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السنة الجامعية2015/2014 :

الحمد هلل الذي أنار لي درب العلم والمعرفة وأعانني على أداا ذا اللااج
ووفقني إلى انجاز ذا العمل.

أتلاه بجزيل الشكر واالمتنان إلى كل من اعدني من ريج أو من بععد
على انجاز ذا العمل وفي تذلعل ما وااجته من علباات وأأخ بالذكر
علي بتلاعجاته وننااحه
اا تاا المشرر ععد الررمان ععياوي الذي لم يعبل ّي
القعمة التي كانت علنا لي في إتمام ذا العحث.

مقّد م

ـمــق ــم
مـقــدمــــة :
إن الحفاظ عمى المغة العربية يعني حمايتيا من جنح الالحنين ،لذلك ظير عدد من العمماء
وقعدوه وأحكموا
ودونوا الكالم العربي من أفواح الفصحاء ّ
في فترة متقدمة من فترات شيوع المحن ّ
ضبطو وفق نظاميم ومنيجيم الخاص إلى أن اكتمل .وأغمق باب التقعيد في القرن
4ه عمى

إجماع المؤرخين وسّمم المفتاح إلى النحو العربي  ،ولكن مع التطور الذي عرفو اإلنسان في حياتو
والذي أدى بو إلى توسيع رؤاه ومخالفة السمف  ،فتوّلدت لديو الجرأة عمى تغيير مسار حياتو فأعاد

فتح باب النحو من أجل إخضاع التراث المغوي العربي لمفحص المساني المعاصر حتى يتم تطويعو

لخدمة أىداف الحداثة دون تردد أو تماطل منو نظ ار لمثقة المفرطة التي أوكميا إلى عقمو متّخذا منو
سندا لكل نظرة من نظراتو وخطواتو وتحوالتو وأفكار جديدة أعادة بمورة التراث وفق نظام جديد يستند
عمى المناىه المسانية الحديثة الذي يعتبر المغة وحدة كبرى تتفرع منيا أنظمة صغرى  ،والنحو ىو

أىميا.
نظام من أنظمتيا المتعددة ويعد من ّ
يرجع الفضل في ظيور ىذه اإلصالحات إلى عدد من الباحثين من بينيم

تمام حسان

ونظامو النحوي  ،ونحن في ىذا البحث سنحاول أن نكشف عن ىذا النظام؟ وعن أىم األفكار

ألنو يمثل قمب األنظمة المغوية وذلك لكونو الرابط بين المفردات والكممات
والنظريات التي يحتوييا؟ ّ
،
لتكوين الجمل ذات المعنى التام ولكون األصوات المفردة والكممات المستقمة ال تفيد معنى تام
باإلضافة إلى ّأنو عبارة عن نسق من القواعد المغوية التي تيدف إلى تعميم لغة ما أو مجموعة من
بأن
قواعد التركيب والفونولوجيا  ،وما أدى بنا إلى اختيار نظام النحو عند تمام حسان ىو اعتقادنا ّ

ومفسر
أما من يأتي بعدىم فما ىو ّإال شارٌح
ٌ
النحو ىو نحو سيبويه والجرجاني وغيرىم من النحاةّ ،
أقرت بوجود دارسين
ال مغيٌر
ٌ
ومبتكر وىي فكرة سائدة منذ القدم  ،لكن البحوث الحديثة أثبتت و ّ

ألنو كان قائدا بارًعا
احا ومفسرين فقط .وانصب اختيارنا عمى تمام حسان ّ
لغويين مبتكرين ال ّ
شر ً
محبي كل ما ىو لغوي.
استطاع من خالل أبحاثو أن يجذب الكثير من ّ
ومن ىذا المنطمق تبدو الضرورة ممحة في البحث عن النظام النحوي عند

تمام حسان

آخذين في عين االعتبار بعض آراء القدماء وما أضافو تمام حسان في الصوت والصرف  ،لذلك

سيكون بحثنا مقسما إلى فصمين عمى النحو التالي:

تمام حسان  ،وبدايات

قدمنا تعر ًيفا لممنيه الوصفي المتّبع من طرف
في الفصل األول ّ
ظيوره عند الغرب  ،وكيف تأثّر المغويون العرب بيذا المنيه ثم تطرقنا بعد ذلك إلى أبحاث

تمام

حسان المغوية بصفة عامة  ،وكان منيجنا في ترتيب أصناف ىذا الفصل ىو االنتقال من أصغر

ب

ـمــق ــم
صنف (النظام الصوتي) ووصفو وذكر أىم اإلضافات والتقنيات الحديثة ،بعده يأتي النظام الصرفي

وما ينطوي تحتو من تقسيم جديد لمكمم الذي يقوم عمى فروق في المعنى والمبنى بين كل قسم وبقية

األقسام األخرى وصوال إلى جيود تمام حسان النحوية والمتمثمة في إنشاء مبدأ ينبني عمى المعنى

الوظيفي لحروف المعاني واألدوات والضمائر ،ثم توسيع النظرة إلى فكرة النقل أي نقل العنصر من

أحد أقسام الكمم إلى استعمال القسم اآلخر وختمنا القسم بفكرة تشقيق المعنى وبعض األولويات التي

وفصمنا فييا في الفصل الثاني.
ذكرناىا بشكل مختصر ّ

الفصل الثاني ىو الجزء الرئيسي في ىذا البحث و تناولنا فيو النظام النحوي بطريقة

اللغة العربية معناها ومبناها  ،بعدىا

مفصمة ،ترأس ىذا الفصل تمييد بسيط ثم تعريف بكتاب
ّ
تحدثنا عن نظام القرائن النحوية (المعنوية والمفظية) الذي وضعو تمام حسان وىي قرائن تتعدد في
نطاق الجممة لمكشف عن المعنى بالتضافر رافضة فكرة العمل النحوي الذي ربط النحاة بيا إفادة

الجممة حتى عّمقوا المعنى بالعالمة اإلعرابية  .والقرائن المتضافرة قد يسمح لواحدة منيا بالترخص

مع بقاء األخريات مساىمة في إيضاح المعنى ،وآخر قضية تطرقنا إلييا في ىذا الفصل ىي الزمن

والجية والتفريق بينيما.
توصمنا إلييا والمتمثمة في أن
ذيمنا بحثنا ىذا بخاتمة ّ
ّ
تحدثنا فييا عن أىم النتائه التي ّ
أمعنا النظر وأعدنا
تطرق إلييا موجودة في تراثنا فمو ّ
التغيير الذي أحدثو تمام حسان والقضايا التي ّ
توصمت إليو نظرّيات
قراءة أعمال النحاة لوصمنا إلى تمك القضايا
ّ
المتعددة التي ىي اآلن أحدث ما ّ

البحث المغوي .وقد واجيتنا بعض الصعوبات والتي حاولنا تذليميا ،والمنيه المتّبع في ىذا البحث
ىو المنيه الوصفي التحميمي ،وقد اعتمدنا في إنجاز ىذا البحث عمى مجموعة من المصادر

والمراجع التي تستحق التنويو لما تحممو من فوائد أىميا  :اللغة العربية معناها ومبناها ،مناهج

البحث في اللغة  ...إلخ.
عزوجل أن يوفقنا لما فيو خير لصالحنا ،وال أقول ّأنني استوفيت جميع
وأخي ار أسأل هللا ّ
جوانب البحث ،وال ّأنني بدأت من عدم.

ج

الفصل األول

تمام حسان وأبحاثه اللغوية

 .1تمهيد.
.2

هوو تمام حسان اللغوية :
أ.

في الصوتيات.

ب .في الصرف.
ج .في النحو.

الفصل األول
.I

تمام حسان وأبحاثه اللغوية

تمهيد :

طمع
ًا
ظ ًار
لغويا في ميدان الدراسات المغوية المعاصرة ،ا ّ
يعد تمام حسان من ّ
ومفكر ور ً
ائدا ً
وتزود من منابع ،وعاصر النظريات وبخاصة البنيوية الوصفية ،وبيذا جمع بين
عمى التراث العربي ّ
يجا بين ىذين المصدرين  ،كما استطاع من خالل أعمالو
التراث والحداثة  ،فجاءت آراؤه المغوية مز ً
أفكار غير مسبوق إلييا والوصول إلى تشكيل
أن يضفي عمى الدرس المغوؼ ِجَّد ًة معيودة ويبتكر ًا
قاعدة منيجية انطمق منيا البحث المغوؼ العربي المعاصر  ،أو بعبارة أخرػ ىي إعادة صياغة
النحو العربي وترتيب األفكار المغوية بوجو عام في ضوء أحد مناىج البحث المغوؼ الحديث أال
وىو المنهج الوصفي.
بأنو  «:يعمد إلى المغة فيتّخذىا مادة لممالحظة واإلستقراء
تمام حسان ّ

ويتّصف منيج

والوصف ٬ويجعل ما وقع عميو من اإلستقراء قواعد  ،وال ينظر إلييا باعتبارىا معايير يجب اتباعيا
واّنما تفيم باعتبارىا تعبيرات عن الوظائف المغوية التي تؤدييا الوحدات المغوية التي وقع عمييا
)(1

اءا أكانت ىذه الوحدات صوتية ،أم صرفية ،أم نحوؼ ،أم معجمية».
اإلستقراء سو ً
كما أورد

كمال بشر تعريفا لو بقولو  «:ىو تسجيل الواقع كما ىو  ،دون التورط في مسائل

الصواب والخطأ» .

)(2

ويضيف تمام حسان قائال «:والنحو الوصفي ال يشغل نفسو بأمور التربية ،

يسن القواعد لمعمم المغة ألنو حيث توجد السميقة ال توجد األخطاء
وال بأن ّ

 ،وال ما يوصف من

اح مختمفة من المغة تتطّمب الوصف».
اإلستعمال بالجودة أو الرداءة ،وانما توجد فقط نو ٍ

)(3

1

تمام حسان ،المغة بين المعيارية والوصفية ،عالم الكتب ،القاىرة ،ط ، 2000 ، 4ص .31-30

2

كمال بشر ،دراسات لغوية ،ص ، 57نقال عن عبد هللا أحمد جاد كريم ،الدرس النحوؼ في القرن العشرين ،مكتبة

3

تمام حسان ،المغة بين المعيارية والوصفية ،ص.31

اآلداب ،القاىرة ،ط ، 2004 ، 1ص.214
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تمام حسان وأبحاثه اللغوية

الفصل األول
ولقد ظير المنيج الوصفي لدػ الغرب

 ،وكانت بدايتو عمى يد المغوؼ المساني فيرديناند دي

سوسير ،ونما وتطور ىناك  ،ونال اىتمام كثير من المغويين في العالم العربي وبخاصة في مصر
ممن تعمموا في أوروبا ومن ىؤالء  :إبراهيم أنيس  ،تمام حسان  ،كمال بشر  ...إلخ  ،فقد تأثروا
جميعا بمذىب دي سوسير الوصفي ،وبشروا بيذا المنيج وأخذوا يقابمون أفكاره بأفكار وآراء عمماء
العربية األقدمين.
ولقد كان تأثرىم

بدي سوسير مباشرة من خالل ترجمة كتابو محاضرات في علم اللغة ،كما

أخذوا بآراء أساتذة االتجاه السموكي أمثال بلومفيلد وكتابو المغة ،وسابير وكتابو المغة مدخل لدراسة
بأن البداية الحقيقية لمكتابات في عمم المغة الوصفي كانت
الكالم .ويرػ عبدهللا أحمد جاد كريم ّ
عمى يد عبدالواحد وافي حينما كتب عمم المغة وفقو المغة ،حيث كانت دراستو في ىذين الكتابين
)(1

تعتمد عمى المبادغ اآلتية:

 ينبغي أن تعتمد الدراسة الوصفية عمى المالحظة والتجريب.
 التفريق بين المغات الحية والميتة.
 ينبغي تقسيم الظواىر المغوية إلى مستويات صوتية ،صرفية ،نحوية وداللية.
متميز لكن بينيا عالقات عضوية.
 البنية المغوية تتأّلف من عناصر ذات وجود ّ
 ضرورة التفرقة بين المغة المنطوقة والمغة المكتوبة.
ومن المغويين العرب الذين اىتموا بالمنيج الوصفي واعتمدوا عميو في دراساتيم أيضا يضيف عبدهللا
أحمد جاد كريم إبراهيم أنيس الذؼ لو كتابات مختمفة في المستويات المغوية المختمفة ( ٬)...ويشرح
منيجو في صدر كتابو الميجات العربية
1

 «:ودراستنا لميجات يجب أن تبدأ وصفية ،نشرحيا

عبد هللا أحمد جاد كريم ،الدرس النحوؼ في القرن العشرين ،مكتبة اآلداب ،القاىرة ،ط ، 2004 ، 1ص.214
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تمام حسان وأبحاثه اللغوية

الفصل األول

أن
ونسجميا ونحمل أصواتيا وكمماتيا دون التعرض فالبدء إلى أؼ نوع من المقارنات أو الحكم عمى ّ
ّ
ليا صمة بميجة قديمة ،فإذا فرغنا من الدراسة الوصفية التحميمية لكل ليجة من الميجات الحديثة
نكون قد حققنا أغراضا جميمة منيا:

)(1

 تسجيل ليجاتنا التي تُ ِ
كون مرحمة تاريخية من حياتنا اإلجتماعية.
ّ
 إشباع رغبات العمماء في الدراسات األكاديمية لميجات.
 استخدام تمك الدراسات في دراسة الميجات العربية القديمة.
لكن ما ييمنا ىنا ىو تمام حسان وتأثّره بالمنيج الوصفي ورفضو المطمق لممنيج المعيارؼ الذؼ
تنبيوا لممنيج
ّ
تبناه عرب ما بعد عصر االحتجاج ّ ،
ألن عرب ما قبل ىذا العصر ىم أول من ّ
الوصفي واتّبعوه في دراستيم ولكن مع وجود بعض األخطاء المنيجية والمتمثمة في استعمال أكثر
من ليجة من نفس المغة ووصفيا وايجاد نحو عام ليا  ،كما شممت دراستيم مراحل متعاقبة من
تاريخ المغة العربية (من 150م إلى نياية عصر االحتجاج ) .واستمر ىذا المنيج إلى نياية عصر
االحتجاج وعصر الفصاحة المحدد وحرمان الدراسة العربية من المادة الجديدة التي يمكن أن تجرؼ
عمييا المالحع ،ومن ثمة لجأ النحاة إلى تقديس القواعد وأصبحت عباراتيم معيارية خالصة  ،وىذه
المعيارية التي عابيا تمام حسان عمى العرب والتي تنظر إلى المغة باعتبارىا مجموعة من القواعد
التي يجب عمى المتكمم أن يتّبعيا.
فتمام حسان يرػ أن المنيج األصح والصالح لدراسة المغة ىو اعتبارىا ظاىرة اجتماعية
ودراستيا كأؼ ظاىرة اجتماعية أخرػ بالمالحظة والوصف.

1

عن عبد هللا أحمد جاد كريم ،الدرس النحوؼ في القرن العشرين ،ص ، 236بتصرف.
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الفصل األول
.II

تمام حسان وأبحاثه اللغوية

جهود تمام حسان اللغوية :

 .1في الصوتيات :
يدرس النظام الصوتي أصغر وحدة في المغة العربية وىي الصوت

 ،وقد اىتم بو القدماء

ووضعوا لو معايير مستنبطة من وصف األصوات ومخارجيا وبيان طبيعتيا وخصائصيا  ،ولكن لم
يصموا إلى ما وصل إليو الباحثون من دراستيم لألصوات بتقنيات جديدة  ،واّنما درسوا المغة ألىداف
خارجية وليس دراسة المغة لذاتيا ومن أجل ذاتيا ،ويرػ

تمام حسان أن ىذا النظام يدرسو عمم

الصوتيات الذؼ يبنى عمى دعامتين رئيسيتين ىما:

)(1

معين من
 معطيات عمم األصوات ( phoneticحيث ّ
أن المغة المدروسة تشتمل عمى عدد ّ
األصوات لكل منيما وصفو العضوؼ والسمعي).
 طائفة من المقابالت بين األصوات من حيث المخارج والصفات والوظائف ،وىذه المقابالت
إما من حيث المخرج فقط أو الصفة
ىي جيات اإلختالف بين كل صوت وصوت آخر ّ
معا وتسمى القيم الخالفية.
فقط أو ىما ً
ونحن في ىذا البحث ليس ىدفنا التحدث عن النظام الصوتي ككل  ،واّنما عرض موجز ألىم
الجيود واإلضافات الصوتية التي قام بيا تمام حسان وتنسب إليو بالخصوص.
نتطرق إلييا ىي نوعية األجيزة المستعممة في دراسة األصوات  ،فمإلنسان جياز
وأول إضافة ّ
عددا من األصو ات ،وتنتقل ىذه الطاقة الصوتية في اليواء ووصوليا إلى
نطقي وبواسطتو ينطق ً
أذن السا مع ،ولكل صوت من ىذه األصوات صفة ومخرج خاص بيا

 ،والكتشاف ىذه الصفات

والمخارج ىناك تقنيات منيا التقميدية ومنيا الحديثة.
1

تمام حسان ،المغة العربية معناىا ومبناىا ،عالم الكتب ،القاىرة ،ط ، 2004 ، 4ص.67
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تمام حسان وأبحاثه اللغوية

الفصل األول

فالقدماء كانوا يدرسون األصوات العربية بطريقة اإلستماع والمالحظة والتسجيل

“ فوضعوا

القواعد الخاصة باألصوات عن طريق التجربة الذاتية  ،وذلك من خالل تذوق األصوات واثبات كل
اإلستنتاجات الصوتية من خالل المالحظة الشخصية“ .

)(1

أما حديثًا فقد استخدموا طرقا جديدة في
ّ

ذلك.
أن األذن
والميزة التي تمتاز بيا المالحظة عمى الطرق الحديثة في البحث تكمن في ّ
أن المادة التي تبحث باألذن ّإنما
اإلنسانية أكثر اآلالت ضب ً
طا في األغراض المغوية  ،زد عمى ذلك ّ
ىي الكالم الحي نفسو  ،في مقابل ما يدرس عل الحنك الصناعي* وىو بصمة المسان  ،وما يدرس
عمى الكيموغراف وىو التعريجات الكتابية  ،وما يدرس باألشعة فوق البنفسجية وىو صورة الجياز
النطقي في وضع ثابت معين.

)(2

أن استخراج الحقائق من اآلالت ىو استخراج غير مباشر
وّ

وطريقة تسجيل الصوت ىي طريقة توسيع لمدػ المالحظة بإدخال عنصر الدوام عمى النطق.
أ .تقنية الحنك الصناعي (البالتوغرافيا) :
والطريقة التي أضافيا تمام حسان في دراسة األصوات ىي تقنية البالتوغرافيا أو تكنيك
الحنك الصناعي  ،وىي الطريقة التي بدأت باستعمال بصمات أصوات ثم نطقيا منفردة خارج بيئة
الكممة وىذه البصمات عمى نوعين:
صالحا إلنتاج بصمة عمى
المكونة ليا
 أمثمة تختار بحيث يكون الواحد فحسب من أصواتيا
ً
ّ
الحنك الصناعي ويمكن أن نسمي ىذا النوع وحيد البصمة.

1
النجار ،المغة وأنظمتيا بين القدماء والمحدثين ،دار الوفاء ،اإلسكندرية ، 2004 ،ص.63
نادية رمضان ّ
ؼ الفم.
 ىو جياز صغير يوضع ف
2

بتصرف.
عن /تمام حسان ،مناىج البحث في المغة ،مكتبة النسر لمطباعة ، 1989 ،ص، 82-73
ّ
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الفصل األول

تتدخل
 أمثمة تختار بحيث يكون أكثر من واحد من أصواتيا صالحا لمثل ىذا بشرط أال ّ
مناطق البصمات لألصوات المختمفة في المثال  ،ويمكن أن نحصل من ىذا النوع عمى أمثمة ذات
بصمات ثالث ال يتداخل بعضيا مع بعض.
ألنو يوجد بشكل
واختيار النوع األول من ىذه األمثمة أسيل بكثير من اختيار النوع الثاني ّ
كبير في الكممات العربية  ،فالختيار أؼ مثال من ىذا النوع ينظر الطالب في الكممة فإذا وجد فييا
أكثر من صوت واحد ينطق بالمسان فميدعيا  ،فإن وجد فييا صوتا واحدا مما يتحرك المسان في
ظفو
ويعد لو الحنك الصناعي بعد أن ين ّ
نطقو فميخترىا  ،وبعد جمع األمثمة يأتي الباحث بالمساعد ّ
ٍ
حينئذ ينطق المساعد الكممة وحيدة
بالزيت ويرش عميو الطباشير الفرنسي  ،ثم نفض فائضو منو ،
البصمة مثال  ،فال يتّصل لسانو بالحنك الصناعي إال في صوت واحد من أصواتيا .وحينما يتّصل
المسان بالحنك الصناعي يترك عميو بصمة يتالشى الطباشير بيا ،ويظير سواد الحنك الصناعي
بدل بياض الطباشير ثم ُيخرج الحنك الصناعي من الفم بحذر دون أن يسمح لألصابع أن تترك بو
ٍ
حينئذ موقع المسان عمى الحنك الصناعي  ،ويعّمق عمى النطق في ىذا
بصمات ،وسيرػ الطالب
المثال أو عمى نطق الصوت في الموقع المذكور.

)(1

معينة من الكممة العربية والتي تعتبر من
كما يتبع تمام حسان ىذه الطريقة بتحديد مواقع ّ
اختصاص عمم التشكيل الصوتي  ،ولكن من ىذه المواقع بصمة خاصة وجياز خاص ومدة نطقية
خاصة.
وباستطاعة الباحث اإلحتفاظ بتمك البصمات لمقارنتيا بغيرىا في المستقبل وذلك بتصويرىا ،
ويضيف تمام حسان إلى ذلك التحدث عن وظيفة ىذه البصمات  «:فيي تستعمل في المقارنة
1

بتصرف.
عن /تمام حسان ،مناىج البحث في المغة ،ص، 74-73
ّ
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النطقية بين األصوات المختمفة  ،ومن المواقع المختمفة لمصوت الواحد أيضا  ،وىي تستعمل كذلك
لبيان الخطأ الذؼ يقع فيو بعض الباحثين ،واذا أردت أن تقارن بين المواقع المختمفة لمصوت الواحد
فقارن بصماتيا المأخوذة في نفس التاريخ  ...أما إذا أردت أن تقارن البصمات المأخوذة لمثال من
ىذه بعينو ،فقارن ما أخذ لو من بصمات في تواريخ مختمفة».

)(1

ألن
أما فيما يخص األمثمة التي اختارىا ليذه التجارب ىي أصوات العمة الواسعة كالفتحة ّ
«اإلتصال الجانبي بين المسان وبين الحنك الصناعي في نطق ىذه األصوات أقل بكثير منو مع
ألن ىذه البصمة غير متدخمة في تحديد بصمة الصوت
األصوات العمة الضيقة كالكسرة والضمة  ،و ّ
الصحيح.

)(2

ىذه التقنية قادرة عمى دراسة قوة النطق وضعفو  ،السعة والضيق في أصوات حرف العمة
الواحد كالفتحة والضمة والكسرة.
طمع تمام حسان عمى أىم التقنيات الحديثة في دراسة الصوت وأتى بيا إلى الوطن العربي ،
إّ
وحاول تطبيقيا عمى أصوات المغة العربية ونجح في ذلك  ،لكن بشكل محدود  ،باعتبار ىذه التقنية
قادرة عمى دراسة بعض األصوات فقط (التي تنطق بمقدم المسان) أما الباقية فال تستطيع إخضاعيا
لمدراسة لعدم وجود بصمات بيا  ،كما ّأنيا ال تستطيع دراسة الكممة التي فييا أصوات صحيحة
متتابعة ليا نفس المخرج.

1
2

عن /تمام حسان ،مناىج البحث في المغة ،ص ، 77بتصرف.
بتصرف.
عن /المرجع نفسو ،الصفحة نفسيا،
ّ
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ق
عما جاء بو نحاتنا
حتى وان ظيرت طر حديثة في دراسة األصوات إالّ ّأنيا ال تبتعد ّ
والباحثون القدماء عند استخداميم لتقنية المالحظة

طفيفا في وصف بعض
 ٬فالتغير نجده ً

األصوات.
ب .المقطع :
 ،يقول تمام حسان  «:من

يشكل المقطع مفيوما أساسيا في الدرس الصوتي الحديث

الضرورؼ أن نعترف بنوعين من أنواع المقاطع أوليما ىو المقطع التشكيمي واآلخر ىو المقطع
األصواتي».

)(1

بأنو «:تعبيرات عن نسق منظم من
عرفو تمام حسان ّ
والمسانيون إختمفوا في تعريفو  ،فقد ّ
وكميات
 ،أو وحدات تركيبية  ،أو أشكال ّ

الجزئيات التحميمية أو خفقات صدرية في أثناء الكالم
معينة».
ّ

)(2

حددىا المسانيون ىي خمسة:
وأنواع المقاطع في العربية كما ّ

)(3

 .1ص _ ح  :نحو  :ب
*
 .2ص _ ح _ ح  :نحو  :ال

*

 .3ص _ ح _ ص  :نحو  :من
 .4ص _ ح _ ح _ ص  :نحو  :قال
 .5ص _ ح _ ص _ ص  :نحو :
بيت
1
2
3

تمام حسان ،مناىج البحث في المغة ،ص.141
المرجع نفسو ،ص.138
فاطمة الياشمي بكوش ،نشأة الدرس المساني العربي الحديث ،إيتراك لمنشر ،القاىرة ،ط ، 2004 ، 1ص-111

.112

* الرمز (ص،ح) لمداللة عمى الصوامت والحركات.
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أن
و قد أضاف تمام حسان مقطع سادس ىو (ح_ص) والمتمثل في (ال) التعريف  ،وىو يفترض ّ
أداة التعريف المسقط منيا ىمزة الوصل مع بقاء حركتيا ،ىي مقطع من مقاطع العربية.
ت .التنغيم :
التنغيم ىو  «:إرتفاع الصوت وانخفاضو أثناء الكالم ») ،(1حيث أن ىناك معيارين لتحديد
درجة التنغيم  :أوليما يعتمد عمى عمى نغمة الحرف األخير وىي إما ىابطة واما صاعدة وثانييما
ضيقة.
يعتمد عمى المدػ بين أعمى نغمة وأخفضيا في الصوت وىي إما واسعة أو متوسطة أو ّ
قسموه إلى:
وانتبو القدماء إلى أثر التنغيم في تغيير الداللة ،وقد ّ

)(2

وتقسم بأشكال مختمفة.
 النغمة التعبيرية مثل :يا دار تكّممي أين األحبةّ ،
ظني ناجح.
 نغمة التعبير المعترضة مثل :دمحم في ّ
 تنغيم النداء مثل :يا زيد_اتق هللا.
 تنغيم البدل مثل :األستاذ/حسان/مدير التحرير وموجود.
 تنغيم التعبيرات التعدادية مثل :فالن/كريم/محب لمخير.
ِ
ِ
عم ُمو َهن» .
ين َهال َهي َه
ين َهي َه
عم ُمو َهن واّلذ َه
 تنغيم اإلستفيام مثل  :قولو تعالى ُ «:قل َهىل َهيستَه ِوؼ اّلذ َه

)(3

فالنغمة ترتفع عمى يستوؼ بالقدر الذؼ يوضح داللة األسموب.

1

تمام حسان ،مناىج البحث في المغة ،ص.146

3

سورة الزمر ،اآلية .9

2

بتصرف.
عن /نادية رمضان النجار ،المغة وأنظمتيا بين القدماء والمحدثين ،ص، 91-89
ّ
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 تنغيم الطمب مثل :قولو تعالى «:ر ِب ِاجعل ى َهذا بَهمدا ِ
آمًنا» .
َه ّ َه ْ َه َه ً

)(1

ففي ىذه اآلية يشمل ما كان

ِ
ِ
جع ْل).
يبدأ بدعاء أو نداء ( َهر ّب) يميو طمب يبدأ بفعل أمر (ا َه
ىذا فيما يخص مصطمحات أنماط التنغيم ،و تمام حسان كان أول من استنبط موازين التنغيم
(نماذج التنغيم في المغة العربية) وىي محاولة رائدة وىي ِجّدة وابتكار

 ،والموازين ىي  :اإليجابي

اليابط ،اإليجابي الصاعد ،النسبي اليابط  ،النسبي الصاعد  ،السمبي اليابط  ،السمبي الصاعد .ولقد
وضع ىذا التقسيم عند دراستو لميجة عدن وحاول تطبيقو عمى المغة العربية الفصحى.
أن التقسيم الذؼ اختاره يختمف عن التقسيم التقميدؼ الذؼ يستعممو
ويرػ تمام حسان ّ
ألن تقسيميم يبنى عمى قسمين أحدىما مؤكد والثاني غير مؤكد  ،والتأكيد من
الباحثون المغويون ّ ،
األفكار الذىنية ،والدراسة التي قام بيا قائمة عمى أساس الشكل والوظيفة.
واألمثمة التي وضعيا ليذه الموازين نجدىا في كتابو "مناىج البحث في المغة "

)(2

منيا :

 المدػ اإليجابي اليابط :في تأكيد اإلثبات كقولك :أنت فعمت ىذا أؼ ال غيرك.
 أما اإليجابي الصاعد :كاإلستفيام بيل أو اليمزة.
 المدػ النسبي اليابط :في التعدية والكالم التام كما في ":لقد قابمت أخاك عمى دراجتو ".
 أما النسبي الصاعد :اإلستفيام بيل واليمزة أو بال أداة.
 المدػ السمبي اليابط :في تعبيرات التسميم باألمر نحو "ال حول وال قوة إال باهلل"
 أما السمبي الصاعد :إذا كان الكالم تمنيا أو عتابا.

1
2

سورة البقرة ،اآلية .126
عن /تمام حسان ،مناىج البحث في المغة ،ص ،169-165بتصرف.
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تطرقنا إليو حول الجيود الصوتية
من خالل ما ّ

أن نقده
لتمام حسان عمينا أن ننوه إلى ّ

لمقضايا التي أتى بيا النحاة لم يكن في مضمون نصوصيم  ،واّنما كان في منيجيم في التأليف
والتحميل وىو بيذا لم يخرج عن نصوصيم ولم يقدح فييا ،بل كان مؤصالً لمتراث العربي في مجال
البحوث المغوية  ،وتتجمى قدرتو عمى استيعاب النظريات المغوية الحديثة وتوظيفيا ليخرج بعد ذلك
بحثا أصيال ومبتك ار في الوقت نفسو  ،وىذا يؤدؼ بنا إلى الحديث عن جيد تمام حسان في الجانب
الصرفي.
 .2في الصرف :
باإلعتماد عمى المنيج الوصفي ينبني النظام الصرفي عند

تمام حسان لمغة العربية عمى

ثالث دعائم ىي:

)(1

أ .مجموعة من المعاني الصرفية التي يرجع بعضيا إلى تقسيم الكمم ويعود بعضيا اآلخر إلى
تصريف الصيغ.
مجردة وبعضيا لواصق وبعضيا زوائد وبعضيا مباني
ب .طائفة من المباني بعضيا صيغ ّ
وأدوات.
ت .طائفة من العالقات العضوية اإليجابية وىي وجوه اإلرتباط بين المباني وطائفة أخرػ من
قسميا إلى:
القيم الخالفية أو المقابالت وىي وجوه اإلختالف بين ىذه المباني ،والتي ّ

)(2

 مباني التقسيم وتندرج تحتيا الصيغ الصرفية المختمفة التي ينصب في قالبيا كل قسم من
أقسام الكمم.
 مباني التصريف وتندرج تحتيا أوجو اإلتفاق بين المباني وأوجو اإلختالف بينيا.
1
2

تمام حسان ،المغة العربية معناىا ومبناىا ،ص.82
عن /المرجع نفسو ،ص ،84-83بتصرف.
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وكال القسمين يدل عمى مجموعة من المباني الصرفية.
ونأخذ مثال توضيحي لو

 :الفعل ضرب

 من ناحية مباني التقسيم لو _ :معنى ىو الفعمية والمضي.
_ مبنى ىو صيغة فعل.


من ناحية مباني التصريف لو _ :معنى ىو اإلسناد لمغائب.
_ مبنى ىو اإلستتار.
وينقسم الكالم حسب القدماء إلى ثالث أقسام  :إسم وفعل وحرف كما يقول ابن مالك في

ألفيتو:
كالمنا لفع مفيد كاستقم

اسم وفعل ثم حرف الكمم

)(1

فالكالم عندىم ىو المفع المفيد فائدة يحسن السكوت عمييا

 ،أما المفع فيو جنس يشمل

الكالم ،الكممة والكمم  ،ويشمل الميمل والمستعمل  ،ومفيد أؼ أخرج الميمل بمعنى فائدة يحسن
السكوت عمييا .وقولو ( ِاستقم) ىو كالم مركب من فعل أمر وفاعل مستتر والتقدير ِاستقم أنت
كأنو قال  :الكالم ىو المفع المفيد فائدة كفائدة ِاستقم.
وىو بيذا ّ
ألنيم لم يذكروا ركائز ىذا التقسيم
ثم جاء تمام حسان وعاب عمى النحاة ىذا التقسيم ّ
ومعتمده ،وكان مبنيا عمى أسس لم يذكروىا لنا  ،واّنما جابوىا بنتيجة ىذا التقسيم إلى إسم وفعل
وحرف.

)(2

ولم يقف عند حد النقد واّنما حاول إيجاد تقسيم آخر لمكمم يكون أكثر دقة وِالعتبار

1

دمحم بن عبدهللا بن مالك األندلسي ،متن األلفية في تحرير القواعد النحوية والصرفية ،مكتبة الثقافة الدينية ،القاىرة،

2

تمام حسان ،مناىج البحث في المغة ،ص.196

ط ، 2004 ، 1ص.2
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وفرق
المعنى والمبنى وىو كاآلتي  «:اإلسم  ،الصفة  ،الفعل  ،الضمير  ،الخالفة  ،الظرف  ،األداة » ّ
بينيم من حيث تضافر المعنى والمبنى.
أ .اإلسم :ويشتمل عمى خمسة أقسام ىي  :إسم المعين  ،إسم الحدث ،إسم الجنس ،مجموعة
من األسماء ذات الصيغ المشتقة واإلسم المبيم ) ٬(1بحيث أن اإلسم بجميع أقسامو المذكورة
سمات تدل عميو سواء من حيث المبنى أو من حيث المعنى.
بأنيا «:ما صيغ لغير تفضيل من فعل الزم لقصد نسبة
ب .الصفة:
ويعرفيا تمام حسان ّ
ّ
الحدث إلى الموصوف بو دون إفادة معنى الحدوث ») ،(2ويقصد تمام حسان بالحدث معنى
المصدر في حين يقصد بالحدوث الوقوع  ،والصفة خمسة أنواع  :صفة الفاعل ،المبالغة،
المفعول ،المشبية بحيث تختمف كل صفة عن األخريات معنى ومبنى.
بأنو  «:ما دل عمى حدث وزمن ») ،(3وداللتو عمى الحدث تأتي
عرف النحاة الفعل ّ
ت .الفعلّ :
ِ
فإنو يأتي عمى المستوػ الصرفي
عن اشتراكو مع صدره في مادة واحدة  ،أما معنى الزمن ّ
من شكل الصيغة وعمى المستوػ النحوؼ من مجرػ السياق.
ث .الضمير :يقول ابن مالك :
وما لغيبة أو حضور

كأنت وىو سم بالضمير

)(4

دل عمى غيبة كيو  ،أو حضور وىو قسمان :
ويشير ابن مالك في ىذا البيت إلى ّ
أن الضمير ما ّ
أحدىما ضمير المخاطب نحو أنت والثاني ضمير المتكمم نحو أنا.

1

عن /تمام حسان ،المغة العربية معناىا ومبناىا ،ص ، 91-90بتصرف.

2

المرجع نفسو ،ص.98

4

دمحم بن عبدهللا بن مالك األندلسي ،متن األلفية في تحرير القواعد النحوية والصرفية ،ص.5

3

عن /المرجع نفسو ،ص  ، 104بتصرف.
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ويقول تمام حسان  «:المعنى الصرفي العام الذؼ يعبر عنو الضمير ىو عموم الحاضر أو
الغائب دون داللة عمى خصوص الغائب أو الحاضر ») ،(1فالضمير ال يدل عمى مسمى كاإلسم،
وال عمى موصوف بالحدث كالصفة ،وال عمى حدث وزمن كالفعل.
عرفيا بقولو  «:الخوالف كممات تستعمل في
ج .الخوالف :ىذا القسم أضافو تمام حسان وقد ّ
أساليب إفصاحية أؼ في األساليب التي تستعمل لمكشف عن موقف إنفعالي ما واإلفصاح
عنو».

)(2

وىي ذات أربعة أنواع  :خالفة اإلخالة  ،خالفة الصوت ،خالفة التعجب وخالفة

المدح والذم ىذا كما يسمييا تمام حسان أما عند النحاة فكانت تسمى بالمصطمحات التالية
وعمى التوالي :إسم الفعل ،إسم الصوت ،صيغة التعجب ،وفعمى المدح والذم.
ألنو لم يجد عالقة بين المصطمح وداللتو.
واستبدل تمام حسان ىذه المصطمحات ّ
ح .الظرف :وىو قسمان :ظرف زمان وظرف مكان.
حددىا تمام حسان عمى النحو التالي:
وقد ّ

)(3

 إذا ،إ ْذ ،إ ًذا ،لماّ ،أيان ،متى
 أين ،أنى ،حيث

وىي لمزمان.

وىي لممكان.

وقسميا تمام حسان إلى:
خ .األداة :وىي مبنى تقسيمي يؤدؼ معنى التعميقّ ،
 أداة أصمية :وىي الحروف ذات المعاني كحروف الجر  ...إلخ.

1

تمام حسان ،المغة العربية معناىا ومبناىا ،ص.108

3

المرجع نفسو ،ص.119

2

المرجع نفسو ،ص.113
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)(1

 أداة محمولة :ظرفية ،إسمية ،فعمية ...

أن العالقة التي تعبر عنيا األداة ّإنما تكون بالضرورة بين األجزاء المختمفة  ،إلى جانب ىذا
بحيث ّ
ال يمكن إغفال جيود تمام حسان النحوية.
 .3في النحو:
المغة نظام أكبر يتشكل من نظم فرعية  ،النظام الصوتي ىو جزء من النظام الصرفي ،كما
يصبح النظام الصرفي جزًءا من النظام المعجمي ،ومجموع ذلك جزء من النظام النحوؼ .وبذلك
ىيأت األنظمة الثالثة (الصوتي ،الصرفي ،المعجمي) كل ما يحتاج إليو النظام النحوؼ
تكون قد ّ
من وسائل لفظية ،وتركت لو العناية بالعالقات والقرائن الدالة عمى ىذه العالقات.
أول نقطة نتطرق إلييا في ىذا البحث ىي الدعائم واألسس التي وضعيا

تمام حسان

)(2

والمتمثمة في:


طائفة من المعاني النحوية العامة التي يسمونيا معاني الجمل أو األساليب.



مجموعة من المعاني النحوية الخاصة (كالفعمية والمفعولية )...



مجموعة من العالقات التي تربط بين المعاني الخاصة (اإلسناد مثال) حتى تكون
صالحة عند تركيبيا لبيان المراد منيا.

1
2



يقدمو عمم الصوتيات والصرف لعمم النحو من قرائن صوتية أو صرفية.
ما ّ



القيم الخالفية بين أحد أفراد كل عنصر مما سبق وبين بقية أفراده.

تمام حسان ،المغة العربية معناىا ومبناىا ،ص.123
المرجع نفسو ،ص.178
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أما النظام العام (المغة) فيو مؤسسة اقتصادية الطابع،
ىذا فيما يخص دعائم النظام النحوؼّ ،
عما ال
بمعنى ّأنيا تصل بالقميل من الوسائل إلى الكثير من الغايات ،ذلك ّ
أن المغة تستطيع التعبير ّ
وعددا
نياية من المعاني بوسائل قميمة من المباني ،ففي العربية مثالً ثمانية وعشرون حرًفا ىجائياً ً
محدودا من الضمائر واإلشارات الموصولة ،وعدد محدود من حروف الجر وحروف العطف
ً
واألدوات األخرػ ،وصورتان من صور تركيب الجممة إحداىما اسمية واألخرػ فعمية ،ثم عدد من
كمو يتناسب مع ال نياية المعاني التي يرجى لو أن يعبر
المفردات
يضمو المعجم ال يكاد في ّ
ّ
عنيا ،من ىنا كان عمى المغة أن تستعمل وسيمتين من وسائل االقتصاد المغوؼ أوليما:
تعدد المعنى الوظيفي للمبنى الواحد:
أ.
ّ
تعتبر من أولويات تمام حسان فيو ّأول من قال بمبدأ تعدد المعنى الوظيفي لممبنى الواحد
وفسر بيما من ظواىر االستعمال ما كان قبل مستعصيا عمى التفسير المقنع.
ّ
تطرق إلييا
لكن ىذا ال يعني ّ
أن النحاة قد غفموا عن ىذه الفكرة بل عمى العكس من ذلك فقد ّ

إبن

ي
مفصل ،ومن أمثمة ذلك
هشام األنصار في كتابو مغني المبيب عن كتب األعاريب تطبيقا وبشكل ّ
)(1

نذكر:

مثال الياء المفردة ،وردت عمى خمسة أوجو :

ال َهل ُو
 أن تكون ضمير لمغائب ،وتستعمل في موضعي الجر والنصب مثل قولو تعالى َ «:هق َه
ص ِ
احُب ُو َهو ُى َهو ُي َهح ِاوُرهُ».
َه

)(2

فالياء في ( لو ) وردت إسم مجرور ،أما في (صاحبو) وردت في

محل نصب مفعول بو.
 أن تكون حرفا لمغيبة وىي الياء في ّإياه.
1

ابن ىشام األنصارؼ ،مغني المبيب عن كتب األعاريب ،تح :الشيخ دمحم األمير ،دار الكتب المصرية ،القاىرة،

2

سورة الكيف ،اآلية .37

ج ، 2ص.27
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 ىاء السكت وىي الالحقة لبيان حركة أو حرف نحو " ماىية " وأصميا أن يوقف عمييا.
 ىاء التأنيث نحو " رحمة " في الوقف.
 المبدلة من ىمزة اإلستفيام.
أيضا مثال حرف األلف (الحرف الياوؼ الممتنع اإلبتداء بو لكونو ال يقبل الحركة
كما نجد ً
ولو تسعة أوجو)  ،والى غيرىا من األمثمة التي تدل عمى تعدد المعنى الوظيفي لممبنى الواحدّ ،إال
وتعددىا ولكن تطبيًقا ال
أن ابن هشام األنصاري وباقي النحاة ذكروا المعاني الوظيفية لممباني ّ
ّ
تنظير في أبواب واسعة ولم يشيروا إلييا بمصطمح صريح (تعدد المعنى الوظيفي لممبنى الواحد).
ًا
ألن النحاة مع اىتماميم بيذه الفكرة ،إال ّأنيم لم يعطوا
وىذا ما يراه تمام حسان حيث يقولّ «:
)(1

ليا ما تستحّقو من التنظير فمم يدخموىا في تجريداتيم وتأصيالتيم».

أن المباني تنقسم غمى قسمين  :مباني التقسيم وتحتيا الصيغ الصرفية،
ولقد ذكرنا فيما سبق ّ
ومباني التصريف وتحتيا المواصق باإلضافة إلى مباني القرائن وتحتيا العالمات اإلعرابية والرتبة
...إلخ ،وليذه المباني معاني وظيفية.
فمباني التقسيم تتعدد معانييا كاألدوات مثال (ما) تكون موصولة أو مصدرية أو نافية ...
فعل) لمتكثير ،ونسبة الشيء إلى أصل الفعل والتوجو إلى الشيء وقبول الشيء.
كما نجد صيغة ( ّ
ومرة لممبالغة  ...وغيرىا من
ومرة لموحدة ّ
مرة لمتأنيثّ ،
_ أما المباني الصرفية فنجد مثالً (التاء) ّ
المباني األخرػ.

1

تمام حسان ،مقاالت في المغة واألدب ،عالم الكتب ،القاىرة ،ط ، 2006 ، 1ج ، 1ص.252
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_ أما فيما يخص مباني القرائن  ٬فاإلسم المرفوع مبنى صالح ألن يكون فاعال أو نائب فاعل  ٬أو
إسما لكان . ...
ً
تعدد المعنى الوظيفي لممبنى الواحد يكون فالمبنى غير المتحقق
أن ّ
ونخمص فالنياية إلى ّ
تحدده القرائن المفظية
بعالمة ما في السياق
فإن العالمة ال تفيد ّإال معنى واحد ّ
وبمجرد تحقيقيا ّ
ّ
والمعنوية والحالية.
ب .ظاهرة النقل :
وىو «:نقل المبنى من استعمال القسم الذؼ ينتسب إليو من أقسام الكمم إلى استعمال قسم
)(1

آخر».

النحاة أيضا ليذه الظاىرة في النحو،
وىذه الظاىرة نجدىا في النحو والمعجم  ،ولقد فطن ّ

وأشاروا إلى العمم المنقول عن الفعمية كزيد ،أو الوصفية كصالح ،أو المصدرية كنصر ،واستعمموا
وتصغره ؟
ذلك في تدريباتيم كقوليم مثال :لو سميت رجال " إلى " فكيف تثنيو
ّ
طبقوا ىذه الظاىرة دون
وأشاروا إلى التمييز المنقول عن الفاعل كطاب دمحم نفسا  ...إلخّ .
ولكنيم ّ
إشارة إلى ىذا المصطمح في حاالت أخرػ كجعميم الضمير أداة فصل نحو ":دمحم ىو قائم".
)(2

ويورد تمام حسان في كتابو مقاالت في المغة واألدب إشارات لتوضيح ظاىرة النقل:

 اإلسم  :اإلسم المبيم ينقل إلى معنى الظرفية نحو  ":يوم الجمعة أمام المسجد " فيسمى ظرفا
متصرفا ،وينقل إسم الجنس إلى الوصفية نحو ":ىذا الرجل " أؼ متصف بالرجولة.
ّ
 الوصف  :ينقل فعيل إلى معنى فاعل كقدير أو مفعول كقتيل.

1
2

تمام حسان ،مقاالت في المغة واألدب ،ج ، 1ص.251
عن /المرجع نفسو ،ص ،295-294بتصرف.
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الط ْي ِر
 الفعل  :قد ينقل إلى العممية كيزيد أو ينقل
المتعدؼ منو إلى المزوم نحو  ":أ َهَهوَهلم َهي َهروا ِإَهلى َه
ّ
ٍ
يء ب ِ
ٍ
ِ
ير "
ص ًا
ض َهن َهما ُي ْم ِس ُك ُي َّن ِإالَّ َّ
ص َّافات َهوَهيْقِب ْ
الر ْح َهم ُن ِإَّن ُو ِب ُك ّل َهش َه
َهف ْوَهق ُي ْم َه

)(1

تتحول إلى اإلفصاح نحو" :عميكم أنفسكم"
 األدوات  :قد ّ
نسميو المجاز (نقل المفع من معناه الحقيقي إلى معنى آخر ليس لو بحكم
أما في المعجم فيو ما ّ
موضعو).
نحاتنا القدماء
تعتبر ظاىرة النقل من أىم مظاىر اإلقتصاد المغوؼ الموجودة في كتب ّ
بمصطمح عمم أؼ عمم منقول عن كذا  ،فمكل قسم من أقسام العربية وظائف مختمفة باختالف
أن القسم الواحد يصبح لو معنى قسم آخر ،وىذه ميزة تمتاز بيا العربية.
السياق الموجود فيو كما ّ
ت .تشقيق المعنى:
يعتبر تمام حسان أول من قام بمحاولة تشقيق المعنى وتحميل كل نسق عمى حدة  ،وذلك
بدراسة معنى المنطوق بواسطة تشقيقو إلى ثالث نواحي ىي :الوظيفة ٬اإلطالق والقصد.
 الوظيفة  :وىي معنى الصوت الذؼ قد يكون متوّقفا عمى صوت واحد كالحرف (نال ومال)،
أو صفة من الصفات كالفرق بين الجير واليمس ،فالصوت لو معنى في نفسو وىذا المعنى ىو
ظمة األبجدية ليذه المغة ،والحرف الواحد
وظيفتو ،والحرف ىو وحدة فكرية تدخل في تركيب المن ّ
قد يضم أكثر من صوت ،ويتم التفريق بين الحروف من حيث الوظيفة ويتّضح ذلك من خالل
يتغير.
حذف أو استبدال أو زيادة حرف لمكممة فنجد المعنى ّ

1

سورة الممك ،اآلية .19
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يتميز في وظيفتو بتحديد حدود الصيغ الصرفية ويتّضح ذلك من خالل
ثم نجد المقطع الذؼ ّ
أما وظيفتو فيي خمق اإليقاع الخاص الذؼ يمتاز بو النطق بمغة من
التفريق بين فعل وفاعل ّ ،
النطق بمغة أخرػ ،إضافة إلى الظواىر الموقعية وىي الظواىر النطقية التي يتوّقف ورودىا عمى
الموقع الذؼ تقع فيو من المنطوق مثل  :ىمزة الوصل التي تظير في األول وتختفي في الوسط،
وظيورىا مرتبط بموقع خاص ،فيي إ ًذا ظاىرة موقعية ،ومن بين الظواىر نجد النبر والتنغيم وذلك
لوجودىما في المغات جميعيا.
نسميو بالمعنى
 اإلطالق  :وىو المعنى العرفي الذؼ أعطي لمكممة بالوضع ونستطيع أن ّ
المعجمي ،وتكون فيو العالقة بين الكممة ومدلوليا عالقة إعتباطية وىذا المعنى عام بغرض
إستقالل الكممة والمعاني التي ينسبيا المعجم إلى الكممات.
 المقصود  :وفيو يكون تحميل المنطوق تحميال إجتماعيا الستخراج منو المقصود ،أؼ المعنى
الوحيد ونجده في النص المنطوق أؼ في عبارة كاممة(.المعنى الوحيد أخص من المعنى
)(1

المعجمي).

تطرق إلييا تمام حسان نجده:
إلى جانب ىذه النظريات التي ّ
 أول من أنشأ لمنحو العربي نظاما متماسكا قوامو القرائن المفظية (العالمة اإلعرابية،

الصيغة،

الربط ،األداة  ٬ )...والقرائن المعنوية (اإلسناد ،التخصيص ،النسبة ،التبعية) وىذا بعد أن كان
النحو في أفيام الدارسين تحميال إعرابيا فقط.
 أول من قال بفكرة الترخص في القرينة عند أمن المبس وربطيا بالشواىد من كافة أنواع
النصوص (القرآن الكريم ،الحديث الشريف ،الشعر والنثر).
1

عن /تمام حسان ،مقاالت في المغة واألدب ،ص ،339-329بتصرف.
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فرق بين الزمن الصرفي
 أول من قال بفكرة تضافر القرائن مبطال بذلك فكرة العامل النحوؼ كما ّ
زمنا نذكر منيا أىميا:
والزمن النحوؼ ،وذكر لمنحو ستة عشر ً
 )1الماضي:
 البعيد المنقطع.
 القريب المنقطع.
 المتجدد.
 المستمر.
 البسيط
 )2الحال:
 العادؼ.
 التجددؼ.
 اإلستمرارؼ.
 )3اإلستقبال:
 البسيط.
 القريب.
 البعيد.
 اإلستمرارؼ.
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الفصل الثاني
النظام النحوي عند تمام حسان
تمهيد
 .1كتاب اللغة العربية معناها ومبناها.
 .2النظام النحوي :
 .1.2القرائن المق الية.
 .2.2تضافر القرائن وإبطال العامل النحوي
 .3.2الترخص في القرينة.
 .4.2الزمن والجهة.

النظام النحوي عند تمام حسان

الفصل الثاني
تمهيد

ومقعًدا بصورتو المكتممة وبييأتو المعروفة
إن النظام النحوي المنقول في كتب النحاة من ّ
ّ
ظ ًار ّ
النحاة
لم يوضع دفعة واحدة بل اشترك في وضعو عديد ّ

مر
 ،ومما يالحظ في ىذا النقل ّأنو ّ

بمرحمتين مختمفتين انطمقت األولى من الواقع إلى القواعد بطريقة عممية دقيقة  ،بينما انطمقت الثانية
من القاعدة إلى الواقع مما يصبغ عمييا الطابع التعميمي أكثر منو العممي مما جعل األمر محل
نقاش وجدال بين الباحثين بين مؤيد ليذه الطريقة ومعارض ليا  ،وقد فتح ليم ىذا االختالف بابا
آخر في االجتياد وىذا ما سعى إليو األستاذ تـمــام حــســــان.
فتمام حسان ىو صاحب أول محاولة لترتيب األفكار والنظريات المغوية في المغة العربية بعد
سيبويو وعبد القاىر الجرجاني ،وربما لم يوضع كتاب لغوي حديث ضمن قائمة أميات كتب العربية
إال كتابو "المغة العربية معناىا ومبناىا" ،وقد وصفو غير قميل من عمماء المغة العرب بذلك ،منيم
مثال سعد مصموح ،ويطمق عميو "الكتاب الجديد" بعد كتاب سيبويو الذي سمي بـ"الكتاب" كما لو
كان أصل كتب العربية وأىميا ،وفي ىذا الكتاب -كما في بقية كتبو -قدم تمام حسان نظرية
متكاممة في دراسة المغة العربية خالف فييا ما استقر عميو األمر في ىذا الشأن من زمن سيبويو
إلى عصره.
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الفصل الثاني
 .1كتاب اللغة العربية معناها ومبناها :

يعد ىذا الكتاب سفر من أسفار تمام حسان في مجال عمم العربية  ،إذ حّمق فيو تمام حسان
ّ
متحدثًا عن أنظمتيا وخصائصيا ومشتقاتيا وتصريفاتيا.
في أجواء العربية
ّ
صدر ىذا الكتاب في طبعتو األولى سنة 1973م ضمن مطبوعات الييئة المصرية العامة
وتكررت طبعاتو بعد ذلك في مصر والمغرب.
لمكتابّ ،
أن جميور الدارسين أعطى ىذا الكتاب ما
ويقول تمام حسان في التقديم ليذا الكتاب «:ولو ّ
جديدا في فيم العربية الفصحى
يسعى إليو من إثارة االىتمام ّ
عيدا ً
فإنو ينبغي ليذا الكتاب أن يبدأ ً
)(1

– مبناىا ومعناىا -وأن يساعد عمى حسن االنتفاع بو ليذا الجيل وما بعده من أجيال».

دون تمام حسان خالصة األفكار التي تدور في ذىنو منذ وقت بعيد عن المنيج
ولقد ّ
الوصفي البنيوي في دراسة المغة ومحاولة تطبيقو عمى العربية ،فيقول «:وّفقت في ىذا الكتاب الذي
ولكنو ال يمتزم بو
اضعا إلى استنباط منيج لمنحو العربي يحمل آثار المذىب البنيوي ّ ،
أراه ً
جيدا متو ً
إلتزاما مطمًقا  ،فمم أعتمد في تفكيري في مادة ىذا الكتاب إال عمى ِاجتياد خاص في ضوء تكويني
الشخصي في ظل أفكار النحاة العرب وما تعّممتو من الدراسات الحديثة وقد ِاىتديت في ىذا الكتاب
إلى أفكار نافعة في فيم النحو العربي وتيسيره وتفسيره .(2)»...
أما
فالكتاب عبارة عن محاوالت إصالحية لمنحو العربي في ضوء أحد مناىج البحث المغويّ ،
تطرق إلييا تمام حسان في ىذا الكتاب فيي:
أىم األفكار والنظريات التي ّ
 في الفصل األول ليذا الكتاب تناول تمام حسان قضية التفريق بين الكالم والمغة.
1
2

تمام حسان ،المغة العربية معناىا ومبناىا ،ص.5
تمام حسان ،مقاالت في المغة واألدب ،ج ، 1ص.79
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تحدث عن المغة واعتبرىا منظمة كبرى تشتمل عمى عدد من األنظمة (النظام الصوتي ،
 ثم ّ
النظام الصرفي  ،النظام النحوي  ،النظام المعجمي  ، )...وكل نظام من ىذه األنظمة يتألف
من مباني ومعاني ومجموعة من العالقات أو القيم الخالفية.
 أول نظام بدأ بو ىو الظام الصوتي الذي يتناول أصغر الوحدات الصوتية.
 بعدىا يأتي النظام الصرفي وكيفية تأليف ىذا النظام وتقسيماتو ومعانيو (معاني التقسيم
ومبانيو ،ومعاني التصريف ومبانيو .)...
تطرق إلى التقسيم السباعي لمكممات العربية بدل الثالثي والتفريق بين األقسام عمى أساس

ّ
يتجز من نظام المغة العربية.
مزدوج من المعنى والمبنى ،وىذا التقسيم جزء ال ّأ
تعدد المعنى الوظيفي لممبنى الواحد
 فكرة أخرى إشتمل عمييا الكتاب وىي ّ

مثل:مباني

ومرة لممبالغة وغيرىا . ...
ومرة لموحدة ّ
مرة لمتأنيث ّ
التصريف فإذا أخذنا التاء مثال وجدناىا ّ
 المعنى يأتي عمى ثالثة أقسام وظيفي ٬معجمي ٬داللي.
 تنقسم الجممة إلى إسمية وفعمية ووصفية

 ،كما تنقسم من حيث المعنى إلى :خبرية

،

شرطية ،طمبية ،وافصاحية.
تعبر عنيا مبان مأخوذة من
 ثم النظام النحوي حيث يعتبر النحو نظام من القرائن التي ّ
الصرف واألصوات.
 ىناك قرائن معنوية ( اإلسناد ،التخصيص ،النسبة ،التبعية  ) ...وقرائن لفظية (العالمة
اإلعرابية ،الرتبة ،الصيغة ،المطابقة .)...
 تتعاون القرائن وتتضافر إلظيار المعنى وتبيانو وال تعمل كل قرينة وحدىا فالتضافر يغني
عن العوامل.
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 الحديث عن التضافر ينتج عنو مبدأ آخر ىو الترخص  ،والمقصود ىو إىدار القاعدة عند
يفسر الشاذ والقميل والنادر والقراءات الشاذة.
أمن المبس ،وىذا ّ
 التفريق بين الزمن النحوي (في السياق) والزمن الصرفي (في اإلفراد).
 المؤاخاة بين الزمن والجية والخروج بنظام زمني جديد.
 كما أورد فصال مضمونو الظواىر السياقية وطبيعتيا أردفو بفصل حول المعجم ىل ىو
نظام أم ىو رصيد من المفردات.
 وكان ختام حديث تمام حسان في ىذا الكتاب حول الداللة واعتبر المغة ظاىرة إجتماعية.
 .2النظام النحوي :
أن النظام النحوي ينبني عمى األسس التالية:
كما ذكرنا فيما سبق ّ
 مجموعة من المعاني النحوية العامة  ،مجموعة من المعاني النحوية الخاصة  ،مجموعة من
العالقات التي تربط بينيما والقيم الخالفية.
بأنو«:
وقد اصطمح القدماء عمى تعريف النحو ّ

انتحاء سمت كالم العرب في تصرف من

إعراب وغيره  ،كالتثنية  ،والجمع  ،والتحقير  ،والتكسير  ،واإلضافة  ،والنسب  ،والتركيب  ،وغير ذلك
ليمحق من ليس من أىل المغة العربية بأىميا في الفصاحة  ،فينطق بيا وان لم يكن منيم  ،وان ش ّذ
)(1

رد بو إلييا».
بعضيم عنيا ّ

بأنو يعتبر «:العمم المستخرج بالمقاييس المستنبطة من استقراء كالم
عرفو المتأخرون ّ
كما ّ
)(2

العرب الموصمة إلى معرفة أحكام أجزائو التي يتألف منيا».

1
2

ابن جني ،الخصائص ،تح :عبد الحميد ىنداوي ،دار الكتب العممية ،ط ، 2001 ، 1ج ، 1ص.88
نادية رمضان النجار ،المغة وأنظمتيا بين القدماء والمحدثين ،ص.146
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ركزوا انتباىيم عمى ما
ولما نظر النحاة في النصوص العربية بمصطمح آخر “ المسموع “ ّ
مبنيا وبعضيا اآلخر يخضع
الحظوه من تغير يط أر عمى أواخر الكممات ال يتغير آخره فسموا ذلك ً
عرف النحو بأنو (عمم
فسموه معرًبا ،ثم كاد ذلك يكون في نظرىم كل النحو حتى ّ
إن بعضيم ّ
لتغير ّ
يسببو في
تشعب قول النحاة في اإلعراب وما ّ
يبحث في تغير أواخر الكمم بحسب العوامل)  ،ولقد ّ
زعميم من العوامل حتى بدت خطة القول في ذلك عمى النحو التالي:

)(1

اإلعراب

المحل اإلعرابي

العالمة

محل الجممة

حركة حرف حذف

محل المبني

الخبر الصفة الحال مقول جواب المضافة المعطوفة

مقدرة

ظاىرة

عمى الحركة عمى الحرف عمى السكون عمى الحذف

لألصل
لمتعذر

لمنقل

بحركة حرف
الجر الزائد
1

لممناسبة لمبناء العادي

الشتغال المحل

بحركة المناسبة بحركة التخمص

من ِالتقاء الساكنين

تمام حسان ،مقاالت في المغة واألدب ،ج ، 1ص.41
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فالنحاة بنو نحوىم عمى قرينة واحدة من قرائن المعنى وىي العالمة اإلعرابية  ،لكن لم يغفموا
ّ
القرائن األخرى فقد وجدت لدييم مبثوثة في األبواب النحوية المختمفة

 ،وأحيانا توجد في صورة

شروط خاصة تشترط إلعراب كممة ما في أدائيا لوظيفة نحوية خاصة ،فتعريف ابن مالك لمحال:
الحال وصف فضمة منتصب

)(1

كفردا أذىب
مفيم في حال ً

نجد فيو عدد من القرائن الخاصة:
تحديدا لمصيغة (قرينة لفظية).
وصفا:
 كون الحال
ً
ً
 كونو فضمة :قرينة لفظية (الرتبة).
منتصبا :قرينة لفظية (العالمة اإلعرابية).
 كونو
ً
مفيما فالحال :قرينة لفظية (المالبسة).
 كونو ً
وىكذا لو تتبعنا بقية األبواب النحوية.
أن ما يؤخذ عمى نحاتنا أنيم لم يدرسوا النحو في إطار ىذه القرائن ودرسوه في إطار
غير ّ
شديدا بقرينة واحدة ىي العالمة اإلعرابية  ،بحيث وجيت كل القرائن لخدمتيا
العامل ميتمين اىتماما ً
وكأنيا وحدىا ىي الغاية  ،فأدى ذلك إلى تكمف كثير أخرج العبارة أحيانا عن وجييا ،
وتحديدىاّ ،
)(2

موضوعيا.
عمميا
وصار اليدف ىو المحافظة عمى الصيغة ال وصف المغة
ً
ً
وصفا ً

ولسنا نقمل ىنا من أىمية وقيمة اإلعراب  ،فيو من أىم القرائن التي بيا يستقيم الكالم العربي
ويؤمن من اإلنحراف عن الصحة القاعدية والصوابية التي ينبغي أن يكون عمييا األسموب العربي ،
ّ
1
2

ابن مالك عبد هللا األندلسي ،متن األلفية في تحرير القواعد النحوية والصرفية ،ص.23

عن /دمحم حماسة عبد المطيف ،العالمة اإلعرابية في الجممة بين القديم والحديث ،دار غريب ،القاىرة، 2001 ،

ص ،112بتصرف.
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شأنا عن الدور الذي يقوم بو اإلعراب في إظيار
لكن ىناك قرائن أخرى عديدة تقوم بأدوار ال تقل ً
المعنى .وأول من حاول اإلىتمام بالقرائن مجتمعة ىو

عبدالقاهر الجرجاني  ،وجعميا ستة قرائن

(الصيغة ٬األداة  ٬التضام  ٬الرتبة  ٬المطابقة  ٬النغمة) كّميا تحت باب قرائن التعميق  ،ولكن لم يكن
غرضو دراسة النحو بل حاول اإلنطالق من مستوى الصحة النحوية إلى مستوى الجمال في العبارة.
أما من حاول أن يسمك النحو العربي في إطار القرائن النحوية بحيث يمثل نظرية متكاممة
ىو تمام حسان في كتابو المغة العربية معناىا ومبناىا.
 .1.2القرائن المقالية:
 تعريف القرينة:
إصطالحا :ما يشير إلى المقصود  ٬من الحق األمر أو ضمنو أو سابقو  ،مفيدا خصوص
المقصود وذلك نحو قولك لممسافر “مع السالمة “  ،أي :سر مصاحبا ّإياىا  ٬وىذه تسمى قرينة
)(2

حالية ٬والقرينة المقالية في قولو تعالى﴿:ىل جزاء اإلحسان إال اإلحسان﴾) ٬(1ىل :لمنفي.

أن وسيمتو إلى ذلك أن ينظر
إن الغاية التي يسعى إلييا الناظر في النص ىي فيم النص و ّ
ّ
في العالمات المنطوقة أو المكتوبة في النص ليصل بواسطتيا إلى تحديد المبنى

 ،وىذه ليست

عممية عقمية ،والشيء األكثر صعوبة ىو القفز العقمي من المبنى إلى المعنى ألن ذلك يحتاج إلى
أن المبنى الصرفي الواحد لو أكثر
قرائن معنوية وأخرى لفظية (القرائن المقالية) وتكمن الصعوبة في ّ
من معنى.

1
2

سورة الرحمان ،اآلية .60

فخر الدين قباوة ،التحميل النحوي أصولو وأدلتو ،دار نوبار لمطباعة ،القاىرة ،ط ، 2002 ، 1ص.117
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قرائن التعليق

)(1

حالية

مقالية

لفظية

معنوية

اإلعراب

اإلسناد.

الرتبة

التخصيص.
النسبة.

الصيغة

التبعية.

المطابقة

المخالفة.

الربط
التضام
األداة
التنغيم

1

عن /تمام حسان ،المغة العربية معناىا ومبناىا ،ص ،190بتصرف.
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 .1.1.2القرائن المعنوية:

أ .اإلسناد « :ىو عالقة المبتدأ بالخبر والفعل بفاعمو والفعل بنائب فاعمو والوصف المعتمد
)(1

بفاعمو أو نائب فاعمو وبعض الخوالف بضمائميا».

ألن أحد أجزاء الكالم ىو الحكم أي اإلسناد الذي ىو
واإلسناد ىو قرينة معنوية « وذلك ّ
رابطة وال بد لو من طرفين مسند ومسند إليو».

)(2

وقرينة اإلسناد تكون بين طرفي الجممة اإلسمية

والفعمية والوصفية.
)(4

ونذكر مثال لتمام حسان) :(3إعراب اآلية التالية ﴿:يؤتي الحكمة من يشاء﴾
 يؤتي :فعل مضارع.
تقدمو.
 الحكمة :مفعول بو ثاني عمى رغم ّ
تأخره.
 من :مفعول بو أول عمى رغم ّ

 يشاء :فعل مضارع مرفوع والفاعل ضمير مستتر تقديره ىو.
تقدمو و“ من “ مفعول بو أول رغم تأخرىا ذلك إلدراكنا ما
واعرابنا “ الحكمة “ مفعول بو ثاني رغم ّ
أن “من“ ىي اآلخذ والحكمة ىي المأخوذ.
بينيما من عالقة التي تقول ّ
وىذه العالقة شبيية بفكرة اإلسناد.

1

تمام حسان ،المغة العربية معناىا ومبناىا ،ص.194

2

حماسة عبد المطيف ،العالمة اإلعرابية في الجممة بين القديم والحديث ،ص.25

4

سورة البقرة ،اآلية .269

3

تمام حسان ،المغة العربية معناىا ومبناىا ،ص.194
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ب .التخصيص :وىو قرينة معنوية كبرى.

أن
ألن « كل ما تفرع عنيا من القرائن قيود عمى عالقة اإلسناد بمعنى ّ
وسميت بيذا اإلسم ّ
ّ
يعبر كل منيا عن جية خاصة في فيم معنى
ىذه القرائن المعنوية
المتفرعة عن التخصيص ّ
ّ
)(1

الحدث الذي يشير إليو الفعل أو الصفة.

ومعناه تخصيص المعنى واخراجو من العام إلى الخاص يقوم عمى المنصوبات ولكن ال يقتصر
عمييا مثل :خرج زيد إلى المستشفى  ٬فخصصنا الخروج بتوجو زيد إلى المستشفى وشبو الجممة
ارتبطت بما قبميا عمى سبيل التخصيص.
فكل فرع من ىذه الفروع يساىم في إيضاح معنى معين من معاني األحداث واألفعال

 ،والقرائن

المتفرعة عن التخصيص ىي (التعدية  ٬الغائية ٬المعية ٬الظرفية ٬التحديد ٬التوكيد ٬المالبسة ٬التفسير٬
ّ
مخصصا بوقوعو عمى االسم أو أي قسم
اإلخراج ٬المخالفة) يكون فييا إسناد الفعل إلى المسند إليو
ً
قيدا في إسناد الفعل إلى من أسند إليو.
أن الوقوع عمى ىذا االسم كان ً
آخر ،أي ّ
أيضا وىذا القيد يجعل
ت .النسبة :ىي «:قيد عام عمى عالقة اإلسناد أو ما وقع نطاقيا ً
)(2

عالقة اإلسناد نسبية».

وىذه األخيرة معناىا اإللحاق.

والمعاني التي تدخل تحت ىذا العنوان ىي معاني حروف الجر واإلضافة

 ،وحروف الجر

ىي أدوات تعميق  ،والتعميق بين الجار والمجرور وبين ما تعّمق بو ّإنما يكون بمعنى الحدث ال
بمعنى الزمن.
مثل :يجمس زيد عمى الكرسي.
1
2

تمام حسان ،المغة العربية معناىا ومبناىا ،ص.195
المرجع نفسو ،ص.201
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النظام النحوي عند تمام حسان

الفصل الثاني

فالكرسي تعّمق بالجموس بواسطة حرف الجر ولم يتعّمق بالمضي.
أما باإلضافة فيناك فرق بين النسبة التي يفيدىا حرف النسبة والنسبة التي تفيدىا اإلضافة ،
اءا كانت ىذه العالقة بين مبتدأ وخبره أو فعل وفاعمو ،
فحرف النسبة يجعل عالقة اإلسناد نسبية سو ً
عمى حين تكون النسبة في اإلضافة بين المتضايفين الواقعين في نطاق اإلسناد.
ث .التبعية :ىي قرينة معنوية كبرى يندرج تحتيا أربعة قرائن ىي:
وسببيا وجممة وشبو جممة.
حقيقيا
مفردا
 .Iالنعت :يصف المنعوت يكون ً
ً
ً
 .IIالتوكيد :لفظي ومعنوي.
 .IIIعطف البيان :يفسر التابع فيو ما كان في متبوعو من إبيام.
)(1

 .IVالبدل :إما مطابقا أو اشتمال أو بعض أو إضراب.

ىذه القرائن المعنوية تتضافر مع قرائن أخرى إليراد المعنى وىي القرائن المفظية.
 .2.1.2القرائن اللفظية:
)(2

نعد ىذه القرائن في السياق عمى النحو التالي:
ويمكن أن ّ

1
2

 العالمة اإلعرابية.

* الرتبة.

 الصيغة.

* المطابقة.

 الربط.

* التضام.

 األداة.

* النغمة.

عن /تمام حسان ،المغة العربية معناىا ومبناىا ،ص ،204بتصرف.
المرجع نفسو ،ص.205
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النظام النحوي عند تمام حسان

الفصل الثاني
ونحاول أن نشرح كل واحدة عمى حدة:
أ .العالمة اإلعرابية:

العالمة اإلعرابية قرينة لفظية تساىم وتتضافر مع قرائن أخرى (معنوية ولفظية) إليضاح
المعنى الوظيفي.
ويورد لحماسة عبد اللطيف تعر ًيفا ِالبن يعيش يقول فيو «:واإلعراب اإلبانة عن المعاني
)(1

باختالف أواخر الكمم».

تفرق بين معاني كمماتيا بالحركات وأي خطأ في وضع ىذه
فالمغة العربية ىي الوحيد التي ّ
األخيرة يؤدي إلى تغير المعنى المقصود.
أما من
و ّ
النحاة عندما وضعوا تعر ًيفا لإلعراب كانوا يقصدون منو جانبين نظري وتطبيقي« ّ
الجانب النظري ما يمكن أن يطمق عميو مصطمح التعميق الذي أشار إليو

عبد القاهر الجرجاني ٬

وجعل الكممة فاعال أو مفعوال بو  ٬أو حاال  ٬أو تميي از ٬أو نعتا  ٬أو توكيدا  ٬أو غير ذلك من الوظائف
يقصرون اإلعراب عمى العالمة
التي تشغميا الكممة في الجممة  ،وأما في التطبيق ّ
فإننا نجدىم ّ
)(2

اإلعرابية».

بعدىا جاء تمام حسان وحاول أن يضع العالمة اإلعرابية موضعيا الصحيح في

إطار نظرية القرائن النحوية  ٬ففضل القول في العالقة المتشابكة في الجممة ودالئل ىذه العالقات
)(3

(القرائن النحوية) التي تكشف عن ىذه العالقات.

1

حماسة عبد المطيف ،العالمة اإلعرابية في الجممة بين القديم والحديث ،ص.215

3

عن /المرجع نفسو ،ص.287

2

المرجع نفسو ،ص.227
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النظام النحوي عند تمام حسان

الفصل الثاني

أن العالمة اإلعرابية بمفردىا ال تعين عمى تحديد المعنى فضمة أو فتحة
يرى تمام حسان ّ
أو كسرة أو  ...ال يكفي.
ب .الرتبة :وىي حفظ الموقع ومن أبرز القرائن التي تتعاون مع العالمة اإلعرابية فبحسب الرتبة
حكما  ،فإذا وقع أحد
يقال «:إن أحد العنصرين وقع في ّ
حيز العنصر اآلخر إما حقيقة واما ً
العنصرين في حيز اآلخر بحسب المفظ في كل األحوال فتمك رتبة محفوظة واذا وقع في تمك
)(1

حكما أي بحسب األصل فالرتبة غير محفوظة».
الحيز ً

سميت رتبة محفوظة ،
فتكون لكل كممة موقع معموم بالنسبة لصاحبتيا فإن كان الموقع ثابتا ّ
واذا كان الموقع عرضة لمتغيير فالرتبة غير محفوظة .والرتبة نوعان :محفوظة وغير محفوظة.
مر عميو مألٌ من قومو سخروا منو﴾ ) ٬(2إ ّذا
 .1المحفوظة :مثل قولو تعالى ﴿:ويصنع الفمك وكّمما ّ
مر عميو مألٌ من قومو سخروا منو وىو يصنع الفمك
رتّبنا اآلية تصبح :وكّمما ّ

 ،ومن الرتب

المحفوظة تقدم حرف الجر عمى المجرور  ،وحرف العطف عمى المعطوف  ،وأداة اإلستثناء عمى
المستثنى ،وحرف القسم عمى المقسم بو  ،والفعل عمى الفاعل  ٬وواو المعية عمى المفعول معو ٬
)(3

وفعل الشرط عمى جوابو ٬والمضاف عمى المضاف إليو.

يسميو البالغيون التقديم والتأخير ،
 .2غير المحفوظة :وىي ظاىرة مرتبطة باألسموب  ،وىذا النوع ّ
ومن الرتب غير المحفوظة :المبتدأ والخبر  ٬إسم كان وخبرىا ٬الظرف أو المجرور وما يتعّمق بو ٬
)(4

إن وخبرىا ٬الفعل والمفعول لو ٬الفاعل والمفعول  ...إلخ.
إسم ّ

1

تمام حسان ،الخالصة النحوية ،عالم الكتب ،القاىرة ،ط ، 2000 ، 1ص.83

2

سورة ىود ،اآلية .38

4

تمام حسان ،الخالصة النحوية ،ص.86

3

عن /تمام حسان ،المغة العربية معناىا ومبناىا ،ص ،207بتصرف.
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النظام النحوي عند تمام حسان

الفصل الثاني

يقدميا الصرف إلى النحو وتبدو قيمتيا في« الكشف عن المعنى
 .3الصيغة :وىي قرينة لفظية ّ
طا بشروط بنائية خاصة كاشتراط بناء الفعل لمفاعل مع الفاعل
عندما يكون الباب النحوي مشرو ً
لممفعول مع نائبو واشتراط الجمود لمتمييز والمصدرية مع ِاتحاد األصول

االشتقاقية لممفعول

جر فينا تكون البنية قرينة المعنى النحوي وىو
المطمق ومع اختالفيا لممفعول ألجمو وىمم ًا
)(1

الفاعمية والمفعولية  ...إلخ.

أيضا  ،والمصادر من بين األسماء تكون
لألسماء صيغيا ولألفعال صيغيا ولمصفات صيغيا ً
مفعوال مطمقا ومفعوال ألجمو وتنقل إلى الفعل أيضا والمطموب في التمييز أن يكون نكرة جادة ،...وال
نتوقع لمفاعل والمبتدأ أن يكون غير إسم  ،والفعل :ضرب فعل ماضي ال نستطيع أن نقول ّأنو
مبتدأ.
 .4الربط :ىو إحكام صياغة الجممة وىو «:قرينة لفظية عمى اتصال أحد المترابطين باآلخر» )،(2
)(3

ويتم بطريقتين:
 .Iبغير المطابقة:

حدثتك عنو.
 يكون بالضمير مثل :قابمت الشخص الذي ّ
 إعادة المفظ مثل :واَتّقوا هللا ويعّممكم هللا.

1

تمام حسان ،مقاالت في المغة واألدب ،ج ، 1ص.256

3

تمام حسان ،مقاالت في المغة واألدب ،ج ، 1ص.256

2

تمام حسان ،المغة العربية معناىا ومبناىا ،ص.213
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النظام النحوي عند تمام حسان

الفصل الثاني

فأما من طغى {  }37وآثر الحياة الدنيا{  }38فإن الجحيم ىي
 أو باأللف والالم مثلّ ﴿:
أما من خاف مقام رّبو ونيى النفس عن اليوى{
المأوى{ }39و ّ

الجنة ىي
فإن ّ
ّ }40

)(1

المأوى{﴾}41

 باإلشارة مثل :ولباس التقوى ذلك خير.
 وبإعادة المعنى مثل :شعاري ال إاله إال هللا.
 وبالحرف مثل :قولو تعالى﴿:من عمل صالحا فمنفسو ومن أساء فعمييا ثم إلى ربكم
ترجعون﴾

)(2

 .IIبالمطابقة:


في الشخص (المتكمم والغيبة).

* في العدد (اإلفراد ٬التثنية ٬الجمع).



في النوع (التذكير والتأنيث).

* في التعيين (التعريف والتنكير).

 .5األداة :ىي قرينة لفظية ومن بين القرائن اليامة المستعممة من قبل العرب.
واألدوات من المبنيات «فال تظير عمييا العالمة اإلعرابية ومن ثم أصبحت كميا ذات رتبة شأنيا
)(3

في ذلك شأن المبنيات األخرى التي تعينيا الرتبة عمى اإلستغناء عن اإلعراب».
)(4

وىذه األدوات عمى نوعين:

أ .األدوات الداخلة عل الجمل :رتبتيا الصدارة وىي النواسخ  ،وأدوات النفي  ،والتوكيد واإلستفيام ،
والنيي والتمني والترجي والعرض والتخصيص والقسم والشرط والتعجب والنداء.

1

سورة النازعات ،اآلية .41

2

سورة الجاثية ،اآلية .15

4

عن /المرجع نفسو ،ص ،225_224بتصرف.

3

تمام حسان ،المغة العربية معناىا ومبناىا ،ص.224
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النظام النحوي عند تمام حسان

الفصل الثاني
ب .األدوات الداخلة على المفردات:

حرف الجر  ،والعطف  ،واإلستثناء  ،والمعية  ،والتنفيس ،

والتحقيق ،والتعجب  ،والتقميل  ،واإلبتداء  ،والنواصب  ،والجوازم التي تجزم فعال واحدا  ،أما رتبتيا
دائما رتبة التقدم.
 .6المطابقة :يكثر تواجدىا في الصيغ الصرفية والضمائر والنواسخ المنقولة عن الفعمية٬ ...
وتكون المطابقة في:

)(1

 العالمة اإلعرابية :وتكون لألسماء والصفات والفعل المضارع.
 الشخص :تتمايز الضمائر بحسبو بين التكمم والخطاب والغيبة.
فيميز بين اإلسم واإلسم ٬والصفة والصفة ٬وبين الضمير والضمير.
 أما العددّ :
 النوع :يكون لألسماء والصفات والضمائر.
 التعيين :يكون لألسماء.
متعددة تذىب ىذه اإلزالة بالفائدة من التعبير
واذا أزيمت المطابقة من جية واحدة أو من جيات ّ
مثل:
 تركيب صحيح المطابقة :الرجالن الفاضالن يقومان.
 مع إزالة المطابقة في اإلعراب :الرجالن الفاضمين يقومان.
 مع إزالة المطابقة في الشخص :الرجالن الفاضالن تقومان.
 مع إزالة المطابقة في العدد :الرجالن الفاضل يقومون.
 مع إزالة المطابقة في النوع :الرجالن الفاضمتان يقومان.
 مع إزالة المطابقة في التعيين :الرجالن فاضالن يقومان.

1

عن /تمام حسان ،المغة العربية معناىا ومبناىا ،ص ،213_211بتصرف.
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النظام النحوي عند تمام حسان

الفصل الثاني

فاضالت أقوم.
 مع إزالة المطابقة في جميع ذلك :الرجالن
ً
بأنيا «:جرس الكممة وحسن الصوت في القراءة وغيرىا  ،وىو
يعرفيا ابن منظور ّ
 .7النغمةّ :
)(1

حسن النغمة ،والجمع نغم ،وقيل الكالم الحسن ،وقيل الكالم الخفي.

النغمة موجودة في الكالم المنطوق  ،وأىتم بيا النحاة إالّ ّأنيم كانوا يعرضون الفصحى في صورتيا
الميمة.
المكتوبة الصامتة ،والكالم المكتوب مفتقدا ليذه القرينة
ّ
والنغمة يتوقف عمييا مدلول الكالم  ،وقد تغني عن بعض األدوات كأدوات

االستفيام مثل :قولو

تعالى﴿وتمك نعمة ُّ
تمنيا عمي أن عبدت بني إسرائيل﴾ ) ٬(2فقد حذفت ىنا( أتمك ) وبقي المعنى
ّ
مفيوم.
بأنوِ «:استمزام عنصرين لغويين أو أكثر ِاستمزاما
عرفتو نادية رمضان النجار ّ
 .8التضامّ :
ضروريا ،أو ىو الترابط األفقي الطبيعي ما بين الكممات أو رفقة الكممة أو جيرتيا لكممات
)(3

أخرى في السياق الطبيعي نحو أىال وسيال».

التضام مرادفو ِ
االستمزام أي ىو وجود عنصر يستمزم بالضرورة وجود اآلخر وال يتم المعنى إال بو ٬
ويشمل التضام :التالزم ٬والتنافي ٬والتوارد.
عنصر آخر».
ًا
أ .التالزم «:ىو ِاستمزام أحد العنصرين النحويين

)(4

وىو حين ال تنفك الكممتان إحداىما عن األخرى كالجار والمجرور ٬العاطف والمعطوف ...إلخ.

1

ابن منظور ،لسان العرب ،دار صادر ،بيروت ،ط ،2005 ،4ج ،14ص.312

2

سورة الشعراء ،اآلية .22

4

نادية رمضان النجار ،أبحاث نحوية ولغوية ،ص .18_17

3

نادية رمضان النجار ،أبحاث نحوية ولغوية ،دار الوفاء ،اإلسكندرية ،ط ، 2006 ، 1ص.15
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النظام النحوي عند تمام حسان

الفصل الثاني

ب .التنافي :ىو عكس التالزم « تأبى فيو الكممة أن تضام األخرى  ،فالضمير ال يضاف وال
ينعت ٬وحروف الجر تأبى الدخول عمى األفعال

 ،كما تأبى واو الحال أن تدخل عمى

الماضي دون توسط»

)(1

وجود عنصر يتنافى مع ما يقابمو  ،فال يجمع بينيما مثل :ال يجمع بين عالمتي التأنيث في كممة
واحدة (مسممات ٬صالحات) واألصل (مسممتات ٬صالحتان) ألن كل واحدة من التاءين تدل عمى ما
تدل عميو األخرى من التأنيث.
ت .التوارد :وىذا القسم نصيب العالقات المعجمية مثل“ :جاللة الممك“
)(2

وىذا القسم تيتم بو الدراسات البالغية أكثر من الدراسات النحوية.
ىذا ىو مجموع القرائن المعنوية والمفظية التي أشار إلييا

تمام حسان  ،والكشف عن ىذه

العالقات السياقية ىو الغاية من اإلعراب.
تقدمنا بو حول القرائن ما ىو إال تمييد لفكرة رئيسية
والكالم الذي ّ

 ،فبما أن الجممة نسيج

محكم متشابك وىي تمثل خمية حية من جسم المغة وتتمثل فييا جميع العناصر التي يتألف منيا
النظام المغوي ،فمن أجل فيميا يجب فيم القرائن المعنوية والمفظية وىي في شكميا المتضافر.

1
2

تمام حسان ،مقاالت في المغة واألدب ،ج ، 1ص.257
المرجع نفسو ،الصفحة نفسيا.
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النظام النحوي عند تمام حسان

الفصل الثاني
 .2.2تضافر القرائن إوابطال العامل النحوي:
أ .تضافر القرائن:

تضافر القرائن معناه « أن المعنى النحوي ال يستعين بقرينة واحدة ميما كان خطرىا  ٬واّنما
تتعاون القرائن المختمفة وتتضافر عمى بيان المعنى»

)(1

وتقدمو فعل وىو مبني لممعموم.
ألنو مرفوع فقط واّنما ىو كذلك ّ
الفاعل ال يكون فاعال ّ
ألنو إسم ّ
وقد كان ىدف تمام حسان من إعادة بمورة القرائن في شكل واضح ىو الوصول إلى إيضاح
)(2

فكرة التضافر كما قمنا سابقا ٬ونأخذ مثال تمام حسان في ىذا المجال:
عمر
ضرب زيد ًا

 من أجل إعراب الفعل ضرب :نجده جاء عمى صيغة َف َع َل ونحن نعمم أن ىذه الصيغة تدل
عمى الفعل الماضي فندرجيا في قسم الفعل.
 ثم ننظر إلى زيد فنالحظ:
ّ أنو ينتمي إلى مبنى اإلسم

(قرينة الصيغة)

ّ أنو مرفوع

(قرينة العالمة اإلعرابية)

 العالقة بينيا وبين اإلسم ىي عالقة إسناد

(قرينة التعميق)

 ينتمي إلى رتبة التأخر

(قرينة الرتبة)

 أن تأخره عن الفعل رتبة محفوظة

(قرينة الرتبة)

 أن الفعل معو مبني لممعموم

(قرينة الصيغة)

1
2

تمام حسان ،مقاالت في المغة واألدب ،ج ، 1ص.260
تمام حسان ،المغة العربية معناىا ومبناىا ،ص.181
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النظام النحوي عند تمام حسان

الفصل الثاني

(قرينة المطابقة)

 أن الفعل معو مسند إلى المفرد الغائب

عمر “ فنجد :
بتضافر ىذه القرائن نصل إلى أن “ زيد “ فاعل بعدىا ننظر إلى “ ًا
(قرينة الصيغة)

 أنو ينتمي إلى مبنى اإلسم
 أنو منصوب (قرينة العالمة اإلعرابية)
 أن العالقة بينو وبين الفعل ىي عالقة التعدية

(قرينة التعميق)

 رتبتو التأخر

(قرينة الرتبة)

 الرتبة غير محفوظة

(قرينة الرتبة)

عمر ىو المفعول بو.
* وباجتماع ىذه القرائن وتضافرىا نصل إلى أن ًا
إذا كان الحديث عن القرائن يميد إلى فكرة التضافر  ،فإن ىذا األخير يعوض نظرية ىامة
كانت في القديم وىي نظرية العامل النحوي ويغني بالقول عنو وسبب ذلك “ ألننا إما أن نختص
كل واحدة من ىذه القرائن بنظرية لمعامل النحوي  ،وىو أمر ال يتفق مع اإلقتصاد العممي لمغة  ،واما
أن نجعل القرائن حزمة واحدة فيكون بيان المعنى راجعا إلى إجتماعيا وتضافرىا“.

)(1

أي وجود واحد ال إثنان إما القرائن المتضافرة أو العامل  ،وبما أن اإلعراب مقترن بالعامل
واإلعراب ىو قرينة واحدة من بين القرائن فمن المستحسن ِاستبدال العامل بالقرائن
ب .إبطال العامل النحوي:
النحاة قديما اىتموا بالعوامل وقسموىا إلى نوعين لفظي ومعنوي

 ،والمفظي ضربان قياسي

وسماعي ،ىذه العوامل لم تسمم من خالف بين النحاة فمنيا العامل القوي ومنيا الضعيف ومنيا ما
1

عن /تمام حسان ،مقاالت في المغة واألدب ،ج ، 1ص ،262-261بتصرف.
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ىو أصل  ،ومنيا ما ىو فرع  ...لكن ىناك صوتين ِارتفاعا بنغمة مخالفة “

أوليما ال يعدوا أن

يكون خطرة ذكية من الخطوات التي تثور في الذىن ثم تمضي ويبقى صاحبيا عمى ما يدين بو“)٬(1
وىو ابن جني الذي أشار إلى أن العامل الحقيقي ىو المتكمم نفسو  ٬ىو الذي يجري الرفع والنصب
والجر عمى لسانو ولكن ال يعني ىذا أنو ألغى العوامل النحوية.
أما ثانييما فقد كانت “ ِاستجابة لمذىب ديني معين أراد صاحبو أن يفرض عمى أنواع
)(2

النشاط الفكري اآلخر ،فعمد إلى النحو بوصفو عمما من العموم التي ليا الصدارة في عصره“.

وىذا خروج عن المألوف وىي دعوة ابن مضاء في إلغاء العامل النحوي إذ يرى أن النحويين
ضمنوا قواعدىم أصوال فمسفية وتأويالت وافتراضات.
ّ
فابن مضاء يرى أن العامل ىو “عامل توقيفي“ أي أنو ينسب الرفع والنصب والجر والجزم
إلى هللا سبحانو وتعالى ) ،(3أما العمماء المحدثين فقد أروا أن العامل النحوي سبب في تعقيد النحو
وافساد األساليب البيانية الناصعة  ٬وينظرون إلى أن « وضع المغة يجعميا منظمة من األجيزة  ،كل
جياز منيا متكامل مع األجيزة األخرى  ٬ويتكون من عدد من الطرق التركيبية العرفية المرتبطة
بالمعاني المغوية ٬فكل طريقة تركيبية منيا تتجو إلى بيان معنى من المعاني الوظيفية في المغة ،فإن
كان الفاعل مرفوعا في النحو  ،فألن العرف ربط بين فكرتي الفاعمية والرفع دون سبب منطقي
واضح ٬وكان من الجائز جدا أي يكون الفاعل منصوبا  ،والمفعول بو مرفوعا  ،لو أن المصادفة
)(4

العرفية لم تجر عمى النحو الذي جرت عميو».

1

دمحم حماسة عبد المطيف ،العالمة اإلعرابية في الجممة بين القديم والحديث ،ص.170-168

2

المرجع نفسو ،ص.170

4

المرجع نفسو ،ص.192

3

المرجع نفسو ،ص.173
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العامل مرفوض فالدراسات المغوي الحديثة ألنو قاصر عن تفسير الظواىر النحوية والعالقات
السياقية جميعيا  ،والنحاة اتجيوا إلى ىذه النظرية من أجل إيضاح قرينة لفظية واحدة (العالمة
اإلعرابية).
ِاتبع تمام حسان المنيج الوصفي في دراستو وىذا المنيج ينظر إلى ما ىو شكمي ووظيفي
والى الصور المفظية ويصنعيا ويصف العالقة الناشئة بين الكممات في الجممة وصفا موضوعيا ،
ويدرك الدور الذي تقوم بو الكممة في الجممة  ،فيو ينفي كل ما ىو فمسفي وغير منطقي  ،والعامل
عممية غير لفظية ،بعكس القرائن لذلك فيذه األخيرة ىي األفضل في إيضاح المعنى  ٬ألنو أوال توزع
ِاىتماميا بين قرائن التعميق النحوي وال تعطي لمعالمة اإلعرابية منيا أكثر مما تعطيو ألي قرينة
أخرى من االىتمام ،فالقرائن كميا مسؤولة عن أمن المبس وعن وضوح المعنى  ،ولكن رغم كل ىذا
يبقى العامل قاص ار ،في الدراسات الحديثة وفكرة العامل مازالت حجر الزاوية في النحو العربي.
أبواب النحو متعددة والقرائن متعددة وال بد لكل باب نحوي أن يستدل عميو بأكثر من قرينة ،
ألن القرينة الواحدة ال تجذب انتباه السامع  ،فيتم تعزيزىا بأختيا أي تضافر عدد من القرائن عمى
بيان المعنى وبعض ىذه القرائن زيادة عمى الضروري منيا ِّ
يمكن من الناحية النظرية أن يترخص
المتكمم بإىدارىا.
والترخص كان وروده في التراث العربي باسم التوسع أو الضرورة.
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 .3.2الترخص في القرينة:

والمقصود بيذا المصطمح «:تفسير ما خالف القاعدة من نصوص التراث وليس دعوة
لممعاصرين إلى التوسع في اإلستعمال» ) ٬(1معناه إىدار القرينة عند أمن المبس ِاتكاال عمى أن
المعنى مفيوما بدونيا.
وقد ظفر تمام حسان بالترخص في النص القرآني والحديث والشعر وفي كالم العرب  ،كما
أن الترخص يشمل جميع القرائن فال تعصم أي واحدة منو  ،وسنحاول أن نعطي أمثمة ليذه الظاىرة
عمى القرائن المفظية .
أ .الترخص في العالمة اإلعرابية:
مثل :قالت العرب “ :خرق الثوب المسمار“

)(2

اعتمدوا عمى القرينة المعنوية وىي اإلسناد وأىمموا الحركة إذ ال يصح أن يسند الخرق إلى
الثوب واّنما يسند إلى الم سم ار فعمم أييما فاعل وأييما مفعول.
ب .الترخص في الرتبة:
والترخص في ىذه القرينة « ال يكون بار از عمى الوجو الذي قد نجده في قرينة أخرى ذلك
ألن الرتبة إما أن تكون حرة  ٬وفي ىذه الحالة ال يجوز أن يعد التقديم والتأخير ترخصا في قرينة
الرتبة ،وىو الذي يقال عنو أنو عمى نية التأخير  ،واما أن تكون الرتبة ممتزمة وفي ىذه الحالة نجد

1
2

تمام حسان ،مقاالت في المغة واألدب ،ج ، 1ص.262
تمام حسان ،المغة العربية معناىا ومبناىا ،ص.234
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أن التقديم ما حقو التأخير يخرجو عن وظيفتو التي كان عمييا قبل أن يترك موضعو إلى وظيفة
)(1

أخرى».

ت .الترخص في الصيغة:
)(2

مثل:

قولو تعالى ﴿:والتين والزيتون{ }1وطور سينين﴾) ٬(3أي سيناء.

ث .الترخص في المطابقة:
أنواعيا كثيرة ومتعددة فبعضيا قابل لمترخص أما البعض اآلخر من المطابقة ال يترخص
فييا ،ألن الترخص يؤدي إلى المبس فال يؤنث الفعل مثال لمفاعل المفرد المذكر  ،وال يؤنث الخبر
)(4

لممبتدأ المفرد المذكر إال مع ضرب من التأويل.

)(5

مثل قولو تعالى ﴿:ىذان خصمان اختصموا في ربيم﴾

قياسا (خصمان اختصما) ولكن بالترخص استعممت اختصموا أي تعويض المثنى بالجمع.
ً

1

دمحم حماسة عبد المطيف ،العالمة اإلعرابية في الجممة بين القديم والحديث ،ص ،333نقال عن دالئل اإلعجاز

ص.138-137

2

تمام حسان ،مقاالت في المغة واألدب ،ج ،1ص.263

3

سورة التين ،اآلية .2-1

5

سورة الحج ،اآلية .19

4

دمحم حماسة عبد المطيف ،العالمة اإلعرابية في الجممة بين القديم والحديث ،ص.324
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ج .الترخص في الربط:

ويعتبر الضمير من الروابط اليامة في الجممة  ،مثل:

)(1

قولو تعالى ﴿:وقذف في قموبيم

الرعب فريًقا تقتمون وتأسرون فريًقا﴾

)(2

فحذف الضمير (منيم) ويتحتم ىذا ألن صاحب الحال ىو الضمير في (قموبيم) وال يوجد غيره مما
يصمح أن يكون صاحب الحال.
ح .الترخص في التضام:
إنما يكون بالفصل بين المتالزمين أو بحذف أحدىما أو الجمع بين المتنافيين ومن أمثمة ذلك قولو
)(3

تعالى:

﴿ وان كال لما ليوّف ّينيم ربك أعماليم إنو بما يعممون خبير﴾

)(4

فبعد “ لما“ مضارع تقديره

عندىم ينقص.
خ .الترخص في األداة:
)(5

مثل:

قولو تعالى ﴿:قالوا تا﵀ تفتؤا تذكر يوسف﴾) ٬(6أي ال تفتأ (حذفت ال).

د .الترخص في النغمة:
مثل 1:قولو تعالى ﴿:واذ قال هللا يا عيسى ابن مريم أأنت قمت لمناس ِاتخذوني وأمي إالىين
من دون هللا﴾).(2
1
2
3

تمام حسان ،مقاالت في المغة واألدب ،ج ،1ص.264
سورة األحزاب ،اآلية .26
تمام حسان ،مقاالت في المغة واألدب ،ج ،1ص.264

4

سورة ىود ،اآلية .111

6

سورة يوسف ،اآلية .85

5

تمام حسان ،مقاالت في المغة واألدب ،ج ،1ص.265
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فإنك لو وقفت عند لفظ الجاللة فإنك ال تقف في التالوة بنغمة االستفيام ولكن بنغمة الترتيل العادي
محمدا؟ “ بنغمة التقرير
وال يحس السامع غرابة في ذلك  ٬كما يحسيا لو سمع منك جممة “ىل رأيت
ً
محمدا “.
التي في “ قد رأيت
ً
وفي كل حالة من الحاالت التي ذكرناىا آنفا تقوم بقية القرائن بدور المحافظة عمى المعنى
من المبس فال يؤثر الترخص شيئا  ،ودليل ذلك أننا لو سمعنا شخصا يق أر نصا فيخطئ فيو إما
إعرابيا أو بنية أو ترتيبا  ، ...فمو كان ىذا الخطأ يذىب بالمعنى لما فيمنا كالمو ولو ِاعتمد
المعنى عمى القرينة التي تم إىدارىا لخفي ىذا المعنى أيضا.
نخمص في األخير إلى أن « النظام المغوي يسمح ببعض الترخص في القرائن التي تعمل
متعاونة عمى إحكام تماسك الجممة عمى أن ىذا الترخص فيو جزء من النظام المغوي يسمح بو في
الموضوع المعين ألداء غرض مخصوص  ،ومعنى ىذا أنو لم يحدث عبثا أو تالعبا ولكنو يؤتى بو
عن قصد وتعمد بيدف إحداث أثر معين  ،ولما كان النحاة ال تعنييم إال القواعد فقد شغموا بيا دون
)(3

تبيين ما ترمي إليو ىذه الرخص».

الترخص موجود في نظام المغة منذ القديم لكن بمصطمح آخر (الجواز والوجوب)  ،أي يجوز
تقديم المبتدأ عمى الخبر وجوبا أن يكون الفاعل متأخ ار عن الفعل وىكذا

 ،و تمام حسان أعاد

إيضاحيا باستعمال مصطمح آخر وربما يعود السبب إلى ِاستعمالو لممنيج الوصفي أو تحويمو
الفروع إلى أصول ألننا لو أمعنا النظر في قواعد وعموم العربية لوجدنا ىذا الترخص ولفسرنا ربما
القراءات الشاذة عمى أساسو  ،وكما قمنا في البداية أن تمام حسان ابتكر العديد من النظريات لكن
1

تمام حسان ،المغة العربية معناىا ومبناىا ،ص.240

3

دمحم حماسة عبد المطيف ،العالمة اإلعرابية في الجممة بين القديم والحديث ،ص.332

2

سورة المائدة ،اآلية .116
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غير بعيدة في مضمونيا عما جاء بو النحاة  ،فالفرق بين الصياغة واعادة التصنيف فقط وىذا ما
ينطبق عمى كل باحث حديث إذا أراد أن يبتكر الجديد فال بد أن تكون نقطة انطالقو من القديم.
 .4.2الزمن والجهة:
أ .الزمن:
قسم الزمن في المغة العربية إلى ثالثة (ماضي  ،حاضر وأمر) ،والنحاة « نسبوا ىذا الزمن
ّ
(الزمن النحوي) إلى الصيغة المفردة فجعموا الزمن وظيفة الصيغة وقالوا إن الفعل يدل عمى الحدث
بمفظو وعمى الزمان بصيغتو ،ولما كانت صيغ الفعل ثالث عندىم (البصريون) جعموا األزمنة ثالثة
وأعانيم عمى ذلك ِاتفاق تقسيميم مع الفيم الفمسفي لمقولة الزمان  ،ومن ىنا جعموا الزمن ماضيا أو
حاض ار أو مستقبال وجعموا لألول صيغة فعل والثاني والثالث صيغتي يفعل واَفعل .ولم يتكمموا عن
الزمن وبالنسبة لممصدر أو لمصفات الخمس (إسم الفاعل  ،إسم المفعول  ،الصفة المشبية  ،صيغة
)(1

المبالغة وأفعال التفضيل).

يرجع تقسيميم الثالثي إلى مقولة فمسفية وربطوا الزمن بالصيغة المفردة

ارتباطا تاما ُّ
ومرد

ذلك اىتماميم بالمفردات المنفصمة وبناء النحو عمييا  ،بعدىا قام المغويون المحدثين بمحاوالت
التفرقة بين الوقت والزمن المغوي أمثال كمال بشر وغيرىم من الباحثين.
أما المنيج الذي اتبعو تمام حسان فيو منيج ينظر إلى المفردات وىي مرتبطة ومنسجمة أي
في نظام  ،وحاول إيجاد مفيوم دقيق يفرق فيو بين المصطمحات الزمنية المختمفة مثل :الزمن
الزمان ،الوقت ،فجعل الزمن زمنان :الزمن الصرفي والزمن النحوي.

1

تمام حسان ،مقاالت في المغة واألدب ،ج ،1ص.267-266
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 الزمن النحوي :يعرفو تمام حسان بقولو «:ىو وظيفة في السياق يؤدييا الفعل أو الصفة أو ما
)(1

نقل إلى الفعل من األقسام األخرى لمكمم كالمصادر والخوالف».

الفعل لو وظيفة مثال“ :عمي يكتب“ أي يكتب اآلن وسيستمر يكتب بعد اآلن ألن (اآلن) لحظة
سريعة الزوال ،عمي يقوم بفعل الكتابة في الزمن الحاضر وىذا الزمن وظيفة.
 الزمن الصرفي:
)(2

أما الزمن الصرفي فيو «:وظيفة صيغة الفعل مفردة خارج السياق».

مثل :صيغة فعل تفيد وقوع الحدث في الزمن الماضي ولكن وردت في سياق قد يتغير معناىا من
المضي إلى المضارع أو األمر.
ومن منظور تمام حسان أن النحاة كان سيال عمييم تحديد الزمن الصرفي لمصيغ لذلك
وطبقوه عمى األفعال في السياق ،
قسموه إلى ماضي ومضارع وأمر  ،وجعموا ىذه الدالالت نظاما ّ
ّ
لكن الفعل المضارع المنفي في الجممة المنفية يدل عمى زمن المضي وتنبو النحاة إلى ىذا لكن
)(3

لشدة حبيم لقواعدىم لم يخطر بباليم النظر في نظام الزمن في السياق.

في ىذا أوافق تمام حسان ألنيم كانوا يعتبرون قواعدىم القياس الذي يقيسون عميو الكالم
الجديد وأي خروج عنيا يعتبر كالم غير معتد بو.
وما دام النحو ىو نظام العالقات في السياق فمجال النظر في الزمن النحوي ىو السياق كما
تمعب القرائن دو ار في تحديد ىذا الزمن.
1

تمام حسان ،المغة العربية معناىا ومبناىا ،ص.240

3

تمام حسان ،المغة العربية معناىا ومبناىا ،ص.243-242

2

المرجع نفسو ،الصفحة نفسيا.
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النظام النحوي عند تمام حسان

الفصل الثاني

والنظر في السياق يعني النظر في أنواع مباني الجمل ،والجمل تنقسم إلى قسمين:
 الجممة الخبرية :وتنقسم إلى جمل (مثبتة ٬منفية ٬مؤكدة).
 الجممة اإلنشائية :وتنقسم إلى جمل (طمبية ٬شرطية ٬إفصاحية).
فالجممة المثبتة تبقى تحتفظ بالزمن الذي أعطاه إياىا النظام الصرفي فصيغة “ فعل“ تبقى
)(1

تعني المضي مقابل إختالف الجية:
الـــزمــن

الــمــــــاضـــي

1

الــجـــــــهــة

صيغة فعل

البعيد المنقطع

كان فعل

القريب المنقطع

كان قد فعل

المتجدد

كان يفعل

المنتهي بالحاضر

قد فعل

المتصل بالحاضر

مازال يفعل

المستمر

ظل يفعل

البسيط

فعل

المقارب

كاد يفعل

الشروعي

طفق يفعل

المرجع نفسو ،ص .245
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النظام النحوي عند تمام حسان

الفصل الثاني

الجممة المؤكدة ال فرق فييا بين داللة الصيغة عمى الزمن في النظام الصرفي وبين ىذه الداللة في
حولنا مسارنا نحو الجممة
السياق ٬أما المنفية فيكون فييا نفي الماضي بواسطة المضارع واذا ّ
ونحويا.
اإلنشائية نجد الجممة االستفيامية ىي الوحيدة التي تتوافق فييا داللة الصيغة صر ًفيا
ً
في األخير نرى أن الزمن زمنان زمن صرفي خارجي محدد والوظيفة ىنا وظيفة في المفرد
الذي يرتبط بالصيغة المفردة ٬والزمن النحوي االقتراني والذي يكون فيو الزمن وظيفة في السياق.
لم يكفي تمام حسان التفريق بين الزمن الصرفي والزمن النحوي بل ذىب إلى التفريق بين
الزمن والجية آخى من جية أخرى وخرج من ذلك بنظام زمني غني تُباىي بيا المغة العربية غيرىا
من المغات.
ب .الجهة:
ىي فكرة مما تشتمل عميو الدراسات المغوية الحديثة تحت إسم  aspectولكن في ظل النظام
النحوي العربي فيي تقوم بوظيفة تخصيص المعنى وىذا المعنى إما كون الحدث (مخصصاتو
المجرورات والمنصوبات) أو الزمن( وىي أفكار مثل التجدد واإلنقطاع والدوام والمقارنة )...ونعبر
عنيا بالنواسخ الفعمية وبعض الحروف مثل :قد ٬لم ٬السين وسوف ...

)(1

الجية إذن ىي تخصيص لمداللة فمكل فرع زمني عدد من الجيات.
)(2

وتنقسم إلى أنواع عديدة وىي:

1
2

عن /تمام حسان ،مقاالت في المغة واألدب ،ج ،1ص ،268-267بتصرف.
عن /تمام حسان ،المغة العربية معناىا ومبناىا ،ص ،252بتصرف.
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النظام النحوي عند تمام حسان

الفصل الثاني

 تسع جيات لمماضي ( البعيد المنقطع  ،القريب المنقطع  ،المتجدد  ،المنتيي بالحاضر  ،المتصل
بالحاضر ،المستمر ،البسيط ،المقارب ،الشروعي).
 ثالث جيات لزمن الحال (العادي ،التجددي ،االستمراري).
 أربع جيات لزمن االستقبال (البسيط ،القريب ،البعيد ،االستمراري).
نخمص إلى ستة عشر جية مقابل ثالث أزمنة (ماضي  ،مضارع  ،مستقبل)  ،باإلضافة إلى
األدوات والنواسخ مثل :قد ٬لم  ٬السين  ٬سوف  ٬الالم  ٬نون التوكيد  ٬ما  ٬ال  ٬لم  ٬لن  ٬إن وأخواتيا  ٬كان
وأخواتيا وكاد وأخواتيا ىذه كميا عناصر إلفادة الجية المحددة لمعنى الزمن.
)(1

مثال:

(ضارب) تدل موصوف بالضرب عمى معنى صفة الفاعل والكممة ال تدل عمى

حدث وال عمى زمن ولكنيا صالحة الدخول في عالقات سياقية كقولنا :أضارب أخوك زميمو.
أخوك :فاعل ٬زميمو :مفعول بو ٬وكممة ضارب محتممة لمحال واالستقبال.
والذي يعين ىذه الجممة الوصفية لالستقبال قرينة حالية كأن تقال الجممة وقد شاع في الناس
أن األخ عازم عمى ضرب زميمو ولكن الضرب لم يقع.
غدا؟
والقرينة األخرى لفظية وىذا بواسطة ذكر الظرف :أضارب أخوك زميمو ً
وغدا)  ٬فالتآخي والتضافر
في ىذا المثال لم يكفي الزمن لتحديد المعنى لذلك تدخمت الجية (اآلن ً
بين الجية والزمن يؤدي إلى إظيار داللة ومعنى واحد.

1

المرجع نفسو ،ص.253

- 57 -

خ ــاتمــة

خــاتـ ـمـة
سمبا
لقد حظي كتاب اللغة العربية معناها ومبناها بدراسات نقدية وتباينت ردود الفعل اتجاىو ً

جديدا في التراث النحوي والبالغي
يجابا ٬فمنيا من رأت ّأنو عمل لساني رائد  ،واستطاع أن يطور
منيجا ً
وا ً
ً
معتمدا عمى منيج من مناىج الدرس المغوي الحديث ،وفي مقابل ىذا ىناك من يرى ّأنو لم يكشف عن أي

جديد ٬بل ىو دراسة نقدية لمتراث مع إعادة ترتيب الدراسات المغوية  ،ولعل من أىم الكتب التي تناولت ىذا

وقدحا  :سعد مصلوح في كتابو العربية من نحو الجممة إلى نحو النص  ،وعبدالوارث مبروك
مدحا
ً
الكتاب ً
السعيد في كتابو في إصالح النحو العربي  ،ودمحم أحمد نحلة في كتابو مدخل إلى دراسة الجممة  ،وحلمي
ألن تمام حسان استطاع من
خليل في كتابو العربية وعمم المغة البنيوي  ،يعتبر ىذا الكتاب عمالً ر ً
ائدا ّ
خاللو أن يزاوج بين التراث النحوي والدراسات الحديثة ،وأن باب االجتياد مازال مفتوحا في مجال النحو
العربي لمدارسين المحدثين و قد توصمنا إلى جممة من النتائج واالستنتاجات تمثمت في نذكرىا:
 .1استبدل تمام حسان التقسيم الثالثي لمكمم بتقسيم سباعي وجعل لكل قسم من األقسام سماتو
خاصة.

 .2قال بمبدأ تعدد المعنى الوظيفي لممبنى الواحد  ٬ىذه القضية وجدىا في تراثنا النحوي في أبواب
واسعة.

 .3تعدد المعنى الوظيفي لممبنى الواحد يكون فالمبنى غير المتحقق بعالمة ما في السياق وبمجرد

تحددىا القرائن المفظية والمعنوية والحالية.
تحّققيا فإن العالمة ال تفيد إال معنى واحد ّ
المكونة من
 .4اىتم تمام حسان بيذه القضية تأث ار بمنيج فيرث السياقي وىو سياق يجاوز الجممة
ّ
مسند ومسند إليو.

تطرق إلى ظاىرة النقل وىي من أىم مظاىر االقتصاد المغوي.
ّ .5
 .6يعتبر تمام حسان أول من اىتم بالقرائن (المعنوية والمفظية) وىي مجتمعة عمى عكس نحاتنا  ،فمم
كبير بقرينة واحدة.
اىتماما ًا
يدرسوا النحو في إطار ىذه القرائن ودرسوه في إطار العامل ميتمين
ً
 .7القرائن ال تعمل إال وىي في نظام مجتمعة ومتضافرة حتى تكشف عن المعنى.

 .8الحديث عن القرائن يغني عن العوامل .بما أن اإلعراب مقترن بالعامل واإلعراب ىو قرينة واحدة
من بين القرائن فمن المستحسن استبدال العامل بالقرائن.

 .9القرينة الواحدة ال تجذب انتباه السامع فيتم تعزيزىا بقرائن أخرى عمى بيان المعنى.

 .10وضع تمام حسان العديد من النظريات لكن غير بعيدة في مضمونيا عما جاء بو النحاة  ،فالفرق
جديدا  ،فال بد أن
بين الصياغة واعادة التصنيف  ،وىذا ما ينطبق عمى كل باحث إذا أراد أن يبتكر ً
تكون نقطة انطالقو من القديم.

 .11اتّبع تمام حسان منيجا ينظر من خاللو إلى المفردات وىي مرتبطة ومنسجمة في أي نظام
جاعالً فرقا بين الزمن النحوي والزمن الصرفي.
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خــاتـ ـمـة
فرق تمام حسان بين الزمن والجية واعتبر كل زمن لو عدد من الجيات والخروج بنظام زمني
ّ .12
مخالف لمنظام األول.
توصمنا إلييا يبقى المجال مفتوحا لمبحث في نظام المغة بصفة عامة والنظام
لكن رغم النتائج التي ّ
النحوي بصفة خاصة.
وبرعاية هللا وتوفيقو أتممنا ىذا البحث فإن أصبنا فمن عند هللا وان أخطأنا فمن عند أنفسنا.

- 61 -

الفهرس
62

مقذمة ......................... .......................................................................أ ٬ب ،ج
الفصل األول 25 -4 ............... .......................................................
 .1تمهيذ7 -4 .................... .......................................................................
 .2جهىد تمام حسان اللغىية25 -8 .................... ..............................................
أ .في الصىتيات14 -8 ..................... ...............................................................
ب .في الصرف18 -15 ...................... .................................................................
ت .في الىحى25 -19 ....................... ...................................................................
الفصل لثاوي 58 -26 ............. ........................................................
تمهيذ27 ....................... .........................................................................
 .1كتاب اللغة العربية معىاها ومبىاها29 -28 ....................... .................................
 .2الىظام الىحىي58 -30 ....................... .........................................................
 .1.2القرائه المقالية44 -33 .............................................................................
 تعريف القريىة34 -33 ........... ......................................................................
 .1.1.2القرائه المعىىية37 -35 ............... ..........................................................
 .2.1.2القرائه اللفظية44 -37 ............ ...............................................................
 .2.2تضافر القرائه وإبطال العامل الىحىي48 -45 .... ..............................................
أ .تضافر القرائه46 -45 ............ .......................................................................
ب .إبطال العامل الىحىي48 -47 .............. ...........................................................
 .3.2الترخص في القريىة53 -49 .......................................................................
 .4.2الزمه والجهة58 -53 ........................ .......................................................
أ .الزمه56 -53 ............. ................................................................................
ب .الجهة58 -56 ...................... .....................................................................
الخاتمة 61-59 ..................... .......................................................
الفهرس 63 -62 ............................ ................................................................
قائمة المصادر والمراجع 65-64 ........................................................................

-63-

ق ائمة المصادر
والمراجع

قائمة المصادر والمراجع :
 القرآن الكريم ،رواية ورش لقراءة نافع ،دار الفجر اإلسالمي ،دمشق ،ط.2007 ، 1
 ابن جني أبي فتح عثمان ،الخصائص ،تح :عبد الحميد هنداوي ،دار الكتب العممية ،ط2001 ، 1
 ،ج.1
 ابن منظور ،لسان العرب ،دار صابر ،بيروت ،ط ، 2005 ، 4ج.14
 ابن هشام األنصاري ،مغني المبيب عي كتب األعاريب ،تح :الشيخ دمحم األمير ،دار الكتاب
المصري ،القاهرة ،ج.2
 تمام حسان:
 المغة بين المعيارية والوصفية ،عالم الكتب ،القاهرة ،ط.2000 ، 4
 المغة العربية معناها ومبناها ،عالم الكتب ،القاهرة ،ط.2004 ، 4
 مناهج البحث في المغة ،مكتبة النسر لمطباعة.1989 ،
 مقاالت في المغة واألدب ،عالم الكتب ،القاهرة ،ط ، 2006 ، 1ج.1
 الخالصة النحوية ،عالم الكتب ،القاهرة ،ط.2000، 1
 عبدهللا أحمد جاد كريم ،الدرس النحوي في القرن العشرين ،مكتبة اآلداب ،القاهرة ،ط.2004 ، 1
 فخر الدين قباوة التحميل النحوي أصوله وأدّلته ،دار نوبار لمطباعة ،القاهرة ،ط.2002 ، 1
 فاطمة الهاشمي بكوش ،نشأة الدرس المساني العربي الحديث ،إيتراك لمنشر ،القاهرة ،ط.2004 ، 1
 دمحم ابن مالك األندلسي ،متن األلفية في تحرير القواعد النحوية والصرفية ،مكتبة الثقافة الدينية،
القاهرة ،ط.2004 ، 1
 دمحم حماسة عبد المطيف ،العالمة اإلعرابية بين القديم والحديث ،دار غريب ،القاهرة.2001 ،
 نادية رمضان النجار :
 المغة وأنظمتها بين القدماء والمحدثين ،دار الوفاء ،اإلسكندرّية.2004 ،
 أبحاث نحوية ولغوية ،دار الوفاء ،اإلسكندرّية ،ط.2006 ، 1
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