت�ي عىل آخر لفظ
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اجلالل�ة ﴿ ﯠ ﴾ ،ويالح�ظ الضم�ة الت�ي على آخر لفظ

﴿ ﯣ ،﴾   ألن الضم�ة ُّ
تدل على أن فاعل ﴿ ﯟ﴾

ه�و ﴿ ﯣ ،﴾   والفتح�ة ت�دل عىل أن مفعول اخلش�ية

هو لفظ اجلاللة كأنه قيل( :العلامء خيش�ون اهلل) ،واجلاهل
بقواع�د علم النح�و ال ينتبه إىل ذل�ك ،ويتعجب من لفظ

اآلي�ة كيف جاء عىل هذا الوجه ،ألن�ه يظن أن معنى اآلية
حس�ب لفظها ،دون معرفة معنى احلركة ،هو أن اهلل تعاىل

رصح بذل�ك بعض اجلهلة الذين ال
خيش�ى من العلامء كام ّ

يعرفون النحو وقواعده .

وق�د خيط�ر يف ب�ال بع�ض الن�اس الذي�ن ال يعرفون

الف�روق بني أس�اليب اللغة العربية يف الدالل�ة عىل املعنى

فيقول  :ملاذا مل يقل ربنا ( إن العلامء خيشون اهلل ) ؟

وج�واب ذلك :أن أس�لوب اآلية أري�د به معنى آخر

أق�وى وأدق م�ن هذه العبارة املقرتح�ة إذ معنى اآلية هو:
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ّ
(إن العلامء هم وحدهم الذين خيش�ون اهلل سبحانه وتعاىل
اخلشية التامة ) ،وليس هذا يف العبارة املقرتحة السابقة ،بل

معناها هو جمرد اإلخبار بأهنم خيش�ون اهلل سبحانه وتعاىل،
والذي جاء يف اآلية أكثر اختصار ًا .

وكذل�ك قول�ه تع�اىل ﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪﮫ ﴾ ،ومعنى ابتىل اخترب ،فيظن َم ْن ال يعرف قواعد

النح�و َّ
أن إبراهي�م عليه الصالة والسلام هو الذي اخترب

رب�ه هب�ذه الكلمات ،واملقص�ود يف اآلي�ة الكريمة عكس
ذلك أي إن اهلل تعاىل هو الذي اخترب إبراهيم عليه الصالة

والسلام ،وه�ذا املعنى يظهر بس�هولة ملن يع�رف قواعد

النح�و إذا الحظن�ا أن الضم�ة ف�وق لف�ظ ﴿ ﮨ ﴾ تعني

أن�ه هو فاعل االختب�ار والحظنا أن الفتحة فوق آخر لفظ
﴿ ﮧ ﴾ تعن�ي أن�ه هو الذي وقع علي�ه فعل االختبار ،
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ومن تأمل هذا عرف أن علم النحو رضوري لفهم الكالم
العريب وال يمكن االس�تغناء عنه إال إذا اس�تغنى اإلنسان

عن فهم ما يقرأ ويسمع فه ًام صحيح ًا منضبط ًا متام ًا.

لك�ن قد خيط�ر يف بال بعضنا أن يق�ول :إنه يمكن أن

نس�تغني ع�ن هذه احل�ركات إذا جعلن�ا الفاع�ل دائ ًام بعد

الفع�ل مبارشة ،وجعلنا املفعول به ي�أيت دائ ًام بعد الفاعل،
وه�ذا يشء يمك�ن تعلم�ه بس�هولة فلماذا نتع�ب أنفس�نا
بتعقيدات نفرضها عىل أنفس�نا عند االعتامد عىل احلركات

يف فهم اجلملة ؟

وجواب هذا اإلشكال من جهتني:
اجلهة األوىل :هي أن موقع الكلمة يف اجلملة له معنى

آخ�ر هو أن اجلزء املقدم يف اجلمل�ة له أمهية أكرب من اجلزء
املتأخر ،وتتنوع أس�باب األمهية تفصي ً
ال حس�ب املناس�بة
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الت�ي تق�ال فيها اجلملة ،ف�إذا كان الش�خص الذي نكلمه

يع�رف رجل ً
ا معين� ًا ،وهو غائ�ب يف موضع خط�ر ،وهو
ينتظر قدومه ،قلنا له عند اإلخبار عن قدومه (جاء خالد)

مثالً ،وال نقول له ( خالد جاء ) ألنه يعرف ش�خصه ،وال
متلهف عىل قدومه ،ف ُيقدَّ م
يعرف هل قدم أم مل يقدم ،فهو ّ

ّ
ال�دال عىل قدومه  ،وهذا بخالف ما إذا كان
لف�ظ ( جاء )

يعرف ش�خصني أحدمها صالح واآلخر جمرم ،ويعرف ّ
أن
حري�ص أن يكون اآليت هو الصالح
أحدمه�ا قد جاء ،فهو
ٌ

واس�مه خالد ،واآلخر اسمه زيد ،فنقول له( :خالد جاء)
ل ُيسرَ َّ باخلرب عاجالً.

وتفصيلات الفائ�دة الت�ي يفيده�ا موق�ع الكلمة يف
ُ

اجلملة تدرس يف علم البالغة إن شاء اهلل تعاىل .

وم�ن جهة أخرى ّ
فإن م�ن املواقع املهم�ة يف التفريق
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بني معاين أجزاء اجلملة بواس�طة احل�ركات املوضع الذي
يصلح أن يكون كل من الفاعل واملفعول به موضع اآلخر

أخذ َ
يف املعن�ى كقولنا ( َ
املال زيدٌ ) فإن املعنى الظاهر إذا مل
نضع للجملة حركات أن زيد ًا هو الذي أخذ املال  ،ولكن
ربام قصد املتكلم أن يقول إن املال ش�غل زيد ًا شغ ً
ال أنساه

غريه ،فال بد حينئذ أن يكون ضبط اجلملة بضمة عىل آخر

( ُ
امل�ال ) وفتحة عىل آخر ( زي�د ) ليفهم بذلك هذا املعنى

الذي هو خالف املألوف الغالب .

وه�ذه املع�اين يق�ال هل�ا مع�اين الرتكي�ب أو دالل�ة

الرتكي�ب ،والرتكي�ب ال يص�ح أن يكون إال عىل حس�ب

قواعد النحو  ،ولذلك يسموهنا معاين النحو أيض ًا .

ولك�ي يتضح امل�راد بداللة الرتكيب ينبغ�ي أن ينظر

امل�رء يف أوض�ح اجلم�ل وأخرصها ،ث�م يعل�م أن ما فهم

العلم الثالث :علم النحو وفوائده
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منه�ا ه�و أمر مط�رد يف كل مجل�ة ،فمن ذلك أن�ه إذا قلنا :
َ
الصالح) ،فقولن�ا (أكرم ) دال عىل
الرجل
الن�اس
( أك�رم
َ
ُ

حصول اإلك�رام يف الزمن املايض ،وقولن�ا ( الناس ) دال

عىل بني آدم أو عىل مجاعة منهم ،واملستفاد من تركيبهام عىل
ه�ذا الوجه هو أن هذا اإلكرام حص�ل من هؤالء الناس،

وه�و معنى ثال�ث غري موجود يف ( أكرم ) وحدها ،وال يف

الن�اس وحدها ،وكذا تركي�ب كلمة الرجل معها عىل هذا
الوج�ه أفاد أن اإلك�رام الذي فعله الناس قد وقع عىل هذا
الرجل ،وهو معنى حصل بواسطة الرتكيب ليس موجود ًا

يف أي واحدة من الكلامت وحدها ،ثم استفيد من وصف

الرجل بالصالح أن الذي وقع عليه اإلكرام هو املوصوف

بالصلاح ولي�س غريه ،فإثب�ات الصلاح للرجل حصل

بواس�طة تركيب لف�ظ الصالح يف اجلملة على هذا الوجه
املعني ،وهو جعله صفة للمفعول به .

42

مفاتيح فهـم الكـالم العربي

وكل مجل�ة ال بد أن ت�دل عىل هذه املعاين الرتكيبية إذا

ركب�ت اجلملة عىل حس�ب ما توجبه قواع�د علم النحو ،
وكل باب من أبواب النحو يفيد عند الرتكيب معنى خاص ًا
ال يفيده غريه  ،فلو قلنا يف اجلملة الس�ابقة  ( :أكرم الناس

الرجل صاحل ًا ) الختلف املعنى الرتكيبي مع أن العبارتني

متقاربت�ان ألن األخيرة تعني أهن�م أكرموه ح�ال اتصافه
هبذه الصفة ال يف ح�ال اتصافه بغريها  ،واملعنى يف اجلملة
الت�ي قبلها أهنم أكرموا الرجل الصالح ال الرجل الفاس�د

ألن داللة أسلوب احلال غري داللة أسلوب الصفة .

وال يمكن إلنس�ان أن يعرف املع�اين الرتكيبية يف كل

مجلة إال إذا أتقن علم النحو ،ومارس تطبيقه بعد مالحظته

يف كالم العلامء حينام يرشحون هذه املعاين  ،وبذلك يكون

ق�د نال القس�م الثالث م�ن املعاين الت�ي ُي ْف َهم هب�ا الكالم
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الع�ريب فص�ار عنده منه�ا  :معنى امل�ادة  ،ومعنى الصيغة،

ومعن�ى الرتكي�ب ،وبق�ي عليه القس�م الراب�ع وهو معنى
مقتىض احلال ،وهو م�ا يتطلبه حال املخاطب ،وهو الذي
يدل عليه موقع الكلمة وس�ياقها يف مناسبتها كام سيأيت إن

شاء اهلل تعاىل يف بيان املقصود من علم البالغة .
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العلم الرابع
علم البالغة وأهميته
والعالق�ة بني علم النحو وعل�م البالغة عالقة وثيقة

يف أعلى درجات التوثيق ،والنح�و يف احلقيقة هو القاعدة
واألرضي�ة الت�ي يقوم عليه�ا عل�م البالغ�ة ،إذ إن الفهم

الت�ام لل�كالم البد أن يكون عن طري�ق معرفة كل أجزائه
الت�ي يرتك�ب منه�ا ،بدء ًا م�ن معرف�ة الكلمة املف�ردة عن

طري�ق معرف�ة معنى مادهت�ا  ،ومعرفة معن�ى الصيغة ،أي
ال�وزن الرصيف الذي بنيت عليه  ،فإذا عرفنا معنى الكلمة
املفردة نظرنا يف املعنى الرتكيبي ،وهو املعنى الذي نشأ من

تركيب اجلملة حس�ب قواعد النح�و ،ثم بعد معرفة ذلك

كله نتعرف عىل معنى اجلملة كلها عند وضعها يف مناس�بة
معينة ويف س�ياق معني  ،وهذا األخري هو الذي نعرفه عن

طريق علم البالغة.
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فاجلمل�ة الفعلي�ة مثل ً
ا يفه�م منه�ا نس�بة الفع�ل إىل

الفاع�ل أي أنه ( ق�ام بالفعل أو قام الفعل ب�ه ) كام ذكروا

يف تعري�ف الفاع�ل ،فقولن�ا مثل ً
ا ( :قام الرج�ل ) فائدته

األساس�ية ه�ي اإلخبار بمضمون اجلملة ،وه�و أن القيام
حص�ل يف الزم�ن امل�ايض بفعل ه�ذا الرج�ل ،فكلمة قام

ت�دل عىل حص�ول القيام يف الزمن امل�ايض  ،والرجل يدل
عىل اإلنس�ان الذكر البالغ  ،وجعله فاع ً
ال يفهم منه أنه هو

ال�ذي قام هبذا الفعل ،وهذا املعنى غري موجود يف قام وال

يف الرجل ،وإنام دل عليه إسناد الفعل إىل الرجل ،وهو أمر

يفهم من كل مجلة فعلية  ،ثم بواسطة السياق يفهم أن هذا
ٍ
معان أخرى من هذا
املعن�ى هو املقصود فقط ،وقد تفه�م

اخلرب تس�مى الزم مضمون اخلرب ،أو الزم فائدة اخلرب ،كام

ل�و كان قب�ل هذه اجلملة كالم يفهم من�ه أن املوقف حيتاج
إىل رج�ل كام�ل الرجول�ة يق�وم بإعطائه حق�ه فقام رجل
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معني فقلنا « :قام الرجل» ،ويكون ذلك مدح ًا عظي ًام ،ألن
معناه قام هب�ذا األمر حق القيام رجل كامل الرجولة ،فإذا

قلن�ا ( :ص�دق الرجل ) فهمنا من إس�ناد الفعل إليه معنى

هو حصول الصدق منه ثم بواسطة السياق قد نفهم معنى
آخ�ر مالزم ًا لألول وهو إرادة املدح يف س�ياق معني ،وإذا
قلن�ا ( كذب الرج�ل ) فنفهم من هذا اخلبر حصول فعل
الكذب منه ،ثم بواس�طة الس�ياق قد نفه�م منه معنى آخر

يالزمه هو ذم الرجل .

وكذلك إذا قلنا ( كأن زيد ًا أسدٌ ) أو ( كأن بِشرْ ًا ذئب)

أفادت اجلملة األوىل تش�بيه (زيد) باألسد  ،والثانية تشبيه

( بشر ) بالذئ�ب  ،وكالمه�ا ع�رف عن طري�ق الرتكيب،

ولكن ق�د يراد من اجلملة األوىل مدح زيد هبذه املش�اهبة،
ومن الثانية ذم برش هبذه املش�اهبة حس�ب ما يعطيه س�ياق
اجلملتني.
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وه�ذه املع�اين الس�ياقية ه�ي الت�ي ي�دور حوهلا ويف

مضموهن�ا عل�م البالغ�ة  ،أ ّم�ا املع�اين األوىل فتذك�ر في�ه
كأس�اس للثانية ،ومن املعاين الثانية دالالت موقع الكلمة
يف اجلمل�ة من تقدي�م وتأخري ضمن الرتكي�ب  ،والداللة
األصلية األساس�ية ملوقع الكلمة يف اجلمل�ة هي ّ
أن املقدم

أكرب أمهية من املؤخر.

وتفصيلات األمهي�ة تفهم من خالل الس�ياق يف كل

موقع كما تقدم ذكر هذا وأمثلته ،فنقول ملن خيش�ى وقوع
العقاب من أمريه  « :عفا عنك األمري» لإلرساع بالبش�ارة
وال نق�ول ل�ه  « :إن األمير قد عفا عن�ك » فربام ظن عند

ذكر األمري أوالً أنه سيعاقبه .

ويف تقديم الفاعل عىل فعله يتغري إعرابه لفظ ًا فيكون

مبت�دأ كقولن�ا  ( :الرجل جاء ) لكنه يبقى من حيث املعنى
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فاعلاً ،ويق�ال ل�ه (فاعل مق�دم) ،ويق�ال إنه مق�دم ألن

معرفت�ه يف ه�ذا املوض�ع أهم م�ن معرفة الفع�ل ،هذا من
حيث اإلمجال.

َّأم�ا التفصي�ل فيق�ال :إن تقديم�ه مراد ب�ه زيادة عىل

أمهيت�ه ه�و تأكي�د وق�وع الفعل منه ألن�ه يس�ند الفعل إىل

ضمريهُ ،ث َّم تس�ند اجلملة كلها إىل صاحب الضمري ،ويراد
م�ن تقديمه أيض ًا لفت االنتباه إلي�ه إذ يكون أول لفظ من
اجلملة يقع يف سمع املخاطب .

وقد تكون فائدة التقديم حرص الفعل يف الفاعل املقدم

كقولن�ا  ( :م�ا زيد قام ) أو ( أزيد قام ؟ ) أي خصص نفي
القيام بزيد ،وأريد االستفهام عن القيام من زيد خاصة.

ويظه�ر هذا يف تقديم املفع�ول حني يتقدم عىل الفعل

رضبت )
كقولن�ا  ( :م�ا زي�د ًا رضب�ت ) وقولن�ا ( أزي�د ًا
َ
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رضبت لكن عمر ًا)
ولذل�ك يقولون يف جوابه ( :ما زي�د ًا
ُ
يف هذي�ن املوضعين ألن الس�ؤال كان عم�ن وق�ع علي�ه

الفع�ل ،وكذل�ك نقول أيض� ًا ( راكب ًا جاء زي�د ) لبيان أن
احلال هي اجلزء األه�م أو املعنى األهم يف هذه اجلملة مع

إفادة احلرص أيض ًا أي جاء يف حالة ركوبه ال يف حالة مشيه

ونحو ذلك .

وهبذا يتضح م�ا ت َقدَّ م من أنه ال جيوز يف اللغة العربية

االعتماد على معرف�ة الفاعل واملفع�ول من طري�ق موقع

الكلم�ة كما يف اإلنجليزي�ة ،ألن ملوقع الكلم�ة يف اجلملة

العربي�ة معن�ى آخ�ر يتأدى ب�ه ويفه�م منه ،ولي�س األمر
كذلك يف اإلنجليزية .

�م املع�اين التي تفهم من الس�ياق كثرية ذكرت كتب
ُث َّ

البالغ�ة أكثره�ا تنبيه� ًا على الباق�ي ،وم�ن ذل�ك املج�از
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والكناي�ة والتعري�ض س�واء كانت هذه األش�ياء يف املفرد
أو يف الرتكي�ب ،ف�إذا س�معنا خطيب ًا يتكلم بج�رأة وقلنا :
( س�معت أس�د ًا يتحدث ) فهم منه أن كلمة أسد مراد هبا

الرجل الش�جاع يف قوله  ،وكلمة أس�د قب�ل أن توضع يف
اجلملة وتس�اق هذا املس�اق ال يمكن أن يفه�م منها معنى

الرجل الش�جاع حتديد ًا وال معنى األس�د احليوان حتديد ًا،
ب�ل ال بد من وضعها يف س�ياق يدل عىل أن�ه املراد باللفظ

ول�و وضعته�ا يف س�ياق آخ�ر كأن تق�ول  ( :األس�د أكثر
احلي�وان افرتاس� ًا ) ملا فهم منه�ا إال احلي�وان املعهود وهو

معناها األصيل .

وخالص�ة القول يف دور علم البالغ�ة يف فهم القارئ

للكالم هو أنه ينظر يف معنى الكلمة « مادة وصيغة » ،ويف
املع�اين الرتكيبية أي التي تنش�أ من تركيب الكالم حس�ب

قواعد النحو ،وينظر يف سياق الكلمة والرتكيب ،ثم ينظر
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يف املعن�ى ال�ذي تركب من ذل�ك كله  ،ويفسر معناه كله

م�ن مجي�ع جوانب�ه مالحظ ًا دالل�ة كل ج�زء وكل تركيب

ضم�ن اإلطار العام وهو النظم  ،ه�ذا إذا كان هو القارئ
فإن كان هو املتكلم وضع كل جزء وكل تركيب يف اإلطار

الع�ام وهو النظم لتتكون الص�ورة التي يريد أن ينقلها إىل

من خياطبه .

ولقوة الرتابط بني النحو والبالغة رتبت أبواب البالغة

ترتيب�ات تش�به ترتيب أب�واب النحو لك�ن باصطالحات
أخرى  ،وتناول علماء البالغة اجلملة وجمموع اجلمل من

وجوه متعددة .

وقد بدؤوا باجلمل�ة وأجزائها فذكروا أحوال اجلملة

اخلربي�ة عند خماطبة اآلخرين هبا ،وأهنا تقصد ألمرين :إ ّما

اإلعالم بمضموهنا كقولك ( زيد قائم ) ملن ال يعلم ذلك،
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وإ ّم�ا اإلعالم بمعنى يالزم هذا املعنى وال ينفك عنه وهو

إش�عار املخاطب أن املتكلم يعلم مضمون اخلرب كعلمه يف
املثال السابق بقيام زيد.

واملع�اين التي هي من ل�وازم مضمون اجلملة متعددة

متنوع�ة ،فم�ن ل�وازم اخلرب :التبشير ،وهو قص�د إدخال

السرور إىل قلب املخاطب كقول النبي ﷺ ألصحابه يوم

إن اهلل وعدين إحدى الطائفتني » يعني النرص يف
ب�درّ « :
املعركة عىل جيش الكفار أو غنيمة القافلة.

ومنه�ا :طمأن�ة احلزي�ن أو اخلائ�ف م�ن أم�ر كقوله

س�بحانه وتع�اىل لنبي�ه ﷺ ﴿ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﴾  ،ألن�ه كان حزين� ًا خائف� ًا أن

هيجره ربه ويقطع عنه الرسالة .

 سرية ابن هشام  ، 615/2ط مصطفى احللبي بالقاهرة .

 سورة الضحى :اآليات . 3-1
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ُث َّم كل واحد من هذين املقصودين أي اإلعالم بفائدة

اخلبر أو املعن�ى املالزم هلا يذكَر بلا تأكيد حني خيا َطب به
خ�ايل الذهن الذي لي�س عنده أي فكرة عن�ه ،ويؤكَّد مرة
واحدة حني خيا َطب به من يعرفه معرفة فيها تردد ،ويؤكَّد

أكث�ر م�ن ذلك حني خيا َطب به من ينك�ره  ،فيقال مث ً
ال ملن

ال يعلم ش�يئ ًا عن نبوة س�يدنا حممد ﷺ  ( :بعث اهلل حممد ًا
ﷺ نبي� ًا ) دون تأكي�دْ ،
فإن كان س�ائ ً
ال عن ذل�ك قيل له:

حممد ًا ﷺ نبي ًا ) بتأكيد واحدْ ،
( ّ
فإن كان منكر ًا
إن اهلل بعث ّ

نبوتَ�ه قيل له ( :واهلل َّ
حممد ًا ﷺ نبي ًا )  ،وهذا
إن اهلل بع�ث ّ

م�ن حيث اإلخبار وقوت�ه ،وإن كان مثل هذا األمر حيتاج
م�ن جهة أخرى إىل الدليل املقنع والربهان القاطع ،فذلك
جانب آخر غري اإلخبار.

وأ ّم�ا دالل�ة اخلبر  -إذا خرج�ت ع�ن ذل�ك  -فهي
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تدخ�ل يف بح�ث ال�دالالت الس�ياقية م�ن جم�از وكناي�ة
وتعري�ض ،وه�ذه الثالثة تذك�ر يف علم البيان من أقس�ام
عل�م البالغة كام تقدم يف قولنا ( :أراك تقدم رج ً
ال وتؤخر

أخرى )  ،ونحو قول العرب  ( :فالن كثري الرماد ) يعنون

مت�ام كرمه ألن�ه يكثر ش�واء اللحم للضي�وف فيكثر عنده
الرم�اد  ،وداللة هذه اجلملة داللة بطريق الكناية ألن كثرة

الرم�اد يشء واقع وهو مراد م�ن اخلرب لكن ألجل الداللة
على الكرم ال ملج�رد اإلخبار بكثرة الرم�اد ،ألن كثرته يف

نفسه ليست مدح ًا .

وأ ّما مجلة ( أراك تقدم رج ً
ال وتؤخر أخرى ) فحركة

األق�دام غري موجودة يف الواق�ع وغري مقصود اإلخبار هبا

ولذلك يسمي العلامء هذه الداللة جماز ًا .

وبحثوا  -بعد بحث املقصود من ذكر اخلرب  -تركيب
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اجلملة وأجزاء اجلملة فبدؤوا باإلس�ناد نفس�ه ألنه الرابط

بني املفردات :بحثوه من جهة كونه حقيقة أو جماز ًا .

فقولهسبحانهوتعاىل﴿:ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﴾  ،أسند إليهم فعل الكفروهو قالوا إسناد ًا
حقيقي ًا بمعنى أهنم هم الذين فعلوه  ،وقوله سبحانه وتعاىل:

﴿ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﴾ ،أس�ند القت�ل إىل املخا َطبني

من اليهود يف عرص النبي ﷺ مع أن الذين فعلوا القتل هم

آباؤهم ،لكن أسند إىل املخا َطبني ألهنم وافقوا آباءهم عىل
ذلك ورضوا به ،فيكون إس�ناد القتل إليهم إسناد ًا جمازي ًا،

فاملج�از هنا لي�س يف القتل ألن�ه حص�ل يف الواقع وال يف

فاعل�ه وه�و املخا َطب�ون وإنام هو يف إس�ناد الفع�ل إليهم،
فحصول القتل منهم جم�از ال حقيقة أريد به بيان إغراقهم
 سورة آل عمران :اآلية . 181
 سورة البقرة :اآلية . 91
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يف املوافق�ة عىل اجلريم�ة والرضا هبا حتى كأهنم هم الذين
فعلوها .

وأمثلة ذلك يف القرآن الكريم والس�نة النبوية وكالم

الشعراء وغريهم أكثر من أن حتىص  ،وليس هذا املعنى هو
املعنى النحوي ،بل هو ناش�ئ عنه بواس�طة السياق ،وإنام

املعنى النحوي هو جمرد وقوع فعل القتل من فاعله .

�م بح�ث علماء البالغ�ة ه�ذا األم�ر نفس�ه  -أي
ُث ّ

أح�وال اجلمل�ة اخلربية يف ركني اجلملة املس�ند  ،واملس�ند
إلي�ه ويعنون باملس�ند الفعل واخلرب وباملس�ند إلي�ه الفاعل

واملبت�دأ  -وذكروا ما يع�رض لكل منهام وبدؤوا باملس�ند

إليه أوالً  -وقد س�بق أن املس�ند إليه هو الفاعل واملبتدأ -
وبين�وا أحوال�ه من تنكير وتعريف ثم ن�وع التعريف أهو

بالعلمية أو اإلش�ارة أو الضمري إىل آخر املعارف الس�بعة،
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وبينوا املعاين التي يفيدها كل منها من تنكري أو تعريف ُث َّم
م�ا يفيده كل نو ٍع من التعريف حس�ب اختالف موقعه يف

السياق .

فمن ذلك أن اس�م اإلش�ارة موض�وع يف أصله ّ
ليدل

عىل يشء حارض يش�ار إليه  ،وينش�أ عن ذلك معان منوعة

حس�ب تنوع السياق فقوله س�بحانه وتعاىل ﴿ :ﯩ ﯪ

ﯫ ﴾  ،جاء اس�م اإلش�ارة ليدل عىل ّ
أن ما يف هذا اخللق
من عجيب احلكمة واإلحكام يشء واضح تش�اهده عيون

املخا َطبين كالشيء املش�ار إلي�ه  ،ولذلك جاء بع�ده قوله

سبحانه وتعاىل ﴿ :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ﴾



إيام ًء إىل استحالة أن خيلقوا شيئ ًا يشبه هذا الذي يرونه .

ومن ذلك قوله سبحانه وتعاىل ﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ
 سورة لقامن :اآلية . 11
 سورة لقامن :اآلية . 11
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ﮞ ﴾ ،فقد أريد باس�م اإلش�ارة تشخيص رضر

بخله�م يف إنف�اق الذه�ب والفضة يف الدنيا كأنه مش�هود
منظور .

ومنه أيض ًا قوله س�بحانه وتع�اىل ﴿ :ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﴾  ،أراد قائل�و ذل�ك  -وهم كافرون -
أن الداخلني يف اإلسلام من الفق�راء والضعفاء ال يمكن

ليم� َّن عليه�م برضوان�ه وبدخول
أن خيتاره�م اهلل تع�اىل ُ

اجلن�ة ،فعن�د ه�ؤالء الكافرين اعتق�اد أن اختي�ار اهلل ينال
الس�ادة األغنياء قبل الفقراء فأشاروا بقوهلم ﴿ ﭖ ﴾

إىل م�ا يبدو عىل أولئ�ك املؤمنني من مظاهر الفقر املحتقرة
يف نظره�م ،وإىل أن ه�ذه املظاهر يس�تحيل أن تكون حمل

االختيار اإلهلي .

 سورة التوبة :اآلية . 35

 سورة األنعام :اآلية . 53
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وهك�ذا تناول علماء البالغة أب�واب النحو باب� ًا باب ًا
ٍ
ال فص ً
وفص ً
معان
ال  ،وب ّينوا ما ينش�أ ع�ن معاين النحو من

تظهر بواسطة الرتكيب يف سياق معني ،وال يمكن إلنسان

أن يفه�م مجلة من مجل الكالم العريب فه ًام مس�تقي ًام تام ًا إال
بمعرفة هذا العلم أي علم البالغة ،مع ما تقدم من معرفة
م�ادة الكلم�ة ،أي معن�ى املص�در  ،ومعرفة ما ت�دل عليه

صيغ�ة الكلم�ة ،ومعرف�ة املع�اين التي توجد عن�د تركيب
اجلملة حسب قواعد النحو .

وذل�ك ألن املتكل�م أو الكات�ب أو الش�اعر حين

يري�د التعبري عن معن�ى ما خيتار اللفظ األنس�ب له « مادة

وصيغة » ،وخيتار األس�لوب النحوي ال�ذي يؤدي املعنى
الرتكيبي األنس�ب له ،ثم خيتار نظم الكالم يف سياق معني

يكون ناطق ًا بغرضه من كالمه .

وحين يري�د الس�امع فه�م م�راد املتكلم م�ن كالمه
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الب�د أن ينظر يف كيفية تعبريه ع�ن املعنى الذي أراده متبع ًا

التفصيلات الت�ي س�ار عليه�ا املتكل�م مرحل�ة مرحل�ة،
وب�دون ذلك ال يمكنه فهم مراد املتكلم فه ًام س�ديد ًا تام ًا،
وهذا ظاهر لكل من يتأمل األمثلة السابقة .

وق�د يظن بع�ض النَّاس أن�ه يمكنه أن يفه�م الكالم

الع�ريب بدون هذه الشروط والتفصيالت بدلي�ل أنه يقرأ
ق�راءة ثقافي�ة واس�عة دون أن يع�رف هذه العل�وم  :علم
املف�ردات املعجمي�ة  ،وعل�م ترصي�ف الكلمات  ،وعلم

النحو ،وعلم البالغة  ،وهذا كالم يقوله ناس كثريون .

والذي يوق�ع أولئك الناس يف ه�ذا اخلطأ الفادح أن

لغتن�ا اليومية يف ُق ْطر ما أو بلد ما هي يف أصلها لغة عربية،
وأن كثير ًا من كلامهتا وأس�اليبها ه�ي يف األصل من اللغة
العربي�ة ،وهو يفهم ما يس�معه ويقرؤه م�ن الكالم العريب

فه ً
ما إمجالي� ًا ناقص ًا فيظن أن�ه فهمه متام الفه�م ،أ ّما الواقع
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فليس كذلك  ،وهبذا السبب ختتلف نتائج القراءة وثمراهتا

باختالف القراء  ،كام يكون الفرق واضح ًا جلي ًا بني قراءة
العلامء للكالم وقراءة اجلهال  ،أو قراءة أنصاف املتعلمني،
ومن أجل ذلك اشرتط علامء الرشيعة اإلسالمية فيمن يريد

التفق�ه يف كت�اب اهلل تعاىل وس�نة رس�ول اهلل ﷺ أن يكون
متقن ًا لعلوم اللغة العربية متدرب ًا عليها حتى يس�تطيع فهم

كتاب اهلل تعاىل وس�نة رس�وله ﷺ عىل الوج�ه الصحيح.

وتنبيه� ًا لن�ا على ذل�ك أن�زل اهلل س�بحانه وتع�اىل قوله :
﴿ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﴾ ،أي جعلناه

بلغتكم التي تعرفوهنا لكي تعقلوه .

واحلم�د هلل ،والصلاة والسلام على س�يدنا حمم�د

رسول اهلل وآله وصحبه ومن وااله .

 سورة يوسف :اآلية . 2
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